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KRISLAI
Kur tik galima 
Kuo baigsis? 
Balsas už gerinimą santykių 
Siaubingas priminimas

A. BIMBA
Oras jau atvėso ir praside

da veiklos po stogu sezonas. 
Tiesa, kad nebe visur turime 
jėgų sušaukti kiek didesnius 
susirinkimus bei suruošti 
platesnius parengimus. Bet 
kur yra jėgų, tai reikėtų tą 
daryti. 0 kad tokių vietovių 
dar yra, pavyzdi, duoda šia
me “Laisvės” numeryje tel
pančios draugių Bunkienės iš 
St. Petersburg, Fla. ir Ma- 
sytės iš Detroito korespon
dencijos. Ten pastangos pui
kiai pasisekė. Ypač svarbu ir 
reikia veikėjams pajudėti 
laikraščio “Laisvės” vajaus 
reikalais.

Dar nežinia, kuo baigsis šis 
tarp Irako ir Irano konflik- 
tas-karas. Abi pusės įtūžu
siai stengiasi viena kitą pri
versti be sąlyginiai pasiduo
ti.

Laimė, kad nė viena pusė 
neturi branduolinės bombos. 
Nėra jokios garantijos, kad 
jinai jos nepanaudotų prieš 
savo oponentą. Pranešama, 
pavyzdžiui, kad prieš kelias 
dienas Irako jėgos lėktuvai 
užpuolė Irane branduolinės 
elektros jėgainę ir ją su
sprogdino. Juk Irako milita- 
ristai puikiai žinojo, kokį 
baisų pavojų jėgainės sprogi
mas sudaro apylinkės nekal
tiems civiliniams gyvento
jams, o tačiau ją susprogdi
no. k

Pažangiečių dienraščio 
“Daily World” rugsėjo 19 d. 
laidoje skaitėme labai įdomią 
ir svarbią korespondenciją iš 
Tarybų Sąjungos. Iš jos suži
nojome, kad ten lankėsi gra
ži net iš 45 asmenų suside- 
dedanti amerikiečių grupė. 
Jie, maty t,norėjo plačiau su
sipažinti su tarybinės liau
dies ir jos vadovybės atsine- 
šimu linkui nūdienių santy
kių tarp šių dviejų šalių. Jie 
aplankė visą eilę didmiesčių- 
Leningradą, Kievą, Volgo
gradą, Odesą ir t. t. Niekas 
jiems netrukdė susitikti ir 
kalbėtis su vadovaujančiais 
ir eiliniais žmonėmis.

Dabar jie sugrįžo ir pasa
koja, kad visur visi, kur tik 
jie lankėsi ir teiravosi, tiek 
vadai, tiek eiliniai gyventojai 
šaukė prieš ginklavimosi 
varžybas, už gerinimą ir plė
timą santykių tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos, 
už pilną, visuotiną nusigin
klavimą ir sukūrimą pasaulio 
be karų.

Prezidentas Carteris pa
siuntė atstovą į Vietnamą 
pajieškoti bei sužinoti, kas iš 
tikrųjų atsitiko su taip vadi
namais “be žinios dingusiais 
amerikiečiais kareiviais”. O 
tokių buvusi nemaža grupė.

Ši misija Amerikos žmonių 
galvose atgaivina prisimini
mą tos baisios, jokiais būdais 
nepateisinamos šios šalies 
valdžios agresijos prieš tą už 
kelių tūkstančių mylių nedi
delę, niekuo Amerikai nenu- 
sidėjusią šalį. Ir tai buvo 
daroma be mažiausio Ameri
kos žmonių pritarimo.

Tai agresijai buvo lemta 
pralaimėti ir, kaip žinia, ji, 
paklojus tūkstančius ameri
kiečių gyvybių, buvo pralai
mėta . . .

Atidėjo mokyklų 
integracijų

Chicago. — Teisingumo 
departamentas ir Chicagos 
mokyklų taryba, po keturių 
mėnesių slaptų pasitarimų, 
sutarė dėl plano, kuris užvil
kins mokyklų integraciją.

Chicagos miestas ir taip 
jau yra sulaužęs Civilinių 
Teisių Aktą ir federalinius 
patvarkymus dėl mokyklų 
intėgracijos. Integracija bus 
pradėta nuo 1981-82 mokslo 
metų. Statistika rodo, kad 1 
apie 60 procentų vaikų yra j 
juodosios rasės, 17 procentų 
ispanų kilmės ir 20—baltųjų.

Washington. — Padidėjo 
nuošimtis moterų, dirbančių 
federalinėse tarnybose. Sta
tistika rodo, kad 1976 m. 
buvo 5.1 procento, o 1979 
m.—6.7 proc. Geriausiai sto
vi Housing and Urban Deve
lopment departamentas, ku
riame moterų tarnybos padi
dėjo nuo 9.8 proc. iki 16.4 
procentų.

Chicago, III. 
piliečiams 
gera proga

Charles Wilson
Charles Wilson yra plačiai 

žihomas veikėjas ir drąsus, 
nenuilstantis kovotojas už 
liaudies reikalus. Jis šiemet 
kandidatuoja į Jungtinių Val
stijų senatorius. Chicagos ir 
visos Illinojaus valstijos pi
liečiai yra raginami rinki
mams atėjus už jį balsuoti. 
Turite gerą progą patarnauti 
darbo liaudies reikalams. 
Nepraleiskite jos!

Nigerijos prezidentas Shehu Shagari, atvykęs dalyvauti į 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesiją, lankosi 
Harleme.

SVEČIAS IŠ IZRAELIO Profeswoio lydai JORDANAS REMIA IRAKĄ

Šiuo laiku Jungtinėse Valstijose lankosi Izraelio Nazareto 
miesto mėras Tawfig Al-Zayad, Izraelio parlamento ir 
Izraelio komunistų partijos narys. Šioje nuotraukoje 
[dešinėje] jis parodomas svečiuose pas Jungtinių Valstijų 
Komunistų partijos sekretorių Gus Hali.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
[TELEGRAMA]

LIEPSNINGO 
REVOLIUCIONIERIAUS 
ATMINIMUI

Tarybų šalies sostinėje 
daug metų gyveno ir dirbo 
vienas iš Lietuvos komunistų 
partijos įkūrėjų, Lietuvos 
pirmosios darbininkų ir val
stiečių vyriausybės vadovas 
Vincas Mickevičius Kapsu
kas. Pažymint liepsningo re
voliucionieriaus, ištikimo le
niniečio gimimo šimtąsias 
metines, Maskvos centre 
prie namo, kur gyveno Kap
sukas, atidengta memoriali
nė lenta.

Iškilmėse dalyvavo šalies 
sostinės partinių, tarybinių, 
visuomeninių organizacijų 
atstovai, taip pat partijos 
istorijos instituto prie Lietu
vos KP CK direktorius Ro
mas Šarmaitis, LTSR moks
lų akademijos vice preziden
tas Juras Požėla, Kapsuko 
sūnus Vincas, dukros Lena ir 
Jura. Kalbą pasakė TSKP 
CK narys, Lietuvos KP Cen
tro komiteto pirmasis sekre
torius Petras Griškevičius.

Memorialinę lentą sukūrė 
skulptorius, liaudies dailinin

kas profesorius Bronius Vyš
niauskas ir architektas Jonas 
Stravinskas.

PAŽYMĖTA 
SKULPTORIAUS
SUKAKTIS

Dailės parodų rūmuose 
Vilniuje paminėtos vienos iš 
lietuvių monumentaliosios 
skulptūros pradininkų Vinco 
Grybo gimimo 90-osios meti
nės.

Plačiai žinomi Grybo su
kurti paminklai Simanui 
Daukantui, Vincui Kudirkai. 
Jo skulptūra “Žemaitis” Ra
seiniuose, kiti darbai žavi 
raiškia realistine forma, di
namiškumu.

Vincas Grybas buvo įsi
traukęs į revoliucinį judėji
mą, dalyvavo kovose už Ta
rybų valdžią. Prasidėjus di
džiajam Tėvynės karui, hit
lerininkai jį sušaudė.

V. Petkevičienė

Surado aukso
Braiiilliijjos

džiunglėse
Serra Pelada. — Ši maža 

vietovė prie Amazonės upės 
jau bus rašoma didelėmis 
raidėmis Brazilijos žemėla
pyje. Nuo vasario mėnesio, 
kai tenai pradėta kasti auk
sas, kaip valdžia praneša, 
jau iškasta apie 50 mik dol. 
vertės aukso.

Pradžioje vyriausybė darė 
kasinėjimus, ieškodama naf
tos. Apskaičiuojama, kad te
nai bus galima šiemet iškasti 
apie 1.2 tonų aukso, kas būtų 
bent keletu kartų daugiau, 
nei visa metinė Brazilijos 
aukso gamyba. Pagal vei
kiančius įstatymus vyriausy
bė uždėjo kontrolę ant apie 
25 tūkstančių aukso ieškoto
jų.

Sudegė olandų 
laivas

Juneau, Aliaska. — Olan
dų kompanijos liuksusinis 
laivas Prinsendam, sudegė 
Aliaskos įlankoje. Visi kelei
viai—510 tapo išgelbėti ir 
perkelti į amerikiečių tankerį
Williamsburg. Laivas plaukė 
į Orientą. Keleiviai didžiu
moje buvo amerikiečiai.

Paryžius. — Tūkstančiai Į 
žydų išėjo į gatves, reikalau-į 
darni stipresnės policijos ap
saugos prieš antisemitinį te
rorą. Pereitą penktadienį 
bombos sprogo prie sinago-1 
gos, užmušdamos tris asme-' 
nis ir sužeisdamos dvylika, i 
Pastarųjų metų laikotarpyje į 
ypač sustiprėjęs teroras. Mi
nia reikalavo, kad pasitrauk
tų vidaus reikalų ministras 
Christian Bonnet.

New York. — Komunistų 
partijos prezidentiniai kandi
datai Gus Hali ir Angela 
Davis įtraukti į balotus 24 
valstijose ir District of Co
lumbia. Jau pakankamai pa
rašų po peticija surinkta ir 
Arizonoje, Kalifornijoje ir
Connecticut valstijose, bet 
tų valstijų pareigūnai sten
giasi pakenkti.

"Prastas"
sprendimas

Washington. — Senato ko
misija, devynias savaites ty
rinėjusi prezidento Carterio 
brolio Billio ryšius su Libija, 
priėjo išvados, kad tiek pats 
prezidentas Carteris, tiek ir 
kiti trys aukšti pareigūnai, 
šiuo atveju padarė “poor 
judgment”. Savo pranešime 
komisija pažymi, kad nieko 
visame tame reikale nebuvę 
nelegalaus ar neetiško.

Išmetė kongresmanų

Kongresmanas
Michael J. Myers

Washington. — Pennsyl- 
vanijos kongresmanas demo
kratas Michael Myers 376 
balsais prieš 30 buvo išmes
tas iš Atstovų Rūmų už 
kyšių ėmimą. Jis buvo įpai
niotas į vadinamą Abscam 
bylą, kurioje buvo įvelti ir 
šeši kiti kongresmanai.

Myers pareiškė, kad jis eis 
į teismą, nes, anot jo, kon
gresmanai pasielgę šališkai.

Tai pirmas toks atvejis nuo 
pilietinio karo, kad kongres
manas būtų buvęs pašalin
tas. Esama nuomonių, kad- 
panašiai gali atsitikti ir su 
kitais kongresmanais, kurie 
ėmė kyšius.

United Nations. — Šimtai 
jaunų savanorių įsijungė į 
vyriausybės pradėtą kampa
niją prieš neraštingumą. No
rima apie 20 tūkstančių žmo
nių išmokyti rašyti ir skaity
ti. Prieš pradėdami darbą, 
savanoriai patys išeis specia
lius kursus.

Amman. — Tuo tarpu, kai 
Iranas ir Irakas griauna vie
nas kito miestus ir degina 
naftos refinerijas, Jordanas 
aiškiai pasisakė stojąs Irako 
pusėn ir pradėjo siųsti Irakui 
maistą ir medikamentus. 
Taip pat pažadėjo Irakui 
padėti ir ginklais, jei bus 
reikalo. Jordano karinėse ba
zėse slepiasi ir Irako lėktuvai 
nuo Irano bombardavimų.

Jordanas kol kas yra pir
moji arabų šalis, remianti 
Iraką kare su Iranu. Iranas, 
nors muzulmoniškas kraštas, 
kaip ir arabai, bet nearabiš- 
kas.

Jordano karalius Hussein, 
prieš pranešdamas savo nu-

JAV pasiuntė lėktuvus 
Saudi Arabijai

Taip atrodo vienas tų lėktuvų^ kurių keturis 
Amerika nusiuntė į Sau|di Arabiją.

Washington. — Nors žadė
jo nesikišti, bet norėdama 
užsitikrinti sau Saudi Arabi
jos naftą, tos šalies vyriausy
bei prašant, JAV pasiuntė 
keturis lėktuvus su specia
liais radaro prietaisais ir 
personalu.

Tie radarai įgalins Saudi 
Arabiją iš anksto pastebėti 
priešo lėktuvus. Pentagono 
pareigūnai tvirtina, kad tuos 
lėktuvus JAV atitrauks į 
savo bazes, kai tik karo 
veiksmai tarp Irano ir Irako

SCHMIDTO KOALICIJA 
LAIMĖJO RINKIMUS

Bonn.—Pastaruosius ketverius metus valdžiusi Vakaru 
Vokietiją, kanclerio Helmut Schmidt koalicija iš socialde
mokratų ir laisvųjų demokratų ląimėjo rinkimus ir 
sustiprino savo poziciją parlamento žemutiniuose rūmuose.

Jo priešininku buvo Bavarijos premjeras Franz Joseph 
Strauss, krikščionių demokratų kandidatas, stipriai kovo
jęs rinkiminėje kampanijoje.

Kancleris Helmut Schmidt ir užsieiluo reikalų ministras
Hans-Dietrich Genscher [d.].
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šimtais tūkstančių 
kasdien. Taip nori- 

t kiek atsverti nuo- 
kurie susidaro, nu- 
aftos iš Irako ir Ira-

padidin 
tyniais 
statinių 
ma ben 
stolius, 
stojus n 
no.



LAIŠKAI

k

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per 6 months. . . $(5.50 
Canada, Cat. Amer., (> months. $8.00 
Foreign countries, 6 months . . . $8.00

kiama pinigų suma.
Tačiau, jeigu ne J. Carter, 

bet R. Reagan būtų išrinktas 
naujuoju Amerikos vairuoto
ju, tada išlaidos gynybos

United States, per year.......... $12.00
Canada, Cat. Amer., per year .$ 15.00
Foreign countries, per year . . . $15.00

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
Established April 5, 1911 

ANTHONY BIMBA, Editor in chief
EVA T. MIZARA, Editorial Assistant & Business Manager

2-RAS PUSLAPIS “LAISVĖ

Galingas ir garbingas balsas 
už taiką ir nusiginklavimą 
PASAULINIO TAUTŲ PARLAMENTO UŽ TAIKĄ 
BULGARIJOS SOSTINĖJE SOFIJOJE DALYVIAMS 
Brangūs bičiuliai!

Jūs susirinkote sudėtingu momentu, kai tarptautinės 
padėties būklė kelia vis didesnį nerimą, ir susirūpinimą. 
Pasaulis yra prie naujo ginklavimosi varžybų etapo 
slenksčio, o mūsų planeta ir be to jau perpildyta ginklu. 
Kai kurių didžiųjų valstybių politikos pagrindu paimtos 
koncepcijos, skelbiančios, kad galimas “ribotas branduoli
nis karas”. Girdimi atviri grasinimai įvairioms šalims. Dėl 
to slinkimo į termobranduolinę katastrofą pavojus didėja. 
Žmonija turi pasirinkti: arba tautos ir valstybės visomis 
jėgomis stengsis išsaugoti taiką, arba jos bus įstumtos į 
naikinamo branduolinio karo bedugnę.

Mes įsitikinę, kad yra reali galimybė laiku pažaboti tuos, 
kurie, dėdami viltis į jėgos panaudojimą, siekdami 
pasaulinio viešpatavimo, stumia žmoniją į šią bedugnę. Nes 
šiandien pasaulio’ likimą lemia ne tik tie, kurie įprato 
diktatą, smurtą ir karus laikyti normaliu metodu tarptauti
niams reikalams spręsti. Karo pavojaus didėjimas sukelia 
vis platesnę protesto bangą įvairiausiuose visuomenės 
sluoksniuose—parlamentarų tarpe, politinėse partijose, 
profsąjungose, įvairios orientacijos moterų ir jaunimo 
organizacijose. Tai patvirtina forumas, į kurį jūs susirinko
te ir kuris turi ir gali tarti savo svarų žodį taikos ir 
įtempimo mažinimo naudai, prieš ginklavimosi varžybas, 
prieš didėjanti karo pavojų.

Mūsų šaliai, mūsų partijai rūpi tas pats, kas ir 
jums,—kad būtų išsaugota taika, kad laimėtų taikaus 
sambūvio principai. Tarybų Sąjunga ne kartą yra pareišku
si ir darbais patvirtinusi: mes pasirengę imtis visų 
priemonių, kurios padėtų sumažinti griaunamo karinio 
konflikto grėsmę. Mes nenorime lenktyniauti gaminant 
mirties įrankius ir nuoširdžiai esame už karinių arsenalų 
apribojimą bei mažinimą, už nusiginklavimą.

Mes pasirengę politiniu pagrindu spręsti bet kurias 
tarptautines problemas. Tam nėra kito kelio, kaip derybos, 
pagrįstos lygybe ir vienodu saugumu, jeigu, suprantama, 
visi jų dalyviai nuoširdžiai sieks visiems priimtinų 
susitarimų.

Jūsų forume plačiai atstovaujamos politinės partijos, 
masiniai judėjimai ir organizacijos, autoritetingi politiniai 
ir visuomenės veikėjai, išreiškiantys milijonų žmonių 
įvairiose šalyse jausmus ir viltis. Tad tebus Sofijos 
parlamentas naujas akstinas aktyvesnei kovai ir masiniams 
veiksmams prieš karo pavojų, už ginklavimosi varžybų 
nutraukimą, už įtempimo mažinimo išsaugojimą ir gilinimą. 
Tegul jūsų, brangūs bičiuliai, pastangos padės kuo greičiau 
įgyvendinti šviesią žmonijos svajonę—pasiekti žemėje 
tvirtą taiką.

L. BREŽNEVAS 
Tarybų Sąjungos prezidentas

NAUJI GRĖSMĖS ŽIDINIAI
Per tris dešimtmečius Pen

tagonas pasaulį apnarpliojo 
karinėmis bazėmis. Ypač so
cialistinės sandraugos šalis. 
Užsienyje priskaičiuojama 
2.5 tūkstančio Amerikos ka
rinių bazių, kurios neva pa
šauktos “saugoti JAV nacio
nalinius interesus”, kaip daž
nai mėgsta pabrėžti Baltųjų 
rūmų šeimininkai. Pastaruo
ju metu, kai toliau plečiasi 
nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimas, auga kai kurių naftą 
eksportuojančių šalių pasi
priešinimas Vakarų monopo
lijų grobuoniškumui, Ameri
ka ėmėsi žygių atnaujinti 
“vėzdo politiką” prieš tuos, 
kurie nori išvengti Washing
tono globalinių siekių politi
kos jungo.

Kai neliko atramos Irane— 
buvo nuverstas šacho reži
mas, Pentagonas per gana 
trumpą laiką įsitvirtino Per
sų įlankoje. Steigiant naujas 
karines bazes ir įsitvirtinant, 
kad Amerika galėtų “tram
dyti musulmonus” ir naftą 
eksportuojančias šalis, pasi
tarnavo kai kurios šio regio
no valstybės. Vienas tokių 
žandarų yra A. Sadatas. 
Egipto prezidentas leido 
amerikiečiams įsikurti šalies 
aerodromuose ir jūrų uostuo
se. A. Sadatas leido ameri
kiečiams paplatinti Sueco ka-

nalą, kad Pentagono laivams 
nereikėtų apiplaukti Afrikos, 
norint patekti iš Viduržemio 
jūros į Indijos vandenyną, 
greičiau pasiekti garsiąją 
Diego Garsijos saloje esan
čią karinę bazę, kuri dabar 
sparčiai modernizuojama. Be 
to, paplatintas Suecas suda
ro palankias galimybes spar
čiai papildyti laivais ir kari
nėmis pajėgomis iš Vidurže
mio jūros jau ir taip gausią 
Amerikos armadą Persų 
įlankoje.

Washingtonui pavyko pa
pirkti ne tik Egipto prezi
dentą. Vykdydami sužlugu
sią operaciją “įkaitams Irane 
išvaduoti”, amerikiečių 
transportiniai lėktuvai S-130 
naudojosi Omano aerodro
mais. Omanas amerikiečiams 
išnuomojo aerodqromus ir 
uostus Masiros saloje, kuri 
yra pačiame įėjime į Persų 
įlanką. Ne taip seniai Wash- 
ingtonas susitarė su Kenija, 
kad PentagonasXnaudosis 
Mombasos uostu )ir kitais 
kariniais objektais. Somalis 
amerikiečiams užleido gar
sųjį Berberos uostą. O Sai- 
monstauno karinė bazė rasis
tinėje Pietų Afrikos Respu
blikoje pasitarnauja ameri
kiečiams, gabenant naftos 
produktus.

Norėdami pateisinti savo

Kas ką rašo ir sako
i ŠLOVĖ LIETUVAI! šių dienų aukštas infliacines
j Su dideliu pasididžiavimu , kainas^į“ -vra sunkiai suv0' 
skaitome žinių agentūros El
tos pranešimą iš Vilniaus:

^'Rugsėjo 18 dieną Tarybų 
Lietuvoje lankėsi grupė

) Vietnamo Socialistinės Res- 
i publikos aukštųjų mokyklų 
j dėstytojų, mokslininkų, tei
sininkų, vadovaujama šios 
šalies irigacijos ir vandens 

i ūkio ministro pavaduotojo
Nguen Van Kungo.

Svečiai susitiko su Lietu- 
i vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotoju A. 
Cesnavičium. Tolimojo Viet- 

! namo pasiutiniams jis papa
sakojo apie respublikos eko
nomikos ir kultūros laimėji
mus per 40 Tarybų valdžios 
metų, kalbėjo apie Tarybų 
Lietuvos ir Vietnamo Socia
listinės Respublikos ekono
minius ryšius.

Grupės vadovas Nguen 
Van Kungas padėkojo už 
galimybę susipažinti su res
publika, už didelę Tarybų 
Sąjungos paramą Vietnamo 
liaudžiai žengiant socializmo 
keliu.

Pokąlbyje dalyvavo Lietu
vos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijos pirmininkas R. Pe
trauskas.

Svečiai susipažino su Vil
niaus įžymybėmis, lankėsi 
Valstybiniame V. Kapsuko 
universitete, dalyvavo čia 
įvykusiame draugystės mi
tinge.

Nguen Van Kungas susiti
ko su Lietuvos TSR meliora
cijos ir vandens ūkio minis
tru J. Velička.

Viešnagės metu Vietnamo 
Socialistinės Respublikos pa
siuntiniai taip pat lankėsi 
Elektrėnuose.
JIE UŽ MILITARIZMĄ IR 
RUOŠIMĄSI KARUI

Lietuviškų klerikalų orga
ne “Draugas” (rugsėjo 24 
d.), tarp kitko, skaitome:

“Šio krašto įvairių ideolo
ginių pažiūrų spaudoje, iš
skyrus kairiąją ar prokomu
nistinę, šiuo metu netrūksta 
skatinimų apie ginklavimosi 
būtinumą . . .

“Tikime, kad ateinančių 5- 
rių metų laikotarpyje krašto 
ginklavimosi išlaidos bus žy
miai aukštesnės, negu kad 
yra buvusios bet kada po 
II-jo pasaulinio karo. Jeigu 
dabartinis prezidentas J. 
Carter šį rudenį būtų per
rinktas Baltųjų rūmų šeimi
ninku, tai jo numatytieji ka
riški biudžetai ligi jo valdy
mo paskutinių metų (1984 
m.) pasiektų ne vieną trilijo
ną dolerių. Normaliai žmo
gaus protui, galvojant apie

karinių bazių tinklo plėtimą, 
Washington© oficialieji asme
nys skleidžia nesąmones, kad 
esą Tarybų Sąjunga taip pat 
turinti karinių bazių, kurios 
kontroliuoja Indijos vande
nyno baseiną. Taip buvo pa
reikšta apie “tarybines kari
nes bazes” Madagaskare, 
Diego Suaręs uoste ir Seiše- 
lų salose. Madagaskaro Res
publikos ir Seišelių salų vy
riausybės oficialiai paneigė šį 
Vakarų propagandos melą.

Žodžiu, avantiūristinė Wa
shington© administracija, 
siekdama Amerikos karinio 
pranašumo ir savo globalinių 
tikslų, steigia vis naujas ka
rines bazes svetimose terito
rijose. Karinės bazės Oma
ne, Kenijoje ir Somalyje, da
bar jau nepriklausomai nuo 
šių valstybių norų, yra įjung
tos į karinę Washingtono- 
Kairo- Tel Avivo -Johanes- 
burgo ašį, kuri kelia pavojų 
taikai visame pasaulyje, tie
sioginę grėsmę visoms pa
žangioms jėgoms ir naciona
linio išsivadavimo judėjimui 
nuo Artimųjų Rytų iki pieti
nės Afrikos krantų.

Apolinaras Sinkevičius
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Pavojingu 
militarizavimo keliu

Pastaruoju metu iš Japoni
jos salų aiškiau girdėti karin
gas būgnų mušimas ir žvan-

j ginimas ginklais. Faktai ro- 
i do, kad valdančioji liberalų 
demokratų partija kartu su

Į reikalams būt“ų”dar aukšles- [ kariauna atvirai orientuoja 
į nės. i . . . .....
' Armijos pasekretorius [Įntensyvmimą ir militanzavi- 
i W. J. Perry sako:

“Bus stengiamasi, kad nau
jų ginklų tobulinimo laikas 
būtų pusiau sumažintas. Pla
nuojama, kad nauji ginklai 
pasieks jiems skirtus dali-

i nius dar prieš 1985 m. Pačio- 
I je pradžioje naujieji ginklai 
nepakeis jau esančių dali
niuose, bet papildys juos 
galingiau”.

Ne vien tik ‘tobulinimų ir 
išradimų’ vadovas Pentago
ne, bet ir Gynybos ministras 
H. Brown tiki į JAV ginklų 
pranašumą prieš sovietinius. 
Jo nuomone, Amerika ginklų 
tobulinimo lenktynėse yra 
nubėgusi priekin bent penke
rius metus ... Ir juo tolyn 
tuo šis laikotarpis didės, o ne 
mažės.”

Tai tikrai džiugūs ir padrą
sinantys žodžiai! Tik kažin ar 
jie neskirti propagandai šių 
metų rinkimams balsus me
džioti? Valdžioje norint likti 
dar 4-rius metus, nesidrovi
ma gažbyliauti.”
KOVA SU
NUSIKALSTAMUMU - 
TARPTAUTINĖ 
PROBLEMA

Šis klausimas yra tokios 
didelės svarbos, jog jo apta
rimui buvo Jungtinių Tautų 
sušauktas jau 6-asis kongre
sas. Jis įvyko rugpjūčio 25- 
rugsėjo 5 dienomis Venezue- 
los sostinėje Karakase. Jame 
aktyviškai dalyvavo ir socia
listinių šalių su Tarybų Są
junga priešakyje delegacijos. 
Joje Tarybų Lietuvą atsto
vavo jos teisingumo minis
tras, teisės mokslų daktaras 
profesorius Pranas Kūrius. 
Jam sugrįžus, į klausimą— 
TSRS ir kitų socialistinių 
dalyvavimas, be abejo, turė
jo tam tikros įtakos Karaka- 
so kongreso darbui, kaip tai 
pasireiškė? Prof. Kūrius at
sakė:

— Tarybų Sąjungos ir kitų 
socialistinių šalių delegacijos 
dirbo aktyviai ir konstrukty
viai. Jos pasiūlė daugelio 
rezoliucijų projektus, iš ku
rių visi buvo kongreso priim
ti. Pavyzdžiui, TSRS delega
cija pasiūlė rezoliuciją dėl 
teisinio informuotumo ir tei
sinių žinių platinimo, pabrėž
dama, kad įstatymų 
mas padeda žmogui 
apginti savo teises ir 
teisingą gyvenimišką 
ją. Kaip žinia, socialistinėse 
šalyse teisės propaganda ir 
teisinis auklėjimas tapo val
stybinis reikalas, yra susi
klosčiusi darni šio darbo sis
tema, tuo tarpu kitose pa
saulio šalyse —tai visiška 
naujiena.

TSRS ir kitų socialistinių 
šalių iniciatyva buvo priimta 
rezoliucija dėl nusikalstamu
mo tendencijų ir kovos su 
juo strategijos. Joje panau
dotos tarybinio kriminologi
jos mokslo koncepcijos. Bai
giamajame kongreso prane
šime buvo gana gerai atspin
dėta humanistinė tarybinė 
teisinė praktika, parodyti 
pažangūs tarybinių įstatymų 
principai.

Japonijos kariaunai bei 
ginklų koncernams ir to dar 
maža. Jų apetitas atspindi 
penkerių metų —1980-1984 
m. ginkluotųjų pajėgų vysty
mo programą. Kaip praneša 
spauda, jos įgyvendinimas 
japonų tautai kainuos astro
nominę 13,2 trilijono jenų 
sumą.

■šalį į ginklavimosi varžybų 
■ intensyvinimą ir militarizavi- 
I mą.
| Tai dar kartą patvirtina Į Kyla pagrįstas klausimas: 
i neseniai ministrų kabineto 0 kas įkvepia visą šį milita- 
! aprobuota “Baltoji knyga gy- Į rištinį sambrūzdį Japonijoje? 
nybos klausimais”. Ji atspin- j Pasirodo, kad tas pats “visur 

|di Japonijos “vanagų” sieki 
j mą nukreipti militaristiniais avantiūristiniais “globalinės 
Į bėgiais ne tik nacionalinę 
[ekonomiką, bet ir visą šalies 
visuomeninį politinį gyveni
mą.

Šio dokumento autorė— 
Nacionalinės gynybos valdy
ba mano, kad reikia nedel
siant padidinti Japonijos ar
mijos kovinę galią. Sąmonin
gai nutylima tai, kad gink
luotosios pajėgos, kurias su
daro 260 tūkstančių žmonių, 
buvo sukurtos apeinant po
karinę Japonijos konstituci
ją. Jos iki šiol kukliai vadina
mos “savigynos pajėgomis”. 
Nors devintasis konstitucijos 
straipsnis skelbia, kad atsi
sakoma karo ir savo armijos 
steigimo, reakcinė kariauna 
reikalauja didinti tankų skai
čių, stiprinti priešlėktuvinę 
gynybą, aviaciją ir laivyną.

Tačiau visa tai daug kai
nuoja. Kaipgi įtikinti mokes
čių mokėtojus, kad reikia 
mokėti dar daugiau? Ir čia 
strategai iš Nacionalinės gy
nybos valdybos naudoja nu
valkiotą mitą apie “Tarybų 
Sąjungos karinę grėsmę”, 
prasimanymus, kad “didina
mos Tarybų Sąjungos gink
luotosios pajėgos” Tolimuo
siuose Rytuose. Šiomis pra
simanytomis dingstimis asig
navimai kariniams reikalams 
ateinančiais finansiniais me
tais bus padidinti 10 procen
tų ir pasieks rekordinę su
mą—2446 milijardus jenų. 
Nutarta statyti naujus karo 
laivus, pirkti 100 Amerikos 
naikintuvų, lėktuvų kovai su 
laivais, raketų ir povandeni
nių laivų.

esantis” dėdė Samas su savo

žinoji- 
geriau 
užimti 
pozici-

LIETUVIŠKI
REAKCININKAI UŽ 
REAGANĄ Į 
PREZIDENTUS

Chicagos lietuviai reakci
ninkai rugsėjo 8 d. buvo 
Ronaldą Reaganą, republiko- 
nų kandidatą . į prezidentus, 
pasikvietę į svečius, kad da
vus jam progą papiršti savo 
kandidatūrą į prezidentus. 
Priimtuvės įvyko Marquette 
Parke, lietuviais tirštai ap-

gyventoję apylinkėje. Apie 
tai Brooklyno tėvų franciško- 
nų “Darbininke” (rugsėjo 24 
d.) rašoma:

“Kur kitur keliaus kandi
datas, jei ne į tirščiausiai 
lietuvių gyvenamą kvartalą, 
į Marquette Parką. Tokį sve
čią pasitinkant, reikia ir kie
melį iššluoti. Taip Lithua
nian Plaza Court—69-tąją 
gatvę skubino šluoti Chica
gos miesto tarnautojai, poli
cija statė atitvėrimus, kad 
čia nesimaišytų nereikalingi. 
Nutraukė ir mašinas, kad 
būtų daugiau vietos. Prie 
Washtenaw kampo įsikūrė 
lietuvių jaunimo orkestras, 
kuris tuoj ėmė groti ir links
minti besirenkančius.

Apie trečią valandą susi
rinko tūkstančiai lietuvių ir 
kitų apylinkės gyventojų. 
Pirma pasirodė policijos ma
šinos, paskui trys didžiuliai 
autobusai, kurie vežė šimtus 
televizijos ir spaudos atsto
vų.

Kažkas svečiui buvo pada
vęs lipinuką, kuriame buvo 
įrašyta “I love Lithuanians”. 
Tą lipinuką eidamas jis kelis 
kartus pakėlė. Žmonės tada 
dar labiau šaukė.

Svečius pasitiko šeiminin
kė Ona Konkulevičienė ir 
dukra Jaunė, abi pasipuošu
sios tautiniais drabužiais.

Lietuviai respublikonai 
sveikintini už gražaus masi
nio priėmimo suorganizavi
mą. Šis priėmimas buvo ro
domas visos Amerikos tele
vizijos stotyse, skelbiamas 
per radiją, spaudą. Šiuo 
priėmimu pasidžiaugė ir 
Reagano štabas, ir miesto 
policija, nes viskas praėjo 
sklandžiai ir pakiliai.”

i Strategijos planais ir antita- 
j rybiškumu. Siekdamas įgy- 
! vendinti šiuos planus, Wa- 
shingtonas daug tikisi iš Ja- 

‘ ponijos. Todėl jis stengiasi 
1 kuo labiau įkinkyti ją į savo 
karinę mašiną, kurstyti Ja
ponijoje šovinistines, milita
ristines nuotaikas. JAV turi 

i pakankamai stiprių “argu
mentų” atitinkamam spaudi
mui. Japonijos salose dislo
kuota daugiau kaip šimtas 
Pentagono karinių bazių ir 
įrenginių, apie 50 tūkstančių 
Amerikos kareivių ir kari
ninkų. Japonijos uostuose 
bazuojasi ir septintasis Ame
rikos laivynas.

Įtraukti Japoniją į milita
ristinę karuselę aktyviai pa
deda Washingtonui ir dabar
tinė Pekino vadovybė. Ji 
suinteresuota, kad didėtų 
įtempimas Azijos žemyne, 
tikėdamasi, kad tai paleng
vins įgyvendinti hegemonis- 
tinius tikslus, pirmiausia 
Pietryčių Azijoje.

Visa tai kelia pagrįstą susi
rūpinimą plačiuose Japonijos 
visuomenės sluoksniuose. 
Japonijos komunistų nuomo
ne, toks kelias “didina grės
mę taikai ir tautų saugumui 
visame pasaulyje ir pirmiau
sia pačios Japonijos saugu
mui”. Didinti karinę galią, 
kaip to reikalauja oficialūs 
Japonijos vyriausybės atsto
vai, einantys Washingtono 
pėdomis, pavojinga Japoni
jai, pabrėžia vienas įtakin
giausių šalies laikraščių 
“Mainiti”.

Daugelis Azijos valstybių 
reiškia vis didesnį susirūpini
mą dėl spartaus Japonijos 
militarizavimo. Jos pagrįstai 
pažymi, kad karinių asigna
vimų augimas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, skubus 
Kinijos Liaudies Respublikos 
ginkluotųjų pajėgų didinimas 
ir Japonijos militarizmo atgi
mimas byloja apie mėgini
mus sudaryti pavojingą si
tuaciją žemyne.

Iš tikrųjų tokie veiksmai 
yra naudingi taikos, įtempi
mo mažinimo ir tautų savi
tarpio supratimo priešams. 
Štai kodėl jiems duoda ryž
tingą atkirtį visos pažangios, 
taikios pasaulio jėgos.

A. Jankūnas

Brangūs “Laisvės” 
darbuotojai

Siunčiu “Laisvei” $2,112 ir 
prašau paskirstyti taip: 
$2,000 “Laisvės” 70 m. gyva
vimo sukakčiai atžymėti 1981 
metais, $100 į dabartinio 
vajaus foną ir $12 už prenu
meratą.

Mano sveikata silpnėja, 
nes mano “pacemakeris” ar
ba širdies pagalbininkas bai- 

' gėsi 1976 m. rugsėjo 7 dieną, 
bet gydytojas patikrino ir 

; pareiškė, kad mano širdis 
dar gerai veikia. Jis mano, 
kad širdis dar gali metus 
kitus veikti. Tik bėda, kad 
mažai beturiu jėgų, vos pajė
giu save apsitvarkyti ir į 
Klubą nuvažiuoti.

Vienai gyventi labai sun- 
i ku. Aš gyvenu tarp kubiečių, 
kurie nevartoja anglų kal
bos, tai sunku susikalbėti. 
Visas mano susiraminimas ir 

i džiaugsmas, tai “Laisvė” ir 
! “Vilnis”.
! Aš “Laisvę” ir “Keleivį” 
skaičiau dar gyvendama Lie
tuvoje. Juos prisiųsdavo Ka
zys Motuzą. Į Ameriką atvy
kau 1913 m. spalio mėnesį 
pas tėvelio brolį Praną An- 
kudavičių į Newark, N. J. 
Kaiminystėje gyveno Jonas 
Dobinis, kuris skaitė laikraš
čius, tai su jais supažindino 
ir mane ir mano pusseserę 
Kastanciją Ankudavičaitę. 
Taip mano veikla ir prasidė
jo. Įstojau į Sietyno Chorą ir 
Sūnų-Dukterų Pašalpinę 
Draugiją.

Linkiu visiems laisviečiams 
geros sveikatos.

Apolionija 
Ankudavičaitė-Bečienė

Miami, Florida
* * *

Gerbiami laisviečiai,
Malonėkite priimti šį mano 

rašinėlį.
Spalio 7 d. suėjo vieneri 

metai kai mirė mano mylima 
dukra Viktoria Sasuta, o 
1972 metais, spalio 17 d., 
mirė mano žmona Katie Vai
cekauskienė.

Dukra, kaip mokytoja, dar 
žadėjo dirbti vienerius me
tus, bet gamtos patvarky
mas buvo kitoks.

Aš abiejų jų liūdžiu kiek
vieną dieną.

Jonas Vaicekauskas
< vyras ir tėvas 

Binghamton, N. Y.

Nuvyto rožės
prie tavo krūtinės, 

Neliko rūtų prie gelsvų karų, 
Tik meilų žodį tavo paskutinį 
Po daugel metų dar sapne 

girdžiu.

Tik ilgesys dažnai širdy 
tebevaikšto,

Tik skuba tolyn alkana siela,
Numesiu gal vienatvės 

šmėklą klaikią,
Gal miraže sušvisi tu, miela.

Kęstutis Balčiūnas
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Iš įdomių prisiminimų 
apie seną praeitį

Antanas Aukštaitis

“MUSŲ TIESA”
1919.II.14-XII.23

Amerikos pažangiųjų lietu
vių senoji karta dar prisime
na šį revoliucinės dvasios 
laikraštį. Pažangiajame judė
jime aktyviai tebeveikia to
kie “Mūsų tiesos” bendradar
biai, kaip A. Bimba, V. 
Bovinas, nemaža to leidinio 
skaitytojų ir rėmėjų.

Šiame straipsnyje apie 
“Mūsų tiesą” norėtume nu
šviesti reikšmingą revoliuci- kiomis sąlygomis leidžiama

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose.

“Mūsų tiesos” laikraštis re
guliariai spausdino, dažniau
siai K. Vidiko-Tauro rašytus 
straipsnius apie Amerikos 
valdžios ir reakcinių sluoks
nių puolimus prieš darbinin
kų judėjimą. Būdingo pava
dinimo straipsnyje “Pagro- 
mai, kratos, cariški įstaty-

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Naujienos iš musų padangės

tų—V. Andrulį, A. Bimbą, ; 
V. Boviną ir kitus. \

Laikraštis pasirodė sudė
tingu ir didingu metu. Ame-| 
rikos valdžia ir buržuazija i mai” (“M. T.”, 1919, birž. 24 i 
buvo išgąsdinta augančio re-Į d.) K. Vidikas-Tauras nuro-1 

dė, kad “siaučia visoj šaly! 
dar negirdėta buržuazijos Į 
sauvalė”. Tačiau publicistas i 
pabrėžia, kad stiprėja, grū-1 
dinasi taip pat ir revoliucinė i 
darbininkų klasės sąmonė. j 
Tas pats autorius straipsnyje į 
“Pirmieji žingsniai proletari- j 

nės JAV Lietuvių periodi- i “Mūsų tiesa” netrukus paty- nės kovos” išreiškė įsitikini- 
rė nemažų sunkumų. Jau mą, kad Amerikos proletari-

voliucinio judėjimo, stiprė
jančios klasių kovos, ir todėl 
visokiomis priemonėmis 
stengėsi gniaužti revoliucinę 
veiklą, trukdyti pažangios, 
ypač revoliucinės spaudos 
leidimą ir ją represuoti. To-

Nors šiais metais praktiš- I garbingą žygį 
kai nebuvo nei pavasario, nei Nėra didesnio malonumo, 
vasaros, neskaitant kelių kaip įdomiai ir turiningai 
saulėtų dienų, vienok gyve- praleisti laiką gražioje ir 
nimas eina savo keliu ir labai gerai organizuotoje išvykoje, 
daug nuobodžiauti netenka, į Pamatai naujus žmones, ša- 
tuo labiau, kad mūsų mieste lis, gamtą, 
buvo įdomių įvykių, su ku
riais ir noriu supažindinti 
melus laikraščio skaitytojus. 
Šį sykį gal kiek pakalbėsime 
apie sportą, išvykas.

Finišavo “Aplink Lietuvą- 
1980” dalyviai

Š. m. rugpjūčio mėn. 9 
j dieną dvi turistų grupės, 
i kurias sudaro 18 kapsukiečių 
ir 4 kauniečiai, vadovaujant 
V. Bagdonui ir L Viltrakiui, 
išvyko tollman žygin į Fanų 

Į kalnus Kirgizijoje.
Žygis gana sudėtingas, rei-

Atrodo, labai neseniai iš kės įveikti eilę gamtos kliū- 
Kapsuko pajudėjo didelė čių, įkopti į viršūnę, todėl 
grupė entuziastų, vadovauja- dalyviai gerai pasiruošė. Iš- 
mų jonaviečio Gedimino Ilgū-
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Aplink Lietuvą-80” finišas Kapsuke. V. Gulmano nuotr.

kos, apskritai socialistinio I 
bei komunistinio tos šalies 
lietuvių judėjimo istorijos 
puslapį. Buvę šio laikraščio 
bendradarbiai ir skaitytojai, 
tikimės, padės išsiaiškinti ir 
vieną kitą klausimą dėl “Mū
sų tiesos”, ypač jos autorių.
1. “Tarptautinio socializmo 

šviesa . . .”
Amerikos lietuvių revoliu

cinės krypties spaudai 1917- 
1918 metai buvo sudėtingi ir 
sunkūs. Dėl valdžios varžy
mų ir represijų 1917 m. 
pabaigoje nutrūko LSS (Lie
tuvių Socialistų Sąjungos) 
organo “Kovos” ir žurnalo 
“Naujoji gadynė” leidimas. 
LSS kairieji sluoksniai iš 
esmės liko be savo periodi
kos.

Tiesa, LSS vidaus gyveni
mo informacijai nuo 1918 m. j 
buvo leidžiamas “Apžvalgos” 1 
biuletenis; į kairiąją, mark-| 
sistinę pusę ryškiau ėmė 
sukti “Laisvės” laikraštis. 
Tačiau nauji istoriniai laiko 
įvykiai, sukrėtę pasaulį, rei- 
kalaute reikalavo, kad kai
rieji lietuvių socialistai, ap
skritai LSS turėtų savo or-' 
ganą, kuris revoliucine dva-1 
šia nagrinėtų iškylančius vi-1 
suomenės gyvenimo klausi
mus.

Tokius tikslus iškėlė 1919 
m. vasario 14 d. Philadelphi- 
joje pradėtas leisti du kartus 
per mėnesį LSS organas 
“Mūsų tiesa”. Kreipimęsi 
“Draugams bendradarbiams” 
redakcija nurodė, kad ji 
stengsis “tarptautinio socia
lizmo šviesa nušviesti eina
mojo gyvenimo klausimus”. 
(“Mūsų tiesa”, 1919, kovo 1, 
Nr. 2 Toliau “M. T.”).

Šis leidinys, pasiskelbęs 
būti “propogandos laikraš
čiu” užsibrėžė beveik išimti
nai gvildenti “gyvuosius die
nos klausimus”. Todėl redak
cija labiausiai pageidavo raš
tų iš gyvenamojo meto politi
kos, iš Amerikos ir tarptau
tinio darbininkų judėjimo ir 
kt.

“Šis laikraštis—buvo rašo
ma,—privalo būti organas 
revoliucinio socializmo pro
pagandos, organas klasinės 
sąmonės auklėjimo, pašvęs
tas veikliosios klasių kovos 
reikalui” (Ten pat).

2. Laikraščio keliai 
ir kryžkeliai

“Mūsų tiesos” redaktoriu
mi iš pradžių buvo numaty-

1919 m. balandžio mėn. nio kovos “viešpataujančioji
paaiškėjo, kad paštas šio klasė neužgesins (...) nei 
laikraščio nepriima siuntinė- kalėjimais, nei persekioji- no, dviračiais į didelį žygį 
jimui. Tad kilo reikalas ieš- mais, i 
koti kitokių būdų jį platinti ir deportavimais 
skleisti lietuvių kolonijose. 1919, kovo 1 d.) 
Buvo keliamas sumanymas 
tam tikslui steigti Spaudos 
fondą (K. Armonaitis. Tver
kime Spaudos Fon
dą.-“M. T.”, 1919, bal. 26, 
Nr. 5).

Tačiau netrukus susidurta 
ir su kitais, dar didesniais 
sunkumais. Išėjus aštuo- 
niems laikraščio numeriams 
(aštuntasis 1919 m. birž. 24) 
beveik dviem mėnesiams te
ko “Mūsų tiesos” leidimą 
nutraukti. Mat, Pennsylvani- 
jos valstijoje buvo išleisti 
reakcinio pobūdžio įstaty
mai, labai suvaržę pažangią- 

| ją spaudą. LSS Pildomasis 
Komitetas 1919 m. liepos 1-2 
d. posėdyje nutarė “Mūsų 
tiesą” leisti toliau, bet spaus
dinti ją Brooklyne. Šiems 
pertvarkymams vykdyti bu
vo išrinkta komisija (J. Ju
kelis, J. Naudžius, J. Krau- 
cevičius).

Sekantis devintasis “Mūsų 
tiesos” numeris pasirodė tik 
1919 m. rugpjūčio 20 d. 
Išėjus Nr. 10 (rugsėjo 15 d.) 
buvo paskelbta, kad dėl 
Pennsylvanijos valstijoje 
priimto vadinamojo “maišto” 
įstatymo, “laikraščio Phila- 
delphijoje mūsų dvasioj (t. y. 
revoliucinėje—A. A.) kol kas 
(...) leisti negalima” (LSS 
reikalai-“MT”, 1919, rugs. 
15, Nr. 10). Tat nuo 1919 m. 
rugsėjo 15 nr. 10) iki 1919 m. 
gruodžio 9 d. (Nr. 11)—be
veik tris mėnesius—“Mūsų 
tiesa” nebuvo leidžiama.

Po gana ilgos priverstinės 
pertraukos atgijusios “Mūsų 
tiesos” dar pasirodė du nu
meriai (nr. 11-gruodžio 9 d. 
ir Nr. 12—gruodžio 23 d.) 
jau Brooklyne. Pastoviai 
persekiojamo šio laikraščio 
gyvybę pagaliau pakirto į 
1919 m. pabaigą įsisiautėjusi 
Palmerio reakcija. Tačiau 
“Mūsų tiesos” laikraštis, 
nors ir leidžiamas su pertrū
kiais, persekiojamas per 
dvylika savo numerių suspė
jo atlikti svarbų revoliucinį 
darbą.

lydėta gražiai, susirinko 
žmonos, ypač vaikai, kurie

nei darbininkų vadų aplink Lietuvą, kurio pagrin- I prašė savo tėvelių nepasi-
. . .. , , , - - .. ... ... , ____x • ___________ ____________________ lx_‘

Stiprėjančios 
kovos sąlygomis 
bus vaidmuo teko Amerikos 
Socialistų Partijai. “Mūsų 
tiesos” publicistai (K. Vidi- 
kas-Tauras, A. Bimba, J. 
Jura ir kt.) aštriai kritikavo 
tos partijos vadovybės ir de
šiniųjų sluoksnių oportunisti- 
nę politiką. Straipsnyje 
“Amerikos socialistų partijos 
skilimas” A. Bimba nurodė, 
kad partijos oportunistiniai 
elementai nori nuvesti ją 
“judošystės keliais”, kuriais 
nuėjo Europos dešinieji so
cialistai, išdavę darbininkų 
klasės ir proletarinio solida
rumo interesus (“M. T.”, 
1919, birž. 24). Lietuvių kai
rieji revoliuciniai socialistai, 
rašę į Mūsų tiesą”, reikalavo 
paimti Amerikos socialistų 
partiją į “kairiųjų kontrolę”, 
įstatyti ją “į revoliucinio so
cializmo vėžes” (K. Kom. 
Amerikos socialistų partija ir 
Komunistų kongresas.—
“M. T.”, 1919, kovo 22).

[Bus daugiau]

darbininkų 
labai svar-

; dinis tikslas buvo susipažinti 
su senesniais kultūros pa
minklais, pažiūrėti, kaip jie 
tvarkomi, prižiūrimi, surasti 
naujų ir t. t. Aišku, visą tai 
žygio dalyviai užfiksavo foto 
ir kino juostose, padarė ap
rašymus, apmatavimus ir 
pan. Tuo būdu jie atliko labai 
didelį ir svarbų darbą, nes 
dviračiais visur privažiuosi.

Dalyviai—pačių įvairiausių 
profesijų, daugumas jų net 
su dviejų aukštųjų mokyklų 
diplomais.

Š. m. rugpjūčio 8 d. jie jau 
finišavo prie mūsų “Gulbės”, 
iš kur ir buvo pajudėję.

Keliautojai buvo sutikti su 
gėlėmis, juos pasveikino vi
suomenės atstovai. Malonu 
buvo su jais pasikalbėti, pa
tirti, ką naujo surado, išgirs
ti kritines pastabas paminklų 
apsaugos reikalais. Kadangi 
keliautojai labai domėjosi 
mūsų miesto tolima praeiti
mi, todėl ir šių eilučių auto
riui teko svečius supažindinti 
su naujausiais atradimais, 
liečiančiais mūsų miesto isto
riją.

klysti kalnuose, nenugarmėti 
į bedugnę ir ką nors iš tų 
kalnų atminčiai parsinešti.

Žygį, skirtą Lietuvos TSR 
40-čiui, suorganizavo Kapsu
ko turistų klubas.

Spaudos darbuotojų išvyka
Spaudos darbuotojui taip 

pat nedera visą laiką sėdėti 
prie rašomo stalo ir rašyti 
plunksna ar kalenti mašinė
le. Todėl su dideliu malonu
mu priėmiau “Naujojo kelio“ 
redakcijos kvietimą prisidėti 
prie dviejų dienų išvykos po 
Aukštaitiją.

Nors kolektyvas ir nedide
lis, bet kelionėje buvo vie
ningas. Vadovaujant A. Ga-

Prieš iškeliaujant į tolimuosius Fanų kalnus.
V. Gulmano nuotr.

džiai, arklių kaustymo įran- i kalinga patiems išsikepti, 
kiai ir t. t. Kada visi darbai Na, čia tai buvo malonumo, 
jau eis į pabaigą, galima bus kaip kas mokėjo taip ir kepė, 
pasivažinėti bričkomis arba j O jei pridėsime dar viso- 
rogėmis, priklausomai nuo , kiaušių priedų, gausime tokį 
metų laiko. Kas norės, galės 

velienei ir šefui Br. Dakta- j žemaitiškom rigėm pašvil-

Pagarba liaudies rašytojai

R;- f •]

tas Juozas Baltrušaitis (Mė-plausimus”,, 
mele). Tačiau dėl susidėjusių 
aplinkybių, jis negalėjo imtis 
šio darbo. Laikraščio redak
toriumi tapo V. Rudaitis, 
administratoriaus pareigas 
ėjo J. Šukys—žmonės, arti
mai dalyvavę leidžiant “Ko
vą”.

“Mūsų tiesa” buvo leidžia
ma didelio formato, aštuonių 
puslapių. Nuo pirmųjų nu
merių redakcija įvedė pasto
vius laikraščio skyrius “Ap
žvalga”, “LSS reikalai”, nuo 
Nr. 4 —polemikos skyrių 
“Laisvoji sakykla”, be to, 
“Mums rašo”. Ji sugebėjo 
bendradarbiais pritraukti ta
lentingus lietuvių socialistų 
publicistus: iš vyresniosios 
kartos—K. Vidiką-Taurą, L. 
Prūseiką, J. Baltrušaitį, iš 
jaunesiųjų kairiųjų socialis-

3. “Nei kalėjimais, 
nei persekiojimais” . . .

Užsibrėžęs, kaip sakyta, 
gvildenti “gyvuosius dienos

Mūsų tiesos” 
■ laikraštis stengėsi kuo nuo-* 
dugniau nušviesti to laiko 
JAV vidaus gyvenimo reika
lus.

Viena iš pagrindinių temų, 
kuriai laikraštis skyrė nuola
tinį dėmesį, buvo Amerikoje 
tuo metu itin sustiprėjusios 
klasių kovos klausimai. Šios 
šalies proletariatas, Spalio 
revoliucijos įtakoje, išplėtojo 
revoliucinę kovą prieš kapi
talą ir buržuaziją. “Mes gy
vename ir didžiuojamės, kad 
gyvename socialinės revoliu
cijos laikotarpyj—rašė A. 
Bimba. Rusija davė pavyzdį” 
Bimba A. Revoliucijos klau
simas.—“M. T." 1919, bal. 
26, Nr. 5). Neatsitiktinai 
laikraštyje daug rašyta apie 
revoliucinius įvykius pasau
lyje—Ypač Europoje ir

Skulptorės D. Danytės-Varanauskienės antkapinis pamink
las I. Simonaitytei.

Vilniuje, Antakalnio kapi
nėse, atidengtas antkapinis 
paminklas Lietuvos TSR 
liaudies rašytojai Ievai Simo
naitytei.

Čia apsilankė respublikos 
Rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininkas A. Maldonis, 
liaudies rašytojas J. Baltu
šis, rašytojai E. Matuzevi- 
čius, P. Bražėnas, M. Kar
čiauskas, V. Šulcaitė, J. Bū
tėnas, kiti literatūros bičiu
liai. Jie padėjo gėlių.

Laikas tik pabrėžia liau
dies rašytojos Ievos Simonai
tytės kūrybinio darbo didin
gumą. Rašytoja amžinai liko 
su mumis. Ji mylėjo papras
tą žmogų, užstojo jį, mokė.

Iš jos saulėtų kūrybos aukš
tumų dar gražesnė atrodo 
Tarybų Lietuva—Aukštųjų 
smėlynai, pajūrio pušys ir 
berželiai, Vilnelės kalvos, 
mūsų miestai.

Iš Ievos Simonaitytės kny
gų iškyla gyvas jos pačios 
paveikslas. Dabar, žiūrėda
mas į taip brangius ir pažįs
tamus bruožus, iškaltus gra
nite, pasijauti išdidesnis, kad 
paveldėjai tokį palikimą, kad 
buvai ir tebesi šalia. didelės 
kūrybos.

Tylos minutėj ryškiai atgi
jo Ievos Simonaitytės knygų 
mintys, jos nueitas kelias, 
kasdienis poveikis skaityto
jui. Vytautas Kaltenis

riūnui pamatėme gana nema
žai. Tolimiausias tikslas buvo 
Daugpilis, kuriame aplankė
me kraštotyros muziejų ir 
dailės galeriją, katalikų baž
nyčią, kurioje savo metu 
vargoninkavo talentingas 
mūsų kompozitorius C. Sa
snauskas, susipažinome su 
pačiu miestu. Tai svarbus 
objektas visais atžvilgiais ir 
kaip geležinkelio mazgas ir 
kultūros centras. Čia 1918 
metais Vyko atkaklios kovos 
tarp Raudonosios Armijos ir 
buržuazinės Lietuvos kariuo
menės. Daugpiliečiai gražiai 
prižiūri žuvusių kapines.

Iš Daugpilio pajudėjome į 
Kamajus, kur pernakvojome 
palapinėse. Su visom tradici
jom į kolektyvą buvo priimta 
ir nauja redakcijos darbuoto
ja Liucija Ulenskaitė, šiemet 
baigusi Vilniaus universiteto 
žurnalistikos katedrą. Na, o 
vakarienė po atviru dangum 
buvo dieviškai skani. Visi 
kirto net ausys linko.

Po to sekė Rokiškis su 
savo garsiuoju dvaru, 4kur 
randasi muziejus ir kalvio 
Ignoto kalvė. Susipažinome 
ir su gražia miesto veikiančia 
šv. Mato bažnyčia. Kadangi 
vyko pamaldos, todėl daug 
nevaikštinėjom. Daug prisi
minimų sukėlė ir namelis, 
kuriame 1940 metais tarnau
damas Lietuvos liaudies ka
riuomenėj, gyvenau su pulko 
štabo komanda.

Netrukus mūsų žirgelis, 
srėbtelėjęs gerą porciją ben
zino, pajudėjo Anykščių link.

Ankykštėnai tikrai pavyz
dingai tvarkosi, su didele 
meile prižiūrėdami kultūros 
paminklus. O kiek žymių 
asmenybių davė Anykščių 
žemė? Pakanka įsidėmėti to
kius vardus, kaip J. Biliūnas, 
A. Baranauskas, A. Žukaus
kas-Vienuolis. O kur visa 
plejada jaunosios, dabartinės 
tarybinės kartos įvairių vei
kėjų? Jų nesuskaičiuosi.

Apie rašytojo Vienuolio so
dybą, J. Biliūno tėviškę ir A. 
Baranausko klėtelę nerašy
siu, jau daug kas rašė, todėl 
nesikartosiu. Gal reikėtų 
šiek tiek sustoti ties Anykš
čių žirgo muziejumi. Tai dar 
visai naujas objektas, vysty
mosi stadijoje. Čia yra su
rinkti visų Lietuvos etnogra
finių sričių pakinktai, vežėjų 
rūbai, vežimų, rogių pavyz-

pauti žiemos metu, kam ne
tiks žemaitiškos rogės, tegul 
sėda į suvalkietišką vežimėlį 
ir pan. Ateitis tikrai graži ir 
viliojanti.

Kadangi mūsų laikas buvo 
ribotas, todėl dar nuskubė- 
jom prie Puntuko, netoli 
kurio yra šašlykinė, kur mė
są, pamautą ant iešmų, rei-

šaunų patiekalą, kad net 
firminės parduotuvės pavy
dės. Žinoma, patiekalas turi 
būti atskiestas ir gera porci
ja puikios nuotaikos.

Pasivaišinę ir kiek atsipūtę 
nuo vaikščiojimų, sėdom į 
savo eiklų keturratį “veži
maitį”, kuris mus per keletą 
valandų, skambant dainoms 
nunešė iš Aukštaitijos į Su
valkiją. V. Gulmanas

MĖGIO KALNAS
va, 
miškais papuošta, kalnais iš
dabinta, garsi savo piliakal
niais, milžinkalniais, menan
čiais garbingą Lietuvos 
praeitį, narių mūsų protėvių 
kovas prieš grobikus, norė
jusius pavergti kraštą. Vie
nas iš tokių kalnų, menančių 
Lietuvos senovę yra dabar 
mažai kam žinomas Mėgio 
kalnas, kuris randasi Kalva- 
lių km. už trijų kilometrų 
nuo Upynos dabartiniame Ši
lalės rajone. Tai kalnas me
nantis narsių žemaičių kovas 
su įvairiais įsibrovėliais. 0 
tai paliudija dar senų vieti
nių žmonių atminime čia ras
ti senoviniai karių ginklai, 
kirvukai ir kiti daiktai varto
ti prieš daug šimtmečių. Kuo 
dar įdomus šis kalnas. Šio 
kalno šone dar senų žmonių 
atminime buvusi skylė. Pa
sakojama, kad pas netoli nuo 
kalno gyvenusį ūkininką 
Bambalą piemenukas ganė 
bandą. Stipresni vaikai paė
mė piemenuko kepurę ir 
įmetė į tą skylę. Kai pieme
nukas grįžo be kepurės, savi
ninkas Bambalas sumušęs 
piemenuką ir įsakęs parnešti 
kepurę. Piemenukas kopė
čiomis nusileidęs į tą kalno 
skylę, radęs kepurę, į kurią 
jam pripylę anglių. Belipda
mas lauk piemenukas išme
tęs iš kepurės anglis palikda
mas vieną gabalą. Kaip jis 
nustebęs kai išlipęs pamatęs, 
kad tai ne anglies, o aukso 
gabalas.

Dar pasakojama, kad tame 
kaime siuvęs pas ūkininkus 
siuvėjas. Kai sužinojęs apie 
skylę Mėgio kalne, jis nusi
leidęs į vidų. O ten esą 
gyventojai pareikalavę, 
kad—jis pasiūtų jiems dra
bužius ir neišleidę laukan. 
Siuvėjas siuvęs kalne tris. ...... 
savaites, kol visus apsiuvęs. I pasišventimas didesnis.

užmokėję už trijų 
darbą ir išmetęs 

pasilikdamas vieną

Graži mūsų tėvynė Lietu- Kai baigęs darbą, jam pripy- 
išvagota upių, upelių, lę pilną kepurę anglių. Siu

vėjas supykęs, kad taip ma
žai jam 
savaičių 
anglis, 
gabalą.

Kai išlipęs lauk, pamatęs, 
kad kepurėje yra ne anglies, 
o aukso gabalas, jam pasida
rė gaila išmėtyto aukso, bet • 
susigrąžinti negalėjęs. Kai 
paėjęs siuvėjas į namus, visi 
nustebo, nes seniai jį laikė 
mirusiu. Mat nuo to laiko, 
kaip jis įlipo į skylę kalne 
buvo praėję trys metai.

Sako, kad prieš pirmąjį 
pasaulinį karą į kalną buvu
sios durys, kurias norėję du 
mokiniai atkasti, bet atėjęs 
senis ir neleidęs jiems kasti. 
Tuos du mokinius karo audra 
nubloškus! kur tai į vakarus 
ir dabar niekas nežino, kur 
buvusios durys j kaina. 
Užaugusi velėna ir skylė į 
kalną. Nors dar seni žmonės 
atmena, tą skylę buvus ir 
kad į ją įmetus akmeniuką 
jis nuskambėdavęs kur tai į 
apačią krisdamas.

Mėgio kalnas reikalingas 
kruopščių tyrinėjimų.

Apie skylę Maštaičių pilia
kalnyje prie kelio Kiduliai- 
Gelgaudiškis Šakių rajone 
dar mano atminime pasako
davo kaimo vyrai, sakydami, 
kad tame kalne buvusi gili 
kiaurymė. Teko girdėti, kad 
ant šio piliakalnio stovėjusi 
kryžiuočių Kristmėmelio pi
lis, vėliau lietuvių sunaikin
ta. Dar mano atminime nuo 
Nemuno buvo kanalas prie 
piliakalnio, kuriame matyt 
stovėdavo pilies gyventojų 
laivai. Kęstutis Balčiūnas

Kiekvienas darbas iš žmo
gaus reikalauja pasišventi
mo. Juo sunkėsiu.> darbas.



4 TAS PUSLAPIS

TI RAMI VIETALA, 
TI VISAS GRAŽUMAS . . .

Daug pasakojimų, legendų 
ir dainų sukurta apie Siaurės 
Rytų Lietuvos kampelį Ku
piškį ir jo apylinkes. Dar 
daugiau garsių žmonių, kilu
siu nuo Kupos ir Levens 
krantu, darbuojasi Tarybų 
Lietuvos ekonomikos, moks
lo, kultūros, meno ir kitose 
srityse. Dauguma jų birželio 
21 22 durnomis susirinko į 
Kupiški, į kraštiečių susitiki- i 
ma. skirta Tarybų valdžios 
atkūrimo Lietuvoje 40-sioms i
metinėms pažymėti. Kas gi 
tie žmonės, kurių vaikystė 
arba jaunystė prabėgo Ku
piškio apylinkėse? Kaip juos 
sutiko gimtoji žemė, kuo 
nudžiugino, kuo nustebino?
... Aš žengiu kraštiečių 

būryje drauge su žmogumi, 
praėjusiu ilgą ir sudėtingą 
revoliucinių kovų kelią, sme
toninio režimo kalintu Dimi
travo koncentracijos stovyk
loje, Lygiai prieš keturiasde
šimt metų, istoriniais 1940- 
siais j uod pen ietis komunistas 
\lbertas Markauskas nusi
metė kalinio rūbus ir įsijun
gė j naujo, tarybinio gyveni
mo kūrimą. Daug šio žmo
gaus pergyventa, daug iš
kentėta, daug mylimos Tė
vynės labui padaryta, o jis 
šiandien stovi tiesus, įdegęs 
saulėje ir pats tarsi saulė 
k u p i š k ė n ų — k rašt ieči ų būry
je. Žvelgiu į jį, į Julių Kani
šauską ir kitus revoliucinio 
judėjimo dalyvius ir nejučio
mis gimsta mintis: jei ne jų 
pasiaukojimas veikimas po
grindyje, jei ne jų paskleis
tos naujo gyvenimo, teisin-! 
gos, socialinės santvarkos 
idėjos, šiandien -nebūtų šio' 
gražaus subuvimo, daugelis 
jaunesnės kartos kupiškėnų 
tikrai nebūtų įkopę į šiandie
ninio mokslo, kultūros, meno 
aukštumas.

0 kas ten, su kupiškėniško 
alaus gorčiumi rankoje, paki
lo iš svetingų uoginiečių pa
ruoštos užstalės ir sodriu 
baisu, gryna kupiškėniška 
tarme1 kreipėsi: “Broliai ir 
sesės“? Žiū, generolas su 
auksinėmis žvaigždėmis ant
pečiuose' ir raudonais kelnių 
lampasais ... Ir nuščiuvo 
miežinio sukeltas širmulys, 
ir suspindo brolių ir sėsiu 
akyse deimantinės ašaros. 
Generolas Branas Petronis 
kuris 1940 metais vilkėda
mas buržuazinės Lietuvos 
kariuomenės karininko uni-j 
forma, nedvejodamas pasuko! 
kartu su liaudimi, liko ištiki
mas dviejų milijonų 700 
tūkstančių lietuvių intere
sams, Šiandien vadovauja 
Lietuvos kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje draugi
jai “Tėviškė”. O prieš trisde
šimt su viršum metų, jo 
vadovaujama 16-osios lietu
viškosios šaulių divizijos ar
tilerija daužė vokiškuosius 
fašistinius grobikus. Žmogus 
praėjęs sunkius karo kelius, 
ilgą laiką buvęs LTSR kari
niu komisaru dūšioje liko 
paprastas Račiupėnų kaimo 
berniokas.

AŠ žiuriu i mėlynas, laiko 

Lietuvos nacionaliniame parke, sename Stripeikių kaime, 
įsteigtas bitininkystės muziejus. Jame galima pamatyti, 
kaip senovėje lietuviai laikė bites. Šalia muziejaus Šamino 
ežero pakrantėje lankytojus pasitinka dešimtys liaudies 
meistro Teofilio Patiejūno iš medžio išdrožtų skulptūrų, 
išmoningai vaizduojančių senovės bitininkus. Čia pamatysi
me valstiečius, nešančius avilį, saugančius bites nuo 
meškų, atnešusius duoklę. M. Baranausko nuotrauka

raukšlėmis apsipintas Tary
bų Lietuvos Mokslų Akade
mijos prezidento, Socialisti
nio darbo Didvyrio Juozo 
Matulio akis ir galvoju: kiek 
šis žmogus davė mokslui, 
kiek išugdė gabių, žinomų ne 
tik respublikoje, bet ir visoje 
šalyje, jaunų mokslininkų? 
Beje, jis ir rytoj išskrenda į 
Maskvą, kad TSRS Aukš
čiausios Tarybos vienoje iš 
komisijų pagarsintų Lietuvos 
mokslininkų atliktus darbus 
ir ateities perspektyvas. Rei
kia pasakyti, kad mokslinin
kų šeima kraštiečių susitiki
me buvo gausiausia: tai isto
rijos mokslų daktaras B. 
Dundulis, biologijos mokslų 
daktaras A. Merkys, peda
gogikos mokslų daktaras J. 
Laužikas ir daugelis kitų, 
kurių visų čia nesuminėsi.

0 kai Kupiškio rajoniniuo
se kultūros namuose kraštie
čiai tarė žodį, salėje vyravo 
mirtina tyla. Štai kalba rašyj 
tojas Aleksas Baltrūnas. Iš
leidęs daugelį prozos knygų, 
jose nutapęs sudėtingiausių 
charakterių žmones, portre
tus, tėviškę ir jos žmones 
išsaugojęs giliai širdyje. Jo 
vaizdingas žodis besiklausan
čius tarsi pasodino prie nak
tinio laužo Levens pakrantė
je, privertė įsižiūrėti į šoki
nėjančią ugnį ir susimąstyti: 
žmogau, kas tu? Kur tu eini, 
ką davei ir duosi gimtajam 
kraštui, tėviškei, žmonėms? 
0 poeto Lino Valbalsio, ilgą 
laiką gyvenusio svetimoj že
mėje, eilėraštis “Prie kupiš
kėniško stalo“ spaudė ašaras 
ir senam ir jaunam, ir moks
lų daktarui ir darbininkui, ir 
pulkininkui ir atsargos eili
niam . . .

Antrą susitikimo dieną 
kraštiečiai aplankė gimtąsias 
vietas, kur “basi lakstė“, kur 
“nuo upelio krantų šokinė
jo . . .” Čia melioratoriai 
pelkes ir durpynus pavertė 
derlingomis žemėmis, kurio
se mūru vilnija darbščių ar
tojų auginami rugiai, vasaro
jus. Kur tik nebuvo kraštie
čiai—Antašavoje ir Juodpe- 
nuose, “Šviesos” ir “Laisvės” 
kolūkiuose bei kitur,—juos 
pasitiko žemdirbiai; rodė sa
vo sakais kvepiančias naujas 
trobas, kvietė prie stalų, 
lūžtančių nuo skilandžių, 
kumpių, dešrų ... Ir turbūt 
ne vieno krūtine nuvilnijo 
šiluma: tėviškėle, tu ne tik 
nepaprastai graži, bet ir la
bai turtinga. Beje, šią mintį 
patvirtina ir tas faktas, kad 
Kupiškio rajono taupomosio
se kasose yra 42 milijonai 
rublių gyventojų indėlių, ar
ba kiekvienam gyventojui 
tenka po 1,650 rublių santau
pų.

Bet grįžkime į Kupiškį. 
Nuo Tarybų aikštės šventinė 
kolona su vėliavomis ir muzi
ka patraukė prie Pyragių 
ežero, į rajoninę Dainų šven
tę, skirtą Tarybų Lietuvos 
40-mečiui. Po rajono vadovų 
ir svečių būrio net kelis 
kilometrus nusidriekė savi-

“LAISVĖ”

LIAUDIES MEISTRAI-TURISTAMS
Turistinis maršrutas per Neringos landšafto draustinį 

praturtėjo naujais akcentais. Žinomi medžio drožėjai, kurie 
sėkmingai tęsia lietuvių liaudies skulptūros tradicijas, 
Juodkrantėje sukūrė medžio skulptūrų taką.

Penkiasdešimt dvi skulptūros, papuošusios miško kopų 
šlaitus, veda į Raganų kalną. Turistai eina šiuo taku tarsi 
pasaka, kupina gerų ir piktų personažų. Unikali ekspozicija 
nuikiai įsikomponuoja į nepakartojamą Neringos landšaftą.

“Velniai lošėjai”. Taip pavadino savo kūrinį neringietis
R. Gindulis. V. Gulevičiaus nuotrauka

Jurbarke atidarytas naujas penkiaaukštis centrinės 
ligoninės korpusas. Jame gydysis apie 200 ligonių. 
Daugelis ligoninės skyrių dabar bus išplėsti, gydytojai 
turės žymiai geresnes darbo sąlygas. Naujai atidaryti 
traumatologinis, neurologinis bei kiti skyriai.

Naujasis ligoninės pastatas. A. Sabaliausko nuotrauka

DIDŽIAUSIOS GĖLĖS

Didžiausios pasaulyje gėlės 
auga Pietryčių Azijos Sumat
ros salos džiunglėse. Augalo 
Raflezia Arnoldii, kurį euro
piečiai atrado tik 1918 m., 
žiedai yra 1 m skersmens. Po 
60 metų buvo atrastas dar 
vienas gėlių pasaulio milži
nas. Tai augalas Amorphalus 
titanam. Jo žiedo taurelė yra 
1,3 m skersmens.

veiklininkų eisena. Net 45 
kolektyvai, savo gretose tu
rintys 1,300 dainos ir šokio, 
muzikos meno mėgėjus, nau
joje estradoje pademonstra
vo savo sugebėjimus. Lau
kais ir kloniais vilnijo dainos, 
šlovinančios Tėvynę, jos 
žmones, sukosi jaunų ir pa
gyvenusių šokėjų poros. O 
jau žiūrovų, žiūrovų! . . . 
Visais keliais suplaukė, su
traukė, kad sekmadienio po
pietę, atsigautų po savaitės 
darbų darbelių, kad patys 
pasirodytų ir į kitus pasižiū
rėtų. 0 kur kupiškėnai, ten 
ir pasakoriai, o kur pasako
riai, ten ir juokas . . .

. . . Šventėje sėdžiu greta 
LTSR Kultūros ministro pa
vaduotojo J. Glemžos, greta 
žmogaus, kuris, anot jo pa
ties “išaugo kupiškėniškoje 
dvasioje ir tokioje pat dva
sioje auklėja savo vaikus”. 
Ministro pavaduotojo veide, 
tarsi veidrodyje, šventės at
spalviai. Iš visų dominuoja 
vienas —džiaugsmas. Kad 
darniai skamba kupiškėniška 
daina, smagiai sukasi šokėjų 
poros, kad visų pakili, šven
tiška nuotaika.

Tačiau viskam yra galas. 
Atėjo ir mūsų viešnagės Ku
piškyje pabaiga. Jau Vilniu
je, rašydamas šias eilutes, 
sustoju, prisimenu, galvoju. 
Nesu be galo sentimentalus 
žmogus, bet pabuvojęs tėviš
kėje, toje svajonių žemėje, 
kuriai, beje, kiekvienas lie
tuvis yra neabejingas, nesi
jaudinti negaliu. Gal todėl ir 
nerandu kitų gražesnių žo
džių už kuklų ir paprastą 
ačiū, kurį daug kartų reikia 
pakartoti rajono vadovams, 
kuriantiems ir puoselėjan
tiems naujas, gražias ir savi
tas tradicijas.

Antanas Kubilius
Kupiškėnų kraštiečių 

susitikimo dalyvis, 
LTSR Žurnalistų 
Sąjungos narys

GYVENVIETĖ IR JOS ŠEIMININKAI

Ties Žiežmariais dešinėje 
Vilniaus—Kauno autostrados 
pusėje saulėje tviska šiltna
mių eilės. Spalvingas užrašas 
kviečia užsukti į gėlių kara
lystę. Kitaip nepavadinsi čia 
įsikūrusio Kaišiadorių sodi
ninkystės tarybinio ūkio gė
lininkystės skyriaus. Dau
giau kaip septyniolikos tūks
tančių kvadratinių metrų 
plote po stiklu beveik ištisus 
metus žydi gvazdikai, rožės, 
herberos, ciklamenai, azali
jos, o lauke—tulpės, narci
zai, gladiolės. Kasmet ūkis 
vien už gėles gauna daugiau 
kaip milijoną rublių pajamų, 
kita tiek kasa pasipildo už 
sodo derlių.

Per nepilną dešimtmetį ša
lia senųjų Žiežmarių ūkio 
jėgomis pastatyta nauja 
šiuolaikinė gyvenvietė, ku
rioje dabar gyvena daugiau 
kaip šimtas žemdirbių šeimų. 
Kasmet didėjančios ūkio pa
jamos leidžia daug lėšų skirti 
darbininkų gerovei. Visuose 
daugiabučiuose namuose yra 
vandentiekis, kanalizacija, 
gamtinės dujos. Kur bepa
žvelgsi—tvarkingos vejos, 
gėlynai, sutvarkyti privažia
vimai prie gyvenamųjų namų 
ir prie gamybinių pastatų. 
Tapo įprasta, kad namas dar 
su pastoliais, o kęlįninkai jau 
lieja asfaltą.

Ūkio direktoriaus B. Kas
pučio kabinete nuo šių metų 
pradžios kabo Didysis ginta
ro prizas, kuriuo kas dveji 
metai pagerbiami gražiausių 
ir patogiausių respublikos 
ūkių gyvenviečių šeiminin
kai. Pro naują dviaukštį ad
ministracijos pastatą šauna 
tiesi Sodų gatvė, raudonomis 
plytomis pagražinti gyvena
mieji namai, tvenkinys, sta
dionas. Čia pat įsikūrę ir 
zoniniai kultūros namai, bi
blioteka, prekybos centras.

Nemažai gyvenvietėje ir 
individualių namų. Žemdir
bių patogumui įsteigtas na
mų statybos kooperatyvas, 
norintiems statytis namą su
teikiamos įvairios lengvatos, 
duodama ilgalaikė paskola. 
Privačių namų savininkai, 
pamatę, kad vis gražiau gy
vena jų kaimynai komunali

TIESOS KRISLAI
Sena meilė nerūdyja.
Jeigu nori gyventi pilna to 

žodžio prasme, tai savo dar
bus turi pašvęsti tėvynei ir 
žmonijai.

Jei nieko gero nepadarei 
tėvynei, skaityk, kad negy
venai.

Tėvynė tai ne vien kraš
tas, kuriame gimei ir užau
gai, bet ir žmonės, su kuriais 
riša bendra kalba, bendri 
papročiai, bendri siekimai, 
bendros kraujo ryšys.

Žmogus be tėvynės—tai 
paukštis be sparnų, tai žuvis 
be vandens.

Ne tas patriotas, kuris 
tėvynės vardu prisidengda
mas garsiai šaukia ir daro 
didžiausias niekšybes, bet 
tas yra patriotas, kuris tyliai 
dirba tėvynei reikiamą dar
bą, aukojasi dėl savo krašto, 
dėl savų žmonių. Deja, pir
mųjų daugiau.

Tik darbe surandama lai
mė.

Darbas taurina žmogų.
Nereikia klausti kiek dar

bų padarei, o reikia klausti 
kokius darbus padarei.

Darbai turi būti matuojami 
ne kiekybe, bet kokybe.

Žmogų sutinka pagal apsi
rengimą, o palydi pagal dar
bą.

Ne vien imti reikia iš 
gyvenimo, bet ir duoti. Duo
ti reikia daugiau, negu imti.

Gyvenimas slidus. Nenu
slysti gyvenimo paviršiumi— 
menas.

Kęstutis Balčiūnas

niuose butuose, taip pat ėmė 
puošti aplinką medžiais ir 
gėlėmis. Prieš kelerius me
tus ūkis užveisė jaunuolyną, 
iš kurio naujakuriai nemoka
mai gauna reikiamų medžių 
ir dekoratyvinių krūmų. Pa
vyzdingai besitvarkantiems 
sodybų šeimininkams ūkis 
išlieja kiemuose asfaltą, pa
kloja šaligatvio plyteles.

Sodininkystės tarybinio 
ūkio gyvenvietė tapo ne vie
ną šimtmetį skaičiuojančių 
Žiežmarių gražiausiu mikro
rajonu. Su “senamiesčiu” jį 
jungia ne vien bendri keliai, 
inžinerinės komunikacijos. 
Žiežmarių vidurinėje mokyk
loje mokosi žemdirbių vaikai, 
čia yra buitinio aptarnavimo 
kompleksas, parduotuvės, 
vaikų darželiai. Todėl ūkiui 
nesvetimi ir šio buvusio vals
čiaus centro rūpesčiai.

Kitame Žiežmarių pakraš
tyje savo valdas plečia me
lioratoriai. Čia įsikūrusiai 
Kaišiadorių melioracijos sta
tybos montavimo valdybai už 
pavyzdingą aplinkos tvarky
mą, patogią melioratorių bui
tį prieš metus taip pat buvo 
įteiktas respublikinis prizas. 
Vis daugiau dėmesio buities 
patogumams, grožiui skiria 
ir trečioji Žiežmarių “šeimi
ninkė”—Tarpkolūkinė staty
bos organizacija.

Kurį laiką senieji Žiežma
riai plėtėsi platyn, gražėjo jų 
pakraščiai, o miestelio cen
tras liko lyg be šeimininko. 
Gyvenvietės Tarybos depu
tatai ėmėsi koordinuoti visų 
trijų miestelyje esančių or
ganizacijų veiklą. Kooperuo
tomis lėšomis pertvarkomos 
Žiežmarių gatvės, statomas 
naujas vandens bokštas, re
konstruojamas šios senos gy- 
venmvietės centras. Iš pa
grindų pertvarkomas ir se
nasis dešimties hektarų par
kas, baigiamas įrengti sta
dionas, tvarkoma poilsiavie
tė prie dirbtinio vandens 
telkinio. A. Norvaišas

Re rokite 
Laikraštį 
'LAISVĘ''

[Miestų ir rajonų
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„ . , .... Kaip gyvena kumečių ainiai

i Sunkią praeitį primena 
į Alytaus rajono “Dainavos” 
I kolūkio gyvenvietės pavadi
nimas—Kumečiai. Dabar šia
me kaime, informuoja “Ko
munistinis rytojus”, labai 

Į dažnos įkurtuvės, gyventojų 
! skaičius artėja prie 800. Pus
šimtis kolūkiečių šeimų gy
vena gerai įrengtuose komu
naliniuose butuose, kiti sta
tosi nuosavus namus. Išasfal
tuotos beveik visos gatvės.

Kolūkio statybininkai bai
gia įrengti 100 vietų vaikų 
lopšelį-darželį. Ateinančiais 
metais ūkyje pradės veikti 
naujas prekybos centras, 
stadionas, vandenų valymo 
įrenginiai.

Švyti mūrai prie šilų
Tarybinio ūkio administra

cijai padedant, daug žemdir
bių šį penkmetį pasistatė 
gyvenamuosius namus Šau
kėnuose, rašo “Komunistinis 
žodis”. Visi mokytojai aprū
pinti komunaliniais butais. 
Vidurinė mokykla gavo dide
lį priestatą su sporto sale, 
turtingais mokymo kabine
tais.

Šį penkmetį pastatytuose 
Šaukėnų zoniniuose kultūros 
namuose koncertuoja ne tik 
rajono saviveiklininkai, bet 
ir profesionalūs meno kolek
tyvai. Čia rašytojams iškil
mingai įteikiamos kasmeti
nės Žemaitės literatūrinės 
premijos, rengiamos liaudies 
meno ir dailės parodos. Nau
juosiuose rūmuose įsikūrė bi
blioteka, puikias darbo sąly
gas turi pagarsėjęs Šaukėnų 
etnografinis ansamblis, kiti 
meno kolektyvai.

Patogiau įsikūrė tarybinio 
ūkio administracija, apylin
kės Taryba, paštas. Iškilo 
naujas ambulatorijos ir vais
tinės pastatas. Pradėjo veik
ti vandenų valymo įrengi
niai. Dabar statomas naujas 
vaikų lopšelis-darželis.

Iš atliekų—gipsas
Originalią technologiją, 

kaip superfosfato gamybos 
atliekas paversti vertinga 
statybine medžiaga—foto- 
gipsu, paruošė grupė kaunie
čių.—Statybos ir architektū
ros mokslinio tyrimo institu
to bendradarbių, vadovauja
mi betono laboratorijos ve
dėjo, technikos mokslų kan
didato S. Stonio. Šiame dar
bo bare, pažymi “Vakarinės 
naujienos”, institutas pripa
žintas vedančiuoju šalyje.

Instituto eksperimentinėje 
gamybinėje bazėje, kuri šio
mis dienomis atiduota naudo
ti Kauno pramoniniame rajo
ne, bus sumontuota bando
moji fotogipso gamybos lini
ja. Ji perdirbs Kėdainių che
mijos gamyklos atliekas. 
Ateinančiame penkmetyje 
numatoma pastatyti fotogip
so betono dirbinių cechą, 
kuris tieks savo produkciją 
įvairioms respublikos staty
boms.

Pusė milijono lankytojų
Prieš metus Kopgalyje ati

darytame Jūrų muziejuje— 
akvariume, praneša “Tarybi
nė Klaipėda”, jau pabuvojo 
apie pusę milijono lankytojų.

Muziejuje nuolat daugėja 
eksponatų. Įvairių kriauklių 
ir koralų parvežė mokslinė 
ekspedicija, “Neringos” tiria
muoju laivu aplankiusi Mek
sikos įlanką, Karibų jūrą. 
Lankytojai susidomėję stebi 
šešis jaunus ruoniukus, ku
riuos mokslinė ekspedicija 
nukėlė nuo dreifuojančios le
do lyties Baltijos jūroje.

Artimiausi muziejaus dar
buotojų planai—praturtinti 
Baltijos žuvų akvariumą, įsi
rengti tropikinių Atlanto žu
vų akvariumus, pagausinti 
jūros žinduolių ekspoziciją. 
Muziejaus moksliniams dar
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i Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžiusi

buotojams pavyko sėkmingai 
aklimatizuoti pingvinus.

Vietnamiečiai mokosi 
Akmenėje

Grupė didvyriškojo Viet
namo pasiuntinių šią vasarą 
mokėsi Naujojoje Akmenėje 
cementininko specialybės. 
Jie dirbs Bimšono cemento 
gamykloje, kurią statyti 
Vietnamui padeda Tarybų 
šalis. Naujų profesijų vietna
miečius Akmenėje mokė la
biausiai prityrę meistrai.

Tarp atvykusiųjų, infor
muoja “Vienybė”, buvo vai
kinų, kurie dar neseniai su 
ginklu rankose kovėsi už 
savo šalies laisvę.

Kolūkiečių buičiai ir poilsiui
“Gegužės 9-osios” kolūkio 

Verbūnų gyvenvietėje veikia 
vandentiekis, kanalizacija, o 
artimiausiu laiku bus ir gam
tinės dujos. Žemdirbiai nau
dojasi visuomeninės pirties 
ir skalbyklos paslaugomis. 
Šiuo metu ruošiami projek
tai, o ateinančiais metais bus 
statoma nauja aštuonmetė 
mokykla su uždaru plaukimo 
baseinu, kolūkio valgykla ir 
vaikų darželis. Prie gyven
vietės melioratoriai įrengia 
tvenkinį.

Daug kolūkiečių gerai pail
sėjo vasarą. “Gegužės 9-o- 
sios” kolūkis, pažymi Šiaulių 
“Leninietis”, yra “Lino” poil
sio namų Palangoje ir “Eg
lės” sanatorijos Druskinin
kuose dalininkas.

Gabiesiems kaimo vaikams
Alytaus rajone, Dauguose, 

pradėjo antruosius mokslo 
metus vaikų dailės mokykla. 
Bendrojo lavinimo mokyklų 
4-9 klasių moksleiviai čia 
mokomi piešimo, tapybos, 
kompozicijos, grafikos, kera
mikos, mozaikos, dizaino, 
dailės istorijos. Visuomenei 
jau suruoštos dvi jų darbų 
parodos.

Naujuosius mokslo metus 
Daugų vaikų dailės mokykla 
sutiko gerokai praturtėjusi, 
rašo Alytaus “Komunistinis 
rytojus”.

Turtėja skulptūrų parkas
Tikru Klaipėdos papuošalu 

darosi Skulptūrų parkas.
Šią vasarą, praneša “Tary

binė Klaipėda”, stovykloje 
buvo pasirinktos trys pagrin
dinės temos: jūros augmeni
ja bei gyvūnija, pamario le
gendos ir Klaipėdos krašto 
kultūros istorija. Skulptorius 
A. Bosas savo kompoziciją 
paskyrė pirmosios lietuviš
kosios knygos autoriui M. 
Mažvydui. R. Kazlausko 
“Kopgalyje” susieta pamario 
praeitis su dabartim. Įdomūs 
R. Midvįkio, J. Genevičiaus, 
K. Musteikio, M. Navako, L. 
Garbos, D. Jefremovo, K. 
Jaroševaitės, V. Urbonavi
čiaus ir kai kurių kitų kūry
binės stovyklos dalyvių dar
bai.

Parinko A. Petrauskas
j

Eugenijus MATUZEYIČIUS

Laužtis
Jisai įsidegė iš lėto, atsargiai, 
Lyg būtų slegiamas nakties.
Ir vėl prigeso. . . Bet staiga 
Pašoko, sutraškėjo 
Ir metėsi aukštyn — 
Laukinis ir drąsus, 
Lyg pagaliau

ištrūkęs iš tamsios gelmės.

Ir prieš mane,
Tarytum baikštūs elniai, 
Mirgėjo, blaškės vi-paniys Šešėliai 
Patylomis 
į žolę krisdami. ..

O jis,
Nudžiugęs, laisvas, nirtulingas, 
Alsavo man j veidą

kaitrumu, 
drąsa ir jaunyste.

Ir viskas buvo
tartum žodžio ir širdies 

Ugninė legenda, 
Užgimusi iš metų ir dienų 
Damos.
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KANADOS ŽINIOS
\

Montreal, Quebec
Gerbiamieji “Laisvės” 
rėmėjai ir LLD nariai!

Kaip žinia, “Laisvės” vajus 
gauti naujų skaitytojų ir at
naujinti senas prenumeratas, 
taipgi sukelti $20,000 Jungti
nėse Valstijose ir Kanadoje 
jau senokai vyksta. Nors 
mūsų Kanadoje dauguma 
prenumeratų pasibaigia pa- 
baigoje metų, bet būtų labai 
gerai, kad skaitytojai savo I 
prenumeratas atsinaujintų, ; 
kol dar neatėjo šaltas oras ir j 
tiems, kurie darbuojamės, 1 
geriau negu vėliau klampoti 
po sniegą. Taipgi esate pra
šomi prisidėti aukomis, nes 
be jų laikraštis negalėtų išsi
laikyti.

Mes kanadiečiai turime 
problemą arba sunkumą su 
pinigų valiuta. Klausiau paš
to, koks dabar skirtumas 
tarp Kanados ir Jungt. Val
stijų dolerio. Sako, 18 centų.

Dauguma skaitytojų su
pranta tą skirtumą, bet yra 
ir tokių, kurie barasi, atro
do, kaltas laikraščio užrašy- i 
tojas už dolerio vertės smu
kimą.
GERAS PAVYZDYS

Prieš trejetą savaičių tele
fonu šaukia Verutė Marazie- 
nė. Sako, kad atvyko į Kana- ! 
dą aplankyti savo draugus ir 
pabėgti nuo Floridos karščių. 
Prašau ją atvykti ir mūsų j 
šeimą aplankyti. Ji sutiko, i 
tik su ta sąlyga, jeigu aš jai 
patarnausiu ir atnaujinsiu 
net keturias “Laisvės” pre
numeratas: 3 i Tarybų Lietu
vą ir 1 į Floridą, man. Na, ir 
už poros dienų Verutė atvy
ko.

Ji sako: Juozai, šiai paimki i 
šią šimtinę: $57 už prenume
ratas ir $43 aukų “Laisvei”.

Tai gražus pavyzdys vi
siems amerikiečiams ir kana- I 
diečiams.

Draugė Marazienė yra ma- ! 
loni ir draugiška moteris, j 
Mūsų visa šeima praeitais | 
metais praleidome pas ją 
Miami, Fla. Jautėmės, kad 
esame pas sesutę arba moti
ną. Tave atjaučia ir priima, 
kaip artimiausią giminę.

Baigdamas dar kartą atsi
kreipiu į visus LLD narius ir 
“Laisvės” skaitytojus:

To viso “Laisvės” vajaus 
darbo nepalikime kitam 
draugui, bet visi dirbkime, 
tai vajus bus sėkmingas! 
Laukiame visų jūsų pagal
bos. J. Urbanavičius

☆ ☆ ☆

SERGANTIEJI
Juozas Garbutavičius St. 

Cabrini ligoninėje pergyveno 
sunkią operaciją.

Irena Gudaitė dviem atve
jais buvo atvykus iš Toronto 
aplankyti savo sergantį tėve- 
lį-M. Gudą.
IŠVYKO GIMTINĖN

Danutė Šumskienė (kau
nietė), ilgai viešėjusi Mon- 
treale pas savo mamytę ir 
dukrelę, grįžo T. Lietuvon.

B. ir T. Bannon (Kvietins- 
kaitė) buvo išvykę į Ottawa į 
anūkėlio krikštynas. Kartu 
vyko ir “Grandpapa” B. 
Kvietinskas.

JUBILIEJAI, JUBILIEJAI
Neseniai Vytautas ir Onu

tė Giliai (Semijonienės duk
relė) gausių giminių ir drau
gų tarpe atšventė savo vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kaktį. Sukaktuvių banketas 
buvo labai puikus, “jaunieji” 
gausiai apdovanoti.

Rugsėjo 27 d. labai iškil
mingai, su visomis ceremoni
jomis paminėta Mikio ir Mar- 
garetos Laurynaičių 50 metų 
vedybinė sukaktis, kurioje 
dalyvavo daug svečių.

Jaunieji susilaukė labai

i Cleveland, Ohio
Moterų Klubo susirinkimas 

I įvyko rugsėjo 11 dieną ICA 
i svetainėj, 15901 St. Clair; 
I Ave. Nors dalyvių nebuvo 
tiek, kiek tikėtasi, bet susi
rinkimas pavyko. Pirminin
kavo Klubo pirm. A. Palton. 
Raportai pateikti ir priimti. 
Iš jų paaiškėjo/kad Klubas 
dar gerai gyvuoja, narių aps- j 
čiai turi, nors ne visos lanko ! 
susirinkimus. Vienos neatsi
lanko dėl sveikatos pašliji- 
mo, o kitos dėl transportaci- 
jos sunkumų.

Klubo šeimininkė Jose- ! 
phine B. į šį susirinkimą 
neatvyko todėl, kad jau tre
čia savaitė nesijaučia. Taipgi 
buvo raportuota, kad drau
gei Cheplai buvo pasiųsta 
kortelė su linkėjimais greitai 
susveikti, nes jau tūlas lai
kas kaip ji gydytojo priežiū
roje. Taipgi patyrėme, kad 
mūsų draugas W. Karsonas 
namie sveiksta ir tikisi se
kančiame Klubo susirinkime 
dalyvauti.

Pirmininkė prisegė “corsa
ges” Annai Stankus ir J. 
Žemaičiui jų gimtadienių 
proga. Po susirinkimo visos 
ir visi buvome pakviesti pa
sivaišinti skaniais užkan
džiais. Mes jiem sudainavo
me “Happy Birthday” ir įtei
kėme dovanėles.

Visi buvome raginami atsi
lankyti į sekantį Klubo susi
rinkimą, kuris įvyks lapkri
čio 13 d. toje pačioje svetai
nėje. Nepamirškime priimti 
mūsų mylimųjų draugių 
kvietimo.

Noriu praminti, kad mūsų 
laikraščių vajai jau senokai 
tęsiasi. Atsinaujinkite pre
numeratas ir paaukokite jų 
fondams, pagal išgalę. Taipgi 
užprenumeruokite laikraš
čius Lietuvoje savo mylimie
siems, taipgi padėkite užsi
prenumeruoti juos čia savo 
draugams, kurie patys tai 
padaryti finansiškai nepajė
gia ... J. Petraus

daug sveikinimų žodžiu ir 
raštu. Jų tarpe buvo popie
žiaus ir Kanados Ministerių 
pirmininko P. E. Trudeau 
sveikinimai.

Šią sukaktį organizavo ir 
jai vadovavo jubilijantės 
Laurynaitienėsvsesutė J. Ma
lišauskienė ir sūnus P. Lau- 
rynaitis. Puota buvo puiki, 
kuriai vadovavo Kurilienė, o 
jaunavedžiai gražiai apdova
noti.

Abejiem sukaktuvininkam 
linkiu sulaukti dar daug lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

MIRĘ TAUTIEČIAI
Rugsėjo 15 d. ilgai sirgęs, 

mirė Vilasalietis Otto Atratis 
(Atras), sulaukęs 77 metų 
amžiaus. Liko žmona ir duk
tė su šeima. Šermenyse 
dalyvavo kaimynai ir pažįs
tami. Į kapus palydėjusius 
šeima pavaišino restorane, 
kas dabar jau praktikuoja
ma. Velioniui amžina ramy
bė, o likusiai šeimai gili 
užuojauta.

Rugsėjo 22 d. Notre Dame 
ligoninėje mirė Albinas Sna- 
pauskas, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Paliko žmoną Pet
ronėlę Kerevičius, daug vai
kų, anūkėlių ir sesutę. Šei
mai gili užuojauta, o miru
siam ramybė.
IR VĖL LIGONINĖJE

Neseniai verdūnietis M. 
Gudas, išbuvęs keletą savai
čių ligoninėje, ir gerėjo, bet 
vėl teko atsigulti į Royal 
Victoria ligoninę. Linkiu li
goniui greitai pasveikti.

VIEŠNIA IŠ
VANCOUVER, B. C.

Pas K. ir E. Ambrasus 
lankėsi viešnia iš Vancouver, 
kuri anksčiau gyveno Mon- 
treale. Tai K. Ambraso se
sers duktė. Ji aplankė ir 
kitus artimuosius bei pažįs
tamus.
ATVYKSTA MENININKŲ Į 
GRUPĖ

Į Montrealą atvyksta gru
pė menininkų iš tarybinės 
Ukrainų respublikos, kurie 
spalio-October 15 d. čia kon
certuos. Vėliau teks praneš
ti, kur koncertas įvyks. P.

Didžiausias Vokietijos De
mokratinės Respublikos ar
cheologijos paminklas — 70 
ha ploto senoji keltų gyven
vietė Steinsburge prie Riom- 
hildo — bus muziejus po at
viru dangumi. Paruošti1 marš
rutai pasakos lankytojams 
apie žilą Pietų Tiuringijos 
praeitį, apie keltų, gyvenusių 
čia prieš 2500 metų, kultūrą 
ir buitį. Steinsburgas atidaro
mas lankyti visuomenei po 
150 metų trukusių mokslinių 
tyrinėjimų.

LONDON, ONT., CANADA

DĖKOJAME

Povilas ir 
Valerija Mažiliai

Rugsėjo 1 d. atšventėme savo vedybinio gyveni
mo penkiasdešimts metų.

Mūsų žentas ir abi dukros suruošė gražų ir 
vertingą balių ir mus apdovanojo. Anūkai pasakė 
gražus linkėjimus.

Mudu dėkojame nuoširdžiai žentui Gram Esler, 
dukrom Lilijai Esler ir Albertinai Warren ir 
visiems anūkams, o labiausiai Jime Esler už 
pasakymą gražų linkėjimų. Pasveikinimų gavome 
net iš Kanados vyriausybės iš Ottawa, Toronto ir 
London.

Dar kartą visiems širdingai tariame ačiū.

POVILAS ir VALERIJA MAŽILIAI

IŠ MANO VIEŠNAGĖS LIETUVOJE

Broliško bendravimo vaisiai 
ir kelionė į Šiaulius

VLADAS RAILA

Per pastarąjį dešimtmetį 
buvo daug kalbama ir spau
doje rašoma apie kultūrinį ir 
brolišką bendravimą, Tarybų 
Lietuvos lietuvių su išeivijo
je gyvenančiaisiais tautie
čiais. Tam puoselėjimui Lie
tuvoje veikia “Tėviškės” 
draugija—leidžianti savait
raštį “Gimtasis Kraštas”.

Mums, kuriems miela Lie
tuva ir ten gyvenantys mūsų 
broliai ir—sesės, turėjome 
daug progų susitikti su eks
kursijomis ir pavieniai atvy- 
kusiaisiais iš Lietuvos lietu
viais į Amerikos Jungtines 
valstijas.

Teko pabendrauti, patalki
ninkauti, ir pagal išgalės, 
parodyti mūsų gražų kraštą, 
asmeniškai užmegsti drau
giškus, broliškus ryšius, ku
rie, kaip mums, taip ir jiems 
paliko malonius prisimini
mus.

Man nuvykus į Lietuvą, su 
tais, kuriuos atvykusius į 
Ameriką sutikau; ir kurie 
kvietė susitikti, siūlėsi kuo 
nors padėti, patalkininkauti 
parodyti kasmet gražėjančia. 
Lietuvą. Tokią šiltą, drau
gišką, brolišką bendraviamo 
nuotaiką pajutau tik aplan
kęs savąją gimtinę.

Prieš du metus Los An
geles lankėsi Šiaulių miesto 
deputatų tarybos pirminin
kas Vilius Kazanavičius, su 
kuriuo teko susipažinti ir 
pabendrauti. Dabar jis jau 
gyvena Vilniuje, nes buvo 
pakviestas ministro pirmi
ninko pavaduotojo parei
goms rūpintis didžiųjų staty
bų vykdymu Lietuvoje.

V. Kazanavičius ekonomi
jos mokslo kandidatas, staty
bų ekspertas—daug nusipel
nęs Šiaulių miestui atstatyti. 
Štai jis telefonu praneša, kad 
jis su žmona vyksta į Šiau
lius ir pažada mane ten 
nuvežti. Toks pasiūlymas 
man labai maloni paslauga. 
Juk, Šiauliuose gyvena mano 
velionio brolio Stasio sūnus 
ir dukra.

Kelionę iš Vilniaus pradė
jome pusę vienuoliktos, lie
tučiui dulkenanti.

Šiemet Lietuvoje buvo ga
na daug drėgmės. Kelias 
kaip stalas—autostrada, nu
tiesta iki Ukmergės, toliau 
dar eilinis asfaltuotas plen
tas. Dairausi į abi puses; taip 
malonu paganyti akis po ža
lia augmenija pasipuošusius 
Lietuvos laukus.

V. Kazanavičius įdomus 
pašnekovas, visa širdžia atsi
davęs Lietuvos statybų ir 
ekonominio gyvenimo rūpes
čiams. Kalba nukrypsta ir 
link Amerikos; šį tą papasa
koju apie amerikietišką gy
venimą, ką V. Kazanavičius 
jau yra savo akimis matęs. 
Laikas taip greitai prabėgo, 
jau pradėjo matytis Panevė
žio miesto daugiaaukščių pa
statų kontūrai. Ak, tas Pa
nevėžys! Mano jaunystėje 
man atrodė jau didmiestis. 
Dabar—jau daugiau kaip ke
turis kartus didesnis!

Nuo Panevėžio du keliai 
veda į Šiaulius; vienas per 
Pakruojų kitas per Šeduvą ir 
Radviliškį. Paprašiau, kad 
važiuotumėm per Radviliškį, 
nes ten 1924-25 metais tar
navau kariuomenėje Geležin
kelių Batalijone. Radvilišky
je sustojome prie geležinke
lio stoties. Prisiminiau, kaip 
čia kareivių buvo mėgstama 
vieta liuoslaikį praleisti, su
tikti ateinančiuosius trauki
nius. Radviliškis buvo ir te
bėra didelis geležinkelių 
mazgas, tad čia pasimaišyda
vo visokio svietelio. Tada 
miestas buvo penki tūkstan
čiai gyventojų, centrinėje 
gatvėje keli dviaukščiai mū- 

rukai ir aukšta bonia pasi- 
i stiepusi katalikų bažnyčia. 
| Kitose gatvėse buvo prie 
■ žemės prisiglaudę mediniai 
i namukai. Dabar miestas išsi- 
I plėtęs. Pristatyta daug dau- 
! giaaukščių, mūrinių namų.
Apart buvusių, ir dabar iš
plėstų garvežių remonto 

' dirbtuvių ir stiklo fabriko, 
1 neperseniai pastatyta “Ne
ries” firmos žemės ūkio ma
šinų gamykla ir “Verpsto” 
trikotažo fabrikas. Miestas 
vejasi Šiaulius, dabar turin- 
turintis 20,000 gyventojų.

Už pusvalandžio pasiekėm 
Šiaulius. Šis miestas man 
buvo pažįstamas. Tarnauda
mas kariuomenėje Radviliš
kyje dažnai nuvykdavau į 
Šiaulius aplankyti pusbrolį 
Algimantą Railą, kuris tuo 
metu Šiaulių gimnazijoje 
dėste fiziką ir matematiką.

Dabar Šiauliai nebe tie, 
kokie buvo tuo metu. Per 
baisųjį antrąjį karą miestas 
buvo sugriautas, išdegintas. 
Darbščios lietuvių rankos 
miestą atstatė, pastatė kone 
visą naują, kuriame dabar 
išplėstoje industrijoje dirba 
ir gyvena 122,000 gyventoju.

Dar buvo ankstyva pava
karė, kai sustojome prie 
Šiaulių miesto vykdomojo 
komiteto būstinės. V. Kaza
navičius mane perstatė jau
nam Šiaulių miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkui 
Kęstučiui Zaleckiui, Sako, 
paskambink giminėm, kad 
pas juos atvyksi apie vienuo
liktą valandą vakaro. O buvo 
dar tik penkta. Nustebau, ką 
jie su manim tą laiko tarpą 
darys.

Na, ir prasidėjo labai įdo
mus turas. Pirmiausia paro
dė miesto vykdomojo komi
teto raštinių kabinetus, po
sėdžių kambarį, labai gražią 
puošnią salę, kurioje 250 
miesto žmonių išrinkti depu
tatai susirenka apsvarstyti 
miesto poreikius.

Šiauliečiai daug dėmesio 
kreipė į šios įstaigos įnterje- 
ro įrengimo menišką grožį, 
užtai yra suteikta moderniš
ka trofeją, kaip vieną iš 
gražiausių Lietuvoje, miesto 
vykdomojo komiteto įstaigą.

Po to vykome į inžinierių 
namus. Šiaulių miesto pra
monėje dirba virš 2,000 inži
nierių. Tokie rūmai buvo 
reikalingi.

Mus sutiko jauna, graži 
lietuvaitė. Didžiulėje teatri
nėje salėje parodė filmą, 
kaip karo metu Šiauliai buvo 
sugriauti. Kiek darbo, pa
stangų ir lėšų reikėjo atsta
tyti, išplėsti iki šių dienų 
miesto dydžio!

Dabar Šiauliai —šiauries 
Lietuvos žymus pramonės ir 
kultūros regijono centras. 
Čia veikia aukštoji pedagogi
nė mokykla, joje mokosi 
2,000 studentų.

Šiauliuose veikia politech
nikumas, keturios technikos 
ir keturios profesinės moky
klos, 17 vidurinių mokyklų, 
dramos teatras ir 5 kino 
teatrai.

Šiauliečių patogumui poil
siauti, prie Bubių užtvenkta 
Dubysa, išsiliejo 500 hektarų 
Bubių marios.

Išbujojo dviračių, elektri
nių variklių spalvotų televi
zorių, presesinių mašinų, 
odos trikotažo, saldainių ir 
kitokia pramonė. Tai milži
niški darbai, kuriuos šiaulie
čiai atliko per 35-erius me
tus.

Apžiūrėjome Šiaulių naują 
biblioteką, turinčią pusę mi
lijono knygų. Viena geriau
sių Lietuvoje. Puikuojasi tai 
naujas, daugiaaukštis Šiaulių 
viešbutis; jo kambariai ele
gantiškai įruošti, apstatyti 

moderniškais baldais—net ir 
sostinės viešbučiai turėtų 1 
jam pavydėti!

Bevažinėdamas po miestą 
. pamačiau kitų įdomių vieto
vių, paminklų. Grožėjausi 
miesto prekybos centre už- ■ 
darytą-paliktą tik pėstie- 

i siems Vilniaus gatvę. Gatvė 
išklota betonimėmis plokštė
mis, įruoštose kliombose žy- į 
di gėlės, pagaminti patogūs 
suolai pailsėti: tai irgi šiau- 
lietiška naujovė.

Nuvykome į Salduvės pi- 1 
liakalnį, kur ant Lietuvos 
miškų galiūno, ąžuolo lie- 

i mens iškaltas užrašas, kai t ’
I 1236 metais Saulės mūšyje 
lietuviai sutriuškino kalavi- 

i juočių ordeno kariuomenę.
Netoli nuo čia pastatytas 

I kitas didžiulis monumen- 
i tas—trijų karių skulptūrinė 
grupė, pagerbti Tarybinę 

' Armiją, Šiaulių išvaduoto
jus. Skulptorius K. Patam
sis, arch. G. Pajarskaitė. 
Šalia sienoje išlietas masinis 
kariškų figūrų Horeljefas lie
tuvių divizijai pagerbti. Šią 
vietą daug turistų su pagar
ba aplanko, ir padeda gė
les .. .

Bevažinėjant po miestą 
pradėjo temti. Sustojom prie 
naujųjų moderniškų santuo
kos rūmų. Čia mus sutiko 
ilga suknia pasipuošusi da
ma, kuri prisaikina ir užmez
ga dviejų įsimylėjusiųjų žmo
nių šeimyninio gyvenimo 
mazgą. Muzikas pagrojo var
gonais, parodydamas, kaip 
toks svarbus gyvenimo mo
mentas vykdomas ir palydi
mas jautria, romantiška mu
zika. Gretimam kambaryje 
gražioji dama atidarė bonką 
šampano. Mat, tradiciniai— 
po sutuoktuvių jaunavedžiai 
išgeria po taurę. Ir mes 
išgėrėm po šampano taurę už 

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

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

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$20,000 FONDAS

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* ♦ ♦

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

visų jaunavedžių, kurie pra
deda vedybinio gyvenimo ke
lią iš šių santuokos rūmų, 
sveikatą . . .

Maniau, kad tuo viskas ir 
baigsis. Kęstutis Zaleckas 
dar pasikvietė į netoli esamą 
naktinį klubą, kuriame prie 
egzotiško kokteilio taurės 
vyko įdomi meniška progra
mą, kai virš dvidešimt artis- 
tų-dainininkų, muzikantų ir 
šokėjų grupė, linksmino pil
ną klubą publikos. Programą 
atliko aukšto meniško lygio, 
estradinės muzikos, dainų ir 
šokių atlikėjai.

Po programos ir gausių 
vaišių, įspūdžiais apsvaigusi 
Kęstutis Zaleckas mus nuve
žė pas brolio dukrą Laimutę 
Staškienę. Ten prie de- 
vinaukščio namo atvykstan
čio mūs laukė. Ten, nuo 
pusės dvyliktos nakties nuo 
lifto išjungia elektrą. Tad į 
devintą aukštą teko lipti 
laiptais.

Dėkoju Kęstučiui Zaleckiui 
ir jo sekretorei Emilijai Va
latkienei už turo metu drau
gišką palydą ir vaišes, V. 
Kazanavičiui ir jo žmonai už 
globą. Ten būdamas giliai 
pajutau mūsų lietuvių broliš
ką draugystę.

MUMIJA GRĮŽO 
NAMO

Prieš metus Egipto mumija 
buvo atgabenta Į Paryžių gy
dytis. Kaip pranešė JAV žur
nalas „Newsweek“, prancū
zų mokslininkai radioakty
viais spinduliais apvalė mu
miją nuo įvairių grybelių, 
parazitų ir bakterijų. 3000 
metų amžiaus faraono mumija 
sugrįžo atgal j Kairą. Ten ji 
buvo sutikta su karališka pa
garba ir iškilmėmis — garbės 
targyba, kariniu saliutu.
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Liaudis protestuoja 
ir reikalauja

ST. PETERSBURG, FLA.

Syndenham ligoninės, kuri randasi tirštai juodaisiais 
žmonėmis apgyventoje miesto dalyje Harleme ir yra viena 
iš 18 miesto užlaikomų ligoninių. Apie ligoninės reikalingu
mą niekas neabejoja, bet miesto meras užsispyrė ją 
uždaryti. Vietos gyventojai protestuoja ir reikalauja 
ligoninę palikti kaip yra.

SOUTH BOSTON, MASS.
Jau praėjo 15 metų kaip 

mirė mano mylimas vyras 
Jonas Žekonis, po 5 metų 
vėžio ligos. Jis mirė nuo 
širdies priepuolio.

1947 metais sausio mėnesį 
mes pirmą kartą nuvykome į 
Miami. Floridą. Nusipirkome 
žemės, nes mums labai pati
ko šiltas oras. Iš pradžių 
nusipirkome “trailerį”, vė
liau pradėjome statyti namą. 
Jonas atliko daug darbo, nes 
jis buvo mūrininkas.

Kol draugai sukėlė pinigų 
klubui pirkti, pikninkus 
rengdavo mūsų name.

Helen Žekonis, žmona

SOUTH BOSTON, MASS. d

LIŪDNAS PRISIMINIMAS Į

Jono Žekonio į

Mirė 1965 m. rugsėjo 22 d.
Mano mylimas vyras mirė Miami, Floridoje. Jo i

pelenus parvežėme į Boston, Mass, ir palaidojome. e
Pastatėm antkapį, kad žmonės žinotų, kad toks l 
žmogus gyveno.

HELEN ŽEKONIS-žmona

Rugsėjo 6 klubiečiai savo 
Į salėje turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Valdyba 
bei renginių komisija pateikė 
raportus.

V. Bunkus sakė, kad ne
mažas skaičius klubiečių bu
vo išvykę atostogų. Malonu 
matyti juos sugrįžusius gero
je nuotaikoje. Nuo dabar 
mūsų veikimas eis nustatyta 
tvarka.

Julė Andriulienė viešėjo T. 
Lietuvoje. Buvo pristatyta 
papasakoti, ką ji matė. Julė 
sakė, kad jeigu ir kasmet 
nuvyksi Lietuvon, visuomet 
pamatysi ką nors naujo. Lie
tuvoje viskas gerai tvarko
ma. Lietuva graži. Pastebė
jau didelę pažangą visose 
gyvenimo srityse.

Helena Janulytė ir Lilijan 
Novak atostogavo New Jer
sey. Buvo nuvykusios į New 
Yorką. Dalyvavo LDS sei
me.

Helena Janulytė pasveiki
no seimo dalyvius nuo St. 
Petersburgo pažangiųjų lie
tuvių. s

Susirinkimą pabaigus, bu
vo paruošti pietūs. Popietė 
prabėgo draugiškai.
KUOPOS VEIKLA

Rugsėjo 13 Lietuvių Pilie
čių salėje įvyko LLD 45 
kuopos susirinkimas. Jį pra
dėjo kuopos pirm. S. Kuz
mickas. Toliau susirinkimą 
vedė Adelė Pakalniškienė.

Kuopos valdyba ir renginių 
komisija pateikė raportus. 
Raportai priimti.

“Laisvės” vajininkas Povi
las Alekna sakė, kad “Lais
vės” vajus jau įpusėjęs, pra
šė skaitytojus bei rėmėjus 
kooperacijos.

Susirinkimas nutarė atnau
jinti “Neurosurgeon’s” žur
nalą ir užprenumeruoti naują 
“Of Urology” žurnalą Lietu
vos mokslo Mokslo Institu
tui.

Kuopos pirmininkas Stasys

I Kuzmickas padėkojo šeimi
ninkėms: V. Kuzmickienei, 
H. Šarkiūnienei, H. Siaurie- 
nei už skanius pietus. Po to 
sekė šokiai iki vakaro.

MŪSŲ LIGONIAI
Jau seniai serga Vera Nor

vilienė. Jos vyras Tomas 
taipgi nesveikuoja. Petras 
Zaukas pergyveno dvi opera
cijas. Dar randasi ligoninėje. 
Sveikata gerėja. Kostas Da- 
malakas buvo ištiktas širdies 
smūgio; jau sveiksta.

Mūsų pobūvių solistas Lar
ry Strack pergyveno skau
džią operaciją Hubert Rut
land ligoninėje. Jam nupjovė 
dešinę koją aukščiau kelio. 
Dar tebėra ligoninėje.

Jonui Stančikui suparaly- 
žavo dešinę ranką. Paguldy
tas Hubert Rutland ligoni
nėj.

Vera Kasparienė pergyve
no akių operaciją. Linkiu 
ligoniams greit ir pilnai su- 
sveikti.

MIRĖ
Savo namuose Clearwater, 

Fla., rugsėjo 30 mirė Walte- 
ris Strolis, 68 metų amžiaus. 
Buvo mūsų pobūvių muzi
kantas ir mūsų organizacijų 
narys. Paliko liūdėti žmoną 
Margaret, sūnų ir dukrą su 
šeimomis Chicagoje, brolį 
Kanadoje ir seserį ir brolį 
Lietuvoje.

♦ Velionio palaikai išvežti į 
Chicagą. Bus palaidotas Lie
tuvių tautinėse kapinėse.

Velionio artimiesiems reiš
kiu širdingą užuojautą.

PRANEŠIMAI
Spalio 11 dieną įvyks LLD 

45 kuopos susirinkimas.
Spalio 18 dieną įvyks klubo 

parengimas.
Spalio 25 dieną įvyks LLD 

kuopos parengimas.
Įvyks 314—15 Avė. South.
Prašom visus įsidėmėti ir 

dalyvauti. , V. Rimkienė

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Ievai Graunienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukroms ir sūnui 

bei jų šeimoms; taipgi visiems artimiesiems ir
draugams.

W. Misiūnas
P. Kolendo
A. ir I. Bimbai
C. Bender
Ieva Mizarienė
Anne Yakstis

A. ir E. Jeskevičiutės
A. Babarskienė
P. ir N. Ventai
W. A. Malin
S. Stasiukaitienė
W. ir A. Yuskovic

J. Siurba

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MŪSŲ MYLIMO TĖVO

Juozo Weiss
Jis atsiskyrė iš mūsų tarpo prieš vienerius 

metus, bet jis visuomet gyvens mūsų mintyse ir 
širdyse.

Mes jo pasiilgę.

FRANCES DAVIS-dukra 
RICHARD LEE —sūnus 

ir šeimos

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

F”
CLIFFSIDE, N. J. 

Mirus

Josephine Augutienei
Reiškiame gilią užuojautą jos giminėms, visiems 

artimiesiems bei draugams.
A. P. Bečienė
M. Navickas
A. N. Iešmantai
V. A. Nevins
H. F. Mankauskas
A. Švėgžda
Stella Danis

Connie Urbšaitis 
Mary Kvietkas 
Mary Koch 
Mary Bružas 
Olga Šimkus 
J. Smalenskas 
T. Chalkis

J. Lazauskienė
Miami, Fla.

MIAMI, FLA.
Mirus

J omii Thomsonui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai 

Sofijai, sūnui Eugene ir jo šeimai, visiems 
artimiesiems bei draugams. Jonas mėgo dainą ir 
dainavo Aido Chore, kol prieš 5 metus susirgo. 
Mes liūdime, netekę gero draugo.

Frank ir Helen Mankauskai Steve Kanapė 
Natalie ir August Iešmantai Magdalen Novitski 
Marie Koch 
Stella Danis 
John Andrus 
Anna Surmay 
Paul Pasichnyje 
Mary Kaszawski 
Mary Kissel 
Bertha L. White 
Peggy Rozensky 
Connie Urbaitis

Alexander

Apolonija Bečienė 
A. Švėgžda 
J. Smalenskas 
John S. Nahorniuk 
Jessie Macina 
Kapitsin 
Sonia Smitreff 
P. & M. Pocius 
Mary Bružas 
Joseph Nevins

MIAMI, FLA.
Mirus

Jonui Thomsonui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai 

Sofijai, sūnui Eugene ir jo šeimai, visiems 
giminėms, artimiesiems bei draugams.

MIAMI SOCIALIO KLUBO VALDYBA 
ir NARIAI

DETROIT,
MOTERYS

Ir vėl prasidės Detroito 
Moterų Pažangos Klubo susi
rinkimai. Pirmas toks susi
rinkimas vyks sekmadienį, 
spalio 12 d. tuojau po LDS 
susirinkimo. Jau laikas užsi- 
mokėt duokles ateinantiems 
metams. Po susirinkimo Pat 
Stunskas sutiko pagamint 
vaišes. Įsitėmykite, visos 
moterys susirinkime daly
vaukite!
LDS SUSIRINKIMAS

LDS 21 kp. pirmasis susi
rinkimas šį sezoną įvyks sek
madienį, spalio 12 d. 11 vai. 
ryto Detroito Lietuvių Klubo 
patalpose. Susirinkimas 
svarbus, nes bus pateiktas 
raportas iš įvykusio LDS 
suvažiavimo New Yorko val
stijoje ir raportas iš Bowle- 
rių Turnyro, įvykusio De
troite. Pirmininkas Tony Va
saris prašo visų susirinkime 
būtinai dalyvaut ir ne tik 
išklausyt raportų, bet pasi
ruošti žieminio sezono veik
lai.
LLD SUSIRINKS

LLD 52 kp. pirmasis susi
rinkimas šį sezoną įvyks sek
madienį, spalio 12 d. tuoj po 
Moterų Klubo susirinkimo. 
Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus planuojama sezono veik
la.
IŠVYKO

Mūsų geros klubietes Eli
zabeth Ulinskienės brolis iš 
Detroito išvyko ir nuolatiniai 
apsigyvens New Haven, 
Conn, su savo broliu. Juozui 
Daržininkui, “Laisvės” skai
tytojui, linkime gero gyveni
mo naujoje vietoje.
VAIZBOS BUTAS

Detroito Lietuvių Vaizbos 
Būtas susirinko Detroito Lie
tuvių Klube rugsėjo 23 d. ir 
išrinko ateinantiems metams 
valdybą: pirmininkas—Algis 
Zaparackas, vicepirm.—Leo 
Petronis, užrašų sekreto
rius—Alfons Rye, finansų 
sekretorius—Clem Patocki, 
iždininkė—Antoinette Web
ber, maršalka—Stanley Ra- 
čiukaitis, garsinimų direkto
rius—Albert Misiūnas, di
rektoriai—John Laconis, 
Alex Conrad, Petras Put- 
rius, Joseph Panavas ir Yo
landa Bauža Zaparackas. Ar
tėja nauji metai, ir vėl visi 
gausime vaizbos buto kalen
dorių.
SERGA

Sužinojome, jog klubietė 
Martha Racūnas randasi 
Dearborn Klinikėje. Ji turi 
kojos skaudulį. Linkime jai 
greit pasveikt ir vėl veikt su 
mumis.
GRYBAVO

Jau ruduo. Visi laukia gry
bų. Aną dieną į mišką buvo 
išvykę Servit Gugas ir Mikas 
Stunskas, bet grybų mažai 
surado. Kitą kartą gal jiem 
geriau seksis.
KLUBO SUSIRINKIMAS

Detroito Lietuvių Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
rugsėjo 28 d. Klubo patalpo
se. Dalyvavo daug narių. Po 
susirinkimo buvo vaišės, ku
rias paruošė Antonette Ga
relis ir Emma Rye. Pat 
Stunskas iškepė skanių tor
tų.

Sekantis Klubo susirinki
mas bus sekmadienį, spalio 
26 d. 10 vai. ryte.
SVEČIAI WINDSORE

Iš New Yorko į Windsorą, 
Kanadą, rugsėjo 23 d. atskri
do Rodinos grupė iš Tarybų 
Sąjungos. Tarp jų ir du 
lietuviai: “Gimtojo Krašto” 
atsakingas sekretorius Juo
zas Kuckailis ir Vilniaus aka
deminio operos ir baleto 
teatro solistė Vitalija Šįškai- 
tė. Kazys Stankus juos pasi
tiko ir atsivežė į savo namus, 
kur su garbingais svečiais iš 
Tar. Lietuvos įvyko vakarie
nė ir susipažinimas. Vakare-

MICHIGAN
niauti susirinko sekami: 
George Kuodis, Leonas ir 
Julia Svirpliai, Mikas ir Pat 
Stunskai, Petras Karalius, 
Servit ir Ruth Gugai, Simo
nas Kunsaitis, Tony Rimša, 
Stanley ir Emily Baltuliai, 
Albinas ir Susan Bubneliai, 
Teofilė ir Stefanija Masis. 
Skanią vakarienę paruošė 
Julia Svirplys ir Emily Bal
tulis, o detroitiečiai atsivežė 
stiprosios. Valgiai, gėrimai, 
nuotraukos, dainavimas ir 
pabendravimas ir susipažini
mas su mielais svečiais iš 
Tar. Lietuvos liks ilgiems 
laikams maloniai prisiminti.

Rytojaus dieną, rugsėjo 24 
d. įvyko banketas ir koncer
tas Ukrainų Svetainėje, 
Windsore. Bankete ir kon
certe buvo virš 250 žmonių: 
rusų, ukrainų, latvių ir lietu
vių. Koncerte dainavo sve
čiai: keturi vyrai ir dvi mote
rys. Visi dainininkai iš ope
ros teatrų: Latvijos, Baltaru
sijos, Maskvos, Ukrainos ir 
Lietuvos. Viena moteris bu
vo ukrainė, o kita lietuvaitė 
Vitalija Šiškaitė. Pianistė 
buvo iš Maskvos, o progra
mai vadovavo Bolšoi operos 
solistas.

Banketas ir koncertas bu
vo geriausi. Publika buvo 
taip sužavėta kad būtų gali
ma buvę girdėt adatą krin
tant ant grindų. Koncertas 
tesėsi apie porą valandų. 
Visi dainininkai nepaprastai 
gražiai dainavo. Bet, žinoma, 
mums geriausiai patiko mūsų 
lietuvaitė iš Vilniaus Vitalija 
Šiškaitė.

Po koncerto visi lietuviai 
atsisveikinome su svečiais iš 
Tar. Lietuvos ir su linksma 
širdžia grįžome į namus, ne
paprastai patenkinti banke
tais, koncertu ir susipažini
mu su svečiais. Dėkui kana
diečiams už pakvietimą į 
Windsorą. Stefanija

New York. — Johns-Man- 
ville ir vienuolika kitų asbes
to gamintojų patraukti į teis
mą dėl nepakankamų apsau
gos priemonių. Darbininkai 
skundžiasi, kad jie buvo pri
versti naudoti asbesto pro
duktus ir susirgo įvairiom 
ligom.

Aidiečiams
Aido Choro repeticijos 

įvyks šeštadienį, spalio 11 
d., 3 vali po pietų Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašome visus narius daly
vauti, taipgi kviečiame nau
jai įstojanČius.

P. Venta, pirmininkas

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kp. susirinkimas 
įvyko rugsėjo 9 d. draugų 
Svinkūnų namuose.

Narių atsilankė neperdau- 
giausia. Nariai svarstė drau
gijos reikalus, taip pat kalbė
jo apie “Laisvės” vajų. Kai 
kurie draugai užsimokėjo 
“Laisvės” prenumeratas ir 
dar paaukojo “Laisvės” fon
dui. Tuo pačiu laiku draugai 
aplankė Juozą Svinkūną, ku
rio sveikata silpna. Jo širdis 
silpna, taip pat ir kojos sun
kiai begali pavaikščioti, bet 
pavalgyti dar ateina prie 
stalo.

Draugės ir draugai labai 
užjaučia. Jis buvo darbštus 
žmogus, atliko daug gerų 
darbų. Senatvė jį sulamdė,— 
paliko bejėgis.

Keletas jo draugų irgi su
laukė senatvės nelabai drūti: 
J. Vaitonis, V. Ruginis, S. 
Shukis, B. Yokubonis, K. 
Yenkeliūnienė.

Linkiu visiems draugams 
geros sveikatos.

M. Svinkūnienė

Išnuomojamas 
kambarys

Vienas didelis kamba
rys išnuomojamas vyrui 
bei moteriai. Galima var
toti virtuvę. Vieta: Rich
mond Hill arti tranzito 
patogumų. Skambinkite 
po 5 vai. vakare: MI 
1-4120

Remkite
Laikraštį 
'LAISVĘ"

BRIEFS
The Toxic Substances 

Strategy Committee repor
ted to President Carter that 
20 percent of all cancers are 
job related and 80 percent to 
90 percent are environmen
tally produced.

* * *
A 31-year-old Los Angeles 

woijian who claims a deodo
rant tampon caused her to 
suffer toxic shock syndrome 
has filed a $10 million law 
suit against International 
Playtex Inc.

* * *
It said in The New York 

Times: “Love of Pablo Picas
so has no pride. And so they 
begged. They pleaded. They 
even tried unsuccessfully to 
bribe Christine Crawley, a 
security guard, to let them 
in. Failing that, they leaped 
over the gray velvet rope 
separating ticket holders 
from ticket seekers. It was 
the closing day of the Picas
so exhibition at the Museum 
of Modern Art, and people 
were desperate.”

The museum estimates 
that 1,2 million to 1,5 million 
people visited the Picasso 
exhibit.

* * *
Members of Congress, 

exempt from the many laws 
they have passed on civil 
rights and equal opportuni
ty, pay female employees 
lower salaries then they do 
male employees and give 
them fewer top jobs, accor

ding to a survey released 
Sept. 30 by the Capitol Hill 
Women’s Political Caucus. 

* * ♦
At hearings held last 

month by the United Nations 
Committee on Decolonization 
on the issue of Puerto Rican 
independence Eneida Vaz
quez testimony stated as 
follows: “It is my honor on 
this occasion to address the 
decolonization committee for 
the fifth consecutive year on 
behalf of the Puerto Rican 
Committee for International 
Solidarity. These two united 
bodies are composed of vari
ous organizations of Puerto 
Rican independence move
ments. Their basic responsi
bility is to promote interna
tional solidarity for the inde
pendence of Puerto Rico.”

Use

Erneida Vazquez as she 
testified at the UN




