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KRISLAI
Reikalingos didesnės 

pastangos
Reikia naujos vadovybės 
Nepateisinami žygiai 
Dar vienas pažadas 

neištesėtas
Pasaulis ant vietos nestovi 
Rūpinasi ir žemės ateitimi

A. BIMBA
“Laisvės” metinis vajus 

jau įžengė į paskutinį mėne
sį. Ir jis kaip bematant pra
bėgs. Reikia pasakyti, kad 
pirmųjų dviejų mėnesių pa
siekimais negalima didžiuo
tis. Pasiekimui pasibrėžtų 
tikslų reikalingos mūsų visų 
daug didesnės pastangos. 
Nuoširdžiausiai prašomi visi 
laikraščio skaitytojai ir rė
mėjai tuo susirūpinti.

{_I
Ilgametis Amerikos Darbo 

Federacijos-Industrinių Or
ganizacijų Kongreso prezi
dentas George Meany dėl 
senatvės iš tos labai svarbios 
ir atsakingos vietos už kelių 
dienų pasitrauks. Jau kaip 
diena aišku, kad jo vietą 
užims taip pat jau ilgametis 
ir jo ištikimas kolega dabar
tinis organizacijos sekreto- 
rius-iždininkas Lane Kirk
land. Vadai pasikeis, bet 
nepasikeis vadovybės kon- 
servatyviška politika.

ADF-IOK atstovauja 17 
milijonų organizuotų darbi
ninkų. Tai labai didelė jėga. 
Ji galėtų ir turėtų vaidinti 
didelį vaidmenį kovoje prieš 
šių laikų sunkumus ir nege
roves, bet nevaidina. Ji ga
lėtų į unijas įtraukti keletą 
desėtkų milijonų naujų na
rių, bet nesistengia.

Šiam darbininkų judėjimui 
verkiančiai reikalinga nauja 
vadovybė, bet Lane Kirk
land jos neduos.

□
Dar taip neseniai preziden

tas Carteris į šios šalies jau 
ir taip labai didele militarinę 
bazę Guantanamoje (Kuboje) 
skubiai pasiuntė apie porą 
tūkstančių nuo kojų iki gal
vos moderniškais, vėliausiais 
ginklais ginkluotų marinų, o 
dabar taip pat skubiai į 
militarinę Amerikos bazę 
Pietų Korėjoje pasiuntė ke
letą didžiulių karinių lėktu
vų. Tai pavojingi, nepateisi
nami, provokaciniai žygiai. 
Jie pavojingi pasaulinei tai
kai. Jie didina įtempimą 
tarptautiniuose santykiuose 
ir skatina ginklavimosi var
žybas.

I J

Visi mes dar labai gražiai 
atsimename 1976 m. prezi
dentinius rinkimus. Puikiai 
atsimename, kaip apart kitų 
pažadų, Jimmy Carteris pa
žadėjo subalansuoti federali- 
nį biudžetą. Na, o dabar jo 
jau planuojamame ir 1981 
metų biudžete numatomas 10 
10 bilijonų dolerių deficitas. 
Vadinasi, jis pamiršo ir šį 
aukštai sudėtą savo pažadą.

LJ
Per pastaruosius keletą 

metų labai rimtos pakaitos 
gerojon pusėn įvyko Ethiopi- 
joje, Afghanistane, Irane, 
Vietname, Kambodijoje. Ni
karagvoje. Atrodo, kad kas 
nors panašaus vystosi ir kai 
kuriose kitose Lotynų Ame
rikos šalyse.

Tas tik parodo, kad mūsų 
pasaulis nestovi ant vietos. 
Visuose jo kampuose darbo

New Yorkas savo istorijoje
gal dar nebuvo matęs tokių 

masinių areštų

Demonstrantai prižygiuoja prie Wall Streeto.
Praeitą pirmadienį, spalio 29 dieną, New Yorko ir 

apylinkės branduolinės energijos gaminimo ir vartojimo 
oponentai (priešai) surengė protesto demonstraciją. Į ją 
suplaukė keli tūkstančiai žmonių. Demonstracija buvo 
rami. Žmonės ramiu būdu norėjo pareikšti savo nusistaty
mą. Jie buvo beginkliai.

Bet kai demonstrantų minia prižygiavo prie Wall 
Streeto, kur randasi pasaulio finansierių sostinė, vadinama 
“New York Stock Exchange”, ir kur tas protestas turėjo 
įvykti, minią žmonių pasitiko šimtai nuo kojų iki galvos 
lazdomis ir revolveriais ginkluoti policininkai. Jie demon- 
stantus puolė ir brutališka jėga juos areštavo, bruko į 
policijos vežimus ir gabeno į kalėjimus. Gal per porą 
valandų buvo suareštuoti ir įkalinti 1,045 žmonės!

Tik pagalvojus per visą kūną nueina šalti šiurpuliai. Per 
porą valandų suareštuota ir įkalinta daugiau 1,000 žmonių, 
niekam niekuo nenusikaltusių, tik kad jie dalyvavo ramioje 
demonstracijoje! Ir čia, pas mus, Jungtinėse Valstijose! 
Kur tos žmogaus teisės, apie kurias tiek daug kalba 
prezidentas ir jo patarėjai? Prieš tą brutališką susidoroji
mą su žmogaus teisėmis nė vienas jų nė burnos neatidarė!

KAINOS VĖL
LABAI PAKILO

Washingtonas. — Valdiš
kas Darbo Statistikų Biuras 
praneša, kad per rugsėjo 
mėnesį kainos pakilo 1.1 pro
cento. Tai labai aukštas mė
nesinis pakilimas. Ypatingai 
maisto ir degalų-kuro kainos 
pakilo.

Šiuo dideliu kainų pakilimu 
esą labai nusivylę ir valdžios 
žmonės, kurie pernai prana
šavo, kad už metų laiko 
infliacija labai sumažėsianti, 
o ji šiandien dar didesniu 
tempu tebedidėja!

liaudies balsas aidi vis pla
čiau ir garsiau.

□
Man norisi labai karštai 

pasveikinti Tarybų Lietuvos 
vadovybę už labai rimtai 
praktikoje vykdymą naujo
sios konstitucijos 18-to 
straipsnio, kuris skamba:

“Dabartinės ir busimųjų 
kartų interesais Lietuvos 
TSR imamasi reikiamų prie
monių žemei ir jos gelmėms, 
vandens ištekliams, augme
nijai bei gyvūnijai apsaugoti 
ir moksliškai pagrįsti, racio
naliai naudoti, oro grynumui 
ir vandens švarumui išsaugo
ti, gamtos turtų atkūrimui ir 
žmogaus aplinkos gerinimui 
užtikrinti”.

Lietuvoje yra įkurtas ir 
veikia Žemėtvarkos projek
tavimo institutas. Jo direk
toriumi yra V. Skuodžiūnas.

Nežinau kitos šalies, kurio
je būtų taip rūpinamasi gam
tos apsauga, kaip šiandien 
yra rūpinamasi Tarybų Lie
tuvoje.

Dar kartą: Nuoširdžiausi 
sveikinimai jos vadovybei!

Apdovanotas

Vilnius. — Už didelius lai
mėjimus ugdant tarybinį mu
zikos meną Lietuvos TSR 
valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro solistui 
LTSR liaudies artistui Ed
vardui Kaniavai suteiktas 
TSR liaudies artisto garbės 
vardas. V. Kapočiaus nuotr.

San Salvador. — EI Salva- 
doroje jau susidarė civilinė 
valdžia. Kabinetas susideda 
iš 12 narių. Jame atstovauja
mos net kelios politinės gru
puotės, kurios buvo priešin
gos nuverstam fašistiniam 
režimui. Tačiau šalyje dar 
nėra ramybės.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

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

ADMINISTRACIJA

Už ratifikavimq
SALT Ii sutarties

Washingtonas. — Senato
rius Robert C. Byrd, demo
kratas iš West Virginijos, 
pareiškė, kad jis pritaria 
ratifikavimui SALT II sutar
ties su Tarybų Sąjunga. Be 
to, Senato Užsienio Reikalų 
Komitetas atmetė sutarties' 
priešų pasiūlytų keletą prie 
sutarties pataisymų, kurie 
būtų ją visiškai sužaloję ir 
padare Tarybų Sąjungai ne- 
bepriimtiną.

Šie du įvykiai žymiai page
rino galimybę Senate ratifi
kavimui laimėti.

Naibori, Kenya. — Jungti
nių Tautų Pasaulinė Sveika
tos Organizacija praneša, 
kad labai pavojinga liga, va
dinama raupais, iš šio pasau
lio pagaliau tapo išluota. Nie
kas niekur ja nebesuserga.

Buvęs Irano karalius 
serga vėžiu

New Yorkas. — Jau tūlas 
laikas buvęs Irano karalius 
(šachas) Mohammed Riza 
Pahlevi čia gydosi ligoninėje. 
Nustatyta, kad jis serga vė
žiu, bet esą vilties jam pa
sveikti. Iš Irano šachas su 
žmona pabėgo sausio 16 die
ną.

Pasirašė svarbia 
draugystės sutartį

Maskva. — Spalio 25 dieną 
čia tapo pasirašyta tarp Pie
tinio Jemeno ir Tarybų Są
jungos dvidešimties metų 
draugystės sutartis. Pietinis 
Jemenas yra nedidelė, bet 
svarbi nepriklausoma ir prie 
jokio militarinio bloko nepri
sijungusi Afrikos šalis. Ši 
sutartis plačiai atidaro taęp 
abieju šalių duris į ekonominį 
ir kultūrinį bendradarbiavi
mą.

Sutartį pasirašė Tarybų 
Sąjungos prezidentas Leoni
das Brežnevas ir P. Jemeno 
Respublikos prezidentas Ab
del Fattah Ismail.

Paryžius. — Spalio 25 d. 
mieste buvo išsprogdintos 
penkios bombos. Jos sužalojo 
keletą valdžios pastatų, bet 
neužmušė nė vieno žmogaus.

Kaltinamas ir 
teisiamas kaip 
suaugęs

New Yorkas. — Keturioli
kos metų jaunuolis Robert 
Davis buvo kaltinamas ii’ 
teisiamas pagal naują N. Y. 
valstijos įstatymą kaip suau
gęs. Jis prisipažino pernai, 
kai jis dar buvo tik 13 metų, 
užmušęs žmogų. Nubaustas 
nuo 18 mėnesių iki penkerių 
metų kalėjimu.

Jis yra pirmas nepilname
tis jaunuolis pagal šį įstaty
mą teisiamas ir nubaustas.

Aštriai pasmerkė 
sutarties priešus

Henry Winston
Cleveland, Ohio. — Spalio 

23 dieną čia lankėsi ir kalbė
jo Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos pirmininkas 
Henry Winston. Jo kalbos 
tema buvo: Sutartis su Tary
bų Sąjunga dėl branduolinių 
ginklų apribojimo (SALT II). 
Jis griežtai pasmerkė sutar
ties ratifikavimo priešus. 
Winston sako, kad šios su
tarties priešai yra taip pat 
darbininkų priešai ir prieš 
juos reikia kovoti. Jis ragino 
ir darbo unijas į tą kovą 
įsitraukti.

Komunistų Partijos vadas 
taipgi pasmerkė gaminimą 
naujų patobulintų branduoli
nių ginklų ir jais apsiginkla
vimą. Toks Jungtinių Valsti
jų ir jų talkininkų ėjimas 
padidina naujo karo pavojų 
ir yra nesuderinamas su de
tente ir taikingu valstybių su 
skirtingomis socialinėmis 
santvarkomis sugyvenimu.

$250 milijonai 
universitetui

Cambridge, Mass. — Gar
susis Harvardo Universite
tas pradėjo vajų už sukėlimą 
$250,000,000. Jo viršininkai 
neabejoja, kad jie pasibrėžtą 
tikslą pilnai pasieks. Dau
giausia paramos tikisi gauti 
iš šiame universiteto baigu
sių mokslą žmonių.

Svečiai iš tolimojo 
Vietnamo Lietuvoje

Vilnius. — Spalio 16 dieną 
atvyko ir kelias dienas Lietu
voje viešėjo Vietnamo Socia
listinės Respublikos statybos 
darbuotojų delegacija, vado
vaujama statybos ir statybi
nių medžiagų pramonės mi
nistro Dong Si Ngueno.

Svečių priėmė Lietuvos 
Ministrų Tarybos pirmasis 
pavaduotojas K. Kairys. Jis 
svečius supažindino su Tary
bų Lietuvos darbo žmonių 
pasiekimais, su Lietuvos 
liaudies ūkio vystymosi 
kryptimi ir perspektyvomis, 
svarbiausia statybos, su kul
tūros ir švietimo laimėji
mais.

Dong Si Nguenas padėkojo 
už šiltą priėmimą, už gali
mybę susipažinti su Lietuva, 
jos statybomis, pabrėžė di
džiulę Vietnamo Socialistinės 
Respublikos ir Tarybų Są
jungos bendradarbiavimo 
reikšmę.

Be Vilniaus, svečiai iš 
Vietnamo taipgi susipažino 
su Kaunu, Alytum, Utena ir 
Trakais.

New Yorkas. — Ellery 
Montgomery, 20 metų, ras
tas pasikoręs Rikers Island 
kalėjime. Jis buvo kaltina
mas įsiveržimu į stubą ir 
apiplėšimu.

Pietų Korėjos prezidentas 
nušautas ir šalyje 
įvestas karo stovis

Seoul, Pietų Korėja. — 
Per 18 metų pagalba Ameri
kos ginklų geležine ranka 
valdęs šalį diktatorius prezi
dentas Park Chung Lee tapo 
spalio 26 dienos naktį nušau
tas valgykloje. Oficialiame 
valdžios pranešime paskelb
ta, kad jis ir jo keturi 
palydovai buvo nudėti nety
čia. Atsitikę taip: Tarp Par
ko vyriausio sargo ilgamečio 
asmeninio draugo ir Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
pirmininko įvykę labai aštrūs 
ginčai ir susišaudymas. 
Aukomis krito prezidentas ir 
jo keturi sargai-palydovai. O 
į tą vyriausią sargą ir žval
gybos direktorių, kurie vie
nas į kitą šaudė, nė viena 
kulka nepataikė. Skamba ga
na keistai . . .

Kaip ten bebūtų, šalyje 
tuojau paskelbtas karo stovis 
ir uždarytos visos lėktuvų 
stotys, o už trijų valandų

Unijų vadai prez. 
Carterio naujai 
sukurtoje taryboje

Oficialiai pranešama, kad į 
neseniai iš 18 narių sukurtą 
taip vadinamą Pay Advisory 
Board, kurios tikslas bus 
sulaikyti darbininkus nuo 
reikalavimo “per aukšto” al
gų pakėlimo, įeina šie unijų 
vadai:

Lane Kirkland-AFL-CIO 
iždininkas, Douglas Fraser- 
United Auto Workers prezi
dentas. William Wynn- 
United Food Workers prezi
dentas, John Lyons—Struc
tural Iron Workers preziden
tas, Lloyd McBride—United 
Steel Workers, ir Frank 
Fitzsimmons—United Team
sters Brotherhood preziden
tas. Vadinasi, prezidentui 
pavyko į savo Pay Advisory 
Board įtraukti visų didžiųjų 
darbo unijų vadus.

New Delhi. — Indijoje 
nauji parlamento rinkimai 
įvyks sausio 3-6 dienomis. 
Balsavimuose dalyvaus apie 
350 milijonų balsuotojų.

Kalifornietis susitinka
su niujorkiečiais

Šioje nuotraukoje matome Californijos gubernatorių 
Edmund G. Brown New Yorke susitikime su studentais. 
Jis čia viešėjo tris dienas ir kalbėjo net keliuose 
susirinkime. Savo kalbose Brownas gana aštriai kritikavo 
prezidento Carterio vadovybę ir New Yorko demokratams 
save piršo kandidatu į prezidentus 1980 metų rinkimuose. 
Sakoma, kad kalifornietis čia paliko neblogą ispūdį.

Park Chung Lee 
kabinetas susirinko ir prem
jerą Coi Kyu Hah paskyrė 
laikinu šalies prezidentu.

Tuo tarpu Jungtinių Val
stijų valdžia skubiai instruk
tavo Amerikos militarinę ba
zę sustiprinti savo budėjimą 
ir į P. Korėją pasiuntė keletą 
karinių lėktuvų, taipgi įspėjo 
Siaurinę Korėją nesinaudoti 
šiuo įvykiu ir nedaryti jokių 
veiksmų prieš P. Korėją.

Bet už poros dienų (spalio 
28 d.) P. Korėjos valdžia 
griežtai pakeitė savo šio įvy
kio aiškinimą. Dabar ji sako, 
kad prez. Park ir jo sargai 
yra aukos ilgai ruošto pla
taus valdžios politikos priešų 
sąmokslo, kad prez. Parką 
nušovė Korėjos Centrinės 
Žvalgybos Agentūros direk
torius Kim Jao Kyu. Na, ir 
prasidėjo tų “sąmokslininkų” 
medžiojimas ir kalinimas. 
Jau keletas esą suimtų. Aiš
ku, kad kai kurių jų laukia 
mirties bausmė . . .

Nubaudė mirtimi
Ankara. — Turkijos teis

mas nubaudė mirtimi 4 pa
lestiniečius už liepos mėnesį 
ginkluotą įsiveržimą čia į 
Egipto ambasadą ir nužudy
mą dviejų sargų.

Tuo tarpu Turkija leido 
Palestiniečių Išsivadavimo 
Organizacijai jos sostinėje 
atidaryti ofisą vedimui pro
pagandos už teisę palestinie
čiams susikurti ir turėti savo 
nepriklausomą valstybę.
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Šūkiai, skirti Socialistinės 
Spalio Revoliucijos 
62-osioms metinėms

Kaip kasmet, taip šiemet Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas paskelbė net 72 šūkius, skirtus 
Socialistinės Spalio Revoliucijos, kuri, pasak amerikiečio 
John Reedo, 1917 metais sukrėtė visą pasaulį, 62-osioms 
metinėms. Dauguma jų susieti su naminiais reikalais, b i 
24 Šukiai skiriami tarptautiniams, pasauliniams reikalams. 
Jie yra ypatingai svarbūs, nes jais yra pagrįsta Tarybų 
Sąjungos, kurios dalimi yra ir Lietuva, politika jos 
santykiuose su kitomis Šalimis—socialistinėmis ir kapitalis
tinėmis, aukštai išsivysčiusiomis ir tebesivystančiomis. 
Mes manome, kad svarbu su jais susipažinti ir mūsų 
skaitytojams. Todėl čia juos ir pateikiame.

Šūkiai
48. Broliškai sveikiname komunistų ir darbininkų parti

jas—ištvermingas kovotojas prieš imperializmą, už 
taiką, demokratiją, nacionalinę nepriklausomybę ir 
socializmą!

“LAISVĖ”

Kas ką rašo ir sako
I AUSTRALIETIS LIETUVIS 
APIE SAVO ĮSPŪDŽIUS 
TARYBŲ LIETUVOJE

Clevelando smetonininkų 
I savaitraščio “Dirva” bendra 
darbis australietis Antanas 

' Laukaitis savo įspūdžiuose iš 
i kelionės po Europą rašo, kad 
i jis buvęs užsukęs ir į Lietu 

vą.
“Vienas iš įdomiausių mo- 

■ menių viešint Lietuvoje”, jis 
sako, “buvo tuo metu vykusi 
Spartakijada, kurios krepši
nis buvo žaidžiamas Kaune ir 
Vilniuj. Be pačių geriausių 
Sov. S-gos komandų, dalyva
vo nemažai ir užsienio ko

; maudų, tarp kurių buvo ir
• JAV rinktinės. Krepšinio ly 
gis buvo labai aukštas ir, 
kone dvi savaites, kiekvieną 
popietę man teko stebėti šias 
rungtis. Amerikiečių rinkti 
nė nebuvo pati geriausia, 
nors prieš Lietuvos rinktinę 
ji ir laimėjo, tačiau prieš 
didžiąsias rusų komandas, 
kuriose žaidė nemažai virš 
7-nių pėdų žaidėjų, nei ame
rikiečiams, nei lietuviams, 
nebuvo galimybių laimėti. 
Vienos iš gražiausių varžybų 
rungtynių buvo susitikimas 
baigmėje tarp Latvijos ir 
Lietuvos moterų. Rungtynės 
buvo tikrai labai įtemptos ir 

Testiprėja viso pasaulio komunistų vienybė ir susitelki- gražios, nes lietuvaitės labai 
mas tvirtu marksizmo-leninizmo, proletarinio interna- : gerai buvo susižaidę ir aikš 
cionalizmo pagrindu! i tėję buvo tikrai puikus ko-

49. Tegyvuoja proletarinis internacionalizmas—išmėgintas ; mandinis vienetas, tačiau jos 
ir galingas tarptautinės darbininkų klasės ginklas!

50. Visų šalių proletarai, vienykitės!
51. Broliškai sveikiname socialistinių šalių tautas! Tesivys-

to ir testiprėja pasaulinė socializmo sistema—lemiama
antiimperialistinės kovos jėga, taikos, demokratijos ir
socialinės pažangos tvirtovė!
Tegyvuoja socialistinės sandraugos šalių broliškų parti 
jų ir tautų vienybė ir susitelkimas!

52. Broliškai sveikiname didvyriškąją socialistinio Vietna
mo liaudį, ryžtingai ginančią savo nacionalinį suverenu 
mą, teritorijos vientisumą, laisvę ir nepriklausomybę!

turėjo pralaimėti tik dėl Lat- 
’ vijos centro žaidėjos Semio- 
1 novos, kuri yra virš 7-nių 
pėdų aukščio milžinas, ir, 
nuo mano matyto jos žaidimo 

j Montrealyje, ji yra savo žai
dime ir pačiuose metimuose, 

! padariusi labai didelę pažan- 
gą. Tik jos vienos dėka 

; latvėms teko varžybų čempi- 
jonių vardas, nors, kaip lie- 

53. Broliškai sveikiname narsiąją Laoso liaudį! ; tuviai sako, ji yra gimusi 
Testiprėja ir teklesti Laoso Liaudies Demokratinė 
Respublika, kurianti socialistinės visuomenės pagrin
dus!

54. Broliškai sveikiname Kampučijos liaudį, tvirtai pasiry- i 
žusią sukurti nepriklausomą, laisvą, demokratinę Kam- 
pučiją!

55. Broliškai sveikiname afganų tautų, stojusią į naujos i 
visuomenės kūrimo kelią!
Testiprėja ir tesivysto Tarybų Sąjungos ir Afganistano i 
Demokratinės Respublikos tautų draugystė ir bendra
darbiavimas!

56. Karštai sveikiname Iraniečių tautą, įvykdžius?;’ aut’im
perialistinę, nacionalinio išsivadavimo revoliucija'

57. Broliškai sveikiname kapitalistinių šalių darmmakų
klasę—pasiaukojančią kovotoją prieš išnaudojimą, mo
nopolijų viešpatavimą, už darbo žmonių teises, už , 
taiką, demokratiją ir socialinę pažangą! i

58. Broliškai sveikiname tautas, išsivadavusias iš koionoji- i
nės priespaudos ir narsiai kovojančias už tai, kad ' 
stiprėtų nacionalinė nepriklausomybė, už socialinę Į 
pažangą! i

59. Karštai sveikiname Afrikos tautas, kovojančias prieš j
imperializmą, už visišką žemyno išvadavimą iš kolonia- j 
lizmo ir rasizmo, už laisvės, nepriklausomybes ir ! 
socialinės pažangos idealų pergalę! j
Pasaulio tautos! Dar labiau remkite Zimbabvės, Narni- j 
bijos, Pietų Afrikos tautų kovą prieš rasistinius rėži i 
mus! i

60. Karštai sveikiname Lotynų Amerikos tautas, narsiai i 
kovojančias prieš imperialistinių monopolijų įsigalėji- !
mą, prieš reakciją ir fašizmą, už laisvą, nepriklausomą. Į *'
demokratinį savo šalių vystymąsi!

61. Karštai sveikiname didvyrišką Nikaragvos liaudį, iško 
vojusią pergalę prieš vidaus reakcijos ir imperializmo 
jėgas ir narsiai kovojančią, kad stiprėtų revoliucijos 
iškovojimai, kad būtų sukurta demokratinė valstybė!

62. Broliškai sveikiname Čilės darbininkų klasę, visus 
darbo žmones ir demokratus, pasiaukojamai kovojan
čius prieš fašistinę reakciją!

63. Broliškai sveikiname kalėjimuose ir fašistinėse kanky 
klose vargstančius narsius kovotojus už tautų laisvę, 
demokratiją ir socializmą!
Laisvę imperializmo ir reakcijos kaliniams!

64. Testiprėja galinga neįveikiama trijų pagrindinių daba/ - 
ties revoliucinių jėgų—pasaulinio socializmo, tarptauti
nio proletariato ir nacionalinio išsivadavimo judėjimo -

Pinigų neturtingiesiems ga-

67. Europos tautos! Intensyviau kovokite prieš imperialistų 
planus dislokuoti žemyne naujų rūšių raketinį branduo
linį ginklą!
Ryžtingas “Ne!”—naujam ginklavimosi varžybų Euro
poje etapui!

68. Azijos šalių tautos! Kovokite, kad stiprėtų taika, 
bendradarbiavimas ir geros kaimynystės santykiai, kad 
būtų užtikrinta saugumas Azijoje!

69. Pasaulio tautos! Atkakliau kovokite už ginklavimosi 
varžybų nutraukimą, už nusiginklavimą, už tai, kad 
būtų pašalinta naujo pasaulinio karo grėsmė, kad toliau 
mažėtų tarptautinis įtempimas!
Demaskuokite imperializmo ir hegemonizmo, militariz- 
mo ir revanšizmo jėgų—taikos ir tautų saugumo 
Priešų—pinkles!

sąjunga!
65. Karštai sveikiname arabų šalių tautas, kovojančias už 

visišką Izraelio agresijos padarinių likvidavimą, prieš 
antiarabiškus separatinius sandėrius, už teisingą ir 
tvirtą taiką Artimuosiuose Rytuose!
Pasaulio tautos! Dar labiau remkite arabų tautų kovą 
prieš imperialistinį diktatą!
Testiprėja ir tesivysto Tarybų Sąjungos ir arabų šalių 
tautų draugystė ir bendradarbiavimas!

66. Europos šalių, JAV ir Kanados tautos! Atkakliai 
siekite, kad būtų nuodugniai įgyvendintas visos Euro
pos pasitarimo Baigiamasis aktas, kad Europa būtų 
paversta taikos, saugumo, bendradarbiavimo ir sociali
nės pažangos žemynu!

70. Pasaulio tautos! Siekite, kad jėgos nenaudojimas taptų 
įstatymu tarptautiniuose santykiuose, o branduolinis 
ginklas būtų uždraustas visiems laikams!
Ryžtingai priešinkitės planams gaminti naujų rūšių 
masinio naikinimo ginklą ir naujas jo sistemas!

i 71. Tegyvuoja taikinga "Tarybų Sąjungos lenininė užsienio 
politika!
Įgyvendinkime TSKP XXV suvažiavimo parengtą to
lesnės kovos už taiką ir tarptautinį bendradarbiavimą, 

, už tautų laisvę ir nepriklausomybę programą!
72. Tegyvuoja mūsų didžioji Tėvynė-- Tarybų Socialistinių 

Respublikų Sąjunga!
73. Su marksizmo-leninizmo vėliava, Komunistų partijai 

vadovaujant,—pirmyn, į komunizmo pergalę!

i Zarasuose ir, latviai ją pama- 
I tę, pasigrobė ją į Rygą ir 
! dabar turi aukščiausią ir cen- 
' tre geriausią pasaulyje žai- 
i deją.

Pats krepšinio stadijonas 
i yra labai gražus ir geras, tik 
, yra per mažai vietų žiūro- 
i vams. Krepšinį kiekvieną 
į dieną galėdavo stebėti tik 
6,000 žiūrovų, kai norinčių į 
stadijoną patekti būdavo 
apie 20,000. Patys lietuviai ir 
dabar yra dideli krepšinio 
mėgėjai ir, ypatingai savą
sias komandas, žaidžiančias 
su kitomis Sov. S-gos ko- 

' maudomis labai aktyviai pa- 
I laikydavo“.

[“D.”, spalio 18 d.].

I PUOLA IR ŠMEIŽIA 
i ŽYMŲJĮ SOCIALISTINĖS 
I KUBOS VADĄ

Negalima nei suvokti, kuo 
tiems Kanados lietuviškiems 
klerikalams yra taip nesvie
tiškai nusidėjęs Kubos prezi
dentas Fidel Castro. Prieš jį 
savo laikraštyje “Tėviškės 
žiburiai“ (spalio 18 d.) net 
pirmajame puslapyje jie ant 
jo spjaudo:

“Maskvai tarnaujantis Ku 
bos diktatorius F. Castro 
Jungtinių Tautų visumos po
sėdyje prabilo 95-kių neutra
lių valstybių vardu, šios gru
pės pirmininku išrinktas pro
pagandinėje Havanos konfe
rencijoje. F. Castro pareika
lavo, kad turtingosios Vaka
rų valstybės ekonominiu po
žiūriu atsilikusioms šalims 
sekančiame dešimtmetyje 
parūpintų $300 bilijonų ir 
užmirštų ligšiolines paskolas, 
kurios jau siekia $335 bilijo
nus. Priešingu atveju pasau
liui gresia katastrofa, jeigu 
nebus atstatyta lygybė tarp 
turtingųjų ir neturtingųjų. 

lėtų parūpinti ginklavimosi 
sustabdymas. F. Castro nu
tylėjo savo karines avantiū
ras Afrikoje, finansuojamas 
Sovietų Sąjungos. Jis taipgi 
tylomis praėjo pro faktą, kad 
beveik visą ligšiolinę paramą 
neturtingoms šalims parūpi
no Vakarų pasaulis, kai tuo 
tarpu Sovietų Sąjunga ir 
kitos komunistinės valstybės 
talkon teatėjo marksistinių 
revoliucijų rėmimu. Savo 
kalboje F. Castro šį kartą 
švelniau nei įprasta kritikavo 
“imperialistinę“ JAV politi
ką, aštriai puolė Izraelį ir 
Egiptą dėl taikos sutarties, 
kuriai nepritaria Sovietų Są
junga . . .”

APIE KOVĄ SU GAMTOS 
ŽALOTOJAIS LIETUVOJE

Tik gautame žurnale “Lai
kas ir įvykiai“ (1979-9) Lietu
vos Valstybinio gamtos ap
saugos Vytauto Baškio įdo
miame straipsnyje “Branie- 
rius ir visuomenės nuomonė” 
labai plačiai kalbama apie 
kovą su gamtos žalotojais ir 
visuomenės vaidmenį toje 
kovoje. Apie tokių elementų 
daromą žalą straipsnyje sa
koma:

” Apie brakonierių daromą 
žalą galima spręsti iš Vals
tybinės gamtos apsaugos 
inspekcijos 1978 m. duome
nų. Valstybinių ir visuomeni
nių inspektorių buvo išaiškin
ta ir patraukta atsakomybėn 
daugiau kaip 4 tūkstančiai 
pažeidėjų. 548 iš jų padarė 
žalos landšaftui ir augmeni
jai, 596 — ignoravo medžiok
lės taisykles ir 2138 — žūk
lės taisykles. Konfiskuota 232 
šautuvai ir 675 [vairios žūk
lės priemonės.

Vien tiktai oficialiais duo
menimis, 1979 m. brakonieriai 
respublikos teritorijoje sunai
kino 48 briedžius, 18 elnių, 
51 stirną, 43 šernus, padarė 
žalos žuvų atsargoms už 33 
tūkstančius rublių. Si statisti
ka neatspindi tų nuostolių, 
kuriuos pavyko nuslėpti nuo 
inspektorių. Antai 1978 m. 
Širvintų rajone buvo užregist
ruoti 133 pažeidimai, o išaiš
kinta tiktai 19(1).

Kaip sumažinti šj atotrūkį? 
Ką reikia daryti? Suprantama, 
vien tik valstybinių inspekto
rių ir jų visuomeninių pagal
bininkų jėgomis šio uždavinio 
nepavyks išspręsti. Reikalinga 
darbo kolektyvų parama, vie
šoji nuomonė turi auklėti 
jautrų žmogaus požiūrj j gam
tą, nepakantumą brakonieria
vimui. ”

Tėviškė
Mano tėviškė, 

tai pieva ir laukas, 
tai debesys plaukią, 
tai beržas prie kelio, 
Alyvų šakelė, 
Sodyba prie upės, 
Smūtkelis priklupęs . . .

Mano tėviškė 
tai platūs arimai, 
tai paukščio skridimas, 
tai mėlynas miškas, 
tai rytmetis brėkštąs, 
tai vakaro rūkas, 
tai pienės pūkas.

Mano tėviškė 
tai Nemuno kraštas, 
lietuviškas raštas, 
Senovinės pilys, 
tai perkasų gylis, 
tai protėvių žygiai, 
tai pergalių skrydžiai.

Mano tėviškė 
tai miestai ir kaimai, 
lietuvninkų laimė, 
tai motinos dainos, 
laimėjimų kainos, 
tai rūtų darželiai, 
tai raitantis kelias.

Mano tėviškė 
tai Baltijos jūra, 
jos vandenys sūrūs, 
tai Neringa kuršių, 
milžinkapiai prūsų, 
tai Vilniaus kalneliai, 
tai sraunūs upeliai.

Kęstutis Balčiūnas
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TELEGRAMA IŠ LIETUVOS

Mokslininkas, visuomenės 
veikėjas

Vilnius. — Spalio 26 dieną 
revoliucinio judėjimo Lietu
voje dalyviui, žinomam Res
publikos mokslo, kultūros ir 
visuomenės veikėjui Romui 
Šarmaičiui sukako 70 metų.

Pagerbti Partijos Istorijos 
Instituto prie Lietuvos KP 
CK direktoriaus, Lietuvos 
TSR mokslų akademijos na
rio korespondento Romo 
Šarmaičio jo septyniasdešim
tųjų gimimo metinių proga i 
Lietuvos TSR mokslų akade
mijos didžiąją salę susirinko 
revoliucinio judėjimo daly
viai, didžiojo Tėvynės karo 
veteranai, žinomi mokslo, 
kultūros, švietimo veikėjai, 
partiniai, tarybiniai ir kom
jaunimo darbuotojai. Atvyko 
Lietuvos Komunistų Partijos 
ir Respublikos vyriausybės 
vadovai.

Jubiliejinį vakarą pradėjo 
Lietuvos TSR mokslų akade
mijos viceprezidentas Algir
das Žukauskas. .

Romą Šarmaitį pasveikino 
Lietuvos KP Centro Komite
to pirmasis sekretorius Pet
ras Griškevičius ir įteikė 
jubiliatui Spalio revoliucijos 
ordiną, kuriuo jis apdovano
tas už nuopelnus vystant 
visuomenės mokslus ir sep
tyniasdešimtmečio proga.

Šiandien, pasakė draugas 
Griškevičius, susirinkome 
pagerbti žymų revoliucinio 
judėjimo dalyvį, Respublikos 
nusipelniusį mokslo veikėją, 
istorijos mokslų daktarą, 
profesorių Romą Šarmaitį jo 
septyniasdešimtmečio proga. 
Romas Šarmaitis yra vienas 
iš tų vyresnės kartos Lietu
vos Komunistų Partijos vei
kėjų, kurių kovos kelias ėjo 
per revoliucinį pogrindį, di
džiojo tėvynės karo audras, 
kuriems ilgus metus teko ir 
tenka darbuotis''priešakinėse 

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SIŪLO SENUS 
BRANDUOLINIUS 
GINKLUS PAKEISTI 
NAUJAIS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų valdžia siūlo 
europinėms NATO šalims 
1,000 senųjų branduolinių 
ginklų pakeisti naujais, daug 
geresniais. Matyt, ji jau turi 
jt\ps pagamintus. Dabar pre
zidentas Carteris laukia val
džių uzgyrimo ir'- sutikimo 
juos priimti ir jais apsigin
kluoti. Jis tikisi tokį sutiki
mą greitoje ateityje gauti.

Tai dar vienas pavyzdys, 
kaip mūsų Amerikos vyriau
sybė ne tik nei nekalba apie 
ginklavimosi mažinimą, bet 
ne tik pati ginklavimąsi didi
na, bet reikalauja, kad tą 
patį darytų ir jos talkinin
kės.

JAU RUOŠIAMAS 1981 
METU MILITARINIS 
BIUDŽETAS

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris jau baigia 
ruošti 1981 m. militarinį biu
džetą, kuris būsiąs net 20 
bilijonų dolerių didesnis už 
1980 metų biudžetą! Tą jis 
darąs patenkinimui tiek mili- 
taristų, tiek civilinių ginkla
vimosi varžybų ir tarptauti
niuose santykiuose įtempimo 
didinimo šalininkų. Jis mano, 
kad tas jam padės laimėti 
ateinančių metų rinkimose.

NELAIMĖJE ŽUVO 
PENKI JAUNUOLIAI

Le Granga, N. Y. — Praei
tą savaitgalį už apie 10 mylių 
į rytus nuo Poughkeepsie 
automibilius išėjo iš kontro
lės ir įlėkė į medį. Penki 
jame buvo jaunuoliai ant 
vietos tapo užmušti, o šeštas 
tik sužeistas. Kaltinamas 
neatsargus važiavimas.

naujos visuomenės kūrimo 
pozicijose. Visą savo sąmo
ningą gyvenimą jis paskyrė 
kovai už gimtojo krašto dar
bo žmonių gerovę, už Mark
sizmo Leninizmo, Komunistų 
Partijos idėjų įgyvendinimą.

Plačiai žinomi išsamūs Ro
mo Šarmaičio darbai apie 
Marksizmo-Leninizmo idėjų 
plitimą Lietuvoje, apie Lie
tuvių komunistinę spaudą, 
žymius Lietuvos Komunistų 
Partijos veikėjus, pažangius 
Lietuvių rašytojus. Patyru
sio redaktoriaus ranka jis 
yra palydėjęs į gyvenimą per 
šimtą knygų. Ypač daug kū
rybinės energijos panaudota 
ruošiant “Lietuvos Komunis
tų Partijos istorijos apybrai
žą“.

Visa daugiašakė Romo 
Šarmaičio mokslinė ir orga
nizacinė veikla neatskiriamai 
susijusi su aktyviu visuome
niniu darbu. Nuo 1949 metų 
Romas Šarmaitis renkamas 
Lietuvos Komunistų Partijos 
centro komiteto nariu, nuo 
1951 metų—Lietuvos TSR 
aukščiausiosios tarybos de
putatu.

Pranešimą apie Romo Šar
maičio gyvenimą, jo moksli
nę ir visuomeninę veiklą pa
darė Partijos istorijos insti
tuto direktoriaus pavaduoto
jas Rokas Maliukevičius. Ju
biliatą pasveikino mokslo įs
taigų, mokyklų, kūrybinių 
organizacijų, jo gimtinės— 
Ukmergės rajono darbo žmo
nių atstovai.

Draugas Šarmaitis nuošir
džiai padėkojo Tarybų Są
jungos Komunistų Partijai ir 
tarybinei vyriausybei už 
aukštą jo mokslinės ir visuo
meninės veiklos įvertinimą, 
papasakojo apie instituto ko
lektyvo atliktus darbus, pla
nus ateičiai. V. Petkevičienė

KAMPANIJA UŽ 
DALYVAVIMĄ 
RINKIMUOSE

Washingtonas. — Čia tapo 
sudaryta plati civilinių tei
sių, religinių, darbininkiš
ku ir politinių grupių koalici
ja. Jos tikslas tuojau pradėti 
kampaniją tarpe juodųjų 
amerikiečių, kad jie 1980 
metais užsiregistruotų ir da
lyvautų prezidentiniuose rin
kimuose. Kaip žinia, ypač 
juodųjų amerikiečių mažas 
nuošimtis tedalyvauja rinki
muose. Tai nesveika padėtis. 
Koalicija stengsis ją pataisy
ti. Visi geros valios ameri
kiečiai jai linki pasisekimo.

PAPERKA NAUDINGO 
SUMANYMO PRIEŠUS

White Plains, N. Y. — Jau 
gerokas laikas eina agitacija, 
kad Westchester County val
džia sunacionalizuotų Conso
lidated Edison’s elektrinę. 
Tai vienintelis būdas neleidi
mui elektros kainai iškilti iki 
padangių. Sumanymas yra 
labai populiarus žmonėse. 
Bet yra susidariusi grupė 
kovai prieš sumanymą. Da
bar kompanijos viršininkai 
prisipažino, kad jie jau yra 
tai grupei iš kompanijos iždo 
paaukoję agitacijai prieš su
manymą vesti $1,330,000!

TEISIAMI BUVĘ 
HITLERINIO GESTAPO 
NARIAI

Cologne, V. Vokietija. — 
Čia yra teisiami trys buvę 
Hitlerio Gestapo viršininkai. 
Jie kaltinami aktyvišku daly
vavimu skerdime žydų Pran
cūzijoje.

Vienas jų, Ernst Heinrics- 
soh teisme pareiškė, kad jis 
dabar gailis, kad dalyvavo 
toje baisioje kriminališkoje 
veikloje karo metu.

r f
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Mano pirmieji 

žingsniai 

laisvamany b ėn

JONAS MAKUŠKA

(Tęsinys iš praeito num.]

Suorganizavau Kriaunose 
kultūros būrelį, nors leidimo 
iš Rokiškio apskrities virši
ninko nebuvau gavęs. Dir
bau slaptai. Pradėjau skaity
ti paskaitas apie Žemės susi- į 
formavimą, žmogaus evoliu
ciją, paliečiau pasaulio religi
jas. Prisimenu, jaunimas, 
lankąs vakarinius žemės ūkio 
kursus, kurie veikė moky-I 
kloję tris kartus savaitėje, i 
domėjosi aiškinimu, kadi 
žmogus evoliucijos būdu išsi- ' 
vystė, o ne dievas sukūręs! 
pagal savo paveikslą. Ma
čiau, kaip baiminosi kai kurie 
kursų klausytojai, kai nuro
džiau, kad religija ne tik 
klaidinga, bet ir žalinga. I 
Skiepydama dievą ir pomir- j 
tinių kančių baimę, daro 
žmogų nelaimingą. Kunigų ; 
propoguojamam nuolanku-Į 
mui savęs religijos ir dvasi-Į 
ninku vergu. Atima iš žmo- | 
gaus žemišką laimę, džiaugs-' 
mą, slopina mokslo siekimą.

Greit pajutau, kad mano I 
paskaitos perduodamos kuni
gams. Atvažiavęs į mokyklą 
katekizuoti vaikų, Kriaunų 
parapijos klebonas Mykolas 
Slapšys priekaištavo:

— Girdėjau, tamsta prieš 
dievą pasukai.

Aš, žinoma, netylėjau:
— Nelinkęs palaikyti ap- j 

gaules?*
— Religija yra doros pa-1 

matas.
— Religija—kunigams pa- i 

jamų šaltinis. Tai supranta 
daugelis žmonių. Ne be pa- ' 
grindo liaudyje dainuojama: ; 
“Jei neduosi nė litelio, nero- 
dysiu dangun kelio“. Arba: I 
“Jeigu nori gauti dangų, Į 
duok klebonui daiktą bran
gy”. j

— Kam čia tiesiai į vei
dą .. . Negražu. Jeigu ne; 
kunigai, kasžin ar dabar bū
tų Lietuvoje taip šviečiami ir 
kultūrinami žmonės.

— Tik jau ne katalikai tuo; 
gali didžiuotis, o protestan- ' 
tai. Jie pirmieji išleido lietu-1 
viškas knygas ir pradėjo 
prastus žmones šviesti.

Mūsų kalba nutrūko, bet 
netrukus buvau pakviestas į 
Rokiškio policiją. Saugumo I 
viršininkas Gėsna ėmė mane j 
tardyti. Ant stalo pasidėjo 
parabeli, lyg bandydamas 
gązdinti. Iš stalčiaus ištrau
kė komunistinę literatūrą. 
Mestelėjo ją prieš mane ir 
tarė:

— Iš kur ėmei šitą šlamš
tą? . . .

— P rov akuoji, viršinin
ke,—atsakiau, — Prov akaci
jos visada sužlunga.

— Pradėjai paskaitas slap
ta! Leidimo tai neturi. Ap
šauksiu! komunistu ir sėsi Į 
balangę. Per daug nepui
kauk.

— Grąsote! . . .
— Patariu! . . .
— Žmones kultūrinti—mo

kytojų pareiga. Aš tą parei
gą ir vykdau.

0 laisvamanybė—nėra po
litika. Tik klebonai išsigan
do, kad, jei žmonėms tiesą 
pasakysime, nustos tikėję, 
atsisakys religijos, sumažės 
pajamos. Taigi ir aš jums 
patariu: mažiau klausykite 
kunigų.

Nors mūsų aštrokas pokal
bis baigėsi, tačiau nebuvo 
paskutinis. Po 1926 m. gruo

džio 16 d. politinio pervers- 
I mo pajutau vis didesnį ir 
I didesnį spaudimą. Buvo už
daryta vakariniai žemės ūkio 
kursai tuo pagrindu, kad už
siėmimų metu skleidžiau 
laisvamanybę, kritikavau fa
šistinę valdžią. Policijos I 
agentai ir Lietuvos naciona
listai: Antanas Eigminas, Jo
nas Zakarevičius, tai arti- j 
minusieji kaimynai, sekdavo, | 
Įskundinėdavo. Neišvengiau 
kratų, areštų, daboklės.

Prisimenu, kai 1927 m. 
gegužės pirmosios išvakarė
se vėlokai grįžau iš Rokiškio 
ir ne tuščiomis . . . Užtrukau 
pas A. Klimką. Parvykęs į 
Barbariškį, atsargumo dėliai, 
sukišau naują literatūrą šei
mininko Prano Daščioro klo
jimo stogan. Ir vos žengiau 
keliolika žingsnių buto link, 
mane pasitiko Kriaunų poli
cininkas Benetas.

— Nuo mergaičių, ponas 
viršininke.

Portfelyje kas ten yra?
Vėjas švilpauja,—atsa

kiau ir atidariau.
— Nesupyk, pareiga!
— Žinoma, —paniurusiai 

nutęsiau.
— Na, gal prisėsime ant 

prieklėčio. Snekterkime.
Atsisėdome. Laukiau, ką 

jis man pasakys.
Policininko būta gerašir

džio. Mažai jis klausinėjo 
mane, daugiau pats aiškino. 
Aiškino, kad nepritaria esan
čiai fašistinei valdžiai, kad 
gaila Kazio Griniaus val
džios. Jo tarnybinė pareiga 
sekti mane. Siuntęs Obelių 
nuovados viršininkas Keme
klis stebėti, kad nebūčiau 
sukvietęs slapto susirinkimo.

Pasikviečiau į kambarį, pa
vaišinau. Išsikalbėjome. Nuo 
to laiko oficialiai aš buvau jo 
sekamas, o faktiškai—globo
jamas. Ėmiau plėsti laisva
manišką veiklą, kiek to meto 
sąlygos leido. Neužleidau ir 
pogrindinės veiklos. Padėtis 
darėsi kaskart įtemptesnė.

Nuo rugsėjo 1 d. perkėlė 
mane į Nevierių pradžios 
mokyklą Panemunėlio vals
čiuje, o už metų—nutrėmė į 
Vilkaviškio apskritį, į Didvy
žių pradinę.

Didvyžiuose greit susipaži
nau su įžymiu ateistu—po
grindininku, kilusiu iš trem
tinių šeimos, Antanu Černiu
mi. Abu plėtėme ateistinę ir 
pogrindinę veiklą, bet greit 
teko atsisveikinti su Didvy
žiais ir kraustytis į Šiaulių 
apskritį Bazilionų pradžios 
mokyklon, o po dvejų me
tų—į Šiaulėnų pradžios mo
kyklą Radviliškio apskrityje. 
Ir taip buvau kilnojamas iš 
vienos mokyklos į kitą, iš 
vienos apskrities į kitą ir vis 
už tuos pačius “griekus”.

1930 metais dalyvavau kul
tūros kongrese Kaune. Pra
nešimą padarė Lietuvos lais
vamanių etinės kultūros 
draugijos pirmininkas dr. J. 
Šliupas. Kad dr. Šliupas la
bai išsilavinęs, studijavęs 
Maskvoje ir Petrograde, bai
gęs Maryland (JAV) medici
nos mokyklą, dirbęs gydyto
ju, Ženevoje organizavęs lie
tuvių socialistų spaudos lei
dimą, apie tai žinojau. Buvau 
skaitęs, be to ir platinau jo 
išleistas ksnygas “Dievas, 
dangus ir pragaras”, “Tikyba

Lithuanians celebrate u ii ve r sityt

By PHILIP BONOSKY
VILNIUS, Lithuania — 

Sept. 24 — Four hundred 
years of learning were 
celebrated this week in 
Vilnius as the whole coun
try turned their eyes on 
the oldest of the USSR’s 
65 universities, Vilnius 
University, also called 
Vincas Kapsukas Vilnius 
University of Lithuania.

Kapsukas was the general 
secretary of the Communist 
Party of Lithuania on whose in
itiative the university was re
instituted in 1918.

Delegates and invited guests 
from Europe and the Americas 
attended the celebration. But it 
was the people of Vilnius and 
Lithuania as a whole, where il
literacy was wiped out under 
Soviet power somė years ago, 
that turned the celebration into 
a week long ritual of devotion 
to those 400 years of difficult 
struggle forknowledge.

Rapid development
Since 1945, when the univer

sity was dug up out of the ruins 
in which the nazis had left it, 
more than 40,000 specialists 
have graduated and have 
helped turn this nation of three

SVEIKATA -MŪSŲ PAČIU RANKOSE

Kaip išvengti peršalimo
Slogos, bronchitai, ryklės, 

kvėpuojamosios gerklės bei 
balso slygų uždegimai, t. y. 
viršutinių kvėpavimo takų 
katarai, dažnai vadinami 
peršalimo ligomis. Tai ne 
visai teisinga: jomis iš tiesų 
susergama peršalus, bet su
kėlėjai yra mikrobai ir viru
sai. Pastarųjų visą laiką esa
ma gleivinėse, bet ligą sukel
ti jie gali tik nusilpus orga
nizmo apsauginėms jė
goms—peršalus, pervargus, 
neteisingai maitinantis.

Kai kurie žmonės viršuti
nių kvėpavimo takų katarais 
serga labai dažnai. Jiems, 
regis, viskas kenkia: neišsi
miegojo, pavargo, kiek pa
skubėjo eidami—ir jau slo- 

ir mokslas”. Iš knygos “Jė
zus Kristus ir šventoji Ro
mos inkvizicija “ruošdavausi 
paskaitoms. Kai kurias šios 
knygos vietas buvau nusira
šęs: “Kaipo istoriškas asmuo 
Jėzus nėra žinomas. Ne tik 
žydiškieji istorikai pirmojo 
■amžiaus tylėjo apie Kristų, 
bet nė graikų ar lotynų 
istorikai I-mojo amžiaus ne
buvo girdėję apie jį, ir nėra 
nė vieno tuometinio oficia
laus teksto, nurodančio jo 
buvimą”. Dr. Šliupo raštai 
buvo man lyg kelrodis. Ir 
dabar štai-aš autorių pama
čiau tribūnoje. Dr. Šliupas 
kalbėjo:

— Davatkos, eucharisti- 
ninkai, ateitininkai ir pava
sarininkai, tai kunigijos glo
bojamoji armija. Jų pagalba 
kunigai buvo įsiskverbę į 
seimą, buvo ministrais, uži
minėjo vietas atstovybėse. 
Negana, kad piliečiai apmoka 
visokeriopas apeigas kuni
gams, negana, kad kunigai 
pasisavino liaudžiai priklau
sančią žemę, “dievo tarnai” 
kėsinasi apiplėšti gyvento
jus, liepdami mokėti sau al
gas, pasiskirstę į kategori
jas, lyg būtų valstybės valdi
ninkai! Jie priveisė šalyje 
daugybę vyriškų ir moteriš
kų vienuolių, kurių pagalba 
nuslopino bebundančią liau
dyje laisvės ir žmoniškumo 
dvasią, sukiršino gyvento
jus. O laisvamaniai nekenčia
mi, kartais net persekiojami. 
Tai baisi neteisybė!

Štai koks laisvamanių pir
mininkas,—pagalvojau,—ko
vingas!”

Pabaiga 

million from a poor, rural coun
try with a high illiteracy rate to 
a nation that now manufac
tures ocean-going vessels, 
TV’s, radios, computer 
machines, furniture, synthetic 
fibres, and machine-building 
tools, which are traded to more 
than 80 countries all over the 
world.

Change occurred so fast that 
there are many Lithuanians, 
now in high positions in gov
ernment, industry, and educa
tion, who remember starting 
life as illiterate farm boys and 
girls. Everybody has gone to 
school. Everybody has seen 
life change startingly before 
his eyes — helping at the same 
time to change it.

There are over 17,000 stu
dents in Vilnius University now 
and more than 65,000 in all 
higher schools throughout the 
country.

Expansion needed
To accomodate them, it has 

been necessary to constantly 
build new and bigger quarters. 
Vilnius University has left its 
mid-town ancient quarters, 
now reserved for libraries, 
administration offices and 
humanity students, for Vilnius’ 
outskirts where new, modern, 
multi-story buildings have 

guoja, kosti. Šiems žmonėms 
reikia kreiptis į gydytoją ir 
pasitikrinti sveikatą: neretai 
dažnų slogų, bronchitų, balso 
slygų uždegimų priežastis 
būna chroninė angina ar kas 
nors kita.

Viršutinių kvėpavimo takų 
katarai yra užkreč’nmos li
gos. Sloga labai gr. ’ užsi
krečia maži vaikai, seneliai, 
įvairiomis chroninėmis ligo
mis sergą žmonės. Jiems 
sloga neretai komplikuojasi į 
bronchitą ir net plaučių už
degimą arba paūmėja chro
ninė liga.

Todėl, sirgdami sloga, nei
kime lankyti senelių, vaikų. 
Sergantiesiems chroninėmis 
ligomis lankyti sloguojančių
jų taip pat nepatartina. Slo
ga, ryklės ir balso slygų 
uždegimais paprastai serga
ma nesunkiai: kiek paskauda 
galva, vargina bendras silp
numas, kartais suka sąna
rius, dažniausiai net tempe
ratūra nepakyla.

Sunkiau susirgus ir pakilus 
temperatūrai, reikia kviestis 
gydytoją į namus, gerti to
kius vaistus, kokius jis pa
skirs, laikytis režimo bei 
dietos.

Kiekvienam norisi sustip
rėti ir nesirgti peršalimo 
ligomis. Kaip to pasiekti? 
Reikia grūdintis, sveikai 
maitintis ir sportuoti. Iš tie
sų tai yra pagrindinės, nie
kuo nepakeičiamos visų ligų 
profilaktikos priemonės. Bū
tina dar kartą priminti pa
prastą grūdinimosi priemo
nę: reikalaukime iš savęs ir 
savo šeimos narių bent 2 
valandas kas dieną pabūti 
lauke, toliau nuo namų, ge
riau miške, parke ar laukuo
se už miesto.

Vasarą ir rudenį sveikai 
maitintis lengviau negu ki
tais metų laikais. Labai stip
rina organizmą natūralūs vi
taminai, kurių mes gauname 
su šviežiais vaisiais, uogo
mis, daržovėmis. Ypač daug 
vitaminų turi erškėčių bei 
šermukšnių uogos, ropės, 
morkos, pomidorai, raudo
nieji burokėliai, sėtiniai 
(griežčiai), kopūstai, svogū
nai. Nevirtų šių produktų 
sveikas žmogus turėtų suval
gyti 200-300 gramų kas die
ną. Silpnesniems asmenims 
patariama rudenį bent vieną 
mėnesį kas dieną išgerti po 
stiklinę morkų sunkos—tai 
labai sustiprins sveikatą.

gone up in the last five years. 
Here, last week, was dedicated 
a bronze, statue of Lenin ana 
Kapsukas.

Nobody pays to go to school. 
Instead, they are paid. Nobody 
wonders what he’ll do after he 
graduates. There are jobs cal
ling for him. Nobody leaves 
Lithuania now to find a better 
life elsewhere. Lithuanians 
who had left Lithuania years 
ago now return to Lithuania — 
for a better life.

Begun in 1579, Vilnius Uni
versity suffered through wars, 
invasions, plagues, and tyran
nies, always however a light 
shining through the medieval 
dark. Many of Europe’s lead
ing scientists, poets, writers 
and artists studied at Vilnius, 
which had become a center of 
learning in the 16th century.

Target of czar
It was suppressed by the 

czar in 1832 because it had be
come the center of the anti
czarist revolutionary uprising 
in 1830-31.

It continued operating more 
or less underground for more 
than a century until the Rus
sian revolution liberated it 
from czardom in 1918. It rose 
from its obscurity for a brief 
three months that Lithuania

Mūsų technikos amžiuje 
ypatingos reikšmės žmogaus 
sveikatai sustiprinti turi 
sportas. Sportuoti reikia ir 
jaunam, ir senam, dirban
čiam tiek fizinį, tiek protinį 
darbą. Ne tik dėl grožio 
reikia sportuoti, bet ir dėl 
sveikatos. Sportas išjudina 
visus raumenis, pagreitina 
medžiagų apykaitą, stiprina 
plaučius, širdį, kepenis bei 
inkstus, pagerina atmintį, 
smegenų darbą.

Labai dažnai sloguoja dar- 
želinio ir ypač lopšelinio am
žiaus vaikai. Čia yra dvi 
pagrindinės priežastys. Pir
moji—vaikus rengiame per 
šiltai. Rudenį neretai tenka 
matyti tokį vaizdą: mama 
eina dar lengvai apsirengusi, 
o mažylis jau vilnoniu kostiu
mėliu apvilktas. Jam karšta, 
jis prakaituotas, irzlus. Po to 
vaikas serga sloga, kosti. 
Pakaktų tik nuvilkti per šiltą 
rūbą, ir vaikas apsiramintų, 
pralinksmėtų, o svarbiau
sia—nesusirgtų.

Antroji priežastis—nepa
grįsta gryno oro baimė, vai
kui suslogavus. Vaiko orga
nizmas labai lepus, o susir
gęs dar labiau reikalingas 
teisingos priežiūros. Jau nuo 
žilos senovės žinoma, kad 
gryname ore greičiau įvei
kiamos visos ligos, o ypač 
kvėpavimo takų. Sergančius 
sloga vaikus reikėtų beveik 
ištisą dieną laikyti lauke. 
Kambaryje jie turi būti tik 
tol, kol pavalgys ir pamie
gos. Vaikus, persirgusius 
plaučių uždegimais, reikia iš
nešti į lauką dažniau negu 
sveikus—nuo to jų sveikata 
daug greičiau sustiprės. Ži
noma, būtina sekti, kad lau
ke jie nesuprakaituotų. Ge
riausias būdas patikrinti 
toks: užkišę ranką už apyka
klės, turime jausti sausą 
šiltą vaiko kūnelį. Jei pajuto
me drėgmę—vadinasi jam 
per šilta, būtina ką nors 
nuvilkti.

Dar vienas dalykas—ne
renkime vaikų sintetiniais 
drabužiais. Karštą dieną su 
jais labai šilta, vėsią dieną— 
šalta.

Edita Janulionytė
Vilniaus universiteto 

fakultetinės terapijos 
katedros asistentė

Mineola, Long Island. — 
Negalėdamas surasti darbo, 
28 metų bedarbis Wilston 
Park spalio 17 dieną nušovė 
motiną, šunį ir pats nusišo
vė. Motina buvo 54 metų 
amžiaus.

was a socialist republic before 
going down again during the 
Lithuanian counter-revolution.

Bourgeois Poland took over 
Vilnius and it was not until 1940 
that once again Soviet power 
returned it to Lithuania. And 
once again, only briefly. One 
year later the nazis invaded 
the USSR and burned Vilnius 
University practically to the 
ground. Some professors and 
students were sent to concent
ration camps and perished. 
Some continued to resist in the 
underground.

Highly respected
Only in 1945, with Vilnius’ 

liberation did the university 
come back to life, and today, 
under the leadership of its re
ctor, world-renowned 
mathematician, Jonas 
Kubilius, 34 years later and 400 
years after it first came into 
being, it is flourishing. It has 
more students in one year than 
it had in decades before, and is 
looked upon by Lithuanians as 
the jewel of their culture. It has 
been given many awards, in
cluding the Order of the Red 
Banner of Labor, awarded by 
the Supreme Soviet in 1971.

Vilnius University is famous 
for its mathematical studies, 
its work in physics, electrical 

Žinomoji lietuvių pažangiosios išeivijos, tarptautinio 
moterų, darbininkų judėjimo veikėja iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų Ksavera Karosienė sveikina rektorių Joną 
Kubilių su Universiteto jubiliejumi.

Senųjų Universiteto rūmų M. Daukšos kiemelyje Vil
niaus Valstybinio dailės instituto studentai surengė savo 
kūrybos parodą.

LKP ir respublikos vyriausybės vadovai su Universiteto 
jubiliejinių iškilmių šeimininkais ir svečiais padeda gėles 
prie V. Lenino paminklo.

techniques in statistics, in 
atomic and nuclear spectros
copy, in biology, and in 
medicine, particularly in car
diology.

An exhaustive dictionary of 
the Lithuanian language, includ
ing hundreds of dialects, has 
been published. To linguists 
who study Lithuanian as the 
oldest living Indo-European 
language, this dictionary is of 
historic importance.

During the week, invited 
guests took part in discussions 
at the university in which the 
entire scope of the university’s 
work was discussed. The ses
sions included panels on 
physics, mathematics, natural 
sciences, social sciences, his
tory and philology.

The university maintains 
contact with many foreign uni
versities, both socialist and 
capitalist, and exchanges of 
lecturers regularly take place. 
Eoreign students study here.

The week was devoted to 
song and dance, to students 
marching through the streets 
in their festivity, to concerts, 
films, and pageants.

It was a festival of a rich cul
ture, of national pride, of 
socialist triumph.

The Daily World
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Vaikai — pasaulio ateitis

Memorialinis J. A. V. pašto ženklas atžymint Tarptauti
nius Vaikų Metus, kurį nupiešė dailininkas Paul Calle iš 
Stamford, Conn.
(Helen Feiferienės kalba, pasakyta ryšium su Tarptauti
niais Vaikų Metais, šių metų spalio 13 d., L. L. D. 45-os 
kuopos parengime, įvykusiame “Lithuanian Senior Citizen” 
klube, St. Petersburge, Florida).

Šiais metais sukanka 20 
metų, kai 1959 metais Jung
tinės Tautos priėmė Vaikų 
Teisių Deklaraciją. Šioje de
klaracijoje sakoma, kad “vai
kai turi naudotis visomis 
teisėmis” ir “šios teisės turi 
būti pripažintos visiems vai
kams be išimties, kokios jie 
bebūtų rasės, lyties, kalbos, 
odos spalvos, religijos, socia
linės ar nacionalinės padė
ties”. Tačiau, praėjus 20 me
tų nuo deklaracijos priėmi
mo, pastebėta, kad kai ku
rios šalys visiškai šios dekla
racijos nesilaiko. Yra pasau
lyje šalių, kur vaikai serga 
neturėdami medicininės pa
galbos, kenčia badą ir skurdą 
ir dar fiziniai išnaudojami, 
"odėl, Jungtinės Tautos pa
skelbė šiuos 1979-uosius me
lus Tarptautiniais Vaikų Me
tais, kad pasaulio valstybės 
kreiptų didesnį dėmesį į vai
kų teises.

Su šių metų pradžia, 
UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization), pa
prašė valstybių vadovus ir 
tam tikrų šalių visuomenės 
veikėjus, kreiptis į vaikus su 
naujametiniais sveikinimais, 
ryšium su šia Jungtinių Tau
tų iniciatyva.

Vaikų ateitis turėtų rūpėti 
visiems pasaulio žmonėms. 
Daugelis iš mūsų užaugino
me vaikus ir kai kurie jau 
džiaugiasi savo anūkais. Juo
se matomas džiaugsmas, 
kasdieninis rūpestis, troški
mas įvykdyti siekius. Visa 
tai vaikas gali atsiekti, jeigu 
jo vaikystė pripžiūrėta. Kuo
met vaikas sotus, aprengtas 
ir sveikas, jis gali mokintis ir 
vystyti savo pašaukimus— 
tapti pilnaverčiu žmogumi. 
Bet kuomet vaikas alkanas ir 
dar ligonis, jis neturi ūpo ir 
energijos mokintis.

Kalbant apie kultūrinį pro
gresą, susiduriame su dide
liais kontrastais. Tuo pačiu 
laiku, kuomet pasaulyje 
smarkiais šuoliais vystosi 
mokslas ir technika,—žemė
je didėja žmonių neraštingu
mas. Sulyg UNESCO duo
menimis, 40 pasaulio valsty
bių, ypač Afrikoje ir Azijoje 
bei Lotynų Amerikoje, iki 
šiolei nėra visuotino privalo
mo mokymo įstatymo.

Įvairiuose žemės kampe
liuose dar daug bedalių, ne
laimingų, neturčių, beteisių 
vaikų. Mūsų planetoje dau
giau kaip vienas milijardas 
558 milijonai vaikų,—tačiau 
apie 200 milijonų vaikų alka
ni, o kas penktas miršta 
nesulaukęs penkerių metų. 
Tik vienas iš dvidešimties 
naudojasi medicinos pagalba. 
Pagal UNESCO duomenis, 
pasaulyje apie 15 milijonų 
vaikų, iki 5 metų amžiaus, 
žūsta nuo bado ir dėl laiku 
nesuteiktos medicinos pagal
bos. Vien tik Pietų Amerikos 
šalyse per 10 metų mirė apie 
7 su puse milijono vaikų, 
nesuteikus jiems jokios me
dicinos pagalbos.

Apie 52 milijonai 
pasaulyje patys
pragyvenimą už labai menką

atlyginimą. Tai nedarbo ir 
infliacijos pasekmės. Šiuos 
smūgius pirmiausia pajunta 
darbininko šeimos ir jų vai
kai. Pasaulio pažangios jėgos 
atkakliai ieško būdų apsau
goti vaikus nuo panašios pa
dėties, nuo karo pavojaus, 
bado ir ligų.

Dabar pažvelkime į tuos 
vaikučius augančius pro aša
ras, kai jis verkia tėvų muša
mas arba skaudžiai baudžia
mas. Apie tai plačiai buvo 
rašyta St. Petersburg Times 
rugsėjo mėnesio sekmadieni
nės laidos priede “Parade”, 
kurios viršelyje tiesiog šau
kiama: “Child abuse is your 
business . . . REPORT IT”. 
Šiame leidinyje, autorius De
rek V. Goodwin savo straips
nyje “Child abuse—our “Sil
ent Epidemic”, rašo, kad 
skriaudžiamųjų vaikų skai
čius didėja, jų apleidimas ir 
išnaudojimas tai “tylioji epi
demija”. Vaikai niekam nesi
skųs, jei jo tėvai jį muša, 
kad net žymės ant kūno 
pasilieka, ar uždaro jį į 
kamerą ar kitaip skriaudžia. 
Jis bijosi pasiskųsti kitam ir 
tyli, kenčia. Ir taip daugelyje 
vaikų išsivysto baimės jaus
mas, užsidarymas savyje ir 
net kerštas, kas paveikia į jo 
vystymąsi tapti pilnaverčiu 
žmogumi. Baigdamas savo 
rašinį, Derek V. Goodwin 
mini, kad “tyliosios epidemi
jos” simptomus dažniausia 
pastebi mokytojai, slaugės 
bei kiti profesionalai, į ku
riuos kreipiamasi raportuoti 
tokius reiškinius į vaikų ap
saugos įstaigas t. y. į “Child 
protective services”.

Panašių vaikų problemų 
pasaulyje yra gana daug ir 
vaizdas labai liūdnas: prieš
taraujantis Jungtinėse Tau
tose priimtai prieš 20 metų 
vaikų deklaracijai. Todėl, 
šiais Tarptautiniais Vaikų 
Metais, Jungtinės Tautos ra
gina pasaulio valstybes susi
rūpinti vaikų sveikata, raš
tingumu ir visa vaikų gero
ve, kad jie užaugę būtų 
pilnaverčiais pasaulio žmo
nėmis. Ragina valstybes, 
kad pagrindinis jų rūpestis 
vaikais taptų įstatymu, įtvir
tintu šalies konstitucijoje. 
Suprantama, kad kiekviena 
valstybė tvarkosi pagal savo 
įstatymus ir su geriausiais 
norais vaikų problemos ne
gali būti išspręstos per trum
pą metų laikotarpį; bet kuo 
greičiau bus atkreiptas dė
mesys į vaikų teises, tuo 
geresnį rytojų susilauks pa
saulio vaikai.

Pasaulio žmonija yra atsa
kinga už vaikų ateitį. Matant 
daugelyje šalių skaudžias 
vaikų problemas, Jungtinės 
Tautos kviečia pasaulio šalis 
susirūpinti vaikų ateitimi. 
Ragina, kad kiekviena val
stybė panaudotų visas gali
mybes ir priemones teikti i 
vaikams šviesesnę ateitį, kad 
būtų patenkinti bent svar
biausi vaikų poreikiai.

Kas svarbiausia, kad val-

bas. Lėšos, kurios skiriamos 
ginklams gaminti, būtų pa
naudojamos žmonių gerovei, 
o svarbiausia, vaikų gyveni
mui palengvinti, juos iš
mokslinti, kad jie užaugtų 
sveiki, gyventų ramiai ir 
laimingai.

Tarptautiniai Vaikų Metai 
tapo inauguruoti šių metų 
sausio mėnesio pradžioje, 
Jungtinių Tautų Generalinė
je Asamblėjoje su įspūdinga 
pritaikinta vaikams progra
ma, kurioje dalyvavo žymūs 
visuomenininkai ir meninin
kai. Nuaidėjo dailės žodžiai, 
muzika ir daina per visą salę, 
pranešant kad prasidėjo 
Tarptautiniai Vaikų Metai. '

Plačiai per visą mūsų šalį 
vyksta įvairūs vaikams ren
giniai. Miestuose bei mieste
liuose veikia komitetai, kurie 
organizuoja sąskrydžius, vai
kų darbų parodas, tėvams 
paskaitas apie vaikų sveika
tą, rengia konferencijas 
spręsti vaikus liečiančias 
problemas. Spalio mėnesio 
24 dieną, mūsų St. Peters
burg miesto Williams parke, 
taip pat įvyks Tarptautinių 
Vaikų Metų atžymėjimas.

Tarybų Sąjungoje, jų tar
pe ir Lietuvoje, žinia, kad 
Jungtinės Tautos skelbia 
šiuos metus Tarptautiniais 
Vaikų metais, buvo priimta 
su pasitenkinimu. Naujame
tiniame sveikinime, prezi
dentas Leonidas Brežnevas 
palinkėjo vaikams sveikatos, 
laimės, taikaus ir džiaugs
mingo gyvenimo.

Gegužės mėnesyje, Pary
žiuje įvyko Tarptautiniams 
Vaikų Metams seminaras 
skirtas “Vaikų knyga ir este
tinis jaunosios kartos auklė
jimas”. Seminare dalyvavo ir 
Tarybų Sąjungos vaikų meno 
asociacijos veikėjai, jų tarpe 
ir Lietuvos rašytojų sąjun
gos vaikų ir jaunimo literatū
ros pirmininkas Vincas 
Auryla. Seminare palyginta 
vaikams leidžiamoji literatū
ra Lietuvoje, Prancūzijoje ir 
kitose šalyse.

Šių metų rugsėjo pradžioje 
įvyko Maskvoje pasaulinė 
konferencija “Už taikią ir lai
mingą ateitį visiems vai
kams”. Konferenciją pasvei
kino Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Kurt 
Waldheim, o ten dalyvavęs 
UNESCO generalinis direk
torius A. M. M’Bou papasa
kojo apie svarbiausias šios 
organizacijos veiklos kryptis, 
susijusias su vaikystės ap
saugos problemomis.

Garbė ir mūsų Literatūros 
draugijos 45 kuopai už atžy- 
mėjimą šiandien Tarptauti
nių Vaikų Metų, garbė kuo
pos valdybai už pasidarbavi
mą!

Lai kasdien šviečia saulė, 
lai dangus būna giedras vi
siems pasaulio vaikams!

Naujos knygos
Jonas Dovydaitis. Vidur

nakčio mįslė (295 psl.). Nau
jų apsakymų rinkinys iš mū
sų dienų gyvenimo. Knygos 
herojai—daugiausia darbi
ninkai. Skyreliui “Amerikos 
akimirksniai” medžiagą auto
rius ėmė iš savo kelionių po 
Šiaurės Ameriką.

Juozas Grušas. Gintarinė 
vila (93 psl.). Nauja vyresnės 
kartos rašytojo pjesė, de
maskuojanti žmonių sumies- 
čionėjimą, egoizmą, karjeriz
mą.

vaikų stybių vyriausybės sumažin- 
užsidirba tų ginklavimosi varžybas, 

uždraustų neutronines bom

Augustinas Gricius. Pa
mokslai idėjos broliams (479 
psl.). Žinomo lietuvių rašyto
jo A. Griciaus (1899-1972) 
feljetonų rinktinė. Autorius 
išjuokia visokio plauko mies
čionis, pataikūnus, karjeris
tus, šaiposi iš “pseudointeli- 
gentų,” parodydamas jų dva
sinį skurdumą. Pakartotinis 
leidimas.

Stefa Butkienė
“Vagos” leidyklos darbuotoja 

darbuotoja

Įspūdžiai iš viešnagės 
Lenkijoje ir Lietuvoje ' i

P. ir V. BUDRIONIAI

[Tęsinys iš praeito num.]

Išskridome iš Varšuvos į 
Lietuvą liepos 28 d. Už poros 
valandų jau buvome Vilniu
je. Prie lėktuvo mus pasitiko 
Intouristė ir visur keleivius 
nusivedė prie patikrinimo 
dokumentų. Po to mus leido 
susitikti su giminėmis, kurių 
turėjome labai daug. Paskiau 
Intouristė mus pakvietė į jų 
mašiną ir nuvežė į Gintaro 
viešbutį. Čia jau radome 
visus gimines.

Kiek daug džiaugsmo ir 
malonumo, kad po 12 metų ir 
vėl turėjome laimės juos 
susitikti! Ilgai nelaukę, žiūri
me, kad mūsų giminės ruošia 
stalą. Ir prasidėjo vai
šės . . .

Kadangi mes turime gimi
nių Vilniuje ir Kaune, ir jie 
turi savo mašinas, buvome 
pakviesti pas juos į svečius.

Pas kuriuos tik nuvažiavo
me, visi labai gražiai gyvena; 
butai su visais patogumais, 
su gražiais moderniškais bal
dais, pastebėjau, kad pas 
juos ir virtuvės labai pana
šios į virtuves pas mus Ame
rikoje.

Mums teko Lietuvoje gy
venti prie Smetonos valdžios 
ir augome kaime. Tikiu, kad 
kiekvienas atsimename, koks 
buvo gyvenimas tada. Nebu
vo progos išsimokslinti, o jei 
kas lankė gimnaziją, tai per 
didelį vargą.

Mano du broliai lankė gim
naziją. Gerai atsimenu, kaip 
tėtė vargo. Veždavo jiems 
maistą 21 kilometrą. O kokie 
keliai buvo, ypatingai anksti 
pavasarį ir rudenį, tiesiog 
neišvažiuojami. Išvažiuodavo 
iš namų anksti rytą ir grįžda
vo vidurnaktį. Tėvas vargo. 
Vargo visa šeirha, nes reikė
jo geresnį maistą ir drabu
žius atiduoti mano broliams.

Mes pamatėme, kaip gra
žiai dabar Lietuvoje žmonės 
gyvena.

Šiandien, kur tik pažvelg
si, visur nauji statybos rajo
nai. Domėjomės Vilniuje 
naujais rajonais. Atrodo, kad 
Vilnius dabar žymiai didesnis 
ir gražesnis. Kaunas taip pat 
puikiai atrodo.

Važiavome į kaimą aplan
kyti giminių.

Važiuodami matėme, kad 
kaime irgi didelis skirtumas, 
nes netoli kolūkių pristatyta 
kolūkiečių gyvenviečių, labai 
gražūs namukai, irgi įrengti 
su visais patogumais. Prista

tyta daug, atrodo kaip mies
telis. Laukuose matėsi vie
nas kitas senas namelis. Bet 
ateityje išnyks ir tie. Dabai* 
kaimo vaizdas tikrai pagra
žėjęs. Kadangi mes seniai 
buvome Lietuvoje, tai mums 
atrodo, kad visur padaryta 
labai didelis progresas.

Kaip kurių paklausėme: ar 
norėtumėt dabar grįžtį į bu
vusius senuosius ūkius? Jie 
sakė: Jokiu būdu ne! Vienas 
išsitarė: turėjome 4 karves. 
Jos būdavo taip išbadėjusios, 
,kad pavasarį reikėdavo jas 
prikelti. Iš tų 4-rių karvių 
pieno gaudavom mažai, o 
dabar iš vienos karvės gau
name daugiau pieno.

Kolūkiečiai džiaugiasi, kad 
dabar geras gyvenimas,— 
atidirbame savo valandas ir 
esame laisvi nuo darbo, jei 
bent kada būna laukų valy
mas, tada prisieina ilgiau 
padirbėti.

Taip pat aplankėme Suole
lių kaimą, Utenos rajone. 
Ten mano Prano tėviškė. Jis 
labai džiaugėsi, kad turėjo 
progą pamatyti tuos pačius 
laukus ir ežerą—Pelakys, 
kur jaunystėje labai mėgda
vo žuvauti.

Netoli jo buvusių namų 
buvo tokia neišdžiūstanti ba
la ir augdavo labai prasta 
žolė. Net gyvuliai neėsdavo. 
O jei gyvuliai į pelkę įeidavo, 
tai įklimpdavo. Ūkyje buvo 
maždaug apie 8 hektarai.

Dabar Valstybė tą ežerą 
labai pagilino ir prileido van
dens. Dabar ten jau auklėja 
žuvis—karpęs.

Toje apylinkėje gyvena ir 
daugiau giminių. Buvome 
net trijose vietose ir visi 
vaišino Įvairiais patiekalais.

Atrodo, kad kaime ne
trūksta maisto. Jie turi dar
žus, sodus, labai moka viską 
auginti. Moka ir vaišingai 
paruošti stalus. Tiek daug 
pridėta, ir viskas atrodo la
bai skoningai. Ant stalo buvo 
ir uteniškio alaus. Alus irgi 
labai skanus.

Turiu pasakyti, kad Lietu
vos restoranai irgi labai gra
žūs ir įdomūs. Maistas geras 
ir galima maisto pasirinkti 
Lietuvoje labai gera tvarka, 
nes tėksės-vežikai nelandžio- 
ja prie viešbučių ir neieško 
uždarbių. Jiems yra paskirta 
vieta, ir jie ten stovi. Jei 
kam reikia, gali juos iškvies
ti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
VALDŽIA LEIDŽIA 
KAINA PAKELTI

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos Apdraudos 
komisijonierius Mr. James J. 
Sheran pranešė, kad jis leido 
Blue Cross kompanijai pakel
ti apdraudos kainą 7.5 pro
cento. Pakėlimas pradės 
veikti su gruodžio 1 diena. 
Tai skaudus smūgis 1,700,000 
žmonių, kurie Blue Cross 
apdrauda naudojasi. Bet, ži
noma, ponas Sheran to ne
paiso.
Į JUOS DARO DIDELĮ 
SPAUDIMĄ

Washingtonas. — Čia aną 
dieną įvykusiame juodųjų 
amerikiečių (negrų) vadų su
sirinkime kai kurie dalyviai 
nusiskundė, kad Žydų Apsi
gynimo Lyga visokiais bū
dais daro į juos spaudimą 
pakeisti nusistatymą Vidurio 
Rytų klausime. MTat, kai ku
rie juodieji veikėjai yra vie
šai pareiškę, kad jie pritaria 
palestiniečių kovai už teisę 
susikurti savo nepriklausomą 
valstybę. Šiai reakcinei žydų 
grupei, pasivadinusiai Žydų 
Apsigynimo Lyga, toks jų 
nusistatymas nepatinka.

PROFESORIAI 
SUSTREIKAVO

Cincinnati, Ohio. — Cin
cinnati Universiteto profeso
riai ir jų asistentas spalio 25 
d. sustreikavo už algų pakė
limą.

Streiką paskelbė Universi
teto Profesorių Amerikinis 
Susivienijimas.

Streikui pritaria ir studen
tai tėvai.
TŪKSTANČIUS
DARBININKŲ ATLEIDŽIA 
IŠ DARBO

Milpitas, Cal. — Čia Fordo 
Korporacija iš darbo išmetė 
1,200 darbininkų. O prieš 
mėnesį General Motors Kor
poracija iš savo įmonės išme
tė į bedarbių eiles 3,000 
darbininkų.
RAGINA UŽDARYTI 
BRANDUOLINĘ 
JĖGAINĘ

Komunistų Partijos Minne-1 
sota valstijos organizacija ra
gina tuoj uždaryti Prairie 
Island branduolinę jėgainę. 
Spalio 2 dieną joje įvykusi 
nelaimė akivaizdžiausiai įro
dė, kad jėgainė yra pavojin
ga apylinkės žmonėms.

LIETUVOS SPAUDOJE APIE BUVUSĮ 
PREZIDENTĄ RICHARD NIXONA

KEISTAS GRĮŽIMAS Į 
“DIDŽIĄJĄ POLITIKĄ”

Kai tenka eiti Fifth Ave
nue, nejučia sulėtinu žingsnį 
ties 62-ąja rytine gatve ir 
žvilgteriu į prabangų namą, 
kuris šiuo metu netikėtai 
pagarsėjo. Mat čia buvo su
manęs už milijoną dolerių 
nusipirkti “kuklų” vienuoli
kos kambarių butą ne kas 
kitas, o JAV eksprezidentas 
Ričardas Nixonas. Tačiau 
biznis nepasisekė. Keli irgi 
ne mažiau turtingi to namo 
gyventojai ėmė protestuoti: 
jiems nereikalingas susikom
promitavęs politikoje kaimy
nas. Tada buvo pamėginta 
laimė su dar vienu namu— 
irgi nesėkmingai. Vietinė 
spauda Nixono nesėkmes re
klamuoja kaip didelį čionykš
tės demokratijos pasireiški
mą: atseit, net tokia turtinga 
garsenybė negali elgtis kaip 
nori.

Tačiau Nixonui nesėkmės 
tik į naudą. Jam dabar, 
prie naujos prezidento rinki
minės kampanijos slenksčio, 
reikalingas bet koks triukš
mas, susijęs su jo asmenybe, 
Vargu ar jis mėgins vėl 
iškelti savo kandidatūrą į 
aukščiausią JAV administra
cijos postą. Tačiau, būdamas 
tam tikra figūra Washingto
ne, jis gali turėti įtakos kitų 
veikėjų kombinacijoms.

Štai prieš keletą savaičių 
Amerikos laikraščiai paskel
bė, jog buvęs prezidentas 
Richardas Nixonas nutarė 
aplankyti nuverstą Irano ša
chą, prisiglaudusi Meksikoje. 
Niksonas pareiškė, kad jis 
jaučia pareigą aplankyti savo 
“gerą draugą’’. Netrukus 
spaudoje pasirodė dviejų 
“buvusiųjų” nuotrauka. Aiš
ku—R. Nixonas ne vien iš 
akmeninio įgeidžio nuvyko 
pas buvusį šachą. Kaip rašo 
apžvalgininkai, Washingtono 
politiniuose sluoksniuose 
esama jėgų, kurios ir paska
tino Nixoną žengti tokį 
žingsnį. Juo labiau dabar, 
kai Amerikoje ėmė klibėti 
pasitikėjimas dabartiniu pre
zidentu J. Carter.

Neatsitiktinai Nixono dvy
likos valandų “draugystę” su

šachu kai kas pavadino an
tausiu dabartinei Washingto
no administracijai.

Kol kas neaišku, kaip Ni
xonas pasielgs dar vieno “bu
vusio’’—neseniai nuversto 
Nikaragvos diktatoriaus So- 
mosos atžvilgiu. Liaudies 
keršto išrūkytas iš savo gelž
betoninio bunkerio ir atsidū
ręs Miamyje, Somosa su ar
timiausiais bičiuliais ten pa
buvo vos keletą dienų. Net ir 
Washingtonui pasidarė nepa
geidautina susikompromita
vusio “svečio” ilgesnė vieš
nagė.

Neseniai Nixonas savo par
duodamame ištaigingame 
dvare Kalifornijos pakrantė
je vieną po kito surengė du 
atsisveikinimus. Pirmajame 
dalyvavo 500 žmonių, o ant
rajame—jau tik pora šimtų 
pačių artimiausių bendražy
gių. Vienas jų, buvęs Water
gate bylos “atpirkimo ožiu” 
ir devyniolika mėnesių pra
leidęs už grotų, pareiškė, 
kad “prezidento Nixono nuo
pelnus dar pripažins istori
ja”. O kol kas yra tik triukš
mingi priėmimai, susitiki
mai, reklaminės kelionės, 
kurių tikslas—vėl sugrįžti į 
“didžiąją politiką”.

Sigitas Krivickas
Iš “Tiesos”

OLIMPINĖS 
BALANDŽIŲ 
VARŽYBOS
Charkovo balandžių au

gintojų klube ruošiama tūks
tantis sportinių pašto balan
džių Maskvos olimpiadai. 
Per iškilmingą olimpinių žai
dynių atidarymą Maskvoje 
bus išleista dešimtys tūks
tančių sparnuotųjų paštinin
kų. Ant kiekvieno balandžio 
kojos bus kontrolinis " 'olim- - 
pinis žiedas, pagal kurį Le
ningrado, Kijevo, Charkovo 
ir daugelio kitų šalies miestų 
pašto balandžių sporto teisė
jų kolegijos nustatys, per 
kiek laiko balandžiai grįš na
mo, ir paskelbs nugalėtojus.

Ruošdamiesi olimpinėms 
varžyboms, Charkovo balan
džių augintojai pradėjo regu
liariai treniruoti balandžius 
skristi iš Maskvos. Balandžiai, 
išleisti iš Belgorodo, Kurs
ko, Oriolo ir Tūlos, parskris- 
davo į savo miestą gana grei
tai, tad charkoviečiai tikisi 
neblogų rezultatų.

LIŪDNAS

Leono Joniko
PRISIMINIMAS

Mirė 1969 m. lapkričio 3 d.
Prabėgo dešimts metų, kai iš mūsų tarpo 

išsiskyrė mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis, palik
damas mūsų širdyse amžiną ilgesį.

Žmona—ALISĖ
Sūnus-LEONAS 
Marti-JOSCELYNE
Anūkai-SHAWN ir NADJA JONIKAI 
Anūkė-KIM LUKE

Proanūkiai-JOHN ir JAMIE LUKE

DETROIT, MICH.

PRISIMINUS

Joną Klimavičių
Spalio 29 d. 1979 m. būtų suėję mūsų 50 metų 

vedybinio gyvenimo sukaktuvės, bet žiauri mirtis 
išplėšė jį nuo manes š. m. gegužės 9 d. Nebeturiu 
savo Jonelio; liko tik atsiminimai ir viena daina, 
kurią jis man paliko ir kurią jis su draugais 
dainuodavo Pilviškių kaime 1909 metais:

“Suėję į pulką pradėsim dainuot,
Vargus ir nelaimes pradėsim rokuot.
Pakol jauni neženoti,
Visi linksmai padainuosim su girios paukšteliais 

skambančiais balseliais.
O kada pasensim, varguose paskęsim.
Bus raukšlės ant veido, sąnariai švininiai,
Bus ir mažai proto mūsų smegeninėj.
Nesikiš linksmos dainos,
Nežiūrės mergytės jaunos.
Į žemę žiūrėsim, kur kaulus padėsim.”

Liūdinti Žmona,
ADELĖ KLIMAVIČIENĖ
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
Montrealo Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pašalpinės Draugi

jos narių mėnesinis susirinkimas įvyks lapkričio 10 d., 1:30 
vai. po pietų, 3447 St. Laurient Street.

Kadangi narių susirinkimas neįvyko spalio mėnesyje 
dėlei priežasties transporto darbininkų streiko, tai dabar 
yra daug susikaupusių reikalų. Taipgi šis susirinkimas yra 
labai svarbus kiekvienam nariui, nes bus nominuojami 
nariai į komitetą-valdybą 1980 metams.

Tad, kviečiame visus narius dalyvauti ir atlikti nario 
pareigas.

Pastaba: Jeigu streikas dar nebus baigtas, tai susirinki
mas neįvyks. Valdyba

PASPARTINKIME 
“LAISVES” VAJU

Jau liko tik menuo laiko iki 
“Laisvės” vajaus užbaigos, o 
montrealiečiai dar gerai nė 
neįsibegėjome šiame darbe. 
Vajininkams labai daug pa
kenkė įvykęs busų ir metro 
mechanikų streikas. Sunku 
pasiekti skaitytojus pėsčio
mis. Labai prašome skaityto
jų ateiti vajininkams tal
kon—pasiųskite savo atsi
naujinimus ir aukas tiesiai 
“Laisvei”, ar raskite būdus 
priduoti vajininkams. Vaji- 
ninkai jums bus dideliai dė
kingi.
LIGONIAI-MIRTYS

Julė Tamosonienė pergy
veno operaciją “Viktorijos” 
ligoninėje.

Juozą Maciką ištiko širdies 
smūgis, teko atsigulti į “Ga- 
brini” ligoninę.

Monika Matusevičienė ga
vo telegrama iš T. Lietuvos, 
kad ten mirė jos brolis.

Spalio 17 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Viktoras 
Alseika. Liko žmona, sesutė 
ir kiti artimieji.
SUSITUOKĖ

Spali^.ŽO d. sukurė šeimy
ninį gyvenimą Brenda Alens- 
kaitė su ukrainų tautybės 
vaikinu. Vestuvės buvo labai 
puošnios ir vaišingos. Svečių 
iš toliau buvo: Jaunosios teta 
Vera su vyru iš Ottawos, 
sesutė su vyru iš Vancouver, 
o iš Toronto F. V. Kupytai, 
A. Naginioniai iš Dorion. 
Jaunieji “medaus mėnesiui” 
išvyko į Californiją.
KVIEČIA Į PAMINĖJIMĄ

Kultūrinių ryšių Draugija, 
Quebec—U. S. S. R. nuošir
džiai kviečia į rengiamą 62 
metų Didžiosios Revoliucijos 
Rusijoj paminėjimą, kuris at
sibus lapkričio 3 d. 8 v. v. 
Jame dalyvaus ir garbės 
svečiai iš Tarybų Sąjungos ir 
aukšti vietiniai pareigūnai. 
Bus bufetas ir šokiai.

Vieta: 4570 St. Denis Str. 
Įžanga $4 nariui, o $5 nena- 
riui. P.

MONTREAL, CANADA

LIŪDNA
Juozo Lesevičiaus

MIRTIES SUKAKTIS

Jis išsiskyrė iš mūsų tarpo 1978 m. lapkričio 5 d. 
Prabėgo liūdni vieneri metai, kai Tavęs netekome.

Liūdi- Žmona ANNIE LESEVlClENĖ
Duktė LINDA ir Žentas GRAHAM VICKERS

Draugystė
Didelė dovana ypač senat

vėje turėti draugus ir su jais 
tankiai susitikti. Už tai labai 
svarbu priklausyti draugijo
se ir lankyti jų susirinkimus. 
Draugystė ir susiėjimai tai 
antras maistas sveikam, o 
ligoniui vaistas.

Atsimenu, kai mes suva
žiavome į šį kraštą. Visi 
buvome skurdo prislėgti. Jei 
turėdavome du kambarius, 
tai vieną išnuomuodavome, o 
patys keturiese mėgodavome 
viename kambaryje. Bet bu
vome daug draugiškesni. 
Svečiuodavamės vieni pas ki
tus. O šiandien, jeigu specia
liai neužsikviesi, tai pas tave 
žmogus niekados neužeis.

Šiandien skurdas mūsų ne
bevargina. Gyvename puoš
niuose butuose. Bet tas vis
kas mūsų nedžiugina. Visus 
mus vargina liūdnumas ir 
ilgesys. To viso priežastis 
turbūt metų skaičius. Atro
do, kad medžiaginis pagerė
jimas nepatenkina žmogaus 
jausmų.

Stengkimės nors likusias 
dienas praleisti smagiau ir 
naudingiau. Nebūkime užsi
darę savo butuose. A. Štip.

Apie esmę
Tiek rūpesčių,

darbų jau tiek, 
kad daugėja valandų,

kai tylimo, 
todėl maldauju tavęs, širdie, 
sušuk—juk mylime

kiekvieną mūsų
žemės grumstą, 

kiekvieną gal per
aštrų krislą:

juk gimėme ir augam 
grumtis,

nesvarbu, kad krisime.

nesvarbu, kad kiti užaugę, 
galbūt užmirš, galbūt, 
bet savo žemę saugome, 
ir kol ji bus—mes būsime.

Algimantas Kaminskas

Laike Kanados rinkimų 
Konservatoriai sakė: Jei jūs 
mus išrinksite, mes visus 
valdžios verslus (biznius) 
perleisime privatiškoms 
kompanijoms. Na ir, apart 
Kvibeko prancūziškos pro
vincijos, Konservatoriai lai
mėjo. Kaip spauda rašo, pro
jektas gražinti valstybines 
įmones kompanijoms jau pa
ruoštas. Jie nemelavo. Tai 
faktas, kad Kanados angliš
kai kalbanti tautos dalis dar 
nepribrendus socialistiniais 
metodais valdyti pramonę- 
prekybą.

* * *
Ieškojimui naujų energijos 

šaltinių Kvibeko valdžia iš
leido $500,000. Sako, kad 
10,000 pėdų požemyje sura
do aliejaus ir dujų šaltinį.

* * *
Kvibeko ministerija supla

navo atidaryti valdžios ak
mens druskos kasyklą. Pra
džiai iš iždo paskyrė $20 mil. 
Kvibekas turėtų būti subsa- 
duojamas, bet Nova Scotia ir 
kitos provincijos užprotesta
vo prieš tai. Ligi šiol Kvibe
kas kasmet pirkdavo 250,000 
tonų druskos iš kitų provin
cijų nutarpinimui ledo gatvė
se ir ant kelių.

* * *
Tyrinėjant surasta, kad

SAN FRANCISCO, CAL.
Spalio 5 dieną įvyko LLD 

198 kp. posėdis J. ir M. 
Mozūraičių bute. Posėdį pra
vedė K. Mugianienė. Narių 
dalyvavo geras skaičius. Po
sėdžio pirmininkė pakvietė 
narius atsistoti ir minutės 
tyla pagerbti mirusius kuo
pos narius Franą Balčiūną ir 
Josephiną Valiliutę-Anscott.

Kuopos valdyba pateikė 
raportus, kurie buvo užgirti. 
Spaudos vajininkė Violeta 
Taraškienė tęs vajininkės 
pareigas, kaip ir kitais me
tais. Tenka prisiminti, kad 
per kelis metus V. Taraškie
nė ir San Francisco Valė 
Sutkienė, bendrai darbavosi 
spaudos vajaus pareigose. 
Apgailėtina, kad šiemet mū
sų Valė randasi slaugymo 
namuose ir kad jos sveikata 
yra sunkioje padėtyje.

Kilo klausimas pasveikinti 
“Laisvę” ir “Vilnį” rudeninio 
vajaus proga su po $100, taip 
pat paaukoti vietiniam Ame
rican-Russian Institutui 
$100. Prie to, nutarta turėti 
renginį su vaišėmis gruodžio 
2 dieną, Suomių patalpose, 
Berkeley, Cal. Posėdžiui bai
giantis pirmininkė iškvietė 
Ksaverą Karosienę, kuri tik 
prieš kelias dienas buvo grį
žusi iš T. Lietuvos,papasako
ti savo kelionėje įgytus įspū
džius. Ksavera pirm vyks
tant į Lietuvą, dalyvavo Chi- 
cagoje Amerikos-Sovietų 
draugystės suvažiavime. Ir ji 
buvo pakviesta T. Lietuvos 
vyriausybės dalyvauti Vil
niaus universiteto 400 metų 
jubiliejuje. Ksavera mums 
entuziastiškai papaskojo apie 
tą jos įspūdingą kelionę. Ji 
sakė, kad laike Vilniaus uni
versiteto didžiosios šventės 
ją labai žavėjo tad, kad visas 
puikusis Vilnius buvo nuo
stabiai pasipuošęs, kad tiek 
daug pasaulio svečių bei 
mokslininkų dalyvavo tose 
iškilmėse.

Varde kuopos narių reiškiu 
nuoširdžią padėką mielai 
Ksaverai už labai įdomią 
kalbą.

Užsibaigus posėdžiui, šei
mininkai Mozūraičiai pavai
šino kuopos narius skonin
gais užkandžiais. Didelis ačiū 
jiems.

TARYBINIU SVEČIU 
GRUPĖ

Spalio 8 dieną San Francis
co miestą aplankė iš Tarybų 
Sąjungos įvairių specialybių 

Montrealo, Toronto ir Sud- 
burio apylinkėse virš 1,000 
kilometrų diametre oras, 
upės, ežerai yra užnuodinti. 
Sako, kad jeigu nebus imtasi 
priemonių priversti kompa
nijas, kad jos pirmoje vietoje 
laikytų žmonių sveikatą, o 
pelnus antroje vietoje, tai už 
10 ar 20 metų padėtis bus 
pasibaisėtina.

* * *
Kvibeko provincijos Aukš

tasis Teismas (Superior 
Court) antru kartu atmetė 
katalikų mokyklos Notre- 
Dame-des Neiges aplikaciją 
užvesti bylą prieš valdžią, 
reikalaujant, kad į mokyklas 
būtų sugražintas privalomas 
religijos dėstymas, kaip bū
davo praeityje.

* * *
Už 10 kilometrų į šiaurva

karius nuo Halifaxo archeolo
gai surado palaikus gyvūno, 
kuris šiame kontinente gyve
nęs prieš 350 milijonų metų. 
Gyvūno ilgis buvęs 22 met
rų. Jo palaikai, žinoma, 
suakmenėję. Jie patalpinti į 
Halifax muziejų.

Mokslininkai spėja, kad šis 
kontinentas yra buvęs tro
piškų, nes tokių palaikų yra 
rasta net keliose Kanados 
vietose, didžiųjų upių pa
krantėse bei akmens kalnuo
se. Kvietinskas 

bei profesijų didoka grupė 
svečių ir jų tarpe radosi 
viena lietuvė, tai k • :Mė 
Nijolė Mikučiauskienė, far
macininkė. Maloni ”i‘očMa 
Nijolė gavo progą San Fran
cisco šiek tiek susipažinti su 
josios specialybe bei Ameri
kos vaistinių sistema. Taipgi 
šioje svečių grupėje buvo 
žymių artistų. Tad ta proga 
skubotai American-Russian 
Institutas suruošė koncertą 
gražiam California Club (spa
lio 9 dieną 7:30 vai. vakare. 
Koncerto pirmininkės parei
gas atliko Ks. Karosienė. 
Primintina, kad nors netikė
tai ir ant greitųjų šis kon
certas buvo suruoštas, tačiau 
publikos prisipildė pilna klu
bo salė.

Atsilankusieji buvo suža
vėti Maskvos operos žymaus 
artisto Viacheslav Osipov ba
ritono aukštai išlavintu bal
su, taip pat žymios artistės, 
pijanistės ir kompozitorės 
Luisa Khmelnitskaja. Pro
gramoje dalyvavo ir vietinių 
artistų, kuriuos publika lydė
jo aplodismentais.

Ši tarybinė svečių grupė į 
San Francisco atvyko iš San 
Diego, Cal. o iš čia išvyko 
link Milwaukee, Wisconsin.

TURISTINĖ SVEČIU 
GRUPĖ IŠ LIETUVOS

Na, o spalio 25 dieną San 
Franciską aplankė nemaža 
turistinė mielų svečių grupė 
iš Lietuvos. Ant greitųjų 
spalio 26 d. vakare įvyko 
svečių priėmimas Holland 
Roberts centre. Lietuvos 
svečių grupėje buvo įvairių 
profesijų žmonės. Tik apgai
lėtina, kad skubotai buvo 
neįmanoma didesnę bei pato
gesnę salę gauti. Programos 
pirmininkės pareigas atliko 
Ks. Karosienė, kuri svečius 
pristatė, juos šiltai pasveiki
no. Po to iškvietė Janiną 
Ragaišytę, Kauno Valstybi
nio muzikinio teatro solistę, 
padainuoti. Solistė Ragaišytė 
sužavėjo publiką.

Beje, šioje svečių grupėje 
buvo 4 moterys, jų tarpe ir 
Lietuvos televizijos artistė 
Stasė Stankevičienė.

Spalio 27 d. trumpai pasi
žvalgę po San Francisco 
miestą, išvyko į Los Ange
les. Nuoširdžiai linkiu jiems 
laimingos kelionės.

M. Baltulionytė

Spalio 6 klubiečiai turėjo 
mėnesinį susirinkimą. Jį pra
vedė klubo prez. V. Bunkus. 
Tylos minute pagerbta miru
si klubo narė Ona Klimienė.

Klubo valdyba bei renginių 
komisija pateikė savo rapor
tus. V. Bunkus pranešė, kad 
nupirkta virtuvei reikalingų 
indų, taipgi valdyba ir direk
toriai nutarė, kad reikalinga 
papuošti kiemą, prie didžiųjų 
salės durų. Taipgi jis prane
šė, kad norintiems įstoti į 
klubą yra paruoštas blankos 
(ankietos), kurią įstojantys 
asmenys turės užpildyti.

Be to, Bunkus sakė, lapkri
čio 17 įvyks klubo rengi
nys—žiemos sezono atidary
mas. Raportai priimti. Susi
rinkimą pabaigus buvo pie
tūs. Toliau sekė šokiai ir 
įvairūs pokalbiai.

KUOPOS VEIKLA
Spalio 13 Lietuvių Piliečių 

salėje įvyko LLD 45 kp. 
susirinkimas. Ji pradėjo 
pirm. S. Kuzmickas. Tylos 
minute pagerbta mirusi kuo
pos narė Ona Klimienė. To
liau susirinkimą vedė Juozas 
Šarkiūnas. Kuopos valdyba 
ir renginių komisija pateikė 
raportus kuopos pirm. Sta
sys Kuzmickas. Sakė, kad 
kuopos veikla yra gera, mes 
teikiame paramos pažangia
jai spaudai ir bendrai kur 
yra reikalas, mūsų kuopa 
visuomet pagelbėjo. Vajinin- 
kas P. Alekna sakė, kad 
vajus sekasi neblogai. Jis 
prašė “Laisvės” skaitytojus 
atsinaujinti laikraštį, nes va
jus greitai baigsis. “Vilnies” 
vajininkė Julė Andriulienė 
sakė, kad padėtis yra bloga, 
nes daug skaitytojų atsisako 
laikraštų skaityti, dėl akių 
pablogėjimo. Tačiau dirbsiu, 
kad galėčiau gauti naujų 
skaitytojų.

Susirinkimą pabaigus turė
jome pietus. Juos pagamino 
M. ir A. Raškauskai.

Po pietų buvo atžymėti 
Tarptautiniai 1979-tieji vaikų 
metai. Helena Feiferienė pa
sakė turiningą kalbą. Be ko 
kito, ji priminė ir socialisti
nių šalių, vaikų auklėjimą bei 
globojimą. Po to sekė šokiai 
iki vėlumos.
KELETAS BRUOŽU APIE 
DAINOS MYLĖTĖJU 
CHORĄ

Po ilgų atostogų choristai 
susirinko į pirmas pamokas 
rugsėjo 7 dieną. Choro mo
kytoja Helena Janulytė jau 
moko choristus naujų dainų 
žiemos sezonui. Choras jau

Hartford, Conn.
DĖMESIO!

Hartfordo Laisvės Choras 
važiuoja į New Yorką daly
vauti “Laisvės” metiniame 
koncerte. Yra pasamdytas 
autobusas. Išvyks 9 vai. ryto 
nuo Hungerford salės. Dar 
yra laisvų vietų. Prašome 
užsisakyti iš anksto. Kaina į 
abi puses tiktai 4 doleriai. 
Įėjimas į koncertą atskirai.

“Laisvės” koncertas įvyks 
lapkričio 11 dieną. Prasidės 
2-rą vai. po pietų.

Laisvės Choro mokytojo 
Wilma Hollis kviečia visus 
dainininkus ateiti ir dainuoti 
su mumis.

Repeticijose buvo labai 
malonu matyti Jerry DeCar- 
li. Be choro pirmininkės tai 
kaip be vado. Įvyksta daug 
klaidų.

Laisvės Choras linki Annai 
Žalis greitai pasveikti ir da
lyvauti tarp mūsų. Taipgi to 
paties linki Verai Kazlau ir 
Annai Visockienei.

Apie mūsų koncertą dar 
bus vėliau parašyta.

Dar kartą: Kas norite su 
mumis važiuoti į New Yorką, 
prašome nusipirkti tikėtus 
kelionei. Tikėtus galima gau
ti pas choro dainininkus.

Iki pasimatymo. E. B. 

pasirodė su daina klubo ren
ginyje spalio 6 dieną ir 45 
kp. renginyje spalio 13 die
ną.

Stasys Kuzmickas atliko 
solo pora dainelių.

Choristai vėl turės trum
pas atostogas, nes mokytoja 
Helena Janulytė išvyko į 
Hubert Rutland ligoninę pa
tikrinti savo sveikatą.

Malonu matyti sugrįžusias 
į chorą sesutes Charlotte 
Rūkas ir Stefanie White. 
Stefanie buvo susirgus: Ji 
susveiko ir atrodo gražiai!

Taipgi sugrįžo Viktoras ir 
Milė Repekai. Viktoras per
gyveno rimtą operacija. 
Džiugu matyti juos susveiku- 
sius.

New Yorko Aido Choro 
mokytoją Mildred Stensler is 
solistas Viktoras Bekeris ta
po Dainos Mylėtėjų Choro 
garbės nariais. Ačiū jiems. 
Taipgi garbės nariais tapo 
Josie Bowman, Alma Bru- 
wer B. ir m. Brennen, Vera 
Casper, Al Žuris, W. ir M. 
Stroliai. Choro vardu vi
siems ačiū.
APIE STASI KUZMICKĄ

Jis daug dirba mūsų orga
nizacijoms. 0, be to, pora 
kartų savaitėje turi pamokas 
St. Petersburg opera Com
pany chore.
MIRĖ

Mūsų klubo darbuotojo 
dailininko Prano Mockape- 
trio sesuo Ona Klimienė mirė 
rugsėjo 21 dieną, išgyvenusi 
93 metus amžiaus gyveno 
pas dukrą Berthą ir ženfą 
Allison Capp, Stoughton, 
Mass. Liko liūdintys du ‘sū
nūs, dvi dukros ir jų šeimos 
ir brolis Pranas Mockapetris 
St. Petersburge.

Svarbu priminti, kad Ona 
Klimienė žiemos mėnesius 
praleido St. Petersburge pas 
brolį Praną Mockapetrį. Ji 
buvo mūsų organizacijų— 
klubo ir LLD 45 kuopos 
narė. Velionės palaikai sude
ginti.

Reiškiu širdingą užuojautą 
velionės artimiesiems.
PRANEŠIMAS

Spalio 27 diena LLD 45 
kuopos renginys, pietūs 12 
vai.

Lapkričio 3 klubo susirin
kimas, pradžia 10 vai. ryto 
pietūs 12 vai. Lapkričio 10 
LLD 45 kuopos susirinkimas, 
pradžia 10:30 vai. ryto, pie
tūs 12 vai. po pietų įvyks 
žymios lietuvių poetės Salo
mėjos Neries 75-tojo gimta
dienio paminėjimas. Progra
moj bus dainų, kalbų ir 
eilėraščių skaitymas.

Lapkričio 17 klubo rengi
nys. Įvyks žiemos sezono 
atidarymas. Bus dainų pro
gramą.

Įvyks 313 15 Avė. South.
Prašom visus dėmėt ir 

dalyvauti. V. Bunkienė

ERIE, PA. i

LIŪDNAS PRISIMINIMAS !

Mikolas Šviadas
Mirė 1976 m. spalio 27 d.

Su gilia širdgėla prisimename jį ir liūdime.

Žmona-BLANCHE i
ir

Dukra su Šeima

STOUGHTON, MASS. ;
I

Mirus

Onai Klimienei !
Reiškiame gilią užuojautą dukroms Birutei Copp, 

Virginijai Perry; sūnums Juozui ir Edmundui ir jų 
šeimoms; broliams Pranui Mockapetriui ir Vytau
tui Lietuvoje; sesutei Agotai Ankuzavičienei Aus
tralijoj ir kitom giminėm.

L. L. D. 45 KP. NARIAI ir VALDYBA
St. Petersburg, Fla.

5-TAS PUSLAPIS

Binghamton, N. Y.

Viktorija Sasuta mirė spa 
lio 7 dieną. Jos pageidavimu, 
jos lavonas sukremuotas ir 
palaidotas spalio 12 dieną.

Viktorija buvo mokytoja. 
Ji buvo labai pasiryžusi mo 
kyti. Po keleto metų mok y 
tojavimo vieną dieną gavo 
pranešimą, kad ji yra atlei 
džiama iš tarnybos, nes esąs 
gautas pranešimas, kad ji 
yra komunistinė. Superinten 
dentas pasakė: Daužyk galva 
į sieną kiek tik nori, bet 
darbo mokyti nebegausi 
Viktorija, žinoma, buvo labai 
susijaudinus. Bet dėka geri, 
draugų pastangų, ji mokyto 
jos darbą gavo kitame mies 
te, Westal, N. Y. Ir ten ji 
mokytojavo per 28 metus, iki 
pat mirties. Nors ji manė dar 
vienerius metus mokytojau 
ti, bet širdis nustojo plaku; 
ir Viktorija iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė. Buvo dar tik 60 
metų amžiaus. Velionė jau 
nuolius mokė per 45-eriur 
metus.

Viktoriją palaidojome Ri 
verhurst kapinėse, kur palai 
dota jos duktė Sonija Sasuta 
kuri važiuodama pas tėvu; 
šių metų vasario 13 dieną 
auto nelaimėje žuvo.

Viktorija priklausė prie 
Lietuvių Darbininkų Susivio 
nijimo 6 kuopos Binghamto 
ne. Per keletą metų ėjo 
finansinės sekretorės parei 
gas.

Viktorija mėgo daug važi 
nėti, pamatyti naujų vaizdų 
Du sykius lankėsi Tarytu 
Sąjį’" '‘° — Maskvoje, L* 
ningrade, Minske ir kituose 
miestuose. Vieną sykį lankė 
si ir Lietuvoje. Ten aplankė 
savo tetą Juzę Kvetkienę, 
Biržų rajone.

Dar turiu pabrėžti, kad 
Viktorija priklausė prie vie 
tinio Aušros Choro ir dainuo 
davo lietuvivškas dainas. Be 
to, buvo pramokus smuike 
griežti. Ji mokėjo gerai lietu 
viškai, mėgo lietuviškai kai 
bėti.

Viktorija turėjo dvi duktė 
ris—Soniją ir Kathy. Kaip 
sakyta, Sonija žuvo automo 
bilio nelaimėje tesulaukus 2" 
metų amžiaus. O Kathy gy 
vena Pennsylvanijos valstijų 
je ir augina tris dukteris-- 
Andriją, Karen ir Kristiną. 
Taipgi paliko liūdinčius broli 
B. Woycechowsky ir 5 anų 
kus—David, Kenny, Dougie. 
Suzy ir Amy, tetulę Viktori 
ją Zavecky, savo vyrą Petra 
Sasutą ir savo tėvą Joną 
Vaicekauską, kuris čia apra 
šo savo dukters Viktorijo.*- 
nueitą gyvenimo kelią.

Velionės vyras Petras pc 
šermenų visus palydovus pa 
kvietė į valgyklą ir pavaiši 
no.

Ilsėkis, mieloji dukrele 
šioje Amerikos žemėje.

Jonas Vaicekauskas
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I 1ETUVAI SKIRTAS VAKARAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Dalis publikos filmų popietėje. S. Narkėliūnaitės nuotraukos

Nuo rugsėjo vidurio visą 
rudenį past ėdimai pagyvėja 
visu Jungtiniu Tautų padali
niu veikla. Suprantama, pa
grindinė ašis, apie kurią su
kasi svari liausi šio pasaulio 
tautų forumo įvykiai, tai 
eilinė XXXIV Generalinės 
Vsamblėjos sesija, įvairių ta
rybų posėdžiai. Tačiau lygia
grečiai vyksta ir daug įdomių 
renginių, kuriuose dalyvauja 
tiek iš viso pasaulio suvažia
vę diplomat.’’, tiek ir šiaip 
niujorkiečiai bei amerikie
čiai, lankantys didžiausią sa
vo krašto miestą.

Štai ir praėjusį pirmadienį 
j Jungtinių tautų I). Hamer- 
šeldo bibliotekos salę kone 
sausakimšai susirinko žmo
nės į vakarą, skirtą Tarybų 
Lietuvai. Gražiu pasisakymu 
vakarą pradėjo 'karybų Są
jungos delegacijos Jungtinių 
tautų XXXIV sesijoje narys, 
Lietuvos TSR Užsienio rei
kalų ministras Vytautas Zen
kevičius. Jis trumpai papasa
kojo, kurioje pasaulio dalyje 
yra Lietuva, kiek joje gyven
tojų ir kad jie šiandien užsiė
mę tolimesniu savo gimtojo 
krašto gražinimu ir turtini
mu. Ministras, minėdamas, 
kiek ir ko suvartojame Lie
tuvoje, pajuokavo, kad šiuo 
metu lietuvių vidutinis svo
ris pralenkia kitų kraštų gy
ventojų svori, todėl laikas 

I DIX HILLS, N. Y.

Į LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano mylimo vyro

Daktaro Antano Petrikos
Lapkričio 8 dię( > sukanka penkeri metai nuo jo 

m i rti.es.
Liūdna, skaudu ir tuščia be Tavęs. Ilsėkis, mano 

mielasis Tarybų Lietuvos žemelėje, Paežerių kapi
nėse.

MARGARETA

rimčiau susirūpinti dieta. 
Kalbėtojas atkreipė rimtą 
dėmesį ir į dabarties proble
mas. Pirmoji jų—tai darbo 
jėgos trūkumas sparčiai besi
vystančiai pramonei ir žemės 

; ūkini. Tuo tarpu pas mus, 
j Amerikoje, yra milijonai “at- 
I liekamų” darbo rankų, nega- 
i liūčių rasti sau užsiėmimo ir 
padoriai išlaikyti savo šeimų. 
Salėje sėdėjo žmonės, kurie 

į kažkada, kai Lietuvą valdė 
j buržuazija, iš jos turėjo ke- 
I liauti į užjūrius darbo ir 
duonos ieškotis.

Antroji Lietuvos proble- 
. ma, pasakė ministras Vytau- 
I tas Zenkevičius, tai gamtos 
i apsauga. Sparčiai vystantis 
liaudies ūkiui, iškyla būtinas 
reikalas atidžiau globoti 
kiekvieną žalią kampelį, 
kiekvieną miškų ir laukų

■ gyvūną. Sitai Tarybų Lietu- 
! voje jau daug metų kruopš
čiai ir rūpestingai darome.

Nė vienas pasakojimas, 
i baigdamas pasakė kalbėto- 
i jas, negali pakeisti to, ką
■ galima pamatyti savo akimis. 
[Jis pakvietė visus aplankyti 
: Lietuvą, kuri nuo New Yor- 
j ko yra gana “netoli”—tik

10-11 valandų skridimo lėk 
tu vu.

Po to susirinkusiems buvo 
parodyti du labai įdomūs 

I filmai. Vienas—apie Tarybų 
Lietuvos sostinę Vilnių, o

Kalba Vytautas Zenkevičius 
[k]. Salia jo vertėjas.
antrasis—apie seniausią Ta
rybų Sąjungoje Vilniaus Val
stybinį V. Kapsuko universi
tetą, neseniai labai iškilmin
gai pažymėjusi savo 400 me
tų jubiliejų. Bibliotekos ves
tibiulyje veikė vieno žymiau
sių Tarybų Lietuvos fotogra
fų Antano Sutkaus nuotrau
kų paroda.

Po filmų peržiūros minis
tras Vytautas Zenkevičius 
pakvietė susirinkusius į kok
teilį— pasivaišinti lietuviš
kais gėrimais ir užkandžiais.

Visas vakaras praėjo labai 
maloniai. Jame dalyvavo 
daug “Laisvės” skaitytojų, 
įvairose srityse besidarbuo
jančių vyresnės ir jaunesnės 
kartos lietuvių, atvykusių 
net ir iš kitų JAV miestų.

Reporterė

RICHMOND HILL, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Waznio
mirė 1962 m. spalio 2 d.

Prabėgo nemažai metų nuo mūsų mylimo vyro ir 
tėvo mirties, bet mes jį prisimename kiekvieną 
dieną.

Ilsėkis ramiai, mūsų mylimasis JAV žemelėje.

Žmona-ALBINA
Sūnus ir šeima

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

IMU fl » ®Dar m sveeur
iš Lietuves

Spalio mėnesį vėl užderėjo 
gausus svečių iš Lietuvos 
derlius. Neseniai “Laisvėje” 
buvo rašyta apie didelę įvai
rių profesijų darbuotojų gru
pę iš Tarybų Lietuvos, kuri 
štai jau baigė savo kelionę po 
Jungtines Amerikos Valsti
jas ir šiandien išskrenda na
mo. Kiek anksčiau į namus 
išvyko dar du žymūs mūsų 
tautiečiai su kitų Tarybų 
Sąjungos respublikų atsto
vais keliavę per Kanadą ir 
JAV. Tai buvo Vilniaus Ope
ros ir baleto teatro solistas 
Vincentas Kuprys ir “Tėviš
kės” draugijos pirmininko 
pavaduotojas Robertas Skač- 
kauskas. Jiems teko lankytis 
Montrealyje, Toronte, Wini- 
pege, Vancouveryje, San 
Francisco, Los Angeles, De
troite ir New Yorke. Visur 
svečiai turėjo įdomius susiti
kimus su įvairių tautų išei
viais, o taip pat ir su šiuose 
kraštuose gyvenančiais lietu
viais. Paskutines penketą 
kelionės dienų svečiai pralei
do New Yorke.

Šioje grupėje keliavo as
tuoni įvairių respublikų ar
tistai. Jų buvo malonu pasi
klausyti USA-USSR Friend
ship Society suruoštame 
koncerte, kuris įvyko salėje 
prie Irving Plaza ir penkio
liktos gatvės Manhattene. 
Ypač gražiai pasirodė solis
tas Vincentas Kuprys. Jis 
pradėjo koncertą ir savo sod
riu bosu padainavo keletą 
gražiai nuskambėjusių ro
mansų, dainų. Šio koncerto 
klausėsi ir būrelis laisviečių.

Dalyvė

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, lapkričio 5 d., 2 
vai. po pietų. Visi dalyvauki
me. N. Buknienė, Sekretorė

Miami, Fla.
L. L. D. 75 kuopos koncer

tas su pietumis spaudos nau
dai įvyks lapkričio 18 dieną 
L. S. Klubo svetainėje, 2610 
N. W. 119 St. (Miami) Pro
gramą atliks iš St. Peters
burg solistai Violeta ir Sta- 

Isys Kuzmickai ir Larry 
Strack vadovybėje muzikės 
Helen Janulis; taipgi bus 
vietiniai solistai ir ukrainų 
mišrus choras.

Tikimės turėti svečių ir iš 
toliau.

I * * *
“Laisvės” spalio 19 d. lai- 

I Joje įvyko klaida. Buvo pa
žymėta, kad “Vilnies” vaji- 

I ninkė M. Navicky, o turėjo 
! būti, kad “Vilnies” vajininkai 
Helen ir Frank Mankauskai, 
o korespondentė Magdalen 
Navicky. Atsiprašome.

Valdyba

“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS
fvyks lapkričio 11 d.

Laisvės Salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Koncerto programą pildys solistė Amelia Jeskevičiūtė Young; Aido Choras 
vadovybėje Mildred Stensler ir Choro solistai Victor Becker, Nellie Ventienė, Victor 
Becker, Jr. Koncerto akompanistas bus Frank Bražinskas; jis taipgi pildys dalį 
programos su dviem dukrelėm Karin ir Elizabeth; Hartfordo Choras, vadovybėje 
Wilma Hollis su soliste Elena Brazauskas ir trio iš jaunų chorisčių. Po koncerto bus 
geri pietūs. Auka $8.

Pradžia: 2 vai. po pietų

Hartfordo Laisvės Choras vadovybėje Wilma Hollis

Iš New Yorko 
Moterų Klubo 

veiklos
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubo susirinkimas, pir 
mas šį sezoną, įvyko spalio 
16 d., Laisvės salėje.

Susirinkimą atidarė Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė ir 
jį pravedė. Užrašų sekretorė 
Nastė Buknienė perskaitė 
praėjusio susirinkimo užra
šus.

Klubo pirmininkė savo ra
porte pranešė, kad pasiuntė 
rezoliucijas kongresmanams, 
kaip buvo tarta praėjusiame 
mitinge. Ji pranešė, kad šau
kiamas susirinkimas praeitą 
mėnesį W. ir B. Keršulių 
sode neįvyko, nes atvyko 
nemažai svečių, tad turėjo
me gražų pikniką. Apie šį 
pikniką d. Mizarienė aprašė 
ir padėkojo draugams Keršu- 
liams už vietą. Finansų sek
retorė Anne Yakstis raporta
vo apie iždo stovį, su kuriuo 
iždininkė Nelė Ventienė suti
ko.

Nutarta paaukoti “Lais
vės” vajuje į fondą $100 ir 
atnaujinti 7 prenumeratas į 
Lietuvą.

Sergančių narių turime ke
lias. Nelė Mitchell dar vis 
serga. Martha Kavaliūnienė 
eidama iš namų laiptais puo
lė ir skaudžiai susižeidė, gy- 
dose namuose. Ona Čepulie
nė buvo ligoninėje, bet da
bar jau sveiksta namuose.

Po susirinkimo turėjome 
vaišes. J. Danilevičienė atsi
sveikindama su klubietėmis, 
pranešė, kad išsikrausto į 
gražiąją Florida (Sunny 
Hills), kur pasistatė namus. 
Visos palinkėjome jai laimin
gai ir linksmai gyventi nau
joje vietoje. Danilevičienė 
mažai kada apleisdavo susi
rinkimus ir visuomet prisidė
davo prie vaišių stalo.

Prie vaišių palinkėjome su 
daina ilgiausių metų mūsų 
klubietėms, kurių spalio mė
nesį įvyksta gimtadieniai, tai 
Nelei Ventienei, Sofijai Sta
siukaitienei ir Bronei Keršu- 
lienei, nors ji ir negalėjo 
dalyvauti šiame mitinge.

Dovanomis šiame susirin
kime prisidėjo S. Stasiukai
tienė su $5, o su maistu bei 
dovanėlėmis prisidėjo S. Sta
siukaitienė, Julia Šimkienė, 
Stella Narbutienė ir Albina 
Vaznienė. Ačiū visoms.

Šį sykį vaišes paruošė M. 
Stukienė, S. Stasiukaitienė 
ir N. Ventienė.

A. R., Korespondentė

BRIEFS
What a talent! What a 

talent! The concert at the 
Irving Plaza New York, Oc
tober 25th by visiting Soviet 
artists was more than fulfil
ling. That affair was orga
nized by the Ethnic Commit
tee. Lithuanians were repre
sented at the affair by Paul 
and Nellie Venta, Use Bim
ba, Adelė Rainis and George 
Ware son.

Cr’me is running rampant. 
Then ; re people who are 
try in L do something about 
it. F r instance a Manhattan 
woman —• Marianne II o f - 
inarm--angered by what she 
sees as the abandonment of 
New York City’s streets to 
crime, had paid $6,000 to 
rent the Felt Forum at 
Madison Square Garden for 
a mass “law and order” rally 
some time ago.

The money, according to 
the woman, represented her 
life savings, but she felt 
certain that enough New 
Yorkers were willing to pay 
a $1.50 admission charge to 
speak their minds, to make 
it possible for her to recover 
her outlay.

The targets of her anger 
are “the politicians and 
judges”. She accuses politi
cians of not keeping their 
campaign promises and the 
judges of not upholding the 
law. 

* * *
Dominick Flandola from 

Florida writes in The Daily 
News:

I would like to congratu
late Mayor Koch on the won
derful raise he gave himself. 
He did say it was long 
overdue. I hope that when 
the mayor is having his next 
two-inch steak along with a 
pleasant, relaxing drink, he 
remembers the poor old re
tired city workers living on 

Two viewers admiring Edwin Church’s “Icebergs”.

their big $3,000 a year. And 
he shouldn’t forget the thou
sands of widows starving on 
$106 a month plus a little 
Social Security. I also want 
to thank Gov. Carey for re
maining silent while the rai
ses were voted on”.

“The sleek blue and white 
ocean liner that docked at 
53rd Street and 12th Avenue 
this week possessed all the 
familiar amenities of a cruise 
ship: five classes of cabins, 
four bars, a sauna, lots of 
slot machines and even a gift 
shop displaying sable coats. 
In the captain’s cabin, 
though, there was an added 
touch: a framed picture of 
Lenin.

The 457 passengers 
aboard the ship, the Belorus- 
siya, represented the largest 
single group of Soviet tour
ists to ever visit the United 
States”.

“Working with American 
Express representatives, In
tourist began arrangements 
for this cruise a year ago 
with the purpose of “creat
ing a bridge between the 
two countries and opening 
new destinations for the So
viet tourist”.

Representing 11 regions of 
the Soviet Union, the Belo- 
russiya group included trac
tor drivers and teachers, 
bookkeepers and scientists. 
For most of the passengers, 
it was their first visit to the 
United States.

(The New York Times 
last week]
♦ * *

“Icebergs”, the long-lost 
masterpiece by Frederic Ed
win Church, the American 
19th-century landscape pain
ter, was sold last week for 
$2.5 million, the highest 
price ever paid at public sale 
for an American painting.
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