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KRISLAI
Ir vėl susitiksime 
Labai klaidingas 

kovos būdas
Jiems neapeina, nesvarbu 
Nesistengia užkirsti kelią 
Tarp jų ginčai aštrėja 
Nuoširdžiai sveikiname

A. BIMBA
Dar nė poros pilnų savai

čių nebus prabėgę po nepa
prastai gražiai ir linksmai 
praleistos popietės su sve
čiais iš Lietuvos Laisvės sa
lėje, šį sekmadienį ten pat 
mes ir vėl susitiksime. Pro
ga—“Laisvės” metinis kon
certas su puikiomis vaišėmis. 
Kaip matote iš pranešimų, 
šio sąskrydžio programa bus 
labai įdomi ir įvairi. Jos 
išpildyme dalyvaus ir Hart
fordo Laisvės Choras su savo 
solistėmis.

Ne tik patys, “Laisvės” 
skaitytojai bei rėmėjai, daly
vaukime, bet atsiveskime ir 
savo pažįstamus, draugus ir 
bičiulius.

Jokiais išrokavimais ir su
metimais negalima pateisinti 
buvusio šacho (karaliaus) ir 
jo žiauraus režimo priešų 
iraniečių užgrobimo Jungti
nių Valstijų ambasados Te
herane ir ten esamų 60 
žmonių laikymo įkaitomis. Jų 
pasirinktas būdas išreikala- 
vimui sugrąžinimo šacho, ku
ris yra apsistojęs ir gydosi 
New Yorke, yra klaidingas ir 
pavojingas. Jis necivilizuotas 
ir smerktinas. Jis tik pa
kenks tų iraniečių pasibrėž- 
tam tikslui. Jų grūmojimas 
nužudyti visus įkaitomis lai
komus žmones, jeigu šachas 
nebus tuojau sugrąžintas, 
sukelia pasipiktinimą ir pasi
baisėjimą kiekviename geros 
valios žmoguje.

Jų tikslas teisingas, bet 
jam pasiekti pasirinktas bū
das klaidingas.

I__ i

Kaip žinoma, neseniai New 
Yorke buvo policijos užpulta 
rami protesto demonstracija 
prieš gaminimą ir vartojimą 
branduolines energijos ir net 
1,045 žmonės suareštuoti ir 
įkalinti. Bet lietuviškoje 
reakcinėje spaudoje nė žode
lio prieš tokį žiaurų susidoro
jimą su demonstrantais. O 
jeigu jie išgirsta, kad kurioje 
nors socialistinėje šalyje ta
po sulaikytas nors vienas 
nusikaltęs tos šalies įstaty
mams asmuo pripiškina špal- 
tų špaltas prakeikimais ir 
pasmerkimais ne tik tos ša
lies valdžios, bet ir visos 
santvarkos.

Ne tik kad nesustoja kainų 
ir infliacijos kilimas, bet dar 
vis tebesmarkėja. Tiek iš 
valdžios, tiek iš Kongreso 
pusės nesimato ir nesigirdi 
jokių rimtų, konkrečių pasiū
lymų tam kilimui užkirsti 
kelią. Juk vyriausybė turi 
teisę ir galėtų griežtai už
drausti kainas kelti, bet apie 
tai prezidentas Carteris nu
stojo ir kalbėti . . .

Varžybos už kandidatūrą į 
prezidentus tarp Carter ir 
Kennedy kasdien darosi aiš
kesnės ir aštresnės. Ypač 
senatorius Kennedy pradėjo 
aštriai kritikuoti prez. Carte
rio politiką. Abudu jau turi 
sudarę komitetus ir sukėlę 
gražias sumas dolerių savo 
rinkiminėms kampanijoms fi-

Perversmas dar vienoje 
Lotynų Amerikos šalyje

Darbai sumažėjo, bedarbių 
skaičius vėl labai padidėjo

Siūlo sulaikyti branduolinių 
jėgainių statymą

Nuverstas prezidentas Walter Guevara Arze šnekasi su 
spaudos reporteriais. Jis sako, kad jis sudarys ir palaikys 
laikiną naują vyriausybę.

La Paz, Bolivija. — Lap
kričio 1 d. Bolivijoje militari- 
nės jėgos nuvertė civilinę 
valdžią, sudarė naują vyriau
sybė ir paskelbė šalyje karo 
stovį. Prezidentas Walter 
Guevara Arze su dauguma 
savo vadovaujamos valdžios 
narių yra pasislėpę.

Protestui prieš perversmą 
paskelbtas generalinis strei
kas ir miestuose visas veiki
mas yra suparalyžiuotas. 
Taipgi praeitą liepos mėnesį 
išrinktas kongresas laikė su
sirinkimą, pasmerkė per
versmininkus ir pasisakė už 
nuverstą vyriausybę.

Tuo tarpu Jungtinės Val
stijos nutraukė Bolivijai eko
nominę ir militarinę pagalbą.

Vyks į Kinija tartis 
militariniais 
reikalais

Washingtonas. — Ateinam 
čio sausio 6-13 d. d. Jungti
nių Valstijų Gynybos sekre
torius Harold Brown su ofi
cialiu vizitu lankysis Kinijo
je. Jo misija būsianti tartis 
su jos vyriausybe tarp Kini
jos ir šios šalies militarinių 
santykių reikalais.

Savo pranešime kurį pa
skelbė Pentagonas Brown 
sako: "Sis vizitas yra natūra
lūs žingsnys išvystyme pilnų 
santykių su Kinijos Liaudies 
Respublika, ir parodo, kokia 
didelę svarbą aš priduodu 
asmeniškam kontaktui su ki
tų šalių apsigynimo vadais”.

nansuoti. Abudu važinėja po 
kolonijas ir sušilę demokra
tams perša save kandidatais 
į prezidentus. Jeigu šiandien 
įvyktų Demokratų Partijos 
suvažiavimas, veikiausia 
Kennedy laimėtų nominaci
jas. Jimmy Carterio prezi
dentavimu visur pastebimas 
didelis nepasitenkinimas.□

Gavome iš Lietuvos prane
šimą, kad ten “Minties” lei
dykla jau išleido mūsų seno 
pažangaus veikėjo ir spaudos 
bendradarbio Jono Milerio- 
Dzukelio atsiminimų 287 
puslapių knygą. Knygos dar 
negavome ir nematėme, bet 
neabejojame jos svarbumu ir i 
įdomumu. Mūsų nuoširdžiau
si draugui Mileriui sveikini
mai.

Sekretorius Vance
Parko ilaidotuvėse

Seoul, P. Korėjoje.
Jungtinių Valstijų preziden
tas Carteris matė reikalą į 
nužudyto Pietų Korėjos dik
tatoriaus Parko laidotuves 
pasiųsti valstybės sekretorių 
Cyrus Vance. Jį matome 
šioje nuotraukoje prie Parko 
karsto nulenkusį galva.

Tuo tarpu buvusio diktato
riaus žymiausias oponentas 
Kim Dae Jung, kuris net per 
keletą metų buvo Parko re- I 
žimo kalinamas, reikalauja, 
kad naujasis prezidentas bū
tų tiesioginiai žmonių renka
mas. Jis taipgi iš Jungtinių 
Valstijų reikalauja kad jos su 
savo militarinėmis jėgomis 
nesikištų į P. Korėjos vidinę 
politiką ir neleistų buvusio 
diktatoriaus militarinėms jė
goms kištis. Tegu Pietų Ko
rėjos liaudis pati tvarko savo 
naminius reikalus.

Pakartoja 
nusistatymų už 
SALT II

New Yorkas. — Skaitlin
goji Amalgamated Clothing 
& Textile Unija laikraštyje 
“Labor Unity” pakartoja sa
vo nusistatymą už ratifikavi
mą sutarties su Tarybų Są
junga dėl branduolinių gin
klų apribojimo—SALT H. Ji 
smerkia ir kritikuoja tuos, 
kurie darbo unijų judėjime 
yra priešingi šios istorinės 
sutarties ratifikavimui.

Washingtonas. — Darbo 
Statistikų Biuro pranešimas 
už spalio mėn. parodo, kad 
šioje šalyje nedarbas ne tik 
nemažėja, bet dar gana 
smarkiai didėja. Paskelbti 
Biuro duomenys parodo, kad 
spalio mėn. visų darbo jėgų 6 
procentus sudarė bedarbiai, 
tuo tarpu rugsėjo mėnesį 
tesudarė 5.8 procento.

Statistikų Biuro paskelbti 
duomenys parodo, kad darbų 
skaičius labai sumažėjo ir 
bedarbių skaičius per spalio 
mėnesį padidėjo pramonėje, 
ypač, kaip žinia, automobilių 
bei sunkvežimių gaminimo 
pramonėje.

TELEGRAMA IŠ LIETUVOS

Plačiausias tiltas Lietuvoje
Vilnius. Didžiojo spalio 62 

metinių išvakarėse Tarybų 
Lietuvos sostinėje iškilmin
gai atidarytas tiltas per Ne
rį—plačiausias ir moderniau
sias respublikoje. Jis kelis 
kartus sutrumpins auto
transporto kelią, taip pat 
sumažins automašinų judėji
mo srautą iš naujųjų rajonų 
centrinėmis miesto gatvė
mis.

Ta proga čia įvyko gausus 
mitingas, kuriame kalbėjo 
Lietuvos TSR ministrų tary
bos pirmininkas Juozas Ma- 
niušis.

Mūsų respublikos sostinė 
Vilnius—nuolat augantis ir 
besivystantis miestas, pasa
kė draugas Maniušis. Jo sta
tybos seniai peržengė anks
tesnes miesto ribas ir aprė
pia vis naujus plotus. Ypač 
sparčiais tempais užstatomas 
dešinysis Neries krantas, 
kur išaugo ir kyla nauji 
gyvenamieji rajonai—Žirmū
nai, Lazdynai, Karoliniškės, 
Viršuliškės, Šeškinė. Visa tai 
reikalauja užtikrinti pastovų 
ir patikimą šių rajonų susi
siekimą su centrine miesto 
dalimi. Sį uždavinį spręsti ir 
padės naujasis tiltas. Nauja
sis tiltas yra ne tik gražiau
sias mieste, bet ir plačiausias 
respublikoje, sudėtingiausias 
statybos atžvilgiu. Statant 
jį, šauniai padirbėjo daug 
puikių žmonių.

Užgyrė statymą naujos 
buveinės šėrų biržai

Albany, N. Y. — Prieš 
kiek laiko buvo plačiai kalba
ma, kad Serų Birža (Stock 
Exchange) išsikraustys iš 
New Yorko į New Jersey 
Valstiją. Kadangi tas pa
kenktų New Yorko bizniui 
tai ne tik New Yorko miesto, 
bet ir valstijos valdžia pradė
jo ieškoti būdų biržą sulaiky
ti nuo kraustymosi. Tą klau
simą aptarė valstijos seime
lis legislatūra. Savo specia
liame susirinkime Seimelio 
Atstovų Rūmai 98 balsais 
prieš 38, o Senatas 34 balsais 
prieš 18 nutarė Serų Biržai

VLADO ČESIŪNO REIKALU
Vilniaus “Tiesoje” spalio 26 dieną išspausdintas ilgas 

laiškas Vlado Česiūno, kuriame jis išdėsto visą padėtį kaip 
jam teko atsidurti Vakarų Vokietijoje ir kaip jis savo noru 
sugrįžo atgal į Lietuvą. Šį laišką ištisai spausdinsime 
sekančiame “Laisvės” numeryje.

O kokios perspektyvos lau
kia lapkričio mėnesį? Ogi 
tokios pat, jeigu dar ne ! 
blogesnės.

Kartu, žinoma, kils toliau I 
kainos ir didės infliacija.

Jakarta, Indonezija. — 
Lapkričio 2 dieną čia įvyko 
žemės drebėjimas ir supurtė 
visą Jakartos apylinkę, bet 
tęsėsi tik 5 minutes ir didelių 
nuostolių nepridarė.

Olathe, Col. — Lapkričio 1 
d. čia autobusas susikirto su 
sunkvežimiu. Apie 50 žmonių 
sužeidė.

Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto ir res
publikos vyriausybės vardu 
draugas Maniušis nuoširdžiai 
padėkojo visiems šios staty
bos dalyviams, taip pat tilto 
projektuotojams—Leningra
do ir Kazakijos inžinieriams.

PERKERPAMA 
JUOSTELĖ

Per tiltą su maršais žengia 
kaimo kapelos ir pučiamųjų 
orkestrų muzikantai. Po to 
pajudėjo lengvosios mašinos, 
autobusai ir sunkvežimiai.

J TOLIMĄJĄ AFRIKĄ
Lapkričio 5 dieną į Ganą ir 

Benino liaudies respubliką 
dalyvauti Tarybų Lietuvos 
kultūros dienose išvyko dele
gacija. Jos sudėtyje—Lietu
vos TSR ryšių ministras 
Kostas Onaitis, Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis drau
gijos pirmininko pavaduoto
jas Jonas Mackevičius.

Su muzikiniu Lietuvos gy
venimu tų šalių gyventojus 
supažindins valstybinės kon
servatorijos vokalinis instru
mentinis ansamblis. Drauge 
vykstantys liaudies ūkio spe
cialistai, kultūros ir meno 
veikėjai skaitys paskaitas 
apie Tarybų šalies ekonomi
kos ir kultūros laimėjimus.

V. Petkevičienė

pastatyti naują patogesnę 
buveinę žemutinėje Manhat- 
tano dalyje, vadinamoje Bat
tery Park. Naujos buveinės 
pastatymas ir įrengimas at
sieisiąs 53 milijonus dolerių.

Ta “graži” suma, žinoma, i 
ateis iš mokesčių mokėtojų : 
kišenių, o ne iš gub. Carey, 
mero Koch bei seimelio na
rių.

New Delhi, Indija. — Lap 
kričio 1 dieną Indijos pietinė
je dalyje įvyko riaušės. 143 
žmonės suareštuoti ir įkalin
ti.

Nuotraukoje senatorius Kennedy (dešinėje! kalbasi su 
savo švogeriu Stephen Smith, energingu politiniu aktyvys- 
tu ir vienu jo rinkiminės kampanijos organizatorių.

Charleston, W. Va. — Čia 
lankydamasis ir kalbėdamas 
senatorius Edward M. Ken
nedy, demokratas iš Mass, 
valstijos, lapkričio 2 d. gana 
aštriai kritikavo prezidento 
Carterio nesirūpinimą bran
duolinės energijos gaminimo 
ir vartojimo pavojaus reika
lais. Senatorius siūlė, kad 
branduolinių jėgainių gami
nimas būtų nutrauktas, kol 
tas pavojus bus plačiau ir 
giliau ištirtas. Iš jo kalbos 
buvo aišku, kad jis šį bran
duolinės energijos klausimą 
darys vienu svarbiausių rin
kiminės kampanijos reikalų. 
Iš. jo šios kalbos taipgi aišku, 
kad stengsis Demokratų 
Partijos suvažiavime laimėti 
nominacijas į prezidentus. Jo 
vyriausiu kompetitorium bus 
prezidentas Carteris, kuris, 
kaip žinia, vėl kandidatuos.

Jis svarbiausias ir 
stipriausias žmogus
Pietų Korėjoje

Gen. Chung Seung Hwa
Jis yra Pietų Korėjoje 

įvesto karo stovio komandie- 
rius. Iš visų karininkų gene
rolas Hwa yra įtakingiausias. 
Antruoju įtakingiausiu laiko
mas generolas militarinio 
štabo pirmininkas gen. Kim 
Chung Hwan.

Paryžius. — Visoje Pran
cūzijoje laikomas žymiausiu 
žmogžudžiu ir plėšiku Jac
ques Mesrine sugautas ir ant 
vietos nušautas. Sakoma, 
kad jo medžiojime ir suėmi- i 
me dalyvavo apie 80 Pary
žiaus policininkų.

MIRĖ

Mamie Eisenhower
Washingtonas. — Čia Wal

ter Reed Army Medical Cen
tre mirė buvusio 34-to prezi
dento Dwight Eisenhower 
žmona Mamie. Ji jau buvo 83 
metų. Velionė jokioje politi
nėje veikloje nebuvusi pasi
žymėjus.

New Yorkas. — Siame 
didmiestyje žmogžudystės 
šiemet yra taip padidėjusios, 
jog gali pasiekti rekordini 
skaičių. Taip pranašauja po
licija. Ji sakė, kad žmogžu
dystės apiplėšimo tikslais 
yra ypač pakilusios.

Pabėgo iš kalėjimo
Clinton, N. J. — Trijų 

ginkluotų vyrų pagalba ji 
lapkričio 2 d. pabėgo iš 
kalėjimo Ji buvo kaltinama 
1973 metais nužudymu val
stijos policininko ir nubausta 
viso amžiaus kalėjimu. Ji 
sako, kad ji nekalta, kad ji, 
kaipo žymi tarp juodųjų žmo
nių veikėja, esanti sąmokslo 
auka.

Joannc Chesimard

/



2-RAS PUSLAPIS

LAISVĖ
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 

PUBLISHING SOCIETY, INC.
Published Fridays, except in case of holidays

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11117
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 - ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
t nilt-d States, per year...........$12.00
( anada. Lal. Amer., per year . $15.00 
Eineit;n countries, per year . . . $15.00

t tilled States, per G months. . . $ti.5t) 
( anada. Lai. Amer.. G monl hs . $s.00 
I' oreign count ries. G inont hs . . . $x.00

Dvigubas politinis žaidimas

LITHUANIAN
WEEKLY Kas ką rašo ir sako

JAU IR JI ĮTŪŽUSIAI 
PUOLA IR NIEKINA

Nuo klerikalų jau gauna 
pylos ir žymusis dailininkas 
Vytautas K. Jonynas. Jų 
“Darbininke” (spalio 26 d.) 
skaitome:*

“Rugsėjo 27 Vilniaus dailės 
muziejuje atidaryta Vytauto 
K. Jonyno ir jo žmonos 
Irenos D. Griežės kūrinių 
paroda. Atidaryme kalbėjo 
Dailininkų sąjungos pirmi

i

Į

Pastaruoju metu Vakaruose išryškėjo politinė kryptis, 
kurios esmę sudaro raginimas ratifikuoti Sutartį SALT-2 ir 
apginkluoti Europą naujomis raketomis. Sis dvigubas 
politinis žaidimas reiškia, kad tarp Rytų ir Vakarų bus 
sudaryta puolamosios strateginės ginkluotės lygsvara ir čia 
pat bandoma įtvirtinti galimybes strateginės ginkluotės 
persvarai NATO naudai.

Užtat Vakaruose pasigirdo balsai: jei Jungtinių Ameri
kos Valstijų senatoriai atsisakys ratifikuoti SALT-2, tai 
NATO karinis blokas gali netekti galimybės apsiginkluoti 
naujomis—Pentagono raketomis. Vokiečių Federatyvinės 
Respublikos gynybos ministras Hansas Apelis neseniai 
pareiškė tokią nuomonę. O ką sako NATO bloko organiza
toriai— JAV? Gynybos ministras Harold Brown pareiškė, 
kad neratifikavus Sutartis SALT-2, Vakarų Europa gali 
neparemti naujų balistinių ir sparnuotųjų raketų dislokavi
mo kontinente. Tokiu būdu ir vienos, ir kitos šalies 
gynybos ministrų pasisakymai už SALT-2 ratifikavimą 
pagrįsti bendru rūpesčiu —apginkluoti Vakarų Europą 
naujomis Pentagono raketomis.

Suprantama, kad Sutartis SALT >2 visiškai neduoda 
jokio pagrindo šiam dvigubam politiniam žaidimui. Juk 
SALT-2 esmė yra strateginės puolamosios ginkluotės 
apribojimas, o ne jos tolesnis plėtojimas. Kai kurių NATO 
veikėjų parama Sutarčiai SALT-2 yra susijusi su įsitikini-, 
mu, kad ji ginama nuo “vanagų". Tačiau tuo pat metu 
NATO politikai neslepia savo noro padidinti raketų 
arsenalą ir plėsti poligoną tankiausiai pasaulyje apgyventa
me kontinente. Užtat Vakarų propaganda taip uoliai 
skelbia melą po melo apie vadinamą “tarybinę karinę 
grėsmę".

Šiuo atveju galima pasakyti tik tiek, kad Vakarų Europai 
nėra jokio pagrindo didinti raketų arsenalą ir plėsti 
poligoną. Kaip neseniai pastebėjo VFR kancleris Helmut 
Schmidt, Vakarų Europos valstybėms nėra nuo ko gintis.

Berlyne pasakytoje kalboje TSKP Centro Komiteto 
Generalinis Sekretorius, Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmininkas Leonidas Brežnevas kaip 
tik ir pasiūlė racionaliausią kelią tvirtai taikai ir nusiginkla
vimui—ratifikuoti Sutartį SALT-2, pradėti derybas dėl 
SALT-3 ir Vakarų Europoje nedislokuoti naujų Pentagono 
balistinių ir sparnuotųjų raketų. Tai vienintelis teisingas 
kelias, atitinkantis ne tik Europos, bet ir viso pasaulio 
taikingosios visuomenės interesus.

Apolinaras Sinkevičius

Vilniuje, Vingio parko estradoje atidaryta respublikinė 
paroda “Žmogaus sveikatos labui”, kurią surengė Lietuvos 
TSR liaudies ūkio pasiekimų parodos direkcija.

ninkas J. Kuzminskis, Dailės 
muziejaus direktoriaus pava
duotojas R. Budrys, dail. V. 
Jurkūnas, Justas Paleckis. 

! Kalbą pasakė ir pats dail.
V. K. Jonynas. Kreipdama
sis į oficialius pareigūnus, 

i titulavo juos “draugais”, dė
kojo partijai ir vyriausybei. 
Stebina toks staigus V. K. 
Jonyno sugebėjimas įsisa- 

’ vinti visas komunistinės pro- 
i pagandos kalbos plonybes. 
| Mūsų dailininko laižymasis 
i okupantų statytiniams suke- 
j lia pasipiktinimą ir gailestį”.

APIE LIETUVOS MIESTŲ 
GYVENTOJŲ 
PASIEKIMUS IR 
ATSAKOMYBĖ

Dienraštyje “Tiesa” (spalio 
24 d.) vedamajame “Mūsų 
miestų jaukumas” su teisin
gu pasididžiavimu sakoma:

“Kasdien vaikštome savo 
miesto gatvėmis. Nuolat ma
tydami dailius mūrus, skve
rus ir gėlynus, tarsi nė 
nepastebime jų. Net ir nau
jas daugiaaukštis nėra didelė 

Į naujiena, nes jis kilo mūsų 
akyse. Bet prisiminkim sava 
miestą, koks jis buvo, saky
kim, prieš dešimtmetį ar dar 
vėliau. Kiek jame per tą 
laiką gražių permainų!

Išaugo naujos gamyklos, 
ištisi pramonės centrai. Bet 
užvis labiausiai traukia akį 
gyvenamieji namai—šviesūs, 
daugiaaukščiai, susibėgę pa
lei erdvias gatves. Kad ir 
kur važiuotum—visus respu
blikos miestus ženklina tas 
pats naujumo, veržlaus mūsų 
dienų gyvenimo, dėmesio ta
rybiniam žmogui bruožas. 
Tarybų Lietuvoje, pavyz
džiui, vien per praėjusius 
metus atiduota naudoti be
veik 34 tūkstančiai naujų 
gerai įrengtų butų ir indivi
dualių gyvenamųjų namų. 
Butų sąlygos pernai page
rintos 155 tūkstančiams žmo
nių.

Nauji gyvenamieji rajo
nai—tai ir naujos mokyklos, 
parduotuvės, kultūrinės ar 
buitinio aptarnavimo įstai
gos. Antra vertus, kaskart 
vis plačiau tvarkomi ir se
nieji miestų kvartalai, atnau
jinamos gatvės, aikštės. 
Praėjusiais metais vienam 
respublikos miestų gyvento
jui teko daugiau kaip po 
pusantro šimto kvadratinių 
metrų bendrosios paskirties 
žeidynų bei miško parkų. 0 
juk želdiniai—tai ne tik gro
žis, bet ir sveikata”.

Bet vedamajame atkrei
piamas miestų gyventojų dė
mesys ir į atsakomybę mies
tus palaikyti švariais, tvar
kingais ir kultūringais.

“Kaimietis, turėdamas at
skirą sodybą”, sakoma veda
majame”, “žino, kad jos gro
žis ir tvarka joje priklauso 
tik nuo šeimininko pastangų 
bei triūso, nes tai jo namas. 
Miestietis keliasdešimties
butų namą, kuriame jis gy
vena, irgi vadina savuoju. 
Kaip ir savo gimtąjį miestą.

Parodos eksponatai supažindina su naujausiomis ligoni
nėmis, poliklinikomis, sanatorijomis, poilsio namais, kaimo 
ambulatorijomis. Eksponuojama vertinga diagnostinė bei 
gydymo aparatūra, kurią sukūrė LTSR Mokslų Akademi
jos, Kauno A. Sniečkaus politechnikos instituto, kitų 
mokslo įstaigų specialistai. Ekspozicijų salėje įrengtas 
gydomosios fizinės kultūros kabinetas, Raudonojo kryžiaus 
aktyvistai moko parodos lankytojus suteikti pirmąją 
medicininę pagalbą.

Nuotraukoje: apžiūrimas didžiausias šalyje Druskininkų

Tačiau šis supratimas toli 
gražu nevienodas. Vienam 
tikrai rūpi, yra artimi visi 
miesto reikalai, kitam jie 
baigiasi ties jo buto slenks

čiu. Deja, pastarųjų tarp 
mūsų dar palyginti daug. Ką 
daryti, kad kiekvieno akira
tis šiuo atžvilgiu prasiplėštų! 
I Uždavinys nelengvas. Štai

sanatorijos 200 vietų purvo gydyklos maketas. ’vilniečiai užsimoję Tarybų
A. Sabaliausko nuotr. 'Lietuvos sostinę padaryti
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aukštos kultūros ir pavyzdin
gos viešosios tvarkos miestu. 

| Labai gražus siekis, kurio 
įgyvendinimas nėra tik tam 
tikrų įstaigų ar organizacijų 
rūpestis. Tai ir kiekvieno 
vilniečio, jei jis yra tikras 
savojo miesto patriotas, pa
reiga bei garbės dalykas. 
Būtent apie tai turėtume 
dažniau kalbėti su žmonėmis 
jų darbavietėse, gyvenamo
joje vietoje.”

GĄSDINA IR MULKINA 
SAVO SKAITYTOJUS

Smetonininkų organo “Dir
vos” žymusis garsiakalbis 
Vytautas Meškauskas sako 
skaitęs “Foreign Policy” lei
dinyje buvusių dviejų aukštų 
valdininkų Robert F. Ells
worth ir Kenneth L. Adel
man atidengimą, kad Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
vadovybė neįvertinus Tary
bų Sąjungos apsiginklavimo 
ir “mūsų laisvajam pasau
liui”, o pirmiausia, žinoma, 
mūsų Amerikai pavojaus, 
kurį tas apsiginklavimas su
daro. Meškauskas sako, kad 
jis tų vyrų, kurie yra SALT 
II sutarties su Tarybų Są
junga priešai ir berybiško 
ginklavimosi šalininkai, sa
paliojimais šventai tikiu ir 
šaukia:

“Nesustojant prie smulk
menų, reikia kartu su 
straipsnio autoriais konsta
tuoti, kad esamoje situacijo
je kam, kam, bet žvalgybai 
negalima gailėtis nei pinigų, 
nei kitų priemonių jai skirto 
uždavinio atlikimui. Reikia 
atsiminti, kad nūdien naujų 
ginklų sistemų išvystymas 
reikalauja tarp dviejų ir 12 
metų, o jas rikiuotėje laikyti 
galima tarp 5 ir 20 metų, kas 
verčia žiūrėti ne tik į dabar
tį, bet ir galimas ateities 
tendencijas. Žinoma, kartais 
ir geriausia žvalgyba, ir ge
riausias padėties įvertinimas 
dar neužtikrina gerų rezul
tatų. Prieš pat pirmą pasau
linį karą, grįžęs iš viešnagės 
Austrijoje-Vengrijoje, gen. 
Ludendorffas pareiškė savo 
kaizeriui: “Mes sudarėme są
jungą su lavonu’. Kaizeris 
vistiek įsivėlė į karą”.

Vytautas Meškauskas yra 
vienas iš tų lietuviškų reak
cininkų, kurie nebeatidaro 
burnos, kad savo nelaimingų 
skaitytojų negąsdintų ir ne
mulkintų Tarybų Sąjungos 
grėsmės baubu. Jis nebepa
gydomai serga antitarybine 
ir antikomunistine liga.

Edvardas Tiekus
Lakpričio 28-ąją sukanka 

100 metų, kai gimė (1879 m.) 
Edvardas Tiekus, revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje daly
vis.

Tarnaudamas Rusijos ka
riuomenėje, 1905 m. jis buvo 
vienas sukilimo Petigorske 
organizatorių ir vadovų. Už 

I tai su kitais kareiviais jis 
buvo nuteistas 15 metų ka
torgos.

1912 m. E. Tiekus grįžo į 
i Lietuvą. Pirmojo pasaulinio 
karo metais jis mokytojavo 
Obeliuose.

1918 m. vasarą E. Tiekus 
su kitais sukūrė Obeliuose 
komunistinę kuopelę. 1918 
m. pabaigoje jis buvo išrink
tas Lietuvos KP Rokiškio 
apskrities komiteto nariu. Su 
kitais E. Tiekus .1918 m. 
vadovavo kovai dėl Tarybų 
valdžios Rokiškio apskrityje, 
buvo Rokiškio apskrities re
voliucinio komiteto pirminin
kas. Su J. Pagiriu jis vado
vavo kovos grupei.

Žuvo E. Tiekus 1919 m. 
Rokiškio stotyje, kovos gru
pei bandant nuginkluoti atsi
traukiančių vokiečių trauki
nį.

1967 m. Rokiškyje E. Tič- 
kui pastatytas paminklas.

TARPTAUTINĖMIS 
TEMOMIS

Be iliuzijų
Švedijoje prie valdžios vai

ro vėl stoja koalicinė vyriau
sybė, atstovaujanti trims 
buržuazinėms partijoms, ku
rios rugsėjo mėnesį įvyku
siuose riksdago rinkimuose 
gavo minimalią—175 ir 349— 
mandatų persvarą. Šiai vy
riausybei, kaip ir po 1976 
metų rinkimų, vadovaus 
Centro partijos pirmininkas 
T. Feldinas.

Savo pralaimėjimą 1976 
metų rinkimuose socialdemo
kratai laikė atsitiktiniu. Šie
met jie tikėjosi atgauti par
lamente daugumą, kuria 
remdamiesi 44 metus valdė 
Švediją. Tačiau to’neatsitito, 
nes socialdemokratai neiškė
lė realios programos, kaip 
įveikti dabartinius šalies 
sunkumus.

Švedija dabar pergyvena 
sunkius laikus. Neturi darbo 
arba priversti dirbti nepilną 
savaitę daugiau kaip 100 
tūkstančių žmonių. Per tre
jus pastaruosius metus kai
nos padidėjo beveik 30 pro
centų, labai pabrango butų 
apšvietimas ir apšildymas, 
transportas. Buto su komu
naliniais patogumais nuoma 
suryja iki trečdalio šeimos 
pajamų. Valstybės biudžeto 
deficitas pasiekė 50 milijardų 
kronų, o Švedijos skola už
sieniui—16 milijardų kronų.

Tuos sunkumus sukėlė ka
pitalistinio pasaulio ekonomi
nė krizė ir Švedijos nepajė
gumas konkuruoti su Bend
rosios rinkos bei kitomis di
džiosiomis Vakarų valstybė
mis. Jie pasireiškė jau social
demokratams valdant šalį ir 
buvo svarbiausia jų pralai
mėjimo 1976 metų rinkimuo
se priežastis. Todėl nedavė 
apčiuopiamų, vaisių socialde
mokratų mėginimai pavaiz
duoti savo valdymo laikotar
pį kaip aukso laikus, jų 
kvietimas neleisti buržuazi
nėms partijoms sugriauti so
cialdemokratų puoselėtos 
“liaudies valstybės”. Juk vi
siems žinoma, kad toje “liau
dies valstybėje” oficialiais 
statistikos duomenimis pusę 
šalies pajamų pasiglemžia 
penktadalis gyventojų. Mili
jonieriai bevelija savo kapi
talus išvežti į užsienį, kur 
didesni pelnai, o nacionalinių 
kompanijų akcininkais nesi
drovi užregistruoti net savo 
mažamečių vaikų, kad tik 
valstybės iždui kuo mažiau 
reikėtų mokėti mokesčių.

Minimali buržuazinių parti
jų koalicijos persvara rinki
muose parodė, kad eiliniai 
švedai ir dėl jų neturi iliuzi
jų. Padidino mandatų skaičių 
tik pati reakcingiausioji Nuo
saikioji koalicinė partija, 
apie kurią susispietė galin
giausi šalies magnatai, ne- 
šykštėję pinigų rinkiminei 
kampanijai.

Daugiausia vietų parla
mente—maždaug ketvirtada
lio—neteko Centro partija. 
1976 metų rinkimuose ji mik
liai spekuliavo rinkėjų anti
patija branduolinei energeti
kai ir buvo užėmusi svar
biausią padėtį buržuazinių 
partijų koalicijoje. Šį kartą ji 
nebegalėjo panaudoti to triu
ko, nes dėl branduolinės 
energetikos perspektyvų 
Švedijoje ateinančiais metais 
nutarta surengti referendu
mą.

Komunistų dabartiniame 
riksdage yra šiek tiek dau
giau, bet apskritai jų skai
čius nedidelis. Jie vieninte
liai savo rinkiminėje progra
moje nurodė konkrečius ke
lius, kaip sumažinti nedarbą, 
išspręsti kitas aštrias sociali
nes problemas. Tačiau masi
nės informacijos priemonės 
yra* buržuazijos rankose, ir 
daugelio eilinių švedų tiesiog 
nepasiekia komunistų balsas.

A. Petkus
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Restauruotoje buvusioje Tolminkiemio bažnytėlėje atidary
tas lietuvių grožinės literatūros pradininko, nemirtingosios 
poemos “Metai” kūrėjo Kristijono Donelaičio memorialinis 
muziejus. T. Žebrausko nuotr.

LAIŠKAI
Mielas Drauge Redaktoriau:

Rugpjūčio mėnesio vidury
je buvau Kamajuose, Salose, 
Panemunėlyje, Rokiškyje ir 
Skapiškyje. Dėl birželio mė
nesio sausros vasarojus šį
met prastokas bet šakniavai
siai ir kiti javai geri. Kolū
kiečių gyvenimas kasmet žy
miai gėrėja. Štai mano se
sers duktė Vladzė Vilčinskie- 
nė gyvena ir dirba Kavoliuo
se, prie Panemunėlio stoties. 
Ji augina kolūkio veršelius, į 
mėnesį uždirba apie 200 ru
blių, jos vyras Vytautas 
taipgi uždirba apie 200 ru
blių. Jie turi karvę, tris nu
penėtas, dideles kiaules ver
tės apie 2,000 rublių, nupe
nėtą jautį vertės apie 800 
rublių, laiko apie 10 vištų. 
Pavasarį abudu gaus pensiją, 
kiekvienas po 120 rublių ir 
jei norės, tai galės dar dirb
ti, nes darbininkų trūksta.

Ekonominis ir kultūrinis 
kolūkiečių gyvenimas kas
met vis gėrėja ir gerės. 
Kiekvienoje gryčioje šviečia 
elektra ir įvesta centrinis 
šildymas, apie ką seniau nie
kas nesvajojo. Pas visus vei
kia šaldytuvai, radiją ir tele- 
visoriai. Kiekvienas gyven
tojas ima po keletą laikraščių 
ir žurnalų.

Mačiau ir girdėjau, kad net 
pradžios mokyklos mokiniai 
įdomiai kalba apie Afganista
no liaudies revoliuciją ir Ira
no Šacho nuvertimą. Tai 
gražūs kultūrinio darbo vai
siai.

Gamtovaizdis visur, o ypač 
apie Ažusienius ir Salas, 
labai gražus. Visur puikiai 
žaboja pievos, dobilai, bul
vės, runkeliai ir kiti augalai. 
Labai gaila, kad vasarojus 
šįmet prastesnis. Tačiau dar
bo žmonių ūpas labai geras. 
Visi džiugiai žiūri į socialisti
nę ateitį. Nėra kiemo, kad 
bent vienas ar du jaunuoliai 
nesimokytų aukštojoje arba 
specialioje vidurinėje mo
kykloje. Mokslo ir kultūros 
didelis plitimas džiugina vi
sus.

Dėkoju ir laukiu jūsų spau
dos. Viso geriausio visiems.

A. Gučiūnietis

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau,

Sveikinu Jus ir visus 
“Laisvės” rėmėjus, bendra- - 
darbius bei skaitytojus di
džiosios šventės Tarybų Są
jungoje ir visame pasaulyje 
proga. Tegu revoliucinio lai

vo “Auroros” salvės vis su 
didesniu rezonansu aidi ir 
Jūsų šalyje! Tegu lydi Jus 
visus sveikata, karštas tikė
jimas pažangiųjų jėgų perga
le pasaulyje ir nesilpstantis 
troškimas patiems kiek ga
lint prisidėti prie tų jėgų 
stiprėjimo.

Dėkingas esu Albinui Ažu- 
kui, šiemetiniam “Laisvės” 
ekskursijos į Lietuvą daly
viui, kuris vis kas metai man 
pratęsia “Laisvės” prenume
ratą. Skaitydamas įvairią in
formaciją apie Amerikos lie
tuvius, įsivaizduoju, kokie 
galėjo būti mano darbštusis 
tėvukas ir rūpestingoji moti
na, jeigu jie būtų likę gyven
ti Ročesteryje ir sulaukę ten 
gražios senatvės.

Telydi Jus visus gera klo
tis! Vilnius, 1979.X.24

J. S.

Gerbiami “Laisvės” 
laikraščio darbuotojai ir 
visi Amerikos lietuviai!

Labai dėkoju visiems už 
laikraštį “Laisvę”, kurį man 
užsakė Amerikoje gyvenanti 
mūsų tetulė Kateryna Kali
nauskienė. Už tai jai didelis, 
nuoširdus ačiū. Linkiu jai 
geros sveikatos ir visokios 
laimės.

Kadangi aš gaunu jūsų 
laikraštį “Laisvę” nuo 1958 
metų, tai laikau save jūsų 
spaudos senu skaitytoju. 
“Laisvę” pasiskaito ir kiti 
žmonės. Jie sako, kad laik
raštis labai įdomus. Iš jo mes 
sužinome apie jūsų užjūryje 
gyvenimą. Sužinome, kad ir 
pas jus liaudis nori, kad 
pasaulyje būtų taika. Vadi
nasi, visame pasaulyje žmo
nės siekia taikos, ir kada 
nors jie ją pasieks. Nes taika 
visiems reikalinga kaip van
duo, oras ir saulė.

“Laisvės” skaitytojas
Rudolfas Markevičius

Kaišiadorys, Lietuva

To beveik niekas 
nesitikėjo

Birmingham, Alabama. — 
Spalio 30 dieną šio miesto 
mero rinkimai daug ką nu
stebino, o kai ką ir pritren
kė. Miesto meru išrinktas 
žymus juodųjų žmonių veikė
jas Richard Arrington.

Iki šiol Birmingham, pieti
nių valstijų miestas, buvo 
laikomas vienu iš baltųjų 
rasistų jų tvirtovių.
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Saujelei—rojus, o 
daugumai—pragaras

Justas Paleckis

Alfonso Marmos muziejus 
Vilkijoje

LINAS VALBASYS

Dažnai dar galima paskai
tyti reakciniuose emigrantų 
leidiniuose arba išgirsti per 
JAV žvalgybos rikiuojamas 
radijo bangas apie tai, kad 
buržuazijai valdant Lietuva 
buvusi visiems tikras rojus. 
Girdi, lietuvių tauta ponijai 
viešpataujant buvusi ir lais
va, ir laiminga. Esą buvę 
pasiekta didelių laimėjimų 
ekonomikoje ir kultūroje. 
Žodžiu, Lietuva klestėjusi.

O kaip buvo tikrenybėje? 
Apie tai kalbėdamas čia pasi
remsiu ne kokiais savo ižve- 
džiojimais, bet kaip tik bur
žuaziniais laikais, buržuazi
nėje spaudoje patiektais duo
menimis.

Žinoma, saujelei tų, kurie 
valdė kapitalus, turėjo dva
rus, fabrikus, didelius na
mus, stambias krautuves bei 
tiems, kurie buvo aukštos 
kategorijos valdininkais, 
anoji Lietuvos gyventojų da
lele, galėjo naudotis praban
ga, pasisavino sau visas lais
ves ir teises, jie galėjo leisti į 
mokslus savo vaikus, galėjo 
gydytis, sumokėdami gydy
tojams didelius honorarus.

Tuo tarpu Lietuvos gyven
tojų daugumą tuomet sudarė 
kaimo gyventojai, kurių žy
mų procentą užėmė varguo
menė— mažažemiai, beže
miai, žemės ūkio darbinin
kai. Apie tos varguomenės 
materialinę būklę ryškius 
duomenis “Lietuvos žiniose” 
buvo paskelbęs daktaras K. 
Grinius.

Ištyręs 150 valstiečių šei
mų padėtį, D. Grinius patie
kė tokius duomenis: Iš 150 
šeimų 37 procentai miega 
virtuvėse, viena lova tenka 
dviem arba daugiau žmonių, 
12 procentų trobų apšviečia
mos žibalinėmis lempomis be 
stiklų, 29 procentuose trobų 
grindys žeminės, parazitų at
rasta 95 šeimose iš 150. 
Tiktai 1 procentas moterų 
turi naktinius marškinius, o 
99 procentai miega dieni
niais marškiniais, 75 procen
tai vargingų valstiečių nešio
ja klumpes, tik 2 procentai 
turi batus, 19 procentų mo
terų visai nenaudoja muilo. 
Vasarą moterys dirba 16 va
landų, žiemą, —12 valandų 
per parą. Tik 18 iš 150 ilsisi 
sekmadieniais. Tokia nepa
vydėtiną Lietuvos darbo val
stiečių būklę atvaizdavo ne 
kas kitas, o buvęs Lietuvos 
prezidentas. O 1940 m. pra
džioje Dr. K. Grinius 
straipsnį apie sveikatos ap
saugos būklę Lietuvoje pa
vadino klausimu: “Ar tai ne 
baisu?”

Apie Lietuvos valstiečių 
padėtį ir skurdą vaizdingai 
rašė ne kas kitas, o pačių 
valdančiųjų šulų organas. 
Štai ištrauka iš tautininkų 
sąjungos žurnalo “Vairas” 
1939 m. sausio numerio:

“Viską, kas yra geriausio, 
ūkininkas atiduoda miestui ir 
išsiunčia už sienų. Jaunas 
sultingas paršelis, šviežias 
skoningas pienas, kiaušiniai, 
paukštiena—visa tai nemato 
ūkininko dantų. Jam lieka 
kieta dvejų matų kiauliena, 
skrandį veriąs pieninėje nu
suktas pienas, pražilinti 
barščiai ir visa, kas bent 
kiek patenkina organizmą. 
Geriausius kąsnius ūkininkas 
ne be skausmo atplėšia nuo 
savęs; bet jis turi tai daryti, 
jei nori dar gyventi ir šiaip 
taip stiebtis ir varytis”.

“Tegul kas apskaičiuos,— 
rašė toliau tas pats žurna
las,—tuos neapskaičiuoja
mus nuostolius, kurie kyla 
auginant jaunąją kartą be 
šviežio pieno lašo ir maiti
nant ją liesu pienu, kurį net 
veršis geria be ypatingos 
nuotaikos. Pereik iš ryto per 
kaimus, ir ar rasi vietų, kur 

gautum atsigerti pieno. Dau
gelis jų išveža iki paskutinio 
lašo ir visomis priemonėmis 
draudžia vaikams ir šeimynai 
paragauti bent gurkšnį. Rei
kia su žiburiu šiandien ieško
ti ūkio, kur gautum grietinės 
arba kur ją šeimininkės var
totų barščiams pabalinti. Ką 
gi jau bekalbėti apie jos 
valgymą: pienas yra tapęs 
mūsų ūkininkui lyg kokiu 
auksu. Ir tuo jis yra tapęs ne 
iš smagumo, o iš bėdos”.

“Peržengęs kaimo slenks
tį,—prie viso to pridūrė “vai
ras”,—daug kur užtinki šalia 
išblyškusių veidų dar ir tam
sias, aprūkusias sienas, pasi
bjaurėjimą keliančius guo
lius, menką apsirengimą ir 
tokias gyvenimo sąlygas, ku
rias čia minėti yra net gė
da . . .”

Tokį tamsų kaimo gyveni
mo vaizdą Lietuvoje parodo 
ir tuometinės opozicijos at
stovas ir valdančios fašisti
nės klikos organas. Tą skur
dų vaizdą papildydavo nuolat 
skelbiami ilgi sąrašai iš var
žytinių už skolas ar už nesu
mokėtus mokesčius išpar
duodamų ūkių. Sunku buvo 
suvesti galus su galais val
stiečiams, jei už kilogramą 
sviesto jie gaudavo tiek, kiek 
tekdavo išleisti už 15 dėžučių 
degtukų . . .

Lietuvos kaimo skurdas ki
lo iš tos išnaudojimo politi
kos, kuri^ vykdė nacionalistų 
valdžia. Valstiečių skurdo iš
davoje augo naujos lietuviš
kos dvarininkijos luomas, 
kurį valdžia visokeriopai rė
mė. Tūkstančiai valstiečių 
ūkių bankrutavo, buvo išvar
žomi, o valdžia nesigailėjo 
milijonų litų, kuriuos išmo
kėjo dvarininkams Radvi
lams, Nariškinams, Vasilči- 
kovams, Tiškevičiams, Plio- 
teriams ir panašiems už nu
savintas žemes. O išvaržytų 
vargšų žemėje tarpo nauji 
dvarininkai—Smetonos, Tū
beliai, Norkaičiai, Nagevi- 
čiai, Plechavičiai ir kiti bur
žuazinės santvarkos išperos.

Valstiečių vaikai pieno lašo 
nematė, o turtėjo “Pienocen
tro” šulai. Taip pat pralobo 
“Maisto” ponai. Valstiečiai 
linus turėjo parduoti pusdy
kiai, bet “Lietuvos lino” ben
drovės pelnas jau pirmaisiais 
savo gyvavimo metais siekė 
55 procentus pagrindinio ka
pitalo. Taip pat “Lietuvos 
cukraus” bendrovė savo pir
maisiais metais davė 66 pro
centus pelno, o vargšui val
stiečiui, skolose paskendu
siam, sunku buvo cukraus 
kilogramą nusipirkti.

Ne lengvesnė buvo darbi
ninkų ir kitų darbo žmonių 
būklė miestuose ir mieste
liuose. Vien stambesniuose 
miestuose bedarbių skaičius 
siekė 70 tūkstančių žmonių. 
Vien Kaune ir Vilniuje kelios 
dešimtys tūkstančių darbi
ninkų bei jų šeimos narių 
turėjo pragyventi iš elgetiš
kos pašalpos.

Šie faktai pakankamu ryš
kumu liudija apie tai, kam 
buržuazijai valdant Lietuva 
buvo rojus, o kam pragaras. 
Todėl ir suprantama, kad ne 
kas kitas, o apie 100 tūks
tančių darbo žmonių—darbi
ninkų, darbingųjų valstiečių 
ir darbo inteligentų—emi
gravo į įvairias tolimas šalis. 
Jų būtų daug daugiau išva
žiavę, bet sutrukdė pasauli
nė krizė, apėmusi kapitalisti
nį pasaulį 1930-1931 metais. 
Dešimtys tūkstančių darbi
ninkų ir kumečių kasmet iš
vykdavo bernauti pas buožes 
į Latviją, Estiją, Vokietiją, 
Lenkiją.

Čia paliečiau tik ekonomi
nio pobūdžio klausimus. O 
kalbant apie politinę gyveni
mo pusę negalima neprimin-

Apie Alfonsą Marmą, jo 
gyvenimą Brazilijoje ir tra
gišką mirtį žino ne tik Brazi
lijos lietuviai, bet dauguma 
pažangios spaudos skaitytojų 
visame pasaulyje. A. Marma 
buvo vilkijietis, gimęs Jau7 
čiakių kaime, baigęs Vilkijos 
progimnaziją ir 1927 me
tais—kartu su tėvu ir bro
liais—išvykęs į Braziliją.

Patyręs sunkią imigranto 
dalią Alfonsas Marma greit 
suprato kokį kelią reikia pa
sirinkti: įsijungė į pažangią 
lietuvių veiklą, įstojo į Brazi
lijos Komunistų partiją ir 
pasišventė kovai už darbo 
žmonių reikalus. Už tai A. 
Marma buvo policijos perse
kiojamas, areštuotas, kalin
tas katorgos saloje ir ištrem
tas į Urugvajų—tuometinį 
laisvesnį kraštą Brazilijos 
kaiminystėje. Po kelerių me
tų sugrįžęs į Braziliją tęsė 
revoliucinę veiklą lietuvių ir 
brazilų tarpe.

1949 metų rugsėjo pabai
goje Brazilijos Komunistų 
partijai pavedus Alfonsas 
Marma išvyko į tolimą San 
Paulo valstijos periferiją pa
dėti organizuoti išnaudojamų 
valstiečių. Ši kelionė Alfon
sui Marmai buvo paskutinė. 
Vietos policijai sužinojus 
apie vykstantį susirinkimą, 
nedidelė tenykščio valstiečio 
bakūžė buvo apsupta ir pra
dėta šaudyti į joje esančius 
susirinkimo dalyvius. Šios 
pasalos aukomis tapo Santų 
uosto darbininkas Pedras 
Godojus, valstietis Migelis 
Rosis ir Alfonsas Marma. Jų 
atminimui BKP pirminės 
partinės organizacijos pava
dinamos žuvusių vardais; pa
žangūs rašytojai dedikuoja 
savo kūrinius jų garbei.

Kai sugrįžęs į tėvynę 1957 
metų pradžioje lankiausi Vil
kijoje ir papasakojau ten 
susirinkusiems Alfonso Mar
mos žemiečiams apie jo nuei
tą kelią, tuometinis vilkijie- 
čių laikraštis “Komunizmo 
keliu” (1957 m. balandžio 20 
d.) paskyrė daug vietos A. 
Marmos žygdarbiams nu
šviesti; kai kurių jaučakiečių 
prisiminimams apie marmu 
šeimą ir buvusio Alfonso 
mokytojo A. Mikelkevičiaus 
atsiliepimui apie savo moki
nį.

Prabėgo nemažas laiko tar
pas ir mūsų pokalbis su 
Alfonso Marmos tėvynainiais 
ne tik neišblėso, bet davė 
gražią užuomazgą A. Mar
mos atminimui įamžinti. 
Prieš keleris metus Vilkijos 
Technikos mokykloje buvo 
įsteigtas Etnografinis muzie
jus ir jame ' išskirta vieta 
Alfonso Marmos atminimui, 
o šiomis dienomis gautas 
laiškas iš muziejaus vadovo 
Prano Mikalausko dar labiau 
mus pradžiugino. Dr. P. Mi
kalauskas rašo:

“Mus labai nudžiugino Jū
sų laiškas ir vertinga dovana 
muziejui. “Šviesos” žurnalo 
1979 metų sausio-kovo mėne
sių Nr. 1 (Aš jį gavau 
laisviečio Paulo Ventos dė
ka—L. V.) susidomėję skaitė 
darbuotojai ir moksleiviai. 
Aišku, kad visi labiausiai 
domėjosi Jūsų gyvu, turinin
gu straipsniu “Iš gyvenimo ir 

ti, kad viešpatavusioji fašis
tinė klika atėmė iš liaudies 
visas politines teises, rėmė 
savo valdžią smurtu ir tero
ru.

Štai jau netrukus minėsi
me didžiuosius 1940 metų 
įvykius, nuo kurių sekančiais 
metais bus praėję 40 metų. 
Besidžiaugdami dideliais lai
mėjimais ir permainomis vi
sose gyvenimo srityse, turi
me prisiminti ir tą būklę, iš 
kurios pakilo lietuvių tauta, 
visa Lietuvos liaudis. 

kovų Lotynų Amerikoje. Pri
siminus Alfonsą Marmą”. 
Mums didžiai malonu, kad 
Jūs straipsnyje paminėjote 
taip pat ir Vilkijos technikos 
mokyklos muziejų. “Šviesos” 
žurnalo numerį įrašome į 
muziejaus fondą.

Ta pačia proga informuoja
me plačiau apie mūsų muzie
jaus veiklą. Buvo reikšmin
gas pasitarimas Kaune (Vil
kijos miestas priklauso Kau
no rajonui—L. V.), kuriame 
dalyvavo daugelio muziejų 
vadovų. Nutarta gerinti dar
bą. Gausime specialią inven
toriaus knygą, į kurią dar 
stropiau suregistruosime tu
rimus eksponatus. Ateityje 
mūsų muziejus taip vadinsis: 
“Vilkijos Technikos Mokyk
los A. Marmos memorialinis 
muziejus”.

Galime pasidžiaugti kai ku
riais darbais. Organizuotai 
aplankome Alfonso Marmos 
gimtinę, suruošiame specia
lius minėjimus, kuriuose de
klamuoja—tarp kitų—ir Jū
sų sukurtą poeziją. Mokslei
vių grupės—kiekviena po 30 
žmonių—muziejuje praeina 
tam tikrą kursą ir stropiai 
supažindinamos su A. Mar
mos gyvenimu. (...) Perra
šėme A. Marmos pjesę, laiš
kus, biografiją iš “Darbo” 
(Buvęs Urugvajaus lietuvių 
pažangus laikraštis—L. V.), 
paruošėme foto nuotraukų, 
šį leidinį įrišome ir įteikėme 
įvairiems 
kraštotyros organizacijos va
dovams, kad galėtų laisvai 
susipažinti su A. Marmos 
kūryba ir gyvenimu.

Mes įsipareigojama to
liau dirbti atkakliai, in
gai. Tuo labiau džiugina Jūsų 
dėmesys. Prašome, neuž
miršti mūsų ir toliau! Vilki
joje dega Jūsų sukurta ug
nis. Ji neužges ir visiems 
bylos tiek apie A. Marmą, 
tiek apie jo bendražygius.

Tarp kitko primename, 
kad praėjusiais metais iki š. 
m. rugsėjo 1 dienos iš įvairių 
respublikos kampelių mūsų 
muziejų aplankė 80 ekskursi
jų taip pat ir iš Vilniaus— 
viena pedagogų, kita—moks
leivių”.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės myli ir gerbia savo 
brolius išsisklaidžiusius pb 
pasaulį, kovojančius kartu su 
tu kraštų liaudimi už tautų 
draugystę, laisvę nuo žmo
gaus žmogumi išnaudojimo ir 
tiesiančius ranką savo tautos 
kamienui—gimtajai ar tėvų 
žemei. O kritusiems kovoje 
su priešu atiduoda atatinka
mą pagarbą, įamžina jų atmi
nimą.

Būtų gerai, kad Brazilijos 
lietuviai—ypač buvę Alfonso 
Marmos bendražygiai—su
rinktų visą medžiagą, visus 
daiktus susijusius su A. Mar
mos kova ir gyvenimu. Atsi
radus progai juos būtų gali-

mokslininkams,
i

no” Zenono Valuntos sodyboje. Liaudies menininkas iš 
aplinkinių miškų Anykščių rajono Butėnų kaime surinko 
įvairiausių formų šakų, medžio atliekų ir kelmų. Pasitelkęs 
savo fantaziją ir nagingas rankas, apdailino juos—vienam 
snapą, kitam ausis prilipdė, ir, žiūrėk, ištisa žvėrių 
karalystė. Sodyba lankoma turistų ... Valunta ruošia 
skulptūrų kompoziciją, kuri papuoš Svėdasų kolūkio 
gyvenvietę.

Nuotraukoje: liaudies meistro “muziejaus” eksponatai po 
atviru dangum. A. Dilio nuotr.

LIETUVOS 
DAUGIAVAIKIU MOTINU 
APDOVANOJIMAS 
ORDINAIS IR MEDALIAIS

Vilnius. — TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
1979 m. rugsėjo 26 d. įsaku, 
sutinkamai su TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo 1944 m. rugpjūčio 18 d. 
įsaku, TSRS ordinais ir me
daliais apdovanotos 106 dau
giavaikės motinos.

“Motinos šlovės” I laipsnio • 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Telšių rajo
no—Ona Balsienė, Kėdainių ( 
rajono —Janina Saldienė, 
Klaipėdos rajono—Stefanija 
Jankauskienė ir Klaipėdos 
miesto—Regina Tautkevičie- 
nė.

“Motinos šlovės” II laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Vilniaus 
miesto N. Vilnios rajono— 
Alevtina Golban. Anykščių 
rajono—Genė Tomkevičienė, 
Molėtų rajono —Veronika 
Šeškienė ir Olga Andrejevą, 
Jurbarko rajono—Liolė Bri- 
žinskienė, Alytaus rajono— 
Monika Burbulevičienė ir 
Stasė Cervinskienė, Radvi
liškio rajono—Bronislava Ja- 
rašiūnienė ir Klaipėdos mies
to—Herta Venckienė.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Telšių ra
jono—Janina Zubavičienė, 
Janina Pilvinienė ir Zita 
Bagvilienė, Molėtų rajono— 
Veronika Gernovienė, Aly
taus rajono—Marijona Jaku- 
belienė, Adelė Jušinskienė ir 
Birutė Pukelevičienė, Kauno 
rajono—Eugenija Miseckie- 
nė ir Viktorija Skučienė, 
Klaipėdos rajono—Elena 
Lengvinienė ir Stanislava 
Daugėlienė, Radviliškio rajo
no—Genovaitė Brazinskienė, 
Švenčionių rajono—Olga 
Šulga, Klaipėdos miesto— 
Lena Škrobot, ir Augenė Gu- 
barienė ir Kapsuko miesto— 
Marija Palubinskienė.

“Motinystės medaliu” I 
laipsnio apdovanotos 24 dau
giavaikės motinos ir “Moti
nystės medaliu” II laipsnio— 
52 daugiavaikės motinos.

ELTA

GYVONAI ALKOHOLIKAI
žiurkės gali būti slaptos Ir 

atviros alkoholikės. Viename 
garaže žiurkės užpuolė auto* 
mobilius. Jos stengėsi prasi- 
gauti prie hidraulinėse siste~ 
mose esančio spirito.

Keli vairuotojai rado žiur
kes, siurbiančias stabdžių 
skystį ii guminės žarnelės, 
jungiančios skysčio rezervua
ru su pagrindiniu cilindru.

Dar daugiau nemalonumų 
tikimasi iš ežių ir žiurkėnų. 
Laboratorijose nustatyta, kad 
jie mėgsta spiritą dar la
biau, — pranešama žurnale 
„Medical News0.

ma atgabenti į Tarybų Lietu
vą ir patalpinti Alfonsui 
Marmai skirtame muziejuje, 
šiuo adresu:

URSS—Lithuania
Vilkija 234323
Technikos mokykla Nr. 15 

A. Marmos
Memorialinis muziejus

“Mano širdyje 
šiandien šventė”

Nuotraukoje: dailininko Vytauto K. 
“Vilnius. Tallat Kelpšos gatvė”.

Jonyno piešinys

Šiuos žodžius pasakė Vy
tautas K. Jonynas Vilniuje, 
atidarant jo ir jo žmonos 
Irenos Griežės kūrinių paro
dą. Senoji Rotušė, kurioje 
dabar įsikūręs Lietuvos Dai
lės muziejus, nepajėgė sutal
pinti visų, kurie atskubėjo, 
čia susitikti su žymiuoju dai
lininku , JAV nacionalinės 
akademijos nariu, daugelio 
premijų laureatu.

— Tylėti aš negaliu, maty
damas prieš akis tiek žmo
nių,—susijaudinęs kalbėjo 
Vytautas K. Jonynas.—Šitą 
galybę pažįstamų veidų . . .

Aš buvau laimingas, galė
damas dalyvauti Vilniaus 
universiteto 400 metų minė
jime. Tų, kurie matė šį 
renginį, manau, kaip ir mano 
širdis dega ugnimi ir 
džiaugsmu. Tokio spektaklio- 
koncerto, kuris, baigiantis 
iškilmėms, buvo parodytas 
Sporto rūmuose, aš- savo 
gyvenime nesu matęs ir tik
riausiai nebematysiu. Aš ži
nau, kad šitos visos pastan
gos yra jūsų darbo ir jūsų 
meilės Tėvynei vaisius.

Aš negaliu užmerkti akių 
ir prieš atkuriamą praeitį, 
Vilniaus, kitų miestų pamin
klų apsaugą. Džiaugiuosi, 
kad Trakų pilis nėra jau 
kerpėmis apaugusi. Tai jūsų, 
sesės ir broliai, nuopelnas.

Kazimieras Būga
Lapkričio 6-ąją sukanka 

100 metų, kai gimė (1879 m.) 
Kazimieras Būga, lietuvių 
kalbininkas.

K. Būga 1905-1912 metais 
studijavo Peterburgo, 1914 
m. tobulinosi Karaliaučiaus 
universitetuose. 1918-1919 
m. jis—Permės, 1919-1920 
m.—Tomsko, nuo 1922 m. 
Kauno universiteto profeso
rius. 1920 m. K. Būga ėmė 
organizuoti “Lietuvių kalbos 
žodyno” leidimą. Sukaupė 
maždaug 617,000 lapelių žo
dyno kartoteką.

K. Būta paskelbė šimtus 
lietuviškų žodžių etimologi
jų, išaiškino ir chronologiza- 
vo seniausius lietuvių ir kitų 
baltų kalbų skolinius iš slavų 
kalbų, padėjo pagrindus lie
tuvių asmenvardžių tyrinėji
mui. Jis parašė lietuvių kal
bos istorijos ir morfologijos 
darbų, tyrinėjo kirčio ir prie- 
gaidžių istoriją, nagrinėjo 
baltų mitologijos problemą.

Kazimieras Būga ugdė lite
ratūrinę lietuvių kalbą: taisė 
jos negeroves, normino var
toseną ir rašybą, apgynė 
nemaža lietuviškų žodžių, 
kuriuos puristai gujo iš lietu
vių kalbos. Daugiausia jėgų 
jis skyrė žodyno ruošimui. 
Rinkdamas šiam veikalui me

Aš gyvenu džiaugsme ir lan
kaus sapnuose šitą pilį . . . 
Visų akivaizdoje šiandien aš 
noriu padėkoti už progą, už 
galimybę vėl sugrįžti į gimtą 
žemę, už tai, kad jūs savo 
širdimi mane sutikote kaip 
brolį, kaip vieną iš savų- 
jų . . .

Apie didelį Vytauto K. 
Jonyno kūrybos meistrišku
mą parodos atidaryme kalbė
jo Dailininkų sąjungos valdy
bos pirmininkas, TSRS liau
dies dailininkas, akademikas 
J. Kuzminskis, TSRS liau
dies dailininkas, grafikas V. 
Jurkūnas. . .

Parodos salėje —daugiau 
kaip šimtas darbų. Lankyto
jai gėrisi prieš keturis de
šimtmečius Vytauto K. Jo
nyno sukurtomis iliustracijo
mis K. Donelaičio “Metams”, 
V. Gėtės romanui “Jauno 
Venterio kančios”, V. Šeks
pyro tragedijai “Hamletas”, 
jo naujausiais estampais, ak
varelėmis. Susižavėję stebi 
žiūrovai jo medžio graviūrą 
“Kauno senamiestis”, sukur
tą daugiau kaip prieš tris 
dešimtmečius, ir 1977 metų 
piešinį “Vilnius. Tallat-Kelp- 
šos gatvė”, ir New Yorko, 
Paryžiaus, Reino pakrančių 
peizažus. Visi jie pažymėti 
didelio talento ženklu, dide
liu nuoširdumu ir meile gro
žiui. V. Petrauskaitė 

džiagą, jis lankėsi ir gyveno 
įvairiose Lietuvos vietovėse, 

} kalbėjosi su žmonėmis, tyrė 
jų tarmes.

Mirė Kazimieras Būga 
1924 m.

IR MĖSA, IR VILNA

Edinburgo naminių galvijų 
veislių gerinimo mokslinio 
tyrimo instituto direktorius 
Džonas Kingas praneša, kad 
čia atliekami bandymai ge
nų inžinerijos metodais Iš
vesti naują naminių gyvulių 
veislę — kiaulės Ir avies 
hibridą.

Specialistai stengiasi, kad 
ii kiaulių būtų galima gauti 
ne tik skanią mėsą, bei Ir 
gerą kali] bei vilną. Jie tikisi, 
kad tokie hibridai užaugs 
per 112 dienų, o dabartinės 
avys užauga per 154 die
nas, — raioma amerikiečių 
spaudoje.



4-TAS PUSLAPIS

Olimpiniai sportiniai žaidimai j Big Bill Haywood prisiminus
Jau senų senovėje žmonės 

domėjosi sportiniais žaidi
mais.

Pirmieji Olimpiniai žaidi
mai minimi jau 776 metais 
prieš mūsų erą.

Paskutiniai Olimpiniai žai
dimai įvyko mūsų eros ket
virtame amžiuje Olimpijos 
stadijone Graikijoje. Tačiau 
imperatorius Teodosijus I-sis 
394 m. uždraudė Olimpinių 
žaidimus, o vėliau imperato
rius Teodosijus II-sis įsakė 
sudeginti gražųjį stadijoną, 
sugriauti ir sunaikinti visus 
jo meninius paminklus. Nors 
Olimpinis stadijonas jau se
nai sugriautas žemės drebė
jimų, karų ir valdžios despo
tų, senai niekas ten negyve
na, bet prie jo ‘griūvėsiu 
visada pilna žmonių, visi— 
turistai skaito pareiga pama
tyti Olimpiją, davusią pasau
liui pirmąjį stadijoną ir Olim
pinius žaidimus.

Mėginimai atgaivinti 
Olimpinius žaidimus

Pirmieji mėginimai atgai
vinti Olimpinius žaidimus bu
vo pradėti Graikijoje XIX 
amžiaus viduryje. Prancūzų 
visuomenės veikėjas Pjeras 
de Kubertenas XIX amžiaus 
pabaigoje pasiūlė atgaivinti 
Olimpinius žaidimus. 1894 m. 
įvyko fizinio auklėjimo tarp 
tautinis kongresas, kuris nu
tarė atgaivinti Olimpinius 
žaidimus, suorganizuoti juos 
1896 m. Graikijoje ir sudary
ti tarptautinį Olimpinį komi
tetą (Mok.).

Nuo tų metų Olimpiniai 
žaidimai vyksta kas keturi 
metai. Jie sujungia visų šalių 
sportininkus ir mėgėjus į 
lygiateisę sportininkų orga
nizaciją. Olimpinių žaidimų 
tikslas ugdyti geras fizikos ir 
moralines jaunimo kokybes, 
kurios įgyjamos draugiškose 
sportinėse varžybose.

Olimpiniai žaidimai ugdo 
tarptautinį jaunimo pasitikė
jimą, draugiškumą, didina 
pasaulio tautų vienybę, ra
mybę ir taiką.

Olimpiniai žaidimai įvyko:
1. 1896 m. Atėnuose,
2. 1900 m. Paryžiuje,
3. 1904 m. Saint Louise,
4. 1908 m. Londone,
5. 1912 m. Stockholme,
6. 1916 m. Dėl karo neįvyko-,
7. 1920 m. Antverpene,
8. 1924 m. Paryžiuje,
9. 1928 m. Amsterdame,
10. 1932 m. Los Angeles,
11. 1936 m. Berlyne,
12. 1940 m. Dėl karo neįvyko,

13. 1944 m. Dėl karo neįvyko,
14. 1948 m. Londone,

i 15. 1952 m. Helsinkyje,
116. 1956 m. Melburne,
117. 1960 m. Romoje, 
! 18. 1964 m. Tokio,
19. 1968 m. Mexico,
20. 1972 m. Miunchene,
21. 1976 m. Monrealyje.

Olimpinė ugnis
Olimpinės ugnies tradicinis 

i fakelas bus uždegtas Graiki
joje prie buvusio senovės 
Olimpinio stadijono. Olimpi
nės ugnies nešimo iškilmin
ga, estafetė prasidės už mė
nesio prieš 1980 metų liepos 
19 dieną. Ugnies fakelas bus 

I našamas iš Graikijos į Mask- 
. vą, apie 4 tūkstančius kilo
metrų.

Graikijoje fakelas keliaus 
1136 kilometrus, ten 7 dienas 
bėgikai neš jį perduodami iš 
rankų į rankas, Salonikuose, 
Korintijoje ir kitose istorinė
se vietovėse bus sutiktas 
iškilmingai. Graikai jį per
duos Bulgarijos sportinin
kams. Jų teritorijoje bus 
nešamas 742 kilometrus. Čia 
jį gražiai sutiks ant istorinio 
Sipkos—kalno, Sofijoje ir ki
tur.

Bulgarai fakelą perduos 
Rumunijos sportininkams, 
kurie jį veš 575 kilometrus. 
Prie Tarybų sąjungos sienos 
rumunai iškilmingai jį per
duos Moldavijos sportinin
kams, iš kur bus nešamas į 
Ukrainos sostinę Kijevą, o iš 
čia su garbės eskortu, iškil
mingai keliaus į Maskvą. 
Tarybų sąjungoje jo kelionė 

11600 kilometrų truks apie 
devynias dienas. Olimpinės 
ugnies nešimo trasa sudary
ta iš daugelio etapų. Kiek
vienas dalyvis bėgs, nešda
mas degantį fakelą, tik vieną 
kilometrą, o per dieną esta
fetė praeis apie 180 kilome
trų.

Olimpinės ugnies iškilmin
giausias—sutikimas įvyks 
1980 m. liepos 19 d., Mask
voje prieš atidarant XXH-ją 

i Olimpijadą. Čia jį įsižiebs 
I Lužnikuose ir V. J. Lenino 
vardo centriniame sporto 
stadijone, didžiojoje sporto 
arenoje įspūdingai degs 16 
dienų.

Viso pasaulio sportininkai, 
mėgėjai ir kiti su didžiausiu 
dėmėsiu laukia Maskvos 198 
metų XXII-sios sportinės 
Olimpiados, kur jie pamatys 
labai daug sportinių ir kito
kių puikių įdomybių.

A. Palonietis

Linksmoji studentų eisena 
Vilniaus gatvėse

Tenuskamba plačiai studentiška daina . . .

ALISE JONIKIENE

Kada čia eina bent kokis 
sąjūdis už pagerinimą darbo 
liaudies būklę, piniguočiai ir 
jų pataikūnai valdžioje tuoj 
ieško kokių tai importuotų 
kurstytojų ir po ta skraiste 
persekioja pirmaeilius veikė
jus. Seniau buvo iškeltas 
anarchizmo baubas . . . šiais 
laikais baugina bolševizmu. 
O kaltininkė to visko jiems 
yra Tarybų Rusija, kuri būk 
palaikanti slaptus agentus, 
kad čia kėlus triūkšmą, 
mums artimose šalyse (Cuba 
ir t. t.) palaikanti kareivius, 
kurie tik ir tyko progos 
užpulti mūsų šalį. Tai pelna- 
grobių įrankis palaikymui sa
vo galios toliau išnaudoti 
žmones.

Bet pažiūrėję į šalies praei
tį, matome, kad Amerikoj 
nuo pat pradžios radosi su
manių žmonių, kurie be iš
laukinių mokytojų sugebėjo 
suprasti kas kaltas už viso
kias blogybes ir ieškojo būdų 
kaip jas prašalinti. Ir kartą 
supratę, ėmėsi veiklos už jų 
prašalinimą.

Vienas iš tokių veikėjų 
buvo Big Bill Haywood (Wil
liam Richard Haywood) 
paaugęs jis antrą vardą (Ri
chard) pakeitė, pasivadinda
mas tėvo vardu “Dudly” ir 
nuo tada buvo visų žinomas 
kaipo William Dudly Hay
wood. Vardą Richard jis 
neapkentė dėlto, kad kada 
jis dar buvo jaunas vaikas, 
kai tokiu vardu žmogus nu
samdė jį dirbti vienam ūki
ninkui, o kuris buvęs labai 
žiaurus žmogus.

Vieną kartą, kada Big Bill 
arė daržą, plūgas išmetė 
pelių lizdelį. Vaikas susistab- 
dęs arklį, žiurėjo kas tai per 
sutvėrimai ir smalsčiai ste
bėjo bėgiojančias dar beplau
kęs peliukes. Ponas jodamas 
pro šalį pamatė vaiką kaip ir 
bežaidžiantį su kuom tai, tad 
pasukęs arklį ir prijojęs arti

ŠIAULIŲ NAUJIENOS

OLIMPIADA-80
“Vaizdas buvo labai ryš

kus. Jūsų aparatūra puiki”— 
tokius atsiliepimus apie Tele- 
visorių gamyklos kolektyvo 
pagamintus telestudijų pro
graminius blokus pareiškė 
tarybiniai ir užsienio specia
listai. Sumontuota Maskvos
Ostankino telecentre, ši apa
ratūra perdavinėjo vasarą 
įvykusios TSRS tautų sep
tintosios spartakiados mo
mentus ne tik į Tarybų 
Sąjungos miestus, bet ir į 
užsienį. JAV firma “Loter 
Bok“, Japonijos telekompa- 
nija “Asachi” pareiškė pagei
davimą, kad šia aparatūra 
būtų transliuojamos telelai- 
dos iš Maskvoje įvyksiančios 
Olimpiados. Beje, ji taip pat 
perduos olimpinių varžybų 
vaizdus dešimtims kitų už
sienio valstybių Intervizijos 
ir Euro-vizijos kanalais.

Gero specialistų įvertinimo 
susilaukė ir šiauliečių paga
mintos spalvoto vaizdo per
davimo stotys “Magnolija”. 
Sumontuotos dideliuose 
autobusuose, jos transliuos 
televizijos laidas betarpiškai 
iš stadionų, kur rungtyniaus 
viso pasaulio sportininkai.
PIRKĖJAMS
PAGEIDAUJANT

Paaugliams skirtus univer
salius dviratukus “Dubysa” 
gamina “Vairo” dviračių ir 
variklių gamykla. Šiam tiks
lui naujose patalpose buvo 
įkurtas specialus baras, jame 
sumontuoti modernūs šiuo
laikiniai įrengimai.

Vaikiški dviratukai “Ere
liukas”, “Kregždutė”, o da
bar “Dubysa” turi didelę 
paklausą Tarybų šalyje. Jie

“LAISVĖ”

pradėjo jį plakti stora kieta 
virve. Vaikas ištrukęs nubė
go namo. Motina pradėjo 
barti, kam jis pabėgo nuo 
darbo. Vaikas verkdamas pa
pasakojo motinai kaip viskas 
įvyko. Samdininkas pasivijęs 
prašė vaiko grįžti. Kada mo
tina piktai subarė už vaiko 
plakimą, ponas prisipažino, 
jog kartais jis pasiduodąs 
piktai valiai ir pažadėjo atei
tyje tvardyti piktus jaus
mus. Big Bill esąs geras 
vaikas, geras darbininkas. 
Visi susitarė, kad vaikas grįš 
ir tarnaus iki jų pasirašytas 
kontraktas užsibaigs.

Iš tėvo pusės Haywood’o 
protėviai buvo vieni iš pir
mųjų atėjūnų, kurie čia atvy
kę pasisavino indėnų apgy
ventą žemę. Motina, škotų-- 
airių tautybės, kiek vėliau 
atkeliavo iš pietinės Afrikos.

Big Bill gimė 1869 m. 
vasario 4 d., Salt Lake City, 
Utah valstijoj. Kada jis buvo 
apie keturių metų amžiaus, 
mirė jo tėvas ir nuo to laiko 
jam lemta buvo pergyventi 
daug tragiškų įvykių. Pirmu
tinis, tai netekimas vienos 
akies. Kartą, kada jis drožė 
medį savo žaisliniu peiliuku, 
peiliukas išslydo iš pirštų ir 
kažkaip pataikė į akį, kurios 
negalėjo išgydyti.

Nors buvo linkęs siektis 
mokslo, bet likęs be tėvo, 
jis, it tas piemenukas Lietu
voje, turėjo ieškotis bent 
kokio darbo, o jau būdamas 
devynių metų amžiaus, dirbo 
kaip pilnai suaugęs jaunikai
tis, tai pas ūkininką, tai 
kasykloje Utah ar Nevada 
valstijose.

Kada iis apsivedė, už kelių 
metų ana apsirgo reuma
tu. Tūlą laiką pavaikščioti 
negalėjo. Jam prisiėjo ją 
nešioti ir mažą dukrelę pri
žiūrėti. Pasitaikė jam gauti 
veltui iš valdžios nemažą 
plotą žemės pradėti taip va- 

taip pat siunčiami į Bulgari
ją, Vengriją, Kubą, Graiki
ją—beveik į 80 užsienio val
stybių. Vis daugiau tenka 
kasmet pagaminti ir variklių 
mopedams. Siekiant paten
kinti pirkėjų poreikius, ga
mykla rekonstruojama, sta
tomi nauji pramoniniai kor
pusai. Ateinančiais metais, 
pavyzdžiui, į darbo rikiuotę 
stos didelis presavimo ce
chas, kiek vėliau pradės 
veikti kiti pajėgumai. Pa
ruoštoje įmonės išplėtimo 
programoje numatyta, kad 
jau po šešerių metu, užbai
gus visus statybos darbus, 
“Vairas” kasmet gamins po 
700 tūkstančių dviratukų ir 
650 tūkstančių variklių mo
pedams—dvigubai daugiau, 
negu pirkėjams bus patiekta 
šiemet.
DAUG NAUJŲ PASTATŲ

Pirmuosius svečius nese
niai priėmė šešiolikos aukštų 
viešbutis su ištisu serviso 
kompleksu. Pastatyta septy
nioliktoji vidurinė mokykla, 
50 tūkstančių tomų knygų 
talpos biblioteka.

Tai toli gražu nepilnas są
rašas darbų, kuriuos šiemet 
atliko statybininkai, vykdy
dami smarkiai išaugusių šių 
metų programą. Nemažai 
įvairių objektų jie numato 
atiduoti eksploatacijai iki 
metų pabaigos. Šiauliečiams 
planuojama šiemet pastatyti 
beveik 55 tūkstančius kva
dratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Daugiausia naujų na
mų iškils Dainuose—prieš 
keletą metų miesto pakraš
tyje pradėtame statyti nau
jame rajone. Naujakuriams 

dinamą “homesteading” gy
venimą. Pasistatė neblogą 
namelį, aptvėrė žemę tvora 
(veikiausiai rastų), įsigijo 
reikiamus padargus ir pradė
jo ūkininkauti, manydamas, 
kad čia galės neblogai pagy
venti. Darbo jis nebijojo ir 
jėgų tada dar tam turėjo. Ir 
patį vardą (Big Bill) jis gavo 
dėlei savo stambaus sudėji
mo. Bet štai vėl praneša, kad 
toje vietoje steigia indėnam 
rezervatą ir atima žemę be 
jokio atlyginimo. Keleto me
tų darbas ir uždarbis nueina 
veltui. Tik namą perkelia ant 
uošvio žemės ii palikęs žmo
ną ir dukrą, išvyksta ieškoti 
darbo.

Big Bill Haywood vardas 
užims žymią vietą Amerikos 
klasių kovos istorijoj. Jis 
buvo vienas iš organizatorių, 
vienas iš žymiausių veikėjų 
Industrinių Pasaulio Darbi
ninkų unijos (Industrial Wor
kers of the World) Algų tais 
laikais unijų viršininkai ne 
tik negavo, bet dar savų 
pinigų turėjo aukoti, kad 
uniją išlaikius. Šiandien toks 
George Meany, AFL-CIO 
prezidentas, gauna $110,000 
metines algos.

Haywood buvo nepaprastai 
gabus lektorius ir neprastas 
komikas, ir tais gabumais 
galėjo uždirbti gerus pini
gus. Bet jam rūpėjo organi
zavimas unijos skyrių, kad 
visi darbininkai galėtų išsi
kovoti bent dorą pragyveni
mą. Ir jis tą darbą tęsė, 
nepaisydamas jokių intrigų, 
jokių persekiojimų. Socialis
tų Partijai skilus ir susiorga
nizavus Komunistų Partijai, 
jis stojo į ją ir buvo jos nariu 
iki gyvos galvos. Vargo ir 
rūpesčių suvargintas, su
menkęs, sunykęs, jis matė, 
kad ilgiau čia nebegalės veik
ti, tai išvažiavo į Maskvą, 
manydamas, kad ten dar at
gaus jėgas ir galės padėti 
atstatyti karo ir revoliucijos 
sugriautą šalį, bet jo jau 
jėgos buvo perdaug sužalo
tos, ir būdamas 59 metų 
amžiaus, mirė 1928 m. gegu
žės 18 dieną.

čia netrukus atvers duris 400 
vietų kino teatras, didelis 
buitinio aptarnavimo kom
pleksas.
INŽINIERIŲ “KALVĖ”

Elektronomonteris Anta
nas Jocas pakeitė savo “dar
bininkišką” profesiją. Su pa
gyrimu baigęs Kauno A. 
Sniečkaus politechnikos in
stituto Šiaulių vakarinį fa
kultetą, jis tapo inžinieriumi, 
vadovauja nemažam žmonių 
kolektyvui.

— Vakarinis fakultetas ne
seniai pažymėjo savo dvide
šimtmetį,—pasakė jo deka
nas A. Bakštys. —Ši antroji 
po K. Preikšo pedagoginio 
instituto aukštoji mokykla 
Šiauliuose tapo tikra inžinie
rių “kalve” miesto pramonės 
įmonėms, statyboms, trans
porto ir kitoms organizaci
joms. Per savo gyvavimo 
laikotarpį fakultetas paruošė 
15 laidų, diplomus gavo 923 
žmonės. Tačiau kvalifikuotų 
kadrų smarkiais tempais 
augančiam miestui dar 
trūksta. Todėl į auditorijas 
kasmet ateina vis daugiau 
dirbančio jaunimo. Dabar 
ruošiame keturių specialy
bių—inžinierių kadrus.

A. Ambraška

Ant vėjo 
kalno
Tai jaunimas! Ir prie vaišių, 
Ir prie darbo—

ginčas, ginčas.
Jie padangėm kartais 

vaikšto.
Saulę saugokim! Sumindžios.

Jie visi—ant vėjų kalno, 
Saulei nugaras atsukę.
Gal pridenkim saulę delnu
Tartum užbrauktą degtuką?

ALBINAS BERNOTAS
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Komp. J. Bašinskas kalba į jaunuosius klausytojus.
V. Gulmano nuotr.

MUZIKOS RUDUO—79

Muzikos ruduo—tai tradi
cinis muzikinis renginys, 
kasmet vykstąs skirtinguose 
rajonuose. Šiemet po ilges
nės pertraukos šis renginys 
atkeliavo ir į mūsų rajoną 
spalio mėnesio 6 d.

Suvažiavo, sugužėjo be
veik 30 kompozitorių, muzi
kologų, atlikėjų, kurie pa
sklido po mokyklas, kolū
kius, įmones. Greta LTSR 
liaudies artisto prof. K. Ka- 
vecko matėme pirmus žings
nius žygiuojantį klaipėdietį 
kompozitorių V. Pauliką, ša
lia LTSR kompozitorių są
jungos pirmininko V. Lauru- 
šo—kompozitorius V. Bagdo
ną, J. Bašinską, VI. Švedą, 
R. Žigaitį, muzikologus O. 
Narbutienę, E. Bimbaitę-Ra- 
gulskienę, J. Viliutę. Su kai 
kuriais jų teko drauge moky
tis muzikos, su kitais šiaip 
buvau pažįstamas, todėl kal
bos iš karto užsimezgė.

Vakare visi svečiai susirin
ko Kapsuko m. kultūros na
muose, kad parodytų kon
certe, ką gero, naujo parašė. 
Koncertą vedė komp. P. Ži- 
gaitis ir muzikologė O. Nar
butienė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DARBO MINISTRAS 
NUSIŽUDĖ

IR SENATORIUS BAKER 
NORĖTŲ BŪTI 
KANDIDATU

Concord, N. H. — Lapkri
čio pradžioje senatorius 
Hoard H. Baker važinėjo po 
Naująją Angliją ir visur pir
šo save kandidatu į preziden
tus 1980 metų rinkimuose. 
Visa šios kelionės misija bu
vo pašvęsta išpopuliarinimui 
savo vardo.

Senatorius Baker yra re- 
publikonas ir norėtų, kad 
Republikonų Partija jį nuo-1 
minuotų savo kandidatu. 
Reikia pripažinti, kad jis yra 
vienas iš populiariausių re
publikonų senatorių.

Shirley Mount Hufstedler
Washingtonas. — Naujai 

sukurto federalinio Apšvie- 
tos Departamento sekretore 
paskirta kalifornietė teisėja 
Miss Shirley Mount Hufsted
ler. Per ilgą laiką buvo 
kalbama, kad ši talentinga 
moteriškė bus pakelta į ša
lies Aukščiausiojo Teismo 
nares, bet dabar paskirta 
naujam departamentui vado
vauti.

Washingtonas. — Lapkri
čio 13 dieną prezidentas Car- 
teris lankysis Philadelphijoje 
ir Harrisburge, Pa. Vizito 
tikslas, žinoma, laimėti bal
suotojus už savo kandidatūrą 
ateinančių metų rinkimuose.

Nuotaikingai nuskambėjo 
’ komp. R. Žigaičio pjesė bir- 
į bynei, kurią sugrojo V. Moc

kus, fortepijonu pritariant 
autoriui. įdomiai buvo inter
pretuota kauniečio kompozi
toriaus VI. Švedo “Rauda” 
smuikui (solo V. Kavaliau
skaitė; keturios komp. V. 
Bagdono vokalinės satyros, 
kurias padainavo kaunietis 
LTSR nusip. art. V. Maliko- 
nis. įdomi buvo komp. V. 
Tamulionio sonatina akor
deonui, kurią atliko J. Mitu- 
za, ir t. t.

Koncerto pabaigoje komp. 
K. Kaveckas pasidalino savo 
prisiminimais apie mūsų že
mietį, prieš 25 metus mirusį 
komp. J. Bendorių, pabrėž
damas jo reikšmę Lietuvos 
muzikos istorijoje. Po to se
kė profesoriaus pjesė violon
čelei (solo L Kučinskas) ir 
pluoštas naujų dainų su in
strumentiniu ansambliu (so
listai LTSR nusip. artistės 
R. Tumalevičiūtė ir Gr. Apa- 
navičiūtė bei V. Samuolis).

! Po koncerto Kapsuko m. 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas V. Subačius svečiams 
įteikė padėkos raštą, kvies
damas ir dažniau apsilankyti.

V. Gulmanas

Paryžius. — Prancūzijos 
Darbo Ministras Robert Bou- 
lin rastas miške nusižudęs. 
Žmonai paliko laišką, bet jo 
turinys nepaskelbtas. Sako
ma, kad velionis buvęs Įsivė
lęs į kokį tai skandalą. Taipgi 
turėjęs nesusipratimų ir šei
moje.

35,000 DARBININKŲ’ 
SUSTREIKAVO

Chicago, III. — Derybos 
tarp stambiosios Harvester 
Kompanijos ir Jungtinės 
Automobilistų Unijos dėl 
naujo kontrakto pakriko ir 
35,000 paskelbė streiką.

Unijos prezidentas 
Donald Fraser
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KANADOS ŽINIOS
TORONTO, ONT.

Atžymėjo sukaktį
Toronto. — Šeštadienį, 

spalio 27, Toronto Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Klubas pa
minėjo dviejų metų sukaktį 
nuo to laiko, kaip buvo pra
dėtas salės atnaujinimo dar-

Parengime taipgi buvo 
' viešnia iš New Horizons Pro- 
, grams komiteto, Miss C. 
1 Dowdal, kuri labai daug pa
dėjo ne tik išdirbti salės

bas su New Horizons Pro
gram pagalba. Tuom pat 
sykiu buvo ir pagerbimas tų 
narių, kurie savanoriai dar
bavosi prie salės atnaujini
mo darbų.

Vakaro vedėjas J. Morkū
nas, pažymėjęs parengimo 
tikslą, perstatė svečius iš 
toliau. Tarp svečių buvo du 
net iš Tarybų Lietuvos. Tai 
Jono Morkūno brolis ir A. 
Dagio sesutė. Iš kanadiečių 
tolimesnių svečių buvo L. 
Buzas iš Londono, Šimkūnai 
iš Georgetown, J. Wain iš 
Detroito, R. Karvelienė iš 
St. Catharines.

Po to J. Morkūnas, vice
pirmininkas, perstatė pirmi
ninką J. Ylą perstatyti tuos 
narius, kurie darbavosi. Viso 
jų buvo apie 60. Vieni dirbo 
labai daug, kiti mažiau, bet 
šiuo tuo prisidėjo prie salės 
atnaujinimo. Dalyvavusieji 
jiems karštai paplojo.

atnaujinimo programą, bet ir 
finansinę paramą gauti. Pir
mininkas visų vardu nuošir
džiai padėkojo ir pakvietė ją 
tarti keletą žodžių. Ji pagyrė 
mūsų klubą, kad labai gražiai 
salę papuošė ir linkėjo toliau 
darbuotis.

Skanią vakarienę paruošė 
J. Kusienė, R. Kuktarienė, 
A. Guobienė ir O. Strolienė, 
A. Gudžiauskienė. Joms pa
dėjo A. Poškienė ir A. Mer
kienė.

Iš vyrų darbavosi P. Dau
gėla, J. Leskevičius, J. Ilgu- 
tis, Ch. Morkūnas, J. Mor
kūnas, J. Yla ir J. Merkis. 
Ypač daug darbo įdėjo J. 
Morkis rūpindamasis gėri
mais, salės paruošimu ir ki
tais darbais.

Publikos buvo kokia šimti
nė.

Sekantis klubo parengimas 
bus gruodžio 31, Naujų Metų 
sutikimas. Nepamirškite.

Report.

i iš krūvos medžių, kuriuos! 
juros bangos bei potvyniai ir' 
atoslūgiai kasdien išmeta,! 
jau mažai kas belikę. Pralei- 

'džiu apie dvi tris valandas 
rinkdamas malkas ir aš. Kū
renti ne taip patogu, kaip 
nafta, bet jei malkų surasiu 
užtektinai, sutaupysiu apie 
tūkstantį dolerių.

Ir prisimena man 1927- 
1929 metai Lietuvoje Prienų 
šilas. Moterėlės eidavo į šilą, 
nešinos ilgas medines šatras 
su kabliu ant vieno galo, kad 
kuo aukščiau pasiektų nusi
laužti nudžiūvusias medžių 
šakas (nupuolusios šakos jau 
seniai nurinktos). Kitos su 
šakų ryšuliais ant pečių, sku
bėdavo namo, kad būtų kuo 
valgyt išsivirti ir lūšnelės 
apšildyti. Pakol kas Kanado
je dar taip nedarome, bet 
pjaustome ir skaldome storo
kų rąstų galus, parsivežame 
automobilyje, prie malkų jau 
sugrįžome. Algirdas Grinkus

London, Ont.
Mažilių anūkė, jų dukters 

Lilijos duktė baigė universi
tetą su aukščiausiu pažymė
jimu. Ji dabar tęs mokslą 
toliau ir sieks “Masters Deg
ree”. Šiomis dienomis susi
žiedavo su anglų tautybės 
vaikinu, taip pat universiteto 
studentu.

Linkime abiems geriausios 
sėkmės. P. P.

“LAISVĖS” REIKALAI
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D. 

IR BAIGSIS LAPKRIČIO 30 D.
Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus nuo spalio 12 d.

iki spalio 30 d. 
Kontestantų stovis Punktai

LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.,—P. Alekna.............8,808
New York vajininkai—N. Ventienė ir A. Mitchell.... 6,100 
Stefanija Masytė, Detroit, Mich.....................................4,194
Miami, Fla.—N. lešmantienė..........................  3,252
Toronto, Ont., Canada.....................................................3,244
Montreal, Quebec, Canada.............................................3,213
J.PetkūnasirReginaTrakimavičius,Worcester,Mass.. 1,882 
A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill, Mass. . .. 1,712
Connecticut Vajininkai.....................................................1,418
A. Grinkus, Vancouver, B. C., Canada.......................... 1,018
E. Repšienė, Dorchester, Mass............................  956
Binghamton, N. Y................................................................916
A. Bemat, Los Angeles, Cal.............................................. 912
V.Taraškienė—LLD 198kp.,SanFrancisco-Oakland,Cal. 882
M. Uždavinis, Norwood, Massachusetts............. . .......... 790
C. Ustupas, Brockton, Massachusetts..............................534
N. Dudonis, Aston, Pennsylvania........... ......................... 468
J. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada....................... . .  .460
Rochester, New York.........................................................422
London, Ont., Canada.........................................................360
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass...............................268

* * *
Naujų prenumeratų per šį laikotarpį gavome 20, kurias 

prisiuntė S. Masytė, Detroit, Mich. (8); P. Alekna, St. 
Petersburg, Fla. (4); J. Yla, Toronto, Ont., Canada (2); po 
vieną A. Bemat, Los Angeles, Cal.; S. Daukantas, 
Lietuva; Regina Trakimavičius, Worcester, Mass.; Nelė 
Ventienė, Brooklyn, N. Y.; J. Žukas, Toronto, Ont.,

Toronto, Ont.
“BINGO” GYVUOJA

Kiekvieną trečiadienį po
piet Clairmont lietuvių salėje 
yra Sūnų ir Dukterų Pensi
ninkų Klubo rengiamas “Bin
go” lošimas. Spalio 24 dieną 
teko man pobūvyje dalyvau
ti. Lošti “Bingo” susirinko 
būrys tautiečių. Lošimui įpu
sėjus, kaip ir visados, buvo 
pertrauka ir vaišės su užkan
džiais. Sį kartą pasitaikė, 
kad šio klubo iniciatorius 
sekretorius J. Morkis ir jo 
sesuo, gera ir uoli veikėja 
progresyvių lietuvių organi
zacijose, šventė savo gimta
dienius, kurie sukanka spalio 
mėnesį. Jubiliatai visus atsi
lankiusius pavaišino gėrimais 
ir užkandžiais. Prie jų prisi
dėjo ir kita Morkių sesuo— 
V. Gorman. O kitą dalį ska
numynų atnešė A. Ylienė ir 
Masienė.

Po vaišių pasišnekučiavę ir 
dar sulošę “Bingo" keletą 
kartų, išsiskirstėme.

NETEKO SESERS
Spalio 23 d. mirė Elzbieta 

Ramanauskienė (Saurusevi- 
čiutę), sulaukus 80 metų am
žiaus. Mirė staiga širdies 
priepuoliu.

Buvo palaidota Toronto 
Park Lawn kapinėse prie 
savo vyro, kuris mirė prieš 8 
metus. Į laidotuves susirinko 
daug velionės draugų, pažįs
tamų bei giminių.

Prieš keletą mėnesių I. 
Rukienė ir E. Ramanauskie
nė buvo gavusios žinią iš 
Lietuvos, kad ten mirė jų 
vyriausias brolis Motiejus, ir 
štai dabar antra mirtis toje 
pačioje šeimoje . . .

Ramanauskienė į Kanadą 
atvyko 1929 m. iš Lietuvos 
nevedus. Vedė ir apsigyveno 
Toronte. Velionė buvo ty
kaus, ramaus būdo moteris 
ir visados atsilankydavo į 
progresyvių lietuvių paren
gimus. Buvo įsigijus daug 
draugų. Liūdinčius paliko se
sutę L Rukienę ir jos sūnų 
Viktorą, vieną seserį su šei
ma Lietuvoje, brolvaikius, ir 
pusbrolio sūnų ir dukrą Ka
nadoje.

Mieloji, ramiai ilsėkis Ka
nados žemelėje.
SERGA

S. Strazevičienė sunkiai 
serga. Randasi Western Ge
neral ligoninėje.

J. Kaisienę ištiko nelaimė

per Sūnų ir Dukterų Pensi
ninkų Klubo vakarienę. 
Einant per salę koja paslydo 
ir virsdama susilaužė ranką. 
Buvo nuvežta į ligoninę ir 
grįžo į salę sugipsuota ranka. 
Ji buvo to vakaro parengimo 
šeimininkė. Dabar Klubas il
gam laikui neteko geros šei
mininkės. Linkiu jai greitai 
pasveikti. J. Narusevičienė

Vancouver, B. C.
JAU GRĮŽTAME
PRIE MALKU

Spauda, radijas ir televizi
ja kasdien praneša apie mil
žiniškus pelnus naftos kom
panijų. J. A. V. spauda rašo, 
kad Texaco Co. padarė pelno 
211% daugiau šiemet, kaip 
per tą patį laiką praeitais 
metais, Standard Oil (Ohio) 
91% daugiau, Conoco 133% 
daugiau. Panašūs pelnai ra
portuojami ir Kanadoje iš 
visų naftos kompanijų. -

Diena iš dienos kapitalisti
nė spauda kaltina arabų šalis 
už kainų kilimą, mat norėtų, 
kad arabai parduotų naftą 
pastovia kaina už nuvertina
mus dolerius.

Kanados naftos kompani
jos (JAV kompanijų šakos) 
tikisi gauti penkis bilijonus 
(milijardus) dolerių pelno 
vien tik šiais metais.

J. A. V. spauda rašo, kad 
amerikiečiai reikalauja įs
teigti valstybinę kompaniją, 
kuri veiktų šalia privatinių 
kompanijų ir tas pagelbėtų 
nors kiek naftos kainas kon
troliuoti.

Tokia valstybinė bendrovė 
“PETROCAN” jau keletas 
metų veikia Kanadoje ir vis 
suranda daugiau dujų ir naf
tos, vietose kur privatinės 
bendrovės negrežia, nes, sa
ko, “neapsimoka”.

Dabar Kanados valdžiai 
patekus į konservatyvų ran
kas, jie pareiškė, kad šios 
“Petrocan” bendrovės pel
ningas dalis parduos privati
nėms kompanijoms ir asme
nims, o kas nepelninga, pa
liks visiems kanadiečiams. 
Progresyviai žmonės prieš 
tai protestuoja.

Ar pavyks žmonėms sulai
kyti pelno grobikų rankas, 
sunku pasakyti. O šalti orai 
jau čia pat. Žmonės perka 
pečius, tinkamus malkomis ir 
anglimis kūrenti. Pajūryje,

Ottawa. — Kanados prem
jeras Joe Clark griežtai prie
šingas Kvibeko provincijos 
atsiskyrimui ir sudarymui 
atskiros valstybės. Jis atsi
sako dalyvauti bet kokiose 
derybos su Kvibeko atsto
vais tuo klausimu. Tačiau jis 
spaudos konferencijoje pa
reiškę, kad Kanados federa
linė valdžia nepanaudosianti 
militarinės jėgos Kvibekui 
palaikyti federalinėje Kana
doje. Kaip toliau šiuo klausi
mu dalykai vystysis, sunku 
pasakyti.

Canada; N. lešmantienė, Miami, Fla.
* * *

Į fondą aukų gavome:
Iš Montrealo LLD kp. susirinkimo, (vardai tilpo “L”

10/19), per P. Kisielienę................................$475.00
LLD 75 kp., Miami, Fla., per N. lešmantienę............200.00
New Yorko Liet. Moterų Klubas, Ozone Park,

N. Y., per N. Ventienę....................................100.00
F.J.S., Los Angeles, Cal., per A.Bemat .. ............. . 100.00
LLD 198-ta kp., Oakland, Cal., per V.Taraškienę... 100.00 
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y., prisiminimui

mirusios dukros Viktorija Sasuta................... 100.00
F. Undzienė, Brooklyn, New York.............................100.00
A. ir J. Balčiūnai, Miami, Fla............... ..................  100.00
Teklė ir Povilas Nukai, Ashfield, Mass., per A.

Račkauskienę ir M. Sametis............................ 100.00
J. Lugauskas, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę........63.00
LLD 6 kp., Brockton, Mass., per C. Ustupą............... 53.00
A.Navickas, Haverhill, Mass., per A.Račkauskie

nę ir M. Sametis.................................................53.00
Daktaras A. J. Palubinskas, San Francisco, Cal., 
prisiminimui mylimų tėvų, Monikos ir Juliaus Palu

binskų, per A. Račkauskienę ir M. Sametis... 50.00

Toronto, Ont.

Mirus

Elzbietai 
Ramanauskienei

Reiškiame gilią užuojautą jos sesutėms Izabelei 
(Toronte) ir Onai (Lietuvoje), taipgi jų vaikams— 
Viktorui, Daliai ir Jurgiui. Taipgi gailimės netekę 
malonios, draugiškos tautietės. Lai būna lengva jai 
Kanados žemelė.

J. M. Mileriai
J. R. Kuktarai
J. A. Ylai
J. O. Žuliai
P. M. Kiškiai
P. S. Pajuodžiai
A. E. Byrai
J. S. Aleliūnai
J. N. Kisieliai
J. A. Morkiai
J. V. Gormanai
A. Poškienė
A. Strolienė
E. Bulzgienė
M. Vaitkienė
A. Vilkelienė
S. Žostautienė
J. Galio
A. Vaičiulienė
B. Janauskienė
J. Narusevičienė
H. Skurdelienė
V. Masienė
U. Zykuvienė
A. Dagys
J. Leskevičius
A. Jurgutaitis
J. Budrys
F. Balnys
J. Valaitis
J. Ilgutis
J. Šinkūnas
R. Karvelienė
O. Balaišienė
V. Rimdeikis
B. R. Palamar
A. R. Antanavičiai

M. A. Kulokai 
J. E. Maskeliai 
A. M. Berškiai
J. B. Morkūnai 
P. J. Jančiai
F. E. Laurusevičiai
K. Kulikauskienė 
S. E. Paberaliai 
J. Žukauskas
Ch. A. Narusevičiai 
A. A. Gudžiauskai 
A. Tylienė 
M. Paužienė 
P. Pajuodis 
H. Jarienė 
Mrs. Dulkis 
A. Balsienė 
Mrs. Ūkelis 
J. Galskienė 
Mrs. Vaškelis 
A. Guobienė 
M. A. Guobai
J. S. Kevėžai 
A. Kamičaitienė 
Ch. Morkūnas
M. Buzunienė
N. Berškienė
S. M. Lorr (Sabai.) 
N. Gaižauskienė 
M. Pūrienė
K. Ragauskienė 
Al. Ragauskas 
S. J. Kuisiai
J. S. Kubilinskai 
V. S. Strazevičiai 
A. L. Krakauskai 
P. M. Daugėlai

Seimininkėms 
apie druską

Mėsą ir žuvį galima kepti 
be taukų ar riebalų. Įkaitintą 
keptuvę pabarstome druska 
ir laukiame, kol druskos 
kristalėliai pradės šokinėti. 
Tuomet mėsą ar žuvį kepa
me be baimės, kad ji gali 
prisvilti.

Baltymas iš kiaušinių išsi
plaks greičiau ir bus daugiau 
papuręs, jei į baltymą įdėsi
me žiupsnį druskos.

Gabalėliais supjaustytos 
bulvės, obuoliai, kriaušės ne
pajuoduos, jai pamerskime 
silpname druskos skiedinyje.

Grybai gerai išsiplauna 
nuo žemių, jei juos plausime 
pasūdytame vandenyje.

Indus, įrankius po žvuų, 
silkių, svogūnų pjaustymo 
reikia kelioms minutėms pa
merkti į šaltą pasūdytą van
denį, o paskui nuplauti šiltu 
vandeniu. Jie bus idealiai 
švarūs, blizgantys ir nekve
pės.

Dėmės nuo vyno ar vaisių 
sulčių dings be žymės, jei 
tučtuojau po sulaistymo pa- 
barstysime druska.

Drabužių ar plaukų šepe
čius valome pasta, padaryta 
iš 0.5 stiklinės druskos ir 0.5 
stiklinės vandens.

Kilimai, takai valomi kem
pine, sumirkyta stipriame 
druskos skiedinyje.

Žiupsnelis druskos, įbertas 
į batus, panaikina prakaito 
kvapą ir saugo odą.

Paruošė L. Karkauskaitė
“Tarybinė Moteris”

Užsakykite "Laisvą" 
savo giminėms

Lietuvoje

M. K. Barnett, Hartford, Connecticut..........................50.00
Jonas ir Sofija Kundrotai, Vancouver, B.C., Canada,

proga jų 50 metų vedybinio gyvenimo sukakties........50.00
S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada............................ 50.00
V. Bareišis, New Westminster, B. C., Canada............42.50
Julia Meškienė,So.Ozone Park,N. Y..prisiminimui 10

metų sukakties nuo mirties mylimo vyro Antano........40.00
B. ir Mylda Kubilius, Hot Springs, Ark. .. . ..................30.00
J. Ziulys, Toronto, Ont., Canada............. . ....................30.00
Stanley John, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną ... 30.00 
Mike Vilkas, Vancouver,B.C. .Canada,perV.Bareišį • • .27.50
C. Kalascz, Halifax, Mass., per C. Ustupą.................... 25.00
J. Danilevičienė, Sunny Hills, Fla. .............................. 25.00
M.Baltulionytė,SanFrancisco,Cal.,perV.Taraškienę . 25.00 
Aldona ir Andy Anderson, Marmora, Ont., Canada . . 25.00 
Charles Aimantas,Hollywood,Fla.,perN.lešmantienę . 25.00 
A. A.'Yanulis, Cleveland, Ohio, per Ben Darin......... 22.00
Charlis, Montreal, Que., Canada, per J. Urbanavičių . 20.75 
J. Kibildis, Haverhill, Mass., per A. Račkauskie

nę—M. Sametis............................    20.00
Vladas Strazevičius, Toronto, Ont., Canada............... 20.00
V. Raila, Whittier, Cal............................   20.00
Mrs. J. Vasil, Valrico, Fla., per P. Alekną ...............    20.00
A. Mitchell, Brooklyn, N. Y...........................................20.00
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass..............................20.00
Mary Kaunas, St. Clair, Pa.............................. 18.00
Margaret Cesnaviutė Petrikienė, Dix Hills, N. Y. ... 15.00 
Julė Lazauskienė,Richmond Hill,N.Y.,perN. Ventienę 15.00 
J. Jordan, Three Bridges, N.J.................................  15.00
M. Stokoff, Windsor, Ont., Canada............................    15.00
S. E. Dames, West Farmington, Ohio, per Ben Darin 15.00 
Nellie Grigaliūnienė, Watertown,Mass.,per E.Repšienęl3.00 
Ch. Narush, Willowdale, Ont., Canada, per J. Ylą ... 13.00 
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.......................................13.00
D. S. B., per Ben Darin, Cleveland, Ohio.................... 13.00
E. J. Finenkai, Miami Beach, Fla., per A. Račkaus-

kienę-M. Sametis ................................................10.00
S. Siekis, Lawrence, Mass., per A. Račkauskienę—

M. Sametis...........................................................10.00
M. Sametis, Haverhill, Mass........................   10.00
P. M. Yocumskai, Haverhill, Mass., per A. Rač

kauskienę—M. Sametis...................... 10.00
S. Ilakis, Toronto, Ont., Canada....................................10.00
Peter Chestnut, Brockton, Mass., per C. Ustupą........10.00
Charles Ustupas, Brockton, Mass..................... 10.00
J. ir A. Skirmontai, Brockton, Mass., per C. Ustupą . 10.00
W. Martin, Toronto, Ont., Canada......................  10.00
M. Stripeikienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę ... 10.00 
A. Ažukas, Hoboken, N.J.............................................. 10.00
Regina Trakimavičius, Worcester, Mass....................... 10.00
Charles Shukstes, Red Lake, Ont., Canada.................. 10.00
Mary Melis, Frackville, Pa................... 10.00
J. Eitutis, Garfield Heights, Ohio, per J. Petraus.... 10.00 
J. Petraus, Cleveland, Ohio........................................... 10.00
J. Žukas, Toronto, Ont., Canada....................................10.00
J. M. Lukas, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną .... 10.00 
H. Samanick, Seminole, Fla., per P. Alekną.................10.00
John Gresh, Largo, Fla., per P. Alekną........................ 10.00
Helen Siauris, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną... 10.00 
J. Vaitkus; Seminole, Fla., per P. Alekną_______ __ 10.00
Walter Duda, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną ... 10.00 
George Janonis, Livonia, Mich., per S. Masytę......... 10.00
Antanas Kazakevičius, Rodney, Ont., Canada........... 10.00
Mary Dobinis, Cambria Heights, N.Y.......... . .............. .8.00
H. Kutelis, Waterbury, Conn., per M. Svinkunienę .. .8.00
T. Lapin, Hudson, N. Y.....................................................8.00
M. Petronienė, Middle Village, N. Y., prisiminimui 

mirusio vyro Petro Petronio...................8.00
J. Bakanas, Chester, Pa....................................................8.00
J. Milvidas, Methuen, Mass., per A. Račkauskie

nę—M. Sametis.....................................................8.00
C. Rimau,Montreal,Que., Canada, per J. Urbanavičių. .. .7.30 
A. Simukauskas, Vancouver, B. C., Canada, per J.

Kundrotą................................................................ 6.00
Kaziunė Korsok, Tallmadge, Ohio................................... 5.00
A. Šilinis, Montreal, Que., Canada .. . . ........................... 5.00
M. Chase, Lowell, Mass., per A. Račkauskienę-M. Sametis 5.00 
E. Freimontienė, Somerville, Mass., perE. Repšienę .5.00 
Walter P. Kelly, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną. .5.00 
Eva Valley, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną......... 5.00
Juozas Zutra, Miami Beach, Fla., per N. lešmantienę .5.00 
Ched Jablonski, Ward Hill, Mass., per A. Račkaus

kienę—M. Sametis......... ..........  5.00
Linda Adams, Ward Hill, Mass., per A. Račkaus

kienę—M. Sametis................. 5.00
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę........... 5.00
J. Sadauskas, Norwood, Mass., per M. Uždavinį..........5.00
Helen Trusk, Chicago, Ill.................................................3.00
M. Albert, Lowell, Mass., per A. Račkauskienę—

M. Sametis.................................................  3.00
Mary Bealle, Vancouver,B.C.,Canada,per J.Kundrotą . .3.00
J. Sabaliauskas, Worcester, Mass., per J. Petkuną ir

Regina Trakimavičius........................................... 3.00
Marcella Green,Shrewsbury,Mass.,per J. Petkuną ir

ReginaTrakimavičius........................................... 3.00
Helen Gecewich, North Easton, Mass. .. . ......................... 3.00
PeterZline, SunCity,Cal. ....................... 3.00
A. White, LaSalle, Que., Canada....................................... 3.00
D. Mikalajūnas, St. Petersburg, Fla., perP. Alekną........3.00
L. Stadolnikas, Lynn, Mass., per A. Račkauskienę—

M. Sametis............................................................ 3.00
K. Kazlauskas,Grand Rapids,Mich.,per Mrs.C.Margis . .3.00 
S. Wilkunas, Grand Rapids, Mich., per Mrs. C. Margis... 3.00
E. Taurazevičiūtė, Verdun, Que., Canada per J.

Urbanavičių.......................................................... 2.30
J. Balsys, Verdun, Que., Canada, per J. Urbanavičių. .2.00
N. Berskis, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą...............2.00
J. Stankevičius, Montreal, Quebec, Canada, per B.

Kvietinską............................................................ 2.00
A. Balčiūnas, Waterbury, Conn., per M. Svinkunienę . 1.00

♦ ♦ ♦

Viso dabar skelbiamų aukų gavome $2,788.35. Pridėjus 
pirmiau skelbtas aukas į fondą iki spalio 30 d. įplaukė 
$7,473.47.

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA
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HARTFORD,CONN. “Laisvės” svetainė ūžė 
kaip avilys . . .

“LAISVĖS” METINIS KONCERTAS 
IR BANKETAS

Laisvės Choras vadovybėje Wilma Hollis
Si nuotrauka vėliausia ir parodo Chorą koks jis dabar 

yra. (“oras atvyksta į New Yorką į “Laisvės” metinį 
koncertą su autobusu.

Lapkričio 18 d. Laisvės Choras turės savo koncertą 157 
!: urig' rfoi d Street, Hartford.

DETROIT, MICH.
SVEČIAI

Nors sykį ir detroitiečiai 
gavo progą pamatyt ir susi- 
p ižint su svečiais iš Tar. 
Lietuvos. Dvidešimts-penki 
gražus, jauni lietuviai atskri
do i Detroito aerodromą sek
madienį, spalio 21 d. Antoi
nette Webriute, sav. Har
per Canton Florist, atvežė ir 
aukojo raudonas gėles (“car
nations”) ir padalino sve
čiams su Ruth Gugas pagel- 
ba. Pasitiko juos gražus bū
rys detroitiečių—Stefanija ir 
Servit Gugas juos pasveikino 
su trumpa kalba. Grupės 
vadovas buvo Vytautas Lau
rukas, Lietuvos kompozitorių 
sąjungos pirmininkas; jo pa- 
gelbininkė Ramutė Kalinaus
kienė. Vilniaus inturisto gy
dė. Ji buvo ir vertėja, nes ji 
gerai kalba angliškai. Kiti 
svečiai buvo: Solomonas 
Atamukas, istorijos profeso
rius; Algimantas Baltakis, 
poetas; Aušra Banaitytė, 
konservatorijos chorų pianis
tė; Egidijus Bulovas, Plun
gės odos fabriko direktorius; 
Algimantas Garliauskas, žur
nalistas; Kostas Glikas, ko
lūkio pirmininkas; Jonas Lei- 
kauskas, “copyright” agentū
ros direktorius; Janina Latu- 
šinskienė, Kauno muzikos 
teatro solistė; Stanislovas 
Mažeika, kolūkio pirminin
kas; Vytautas Mikalauskas, 
daktaras-chirurgas; Pranas 
Mickunas, Lietuvos preky
bos ministeris; Feliksas Pa- 
žusis, žurnalistas; Danius 
Puodžius, Palangos meras; 
Alfonsas Ramanauskas, Lie
tuvos laivyno prezidentas; 
Vladimiras Rybakovas, uni
versiteto profesorius; Alber
tas Rubavičius, Utenos mez
ginių fabriko direktorius; Če
slovas Sabanskis, žurnalis
tas; Mečislovas Sadauskis, 
žurnalistas; Stasė Stankevi
čienė, Lietuvos televizijos 
pranešėja; Kazys Stoncelis, 
žurnalistas; Antanas Siudi- 
kas, inžinierius; Algimantas 
Jarašiūnas, Tarybinio ūkio 
direktorius ir Antanas Viršu- 
lis, vyriausis žurnalo “Švytu
rys" redaktorius.

Ant greitųjų, per telefonus 
bu vo pasiekti detroitiečiai iri 
surengta svečiams vakarienė 
Detroito Lietuvių Klube, pir
madienį, spalio 22 d. Dalyva
vo visi turistai ir apie ketu- 
riosdešimts detroitiečių. Už
baigus vakarienę su tostais, 
prasidėjo programa. Klubo 
pirmininkė, Stefanija Masy- 
tė- pirmininkavo; perstatė 
visus vietinius, kurie buvo 
svetainėje; vėliau pakvietė 
LDS prezidentą, Servit Gu
gą, kuris visus pasveikino. 
Grupės vadovas, Vytautas 
Laurušas perstatė kiekvieną 
iš Tar. Lietuvos svečią ir 
t rumpai pasakė kas jie yra. 
kėliau mikrofoną perdavė 
Stasei Stankevičienei, kuri 
perstatė menininkus ir pati 
padeklamavo. Poetas Algi

mantas Baltakis skaitė kele
tą savo kūrinių; Aušra Ba
naitytė skambino pianinu ir 
vėliau akompanavo solistei 
Janinai Latušinskienei. Prie 
to, visi svečiai su Latušins- 
kiene sudainavo porą daine
lių. Kokie malonūs ir gražūs 
visų baisai; kokia šauni me
ninė programa!

Tai buvo pirma lietuvių 
grupė, kuri aplankė Detroi
tą, ir mes, kurie turėjome 
progą susitikt ir susipažint 
su svečiais, niekad nepamir
šime to vakaro.

Negalima pamiršt tų, per 
kurių pastangas toks balius 
įvyko. Vakarienę prirengė 
Antoinette Garelis, Emma ir 
Alfons Rye ir Pat Stunskas; 
didelį tortą nupirko ir aukojo 
Ruth ir Servit Gugas (ant 
torto buvo užrašas: “Sveiki
name svečius iš Tar. Lietu
vos”); su savo mašinomis iš 
Holiday Inn viešbučio atvežė 
į klubą visus svečius: John 

j Smith, Mike Stunskas, Mi
chael Valosky, Ed Čepaitis, 
Clem Patocki ir Servit Gu
gas; prie stalų pagelbėjo 
Stella Smith ir Ruth Gugas; 
už valgius ir gėrimus užmo
kėjo Alfons ir Emma Rye, 
Jim Umaras ir Stefanija. Per 
jų visų pastangas ir duosnu- 
mą, gražiai buvo priimti sve
čiai iš Tarybų Lietuvos.

Banketas pavyko
Detroito Lietuvių Klubo 

metinis banketas įvyko spa
lio 28 d. ir gerai pavyko. Su 
pagalba laiškų, kuriuos iš
siuntinėjo klubo sekretorius 
Servit Gugas, į banketą susi
rinko nepaprastai daug lietu
vių. Buvo svečių ir iš kitų 
miestų: iš New Jersey valsti
jos buvo klubietės Petronė
lės Walantis sūnus Geroge; 
iš Samia, Kanados—Julius 
Rudys su žmona; iš Windso- 
ro, Kanados—Rimša, Svir- 
plienė, Sorokai, Kuodis, 
Užunaris, Kunsaitis, Stan
kus, Gegžnas ir Baltuliai.

Skanius pietus prirengė 
nuolatiniai šeimininkai: Pat 
ir Mikas Stunskai, Antonette 
Garelis, Emma Rye, o jiems 
pagelbėjo Stella Smith ir 

t Ann Balchunas, o prie stalų 
į patarnavo Diana Rye, Diana 
Garelis ir Beverly Olin.

Po pietų visa publika dai
navo kartu “Sing-A-Long”. 
Dainų žodžius ant sienos 
atšvietė Jonas Smith, o pia
ninu skambino jo žmona, 
mūsų muzikė, Stella Smith. 
Publikai tas labai patiko ir 
ilgai nesiskirstė į namus.

Klubo metinis banketas 
tikrai gražiai pavyko.

LDS bowleriai
Pasitaikius gerai progai, 

LDS bowleriai klubo meti
niame bankete turėjo laimė
jimus. Kęstutis Garelis ir Al 
Stacey pardavinėjo bilietus, 
o dovanas laimėjo: Elizabeth 
Ulinskienė, Pat Stakvilienė 
ir Česlovas Kaukaris. Surin-

Jau senokai “Laisvės” sve
tainėje nebuvo tokios daugy
bės žmonių. Stalus net ketu
riom eilėm teko sustatyti, 
kad visi galėtų susėsti, pa
bendrauti, pasivaišinti. Šį 
kartą laisviečiai pasikvietė į 
svečius didelę žymių Tarybų 
Lietuvos darbuotojų grupę, 
sugrįžusią iš turistinės kelio-, 
nės po plačiąją Ameriką. 
New Yorkas buvo šios kelio
nės pradžia ir pabaiga. Gero
kai išvargę, išsiilgę namų ir 
artimųjų, svečiai iš Lietuvos 
vistiek buvo žvalūs, linksmi, 
žingeidūs. Net pakeliui į 
“Laisvę” jie turėjo gerą pro
gą susipažinti su New Yorko 
sabvėjumi, nes jų grupę ap
tarnavusi Thomas Cooko tu
ristinė firma nerado galimy
bės aprūpinti juos transpor
tu. Mat, susitikimas “Laisvė
je” neįėjo į firmos siūlomas 
įdomybes, tad ir siektis rei
kėjo patiems.

Dar prieš susėdant už sta
lų, “Laisvės” svetainė ūžė 
kaip avilys. Vieni svečių tarp 
susirinkusių tautiečių greit 
susirado gerų pažįstamų, se
nų bičiulių ir draugų, kiti 
mezgė pažintis, dalijosi ke
lionės įspūdžiais. Ne taip 
dažnai pasitaiko, kad vienu 
metu, viename vakare daly
vautų daugiau kaip trisde
šimt brangių svečių iš tėviš
kės. O šį kartą taip buvo, 
nes be minėtos grupės 25 
narių į susitikimą atvyko i 
dalyvaujantis Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos 
34-osios sesijos darbe Lietu
vos TSR Užsienio reikalų 
ministras Vytautas Zenkevi
čius, Tarybų Sąjungos kon
sulas Washingtone Edmun
das Juškys su žmona Aldona 
ir sūnumi Gediminu, prie 
Jungtinių Tautų akredituo
tas Tarybų Lietuvos žurna
listas Sigitas Krivickas su 
žmona Irena ir su dvynukais 
Jurga bei Jonuku, jau kelis 
mėnesius viešintis Ameriko
je Tarybų Lietuvos kino do
kumentalistas, režisierius 
Robertas Verba su žmona 
Laima. Tai Roberto kino 
kamerai talkinantys prožek
toriai kelis kartus vedė iš 
rikiuotės prie kuklesnių ap
krovimų pripratusią svetai
nės elektros liniją.

Susitikimą šiltu sveikinimo 
žodžiu pradėjo ir vedė Povi
las Venta. įžanginę kalbą 
pasakė ir turistus iš Tarybų 
Lietuvos susirinkusiems pri
statė grupės vadovas, Lietu
vos TSR Kompozitorių są
jungos valdybos pirmininkas 
Vytautas Laurušas. Po to 
kalbėtojai keitė vienas antrą. 
Vieni lipo į sceną, kiti tarė 
nuoširdžius žodžius iš savo 
vietų. Kalbėjo ministras Vy
tautas Zenkevičius, Lietuvos 
telegramų agentūros 
“ELTA” direktorius Feliksas 
Pažūsis, TSRS Žurnalistų są
jungos narys Mečislovas Sa- 
dovskis, Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko universiteto do
centas Vladas Rybakovas. 
Daug gražių linkėjimų iš 
tėviškės atvežė tautiečiams 
konsulo žmona Aldona Juš
kienė, po šešerių metų per
traukos pirmą kartą atsilan
kiusi į “Laisvės” svetainę. 
Pakiliai ir skambiai Aldona 
papasakojo apie darbo

ko gerą sumą pinigu, kurie 
labai reikalingi prirengimui 
turnyro, kuris įvyks ateinan
čiais metais Detroite.

Detroitiečiai renka pinigus 
ir vieną sykį į mėnesį turi 
pamokas Mercury Lanes. 
Spalio 20 d. turėjo pamokas 
ir vėliau visi suvažiavo į 
klubą. Ten visą valgį ir 
skanumynų stalą prirengė ir 
aukojo Kęstučio Garelio šei
ma, o visi bowleriai turėjo 
užsimokėt už užkandžius. Jų 
sekančios pamokos bus lap
kričio 17 d. Stefanija 

džiaugsmą puošiant gimtinę, 
perdavė Onutės ir Roberto 
Žiugždų sveikinimus garbės 
svočiai jų sūnaus vestuvėse 
Nastei Buknienei, apjuosė 
Ievą Mizarienę Lietuvoje 
austa juosta.

Vilniaus universiteto 400 
metų jubiliejaus medalis ir 
kitos dovanos buvo įteiktos 
universiteto Garbės daktarui 
Antanui Bimbai, lininiu lietu
višku rankšluosčiu buvo ap
juostas dailininkas Vytautas 
K. Jonynas.

Gilios padėkos žodžius tarė 
Ieva Mizarienė, Antanas 
Bimba, Vytautas K. Jony
nas, Nastė Buknienė, Ona 
Jakštienė, Ona Juozėnienė, 
Jonas Valaitis. Visų kalbėju
siųjų mintys, žodžiai buvo 
skirti pasidžiaugti klestinčios 
tėviškės laimėjimais, jos 
darbščiais ir kūrybingais 
žmonėmis. Susitikimo pabai
goje į susirinkusius šiltais 
žodžiais kreipėsi čia dalyva
vęs TSRS ir JAV draugystės 
draugijos pirmininkas Ri
chard Morford.

Iki ašarų sujaudino svečių 
iš Lietuvos koncertas, kurį 
eilėmis apie gimtinės grožį 
pradėjo aktorė, Lietuvos 
TSR Valstybinio televizijos 
ir radijo komiteto direktorė 
Stasė Stankevičienė. Eilė
raščių posmai nuvilnijo per 
salę lyg platūs gimtinės javų 
laukai, nušlamėjo lyg ošian- 

i tys Panemunės beržynai, lyg 
tolimosios Baltijos bangų 
mūša. “Ieva, Ieva, Ievuže, 
ko nežydi žiemužę . . .” ne 
vienoje širdyje atsimušė toli
mų jaunystės dienų aidu. 
Lietuvos TSR Valstybinės 
Konservatorijos koncert
meisterei Aušrai Banaitytei 
akomponuojant Kauno muzi
kinio teatro solistė Janina 
Latušinskienė padainavo ke
letą arijų ir lietuviškų dainų. 
Žinomas Lietuvos poetas, 
“Pergalės” žurnalo vyriau
siojo redaktoriaus pavaduo
tojas Algimantas Baltakis 
perskaitė kelis savo eilėraš
čius.

Svečių nuoširdumas ir be
tarpiškumas išjudino visą sa
lę. Visi, kur reikėjo, pritarė 
plojimais, visi drauge skam
biai sudainavo “Lietuva 
brangi”, solistui Viktorui Be- 
keriui vedant ir “Aido” choro 
vadovei Mildai Stenslerienei 
diriguojant nuskambėjo “Pil
ki keleliai”.

Šiame susitikime buvo tiek 
reikšmingų kalbų ir įvykių, 
kad kiekvienas jų galėtų tap
ti atskiro susitikimo priežas
timi. Aišku, kad nei visos 
mintys buvo išsakytos, nei 
visi žmonės, daug nusipelnę 
pažangiam judėjimui, pami
nėti. Tiesiog trūko laiko. 
Bet, manau, be kuklių suve
nyrų, kuriuos laisviečiams 
įteikė turistai, o šeimininkai 
svečiams, kiekvienas šio su
sitikimo dalyvis išsinešė šir
dyje gražų draugystės jaus
mą, mielų žmonių šypsenas 
ir rankų paspaudimų šilumą, 
dar didesnę meilę savo gim
tajam kraštui, jo žmonėms ir 
papročiams, jų siekiams.

Vieną charakteringiausių 
lietuvių bruožą —vaišingu
mą—-laisviečiai puikiai pade
monstravo. Mielosios šeimi
ninkės (Nelė Ventienė, Ma
rytė Račkauskienė ir Onutė 
Babarskienė, prie stalų pa-

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

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 
puikūs pietūs. Auka $8.

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

Ozone Park, N. Y.

Pradžia: 2 vai. po pietų

Wilma Hollis Elena Brazauskienė

New Yorkas. — Vienas 
gydytojas pasisiūlė už dyką 
atauginti plaukus ant mero 
Koch galvos. Bet meras pa
dėkojo, tačiau atsisakė jo 
paslaugomis pasinaudoti.

Subalansavo...
GRIGORIJUS 
DEMENOKAS
Slegia krizė merą Kočą.
Suka galvą jis: nuo ko čia 
Balansavimą pradėt— 
Kur atimt ir kur pridėt . . . 
Pasvarstykime dorai: 
Kam seselės, daktarai!
Jau ir taip žmonių

per tiršta— 
Kas be pinigo—lai miršta. 
Nesuprantama visai— 
Kam gi tie ugniagesiai?
Kam policininkų reikia— 
Nieko jie vis vien neveikia. 
Dega? Plėšia? Ir olrait! — 
Jei apsidraudei gerai.
Kam ligoninės, mokyklos— 
Šitie žodžiai Kočui priklūs. 
Jam iš jų—

menka paguoda, 
Jokio pelno jos neduoda. 
Balansuojam: ryt—poryt— 
Uždaryti
Balansuoja, vargsta kočai, 
Trina delnus piniguočiai— 
Kas bebūtų

jų dalies 
Jokios krizės

nepalies!
Išvertė G. Astrauskas

New Yorko miesto meras 
Edvardas Koch spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad nu
spręsta atleisti daugiau kaip 
7000 municipalinių darbinin
kų ir tarnautojų: mokytojų, 
gydytojų, medicinos seserų, 
policininkų, ugniagesių ir kt. 
Biudžeto deficitui likviduoti 
bus uždaryta 15 mokyklų ir 
kelios ligoninės—viso 5000 
lovų. [Šluota]

tarnavo Nelė Shumbris, 
Adelė Lupsevich ir Nastė 
Buknienė, vyrai pagelbėjo: 
Povilas Venta, Karolis Ben
deris ir J. Lugauskas) nešė, 
krovė ant stalų skanias vai
šes, valgydino išalkusius, 
girdė ištroškusius. Ir aš ten 
buvau, viską mačiau, alų, 
midų gėriau, per barzdą var
vėjo, burnoj neturėjau . . .

Reporterė

SUSIRŪPINUSI ŠACHO PADĖTIMI

Buvusio Irano monarcho
žmona Farah

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
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BRIEFS
Many things have been 

going on in New York late
ly—concert by visiting Sovi
et artists, where well known 
Lithuanian singer Vincent 
Kuprys performed; a few 
days later Lithuanian film 
night at the United Nations 
and then dinner at Laisve’s 
hall for visiting Lithuanian 
group. It all happened in a 
week. It was a busy and 
exciting week.

* * *
New York Aido Chorus 

had its last rehearsal before 
Laisve’s concert and it is 
ready for that most impor
tant affair of the year. Let 
us hope that the weather 
will be nice for people to 
come out and spend a pleas
ant Sunday afternoon with 
friends. 

* * *
More than six out of 10 

metropolitan area residents 
think that the few Soviet 
troops in Cuba pose little or i 
no threat to the United 
States. 

* * *
They say that America’s 

families and their children, 
are in trouble, trouble so 
deep and pervasive as to 
threaten the future of our 
nation. The source of the 
trouble is nothing less than a 
national neglect of children 
and those primarily engaged 
in their care—America’s par
ents. 

* * *
The Balalaika Symphonic 

Orchestra, conducted by 
Aleksander Kutin, presents

Kaip žinia, buvęs Irano 
karalius (šachas) Mohammed 
Rizo Pahlevi yra susirgęs 
vėžiu ir New Yorke gydosi 
Cornell Medical Center ligo
ninėje. Yra į New Yorką 
atvykusi ir jo žmona Farah. 
Ji esanti labai susirūpinusi 
savo vyro sveikatos padėti
mi.

Užsisakykite 
“Laisve" 

savo draugams

An Evening of Russian Mu
sic, Song and Dance at Alice 
Tully Hall (65th Street & 
Broadway), Saturday even
ing, November 17, 7:30 
P. M.

♦ * *
A tribute to Richard Mor

ford, executive director of 
the National Council of Ame
rican-Soviet Friendship for 
over thirty years and life
long activist for peace is 
Sunday, November 18, at 12 
o’clock, Grand Ballroom, Ho
tel Roosevelt, Madison Ave
nue at 45th Street. Contribu
tion $18.50.

* * *
“Children are the only 

privileged class in the Soviet 
Union”, say foreigners who 
visit Soviet Union. Indeed, 
children in that country en
joy exceptional care. “The 
best of everything—for the 
children” —has become a 
form of life in Soviet society.

Use




