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KRISLAI
Džiugūs rezultatai 
Buvo graži ir turininga 
Ne tuo keliu į taiką 
Angela Davis 
Nenusipelnyta garbė 
Tą pačią dieną

— A. Bimba —
Baigėsi laikas kaupimui 

medžiagos dėl Laisvės Jubi
liejinio Albumo. Rezultatais 
tik reikia pasidžiaugti. Tai 

. bus albumas, kokio gal ne
bus buvę išleidęs joks lie- 

r tuviškas laikraštis nei čia 
Amerikoje, nei ten Lietuvo
je. Atsiliepimų suplaukė la
bai labai daug. Jis turėtų 
pasirodyti 19 71 metų pra
džioje. “Laisvė” pradėjo ei
ti 1911 metais. Vadinasi, 
ateinančių metų pradžioje 
jai sukaks šešiasdešimt 
metų.

Prie medžiagos sutvarky
mo ir paruošimo spaudai 
prakaitavo dr. Antanas Pet
riką. Sunku ir įsivaizduo
ti, kiek daug kruopštaus 
darbo jis įdeda.

Taip pat laisviečiams rei
kia tikrai džiaugtis perei
tos vasaros parengimais. Jų 
buvo apsčiai, ir visi gražiai 
pavyko. Širdingiausias pa
dėkos žodis eina tiems drau
gams, kurie rūpinosi jų su
ruošimu.

< t Parengimai jau persikelia 
f sales. Ir čia reikės nema
žai pastangų. Daugumoje 
tie patys veikėjai ir veikė
jos mesis į darbą.

“Laisvės” vajus jau pra
deda įsisiūbuoti. Iš kores
pondencijų pastebėjau, kad 
montelietis Jurgis Šimaitis 
bene bus pirmutinis jau pa
sirodyti su gražiais laimė
jimais. Jis jau turi ir nau
jų skaitytojų.

•

Ne tuo keliu bus pasiek
ta Vietname taika, kokį 
Amerikai ir visam pasau
liui siūlo mūsų prezidentas 
N i x o n a s su savo penkių 
punktų “taikos” programa. 
Ji nepriimtina vietnamie
čiams. Ją vietnamiečiai kie
tai atmetė.

Amerikiečiai yra įsiveržė- 
j liai ir užpuolikai. Nė vie- 
7 ®as vietnamietis netrempia 
* mūsų Amerikos žemės.

Vietnamiečiai sako: Išsi- 
kraustykite iš mūsų žemės, 
iš mūsų namų, ir bus taika! 
Paliaubos bus automatiškos. 
Mes užtikriname, kad mes 
neatvažiuosime į Ameriką ir 
nešaudysime į amerikiečius!

Įžymioji juodoji veikėja 
Californijos universiteto 
profesorė komunistė Ange
la Davis pagaliau sumedžio
ta ir pasodinta už grotų 
New Yorke. Jai net nepri
metama, kad ji dalyvavo 
Californijoje politinių ka
linių pastangose pabėgti, 
kurių eigoje buvo nušautas 

^teisėjas. Ji tuo laiku buvo 
^£al už kelių šimtų mylių nuo 

tos vietos.
f Jai tik primetama, kad 

būk revolveris, iš kurio kul-
j(Tąsa 3-ame pusi.}

Centraline Žvalgybos Agentūra 
atsakinga už civilinių žmonių 

skerdynes Pietų Vietname

Jungtinių Tautų Asamblėjoje

Fort Hood, Texas. — Ad
vokatas Ossie Brown, ser- 
žento Mitchell gynėjas, tei
sme tvirtina, kad už atlik
tas Pietų Vietname civilinių 
skerdynes atsakinga Cent- 
ralinė žvalgybos Agentūra, 
kurios direktyvos siekė ir 
My Lai civilinių skerdynes.

Brown reikalavo pakvies
ti teisman tuos, kurie tikrai 
kalti dėl ištikusių skerdy
nių. Jis siūlė pakviesti CŽA

AFL-CIO ragina balsuoti prieš 
Nixono peršamą ekonomiką

Washingtonas. — AFL - 
CIO kaltina prez. Nixona 
bandymu patraukti balsuo
tojus republikonų pusėn 
tam tikrais grasinimais, ku
rie gali būti susieti su įvai
riais darbais.

Nixono administracija nu
rodo, kad labai svarbu išlai
kyti darbus. O tai esą gali
ma padaryti lapkričio 3 d. 
balsuojant už republikonų

Social Security 
pakils automatiškai
Washingtonas. — Senato 

Finansinis Komitetas įrašė 
į Social Security bilių svar
bų punktą, kuris leis pensi
jas pakelti automatiškai, 
kai pragyvenimo lygis pasi
kels. Kai Kongresas susi
rinks lapkričio 16 d., tuomet 
jis galės tą bilių patvirtin
ti ar atmesti.

Jeigu jis pataps įstatymu, 
tuomet 26 milijonai pensi
ninkų galės gauti automa
tiškai padidintą pensiją, 
kai pragyvenimo lygis pa
kils 3 ar daugiau procentų.

Minėjo 25 mėty Laoso 
nepriklausomybę

Maskva.—Socialistinės ša
lys gražiai paminėjo 25 me
tų sukaktį nuo Laoso ne
priklausomybės paskelbimo, 
kai buvo japonai iš Laoso 
išvaryti.

Kartu pasižadėjo tęsti vi
sokią paramą Laoso liau
džiai, kovojančiai prieš 
Amerikai tarnaujančią val
džią.

Gus Hali gimtadienis 
plačiai minėtas

Maskva. — JAV Kompar
tijos generalinio sekreto
riaus 60-asis gimtadienis 
buvo plačiai minėtas socia
listiniame pasaulyje.

Tarybinėje tele vizijoje 
gimtadienis buvo atžymėtas 
per 20 minučių. Tai galėjo 
matyti milijonai tarybinių 
ir kitų šalių žmonių.

Belfast, šiaurės Airija. — 
Dvi nedidelės bombos spro
go ant geležinkelio.

direktorių Helms. Teisme 
ramiai sėdėjo minimos 
agentūros advokatas Grea- 
nay. Jis kai kuriems išsireiš
kė, kad žvalgyba nesanti 
įvelta į skerdynes.

Atrodo, teisme norima ap
kaltinti Mitchellį, suverčiant 
ant jo visą kaltę , kuomet 
Centraline žvalgybos Agen
tūra ir toliau galėtų ramiai 
diriguoti armijai Indokini
joje.

kandidatus, kurie kaip tik 
rūpinasi aukšta gamyba ir 
suteikimu darbų.

AFL-CIO nurodo, kad Ni
xono administracija, kaip 
tik priešingai, sudarė sąly
gas sumažinti ekonomiką ir 
padidinti bedarbių skaičių. 
Visiems aišku, kad šiuo me
tu pramoninė gamyba su
mažėjusi, bedarbių skaičius 
padidėjęs.

A. Gromyko atvyko j 
New Yorką

Jungtinės Tautos.—TSRS 
užsienio reikalų ministras 
Andrejus Gromyko atvyko 
su savo delegacija į New 
Yorką dalyvauti Jungtinių 
Tautų asamblėjoje.

Pirmiau buvo numatyta, 
kad prem. Kosyginas atvyks 
į asamblėją, bet paskiausio
mis dienomis nusitarė ne
vykti. Amerikos komerci
nėje spaudoje šmeižtai Ta
rybų Sąjungos, Nixono ad
ministracijos neteisingi kal
tinimai, būk TSRS laužo 
mūšių paliaubas Vidurio 
Rytuose sudarė nepalankią 
atmosferą jam vykti į Jung
tines Valstijas.

Egiptas kaltina JAV
Kairas. — Egipto valdžia 

dar kartą pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos remia 
Izraelio trukdymą taikos 
derybų ir kartu laužymą 
mūšių paliaubų sutarties.

Izraelio žvalgybiniai lėk
tuvai nuolat lekioja Egipto 
teritorijos ore Suezo kana
lo pakraštyje. Kitoje pusė
je Suezo kanalo Izraelis 
tvirtina fortifikacijas. Tuo 
pačiu sykiu jis kaltina Egip
tą už neištraukimą nuo Su
ezo kanalo pakraščio bran
duolinių raketų. Tokius Iz
raelio žygius Jungt. Valsti
jos remia.

So. Bend, Ind. — Čia įvy
ko prieškarinė konferencija, 
kurioje dalyvavo daugiau 
kaip 80 atstovų iš įvairių 
antikarinių grupių. Konfe
rencija nusitarė suruošti 
demonstraciją lapkričio 22 
d. prieš karą, nedarbą, ra
sizmą ir priespaudą.

Jungtinės Tautos, N. Y.—jišaugo į galingą jėgą, 
Jungtinių Tautų generalinė 11 ' ’ ‘ .....
asamblėja pradėjo savo se
siją, minėdama 25 metų su
kaktį nuo Jungtinių Tautų
susikūrimo.

Pirmasis kalbėtojas buvo 
Kanados užsienio reikalų 
sekretorius Sharp. Jis pri
minė, kad Jungt. Tautos

TSRS atremia JV prasimanymus
Maskva.— Tarybų Sąjun

ga griežtai užginčijo Jung
tinių Valstijų tvirtinimą, 
kad TSRS stato branduoli
nių submarinų bazę Kuboje. 
Toks neteisingas tvirtini
mas, kokį skelbia Nixono 
administracija, yra bandy
mas sukelti karo atmosferą 
ir tokiu būdu pateisinti įsi
veržimą j Kubą.

Miss, teismas parėmė rasistus
Jackson. — Mississippi o 

valstijoje Aukščiaus i a s i s 
teismas apkaltino Southern 
Christian Leadership Kon
ferenciją už nuostolius, pa
darytus maisto krautuvei 
boikoto metu Grenada mies
te 1966 m.

'Tuo metu5 Konferencijos 
direktoriui James Meredith 
vadovaujant vyko laisvės ei
sena iš Memphis į Jackson. 
Eisenai prasidėjus Meredith 
buvo peršautas. Tuomet va
dovybę užėmė Martin Lu
ther King, kuris vėliau bu
vo užmuštas.

Maisto krautuvė buvo pi

Civilinių teisių komisija 
paskelbė savo raportą
Washingtonas.—Civilinėms 

Teisėms Komisija paskelbė 
savo tyrinėjimų raportą, 
kuris susideda iš 1,100 pus
lapių.

Raporte nurodoma, kad 
Nixono administracija dar 
vis palaiko rasinę diskrimi
naciją, kai kur trukdo tiems, 
kurie kovoja prieš visokią 
diskriminaciją.

Komisijos pir m i n i n k a s 
kunigas Hesburgh pareiškė, 
kad Nixono vadovybė kai 
kur atliko gerą darbą, kai 
kur — visai prastą. Bet ir 
pirmieji prezidentai Eisen- 
howeris, Kennedis ir Johnso- 
nas geriau nepasirodė rasi
nės diskriminacijos klausi
mu.

/

Jungtinių Tautų nariu 
patapo Fiji, išdavusi nepri- 
Idausomybę spalio 9 d. Fiji 
salos buvo Anglijos valdo
mos per 96 metus.

Montevideo, Urugvajus.— 
Keletas bombų sprogo Do
minikos impoftavimo firmo
je. Padaryta nemažai nuos
tolių. Policiją kaltina Tupa- 
maro partizanus. 

»......... -   
BaltimW, Md.—-Du Nixo

no šalininkai pralaimėjo 
kongresines nominacijas 
(primaries). Abu — karo 
rėmėjai.

dabar jos susideda iš 127 
valstybių, o pradžioje tebu
vo apie 50 valstybių.

Slaptos ir uniformuotos
policijos buvo visur pilna. 
Mat buvo įsakyta prižiūrėti 
delegacijas, kad niekas ne
pasikėsintų kurį nors diplo
matą kidnapinti.

Tarybų vyriausybė pri
mena, kad ji griežtai laiko
si prezidento Kennedžio ir 
premjero Kruščiovo susita
rimą 1962 metais, kai buvo 
ištrauktos iš Kubos TSRS 
branduolinės raketos.

Tie, kurie skleidžia tokias 
falsifikuotas žinias, pasitar
nauja taikos priešams, TS
RS pareiškimas nurodo.

ketuota, nes ji praktikavo 
rasinę diskriminaciją. Po 
to ji užsidarė, o dabar teis
mo pagalba bando iškolek- 
tuoti iš negrų kovos orga
nizacijos $114,572.

> “ Jakarta.—-Indonezijos už
sienio reikalų ministras Ma
likas gavo Jungtinių Valsti
jų kvietimą prisidėti prie 
policinio prižiūrėjimo mū
šių paliaubų Vietname. Jis 
atsakė, kad tik tuomet pri
sidės, jeigu Jungtinės Tau
tos kvies. Bet paliaubų su
tarties, kol kas, ten nėra.

Agnew su Texas 
milijonieriais

Dallas, Texas.—Vice prez. 
Agnew susitiko su Texas 
milijonieriais ir gavo jų fi
nansinės paramos republi
konų rinkimų kampanijai.

Susirinkimuose jis prakei
kė liberalus kongresmanus 
ir senatorius, ragino lapkri
čio 3 d. balsuoti tik už tuos 
republikonų kandidatus, ku
rie remia Nixono karinę 
programą.

Ottawa. — Kanada ir Ki
nijos Liaudies Respublika 
užmezgė diplomatinius ry
šius. Tuo metu Chiang 
Kaišeko ambasadorius pro
testuodamas apleido Kana
dą.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namas oficialiai atmetė 
Nixono siūlomas mūšių pa
liaubas, kaip dar vieną prie
monę amerikiečiams pasi
likti Pietų Vietname.

Setoul, Pietų Korėja.—Au
tobusas susikūlė su trauki
niu. Jame važiavę iš mokyk
los 45 studentai užmušti.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos, Kiniją ir Ta
rybų Sąjunga turėjo bran
duolinių sprogdinimų iš
bandymus atmosferoje.

Tarybų Sąjunga ir Prancūzija 
susitarė artimai kooperuoti 

tarptautiniais klausimais
Maskva.— Tarybų Sąjun

ga ir Prancūzija susitarė 
ateityje kartu pasitarti tar- 
ptautinias nepaprastais rei
kalais ir svarbiųjų tarp
tautinių problemų aptari
mu. Taipgi sutiko dukart į 
metus turėti politines dis
kusijas tarp užsienio reika
lų ministrų arba jų pava
duotojų.

Bendrą protokolą pasira
šė Prancūzijos prezidentas 
Pompidou ir TSRS prezi
dentas Podgornis. Tai skai
tomas antras didžiulis Ta

JAV Komunistų Partija kviečia 
išlaisvinti Angela Davis

New Yorkas. — Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos Politinis Komitetas pa
skelbė savo pareiškimą dėl 
FBI agentų barbariško pa
grobimo negrės komunis
tės Angela Davis, kuri kal
tinama prisidėjimu prie ban
dymo kai kuriuos politinius 
kalinius išlaisvinti iš S am 
Rafael kalėjimo, Californi
joje. •

• • New- Yorke- ji areštuota 
kartu su jos sandraugų Da
vid Poindexter. Už ją rei

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Montreal.—Quebeco pran

cūzai separatistai nužudė 
pagrobtąjį Darbo ministerį 
Pierre Laporte. Anglijos di
plomatas James R. Cross, 
kurį taipgi turi pagrobę, 
tebėra gyvas, bet jie sako 
ir jį nužudysiu, jeigu Ka
nados valdžia neišpildys jų 
reikalavimų. Kanados pre
mjeras) Trudeau pareiškė, 
kad jis nenusilenks prieš 
separatistų reikalavimą.

Washington.— žvalgybos 
agentūra (ČIA) sako, kad 
Vietnamo komunistai turi 
net 30,000 Saigono valdžios 
aparate “šnipų”. Jų tiek 
daug, girdi, negalima juos 
visus sumedžioti ir sunai
kinti! Matyt, dėl ČIA yra

Teisėjas paneigė 
indėnų teises

San Francisco, Calif. — 
Federalinis teisėjas nu
sprendė, kad Pit River in
dėnai neturi legalios teisės 
savintis trijų milijonų akrų 
žemę, kurią jų tėvai ir se
neliai bei proseneliai valdė.

Kartu jis atmetė indė
nų skundą prieš Pacific 
& Electric Co. ir tris 
Shasta pavieto viršinin
kus už suokalbį nelega
liai areštuoti ir persekioti 
indėnus, kurie buvo įsistei
gę savo palapines birželio 
mėn. toje žemėje. 

rybų Sąjungos taikingos di
plomatijos atsiekimas. Pir
masis žymus atsiekimas — 
TSRS ir Vakarų Vokietijos 
sutarties pasirašymas rug- 
piūčio 12 d. ,

Prancūzijos prezid e n t o 
Pompidou atsi lankymas 
Maskvoje suteikė abiem ša
lim ir visam pasauliui nau
jų vilčių išlaikyti taiką. Abi 
šalys bendrai pareiškė, kad 
karas Indokinijoje būtų da
bar baigtas ir Vidurio Rytų 
krizė taikingai išrišta.

kalauja ketvirtadalio mili
jono dolerių kaucijos, o už 
Poindexter — $100,000. Abu 
juodosios rasės geriausi at
stovai, kovotojai prieš viso
kią diskriminaciją. Ange
la Davis—filosofijos moks
lų profesorė, prieš kiek lai
ko buvo iš universiteto pa
šalinta.

Kompartija kviečia pro
testuoti prieš jų areštavimą 
ir reikalauti, kad jie būtų 
išlaisvinti.

“šnipai” visi, kurie nori 
kad šis karas būtų baigtas.

Ankara.— Turkijos val
džia tebesvarsto žmogžu
džių Bražinskų reikalą. 
Nors vietinis uoseo Trebi- 
zond teismas atsisakė juos 
apkaltinti, bet šalies val
džia dar nėra padarius nuo
sprendžio, ką su jais dary
ti. Teisingumo ministras 
pareiškė, kad visas dalykas 
bus pilnai ištirtas,

Kaip žinia, tėvas ir sūnus 
Bražinskai užgrobdami ta
rybinį lėktuvą ir priversda
mi jį skristi į Turkiją, nu
šovė jauną lėktuvo tarnau
toją ir pašovė du lėktuvo 
vairuotojus. Tarybų Sąjun
gos valdžia reikalauja juos 
sugrąžinti kaip žmogžu
džius nubaudimui.

Taikos kongresas 
Vakarų Vokietijoj

Bonna, Vakarų Vokietija. 
— Vokiečių Taikos Draugi
ja sušaukė taikos kongresą. 
Draugijos pirmininku iš
rinktas Martin Niemoelle- 
ris.

Kongresas pasisakė už 
TSRS ir Vakarų Vokietijos 
nepuolimo sutarties užgyni
mą, Vokietijos Demokrati
nės Respublikos pripažini
mą ir abiejų vokiečių vals
tybių priėmimą į Jungtines 
Tautas. Pasisakė už padi
dintą kovą su reakcionie
riais, ypač neonaciais.
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Gal tai bus pirma tokia sutartis
SPALIO 13 diena veikiausia j tarptautinę diploma

tiją įeis kaip istorinė diena. Tą dieną Maskvoje buvo 
pasirašyta tarp Tarybų Sąjungos ir Prancūzijos nauja 
sutartis. Ją pasirašyti buvo nuvykęs pats Prancūzijos 
prezidentas Pompidou, kad jai pridavus daugiau svarbos.

Ši sutartis skiriasi nuo kitų sutarčių pagrindiniai 
tuo, kad ji yra “grynai” politinė sutartis. Joje abi šalys 
kalba.apie praplėtimą tarp jų politinio kontakto, pasiža
da laikyti pasitarimus, iškilus svarbiai pasaulinei proble
mai ir t. t. Tai didelis įnašas į pasaulinės taikos reikalus.

Kaip ši sutartis atsilieps j tų šalių santykius su ki
tomis šalimis? Abiejų šalių vadai pasiskubino pabrėžti, 
kad sutartis niekaip nepakęriks jų santykiams su kitomis 
šalimis. Prancūzija pasilieka prie NATO, o Tarybų Są
junga su Varšuvos Paktu.

Kaip ši sutartis bus praktikoje vykdoma, kaip bus 
jos laikomasi kokios nors didesnės diplomatinės krizės 
metu, pamatysime tik ateityje.

Istorinis posūkis
KANADOS vyriausybės nutarimas pripažinti Kiniją 

ir pasikeisti su ja ambasadoriais bėgiu ateinančių šešių 
mėnesių yra labai reikšmingas posūkis tarptautiniuose 
santykiuose. Per daugybę metų šiuo klausimu Kanada šo
ko pagal mūsų valdžios muziką ir diktavimą. Kanados 
valdančioji klasė bijojo pasipriešinti, nors jai jau seniai 
atrodė, kad sumezgimas diplomatinių ryšių su ta skaitlin
giausia šalimi pasaulyje bizniškai jai labai labai apsimo
kėtų.

Reikia žinoti, kad suteikdama pripažinimą, Kanada 
pasižadėjo paremti Kinijos kandidatūrą jungtinėse Tau
tose. Tai reiškia, kad mūsų Washington© politikai su
duodamas labai skaudus smūgis, nes Kanados įtaka pa
saulinėje organizacijoje stovi gana aukštai. Manomk, 
kad ją dabar paseks ir visa eilė kitų valstybių, kurios iki 
šiol ištikimai pildė Washingtono reikalavimą balsudti 
prieš Kiniją.

Ar bereikia didesnio absurdo. Tą pačią spalio 13 die
ną, kai Kanada pripažino Kiniją ir jungtinių Valstijų 
valdžia pareiškė, kad ji ir toliau priešinsis Kinijos įsilei
dimui į J. T. Buvo priimta saliukė Fiji tiktai su 520,000 
gyventojų, kaip pilnateisė narė. O Kinija, kuri turi dau
giau kaip 700,000,000 gyventojų, neįsileidžiama 1 Kur 
protas prezidento Nixono ir jo vadovaujamos vyriau
sybės ?

Nereikia nė kalbėti, kad toks Kanados žygis baisiai 
nepatinka mūsų vyriausybei. Bet dar blogiau jaučiasi 
Formozos militarinė klika su Čiąng Kai-šeku priešakyje. 
Ji taip supyko, kad ne dienos nelaukdama nutraukė dip
lomatinius ryšius su Kanada ir atšaukė savo ambasa
dorių.

Šiuos žodžius rašant dar nesigirdi pranešimų iš Pe
kino, kaip šį naują pripažinimą pasitiks Kinijos vyriau
sybė. Gal jai nepatiks, kad Kanada nepašisakė už su
grąžinimą Kinijai Formozos. O tai vienas iš tų reikala
vimų, kuriuos Kinija atsisako pamiršti. Bet reikia^ ma
nyti, kad pripažinimas buvo suteiktas 'ne be aiškaus su
sitarimo su Kinija.

TU PASAKYK MAN ATVtftAl
Tu pasakyk man atvirai,
Ar tau šie mėtai neprailgo?
Kai skruostą ašara suvilgo —
Tikrai, truputį negerai...
Kažko nerimt imi, gailiesi,
Lyg Skaudžią žaizdą tuoj paliesi •..

O buvo visko, visa ko —
Ir noro džiaugtis, ir gyventi 
(Mums kasdienybė buvo šventė), 

. Mes nauja veržėmės ieškot.
Tik stebuklingo Eldorado 
Dar nieks pasauly nesurado.

Regėjome gimtos šalies
Aušras, ir vakarą, ir rytą.
Mes matėm kraštą sudaužytą —
Skeveldras mūsų pačių širdies.
Lyg pragaras patsai pašėlo —
Jis nešė skausmą, mirtį, gfelą.

Tačiau mes pb kovų abu 
Išvydom naują laimę savo — 
Brangi šalis ir vėl alsavo 
Tatfp apanglėjusių kapų.
Ir nors gyvenimas — ne šventė, 
Pradėjome ir mes gyventi.

Tu pasakyk man ratvirai,
Ar tau šie mėtai neprailgo?
Viši mes jutičiamės ;gerdi, 
Nors kartais akyse sužvilga.
Bet tu paslėpti-skausmą ‘moki —
Pro ašaras 'nusišypsoki.

A. Venclova

Kas ką rašo ir sako
KRI*ftKUOJA IZRAELĮ 
IR JO POLITIKĄ

Amerikos komunistų vei
kėjas ir leidinio “Political 
Affairs” redaktorius Hy
man Lumer neseniai lankėsi 
Izraelyje ir sugrįžęs rašo 
“Daily World” apie savo 
įspūdžius ir patyrimus. Spa
lio 14 dieną savo ketvirta
me straipsnyje “Torture in 
the lands seized from the 
Arabs” jis labai aštriai kri
tikuoja Izraelio valdžios po
litiką linkui arabų.

Savo straipsnį jis pradeda 
su nurodymu, kad po 1967 
metų karo su arabais, Iz
raelio vadai sakė, kad jie 
tiktai taikos ir taikaus su- 
gyvenimo su arabais te
trokšta ir kad jie nenori 
arabų teritorijos ir t. t. Bet 
kas pasirodė? Ką surado 
straipsnio autorius?

Kas liečia tuos Izraelio 
vadų pažadus, tai “niekas 
negali būti toliau nuo tie
sos,” sako Lumer. “Prie
šingai, okupacija arabų že
mių nuo pat pradžios pasi
žymėjo represijomis ir bru- 
tališkumu, kuris nuolatos 
aštrėjo. Ir šiandien yra 
aišku, kad nėra jokio įnoro 
sugrąžinti užimtas teritori
jas, kad tikroji politika kal
ba už tų teritorijų įjungi
mą į Izraelį.”

Hyman Lumer lankėsi iz
raeliečių okupuotose žemėse 
ir kalbėjosi su daugybe 
žmonių. Išvada? “Net ir 
šio trumpo apsilankymo už
teko pamatymui baisios pa
dėties, kuri viešpatauja 
okup u o t o j e srityje,” sako 
Lumer.

LABAI TEISINGA 
IŠVADA

Chicagos kunigų “Drau
ge” (spal. 13 d.) P. Gaučys 
straipsnyje “Čilė prieš sun
kų sprendimą” daro .tokią 
išvadą:

“Allendės laimėjimas lai
komas dideliu smūgiu da
bartiniam prezidentui ir jo 
vyriausybei. Jis baigia 
krikščionių demokratų mė
ginimą taildu būdu pravesti 
plačias socialines ir ūkines 
reformas. Allendės refor
mos bus nepalyginamai ra- 
dikališkesnės ir platesnio 
pobūdžio.

Kaip ten bebūtų, šie rin
kimai sudavė skaudų smūgį 
krikščionių demokratų ju
dėjimui ne tik Čilėje, bet ir 
visoje Lotynų Amerikoje.”

Tai labai labai teisinga 
išvada. Čilės liaudis nusivy
lusi krikščionių demokratų 
viešpatavimu ir tuo būdu 
juos neseniai įvykusiuose 
rinkimuose atmetė. Jiems 
suduotas labai skaudus 
smūgis. Iš čiliečių pavyz
džio mokysis kitų Lotynų 
Amerikos šalių darbo liau
dis.

IRGI GALVOČIUS
Kanadiečių “N. L.” (spa

lio 7 d.) Al. Gimantas, ne
begalėdamas paneigti dide
lius Lietuvos laimėjimus, 
riečia: “Ekonominiai laimė
jimai Lietuvoje tokiu būdu 
nelaikytini esamos santvar
kos laimėjimais. Tai nuo
pelnas Lietuvos žmonių su
gebėjimo, iniciatyvos, dar
bo.”

Tai tikrai naujas išradi
mas, kad šalies socialinė 
šatitvarka nieko neturi su 
ekonominiais laimėji m a i s. 
Žmonės plus santvarką — 
štai visų laimėjimų sąlyga 
ir pagrindas. Tai visa šian
dien yra Lietuvoje. Betgi 
tas Gimantas iki šiol Lie
tuvai arba jos žmonėms to
kių laimėjimų nepripažino, 
jų nematė, netgi plūdo mus, 
kai mes nurodėme tuos lai
mėjimus.

I

Žinoma, puiku, kad nors 
jau taip labai pavėluotai 
“N. L.” bendradarbis prare
gėjo ...

GAL BUS PROTAS 
SUSIMAIŠĘS

Chicagos menševikų laik
raštis Xspalio 13 d.) at
spausdino straipsnį “Snieč- 
kinis tarybinės Lietuvos at
siradimas.” Jame “pliekia
mas” Lietuvos Komunistų 
Partijos vadas Antanas 
Sniečkus už 1968 metų “Ko- 
niunisto” Nr. 10 straipsnį 
“Su komunizmo vėliava.” 
Bet straipsnis baigiamas... 
“Justui Paleckiui ne tik ke
liai, bet ir takeliai grįžti į 
lietuvių taūtą išnykę.” Gal 
straipšiiio aktoriui bus su- 
šimaišęs protas, kad nebeži
no apie ką pradėjo rašyti 
ir į ,‘ką šaudo.

Po dvidešimties mėty
Svėdasai. — Suskambėjęs 

varpelis Svėdasų vidurinės 
mokyklos antrąją laidą pa
kvietė į susitikimą pasida
lyti prisiminimais.

Širdyje nešdami šilumą, 
pagarbą, didžiulę padėką 
mokytojams, buvę moki
niai laukė kaip ir prieš 20 
metų jų žingsnių koridoriu
mi, žvelgė į prasiverian
čias duris...

Nuo tos dienos, kai išsi
sklaidė šis darnus penkias
dešimties abiturientų bū
rys, praėjo lygiai 20 metų. 
Ir tada buvo liepos mėnuo, 
žydėjo gėlės, saulė glostė 
žaliuojančius rugius, o jie 
visi ėjo prie Vaižganto pa
minklo, kad padėtų puokš
tę gėlių ir pagerbtų rašy
tojo atminimą. Tada jiems 
buvo po aštuoniolika—prieš 
akis švytėjo ateitis.

O vis dėlto daug ko bu
vo /per tuos dvidešimt me
tų: nemažai iš jų mokėsi, 
kiti dirbo, trys jau tapo 
mokslų kandidatais, o vie
na nebeatėjo į susitikimą...

Buvę moksleiviai, su
skambėjus skambučiui, kė
lė tokį pat triukšmą, kaip 
ir prieš dvidešimt -metų, 
bet kai staiga atsivėrė kla
sės durys, stojo tyla. Mo
kytojai žiūrėjo į savo “vai
kus” ir stebėjosi: “Negi 
tai mūsų išdykėliai.” Pas
kui visiems leido sėstis ir 
pradėjo pamoką. Atvertė 
žurnalą ir ėmė garsiai 
skaityti pavardes. Kiek
vienas, pašauktas atsakinė
ti pamokos, pasakojo apie 
savo gyvenimą, darbą, šei
mą. Kalbėjo mokytojai, sve
čiai, savo tėvus pasveiki
no vaikai.

Nepamiršo šusiririkusie- 
ji ir mirusios skvo auklė
tojos, palaidotos Anykš
čiuose.

Pavakary buvo tradicinė 
kelionė prie rašytojo Vaiž
ganto paminklo.

Abiturientų susitikimai— 
graži tradicijai Svėdasų vi
durinėje ’mokykloje. Išsi
skirstę abiturientai susitin
ka po 5 metų, Vėliau po 10,: 
po 20... Jie išsiskyrė, Sun 
sitikę po 20-ties pietų, 'bčt 
susitiks dar ir dar kartą...

Pregresas

Viduramžiu inkvizicija Fort 
Dix stovykloje

Taip baigiantis dvidešim
tam amžiui susilaukėme vi
duramžių inkvizicijos tero
ro. Kaip pastaraisiais me
tais Vietname karas pradė
jo plisti ir liepsnoti barba
rišku žiaurumu, milijonai 
taiką mylinčių ir humanis
tų amerikiečių nebegalėjo 
ramiai sėdėti rankas nulei
dę. Liaudis visoje šalyje 
rimtai susirūpino, subruz
do. Visoje šalyje įvyko aud
ringos prieš karą demons
tracijos. Prie liaudies mir
ties žygių prisijungė aukš
tojo ir vidurinio mokslo 
studentija, įvairūs moksli
ninkai ir skirtingų tikybų 
dvasininkai.

Prasideda platus skleidi
mas prieškarinės literatū
ros. Propaganda pasiekia 
kareivius stovyklose (bara
kuose) ir kitur...
Kareiviai užsikrečia prieš

karine propaganda ir go
džiai skaito. Netrukus, jau 
ir uniformuoti kareiviai įsi
jungia į prieškarinius žy
gius. Jie maršuoja gatvė
mis. Jie sako minioms ug
ningas prieškarines prakal
bas. Daugelis atsisako vyk
ti į Vietnamą ir kitur ka
riauti... O plačioji liaudis 
nuoširdžiai remia karui 
priešingus kareivius.

Prieškarinės organizaci
jos, ypatingai “Women 
Strike for Peace” arti ka
reivinių įsteigia kavines su 
užkandžiais kareiviams. To
kia labdaringa kavinė įkur
ta ir Fort Dix, N. J., ne
toliese nuo Camdeno miesto.

Kavinė baisiai nepatinka 
Forto komandai. Jie su 
bausme draudžia karei
viams lankytis kavinėje. 
Kareiviai neklauso koman- 
dierių drausmės, ir vis nors 
nedažnai atsilanko militari- 
niai policistai, dažnai areš
tuoja nepaklusnius karei
vius, o aukštieji karninkai 
teisia ir baudžia už neklau
symą disciplinos. Pagaliau 
Forto komandantas, atėję į 
kavinę, griežtai pareikalau
ja uždaryti kavinę.

Savininkai tik nusišypso. 
Už savaitės, vieną naktį ka
vinė bombomis sužalota, ap
griauta. Tačiau už poros 
mėnesių kavinė atremon- 
'tuota, padailinta gražiau 
negu buvo... Ir vėl karei
viai lankosi. Neilgai tru
kus, naktį kavinė uždegta, 
ir sudega iki pamatų. Že
mės sklypo savininkas at
sisako ant jo sklypo naują 
kavinę statyti, nepaisyda
mas nei raštiškos sutarties. 
Tuomet, visoje apylinkėje 
ieškoma pirkti, arba nuo
moti tinkamos kavinei vie
tos. Tačiau visur sutartinai 
atsakoma: Ne...

1969 metų birželio mėn. 
kareiviai, nepakęs darni 
žiaurios militarinės draus
mės ir bausmių, Sukelia riau
šės. Sudaužo stovykloje bal
dus ir visą inventorių, o 
lovas ir čiužinius uždegę iš
meta qter lahgus laukan. Pa
galiau, Užsiliepsnoja ir pa- 
statai. i

Forto komanda, -pajutusi 
maištą, atbėga šuoliais į 
riaušių vietą. Švilpuko sig- 

’rialū pašaukia baudžiamąjį 
batąlijdną, gerai išlavintą 
mariniam žmonių žudymui.

Sukilimo malšintojams ne
ilgai truko susidoroti su 
maištininkais. Ne daugiau^ 
šia tdn jų ir buvo—tik apie 
porą šimtų. <Jie visi suva
ryti atkištais durtuvais į

koncentracijos stovyklą, 
aukštai aptvertą spygliuoto
mis vielomis. Ir netrukus 
apklausinėjami ir teisiami 
militariniame teisme be jo- 
kių apgynėjų.

Kiek daugiau nusikaltę 
maištininkai išrengiami 
nuogai ir įstumiami į vienu
tę, kurioje nebegalima nei 
atsisėsti... Basomis kojo
mis stovi ant šaltų-šlapių 
cementinių grindų. Dideli 
šalto vandens lašai krenta 
ant galvos kas dvi minutes. 
Kalinys nusišlapina sau tie
siai ant kojų ir atlieka kitą 
gamtos reikalą.

Už keleto valandų ateina 
į kamerą ir kalinių prižiū
rėtojas, sadistas. Jis liepia 
kaliniui apsivalyti... Kali
nys nusilpęs apalpsta ir 
parpuola ant grindų. Pri
žiūrėtojas įšmirkščia kali
niui adata į ranką gaivi
nančių vaistų Tarazino 50 
CC. O kuomet kalinys pa
kyla, atsigauna, tuomet sa
distas kaliniui kerta kelis 
smūgius su iš vielų pinta 
virvute. Kalinio visas kūnas 
rausvai pamėlynavęs.

Taip kalinys kas diena iš
laikomas tokioje vienutėje 
po 8-10 valandų, kol leidžia
ma jam kitoje kameroje ke
lias valandas atsigauti, už
snūsti.

Kitiems kaliniams nuo
giems surakinamos rete
žiais užpakaly rankos, ir jie 
paguldomi ant cementinių 
grindų voliojasi savo iš
matose. Jų kūnas taip pat 
nuo mušimo kraujais pa
sruvęs, pamėlynavęs. Ir juos 
graužia visokie parazitai.

Ir taip gulinčius kanki
nius išlaiko po 10-12 valan
dų.

Nelaimingieji dejuoja tar
tum gyvuliai skerdykloje. 
Pagaliau, per - atvirus lan
gus, 38 kankinių baisus 
klyksmas pasiekia praeivių 
ausis. Girdi apylinkės gy
ventojai. Žinios pasiekia ir 
moterų už taiką — Women 
Strike for Peace organiza
ciją ir daugelį motinų, ku
rių sūnūs kankinami milita- 
riniame pragare.

Pasipiktinusi plačios apy
linkės liaūdis pradeda bruz
dėti. Ypatingai moterys or
ganizuojasi, buriasi, lem
tingam žygiui prieš milita- 
ristų žvėriškumą. 1969 m. 
spalio 12 d. moterų brigada, 
susidedanti apie iš 8,000, au
tobusais ir aUtbinašinomis, 
dainUodamos 'kovingas dai
nas vyksta į Fort Dix, su 
reikalavimu išlaisvinti 38 
kalinius, kurie kankinami 
už tai, kad griežtai atsisa
kė užmušinėti kitus ir pa
tiems žūti už aUkso kara
liukų siekius...

Brigadai priartėjus prie 
Forto, kai-kurios drąsuolės 
pradėjo šturmuoti barakus 
ir jėga išlaisvinti kalinius. 
Tačiau moterys nusivylė. 
Jas užpuolė gerai ginkluota 
kariuomenė ir staiga palei
do į minią ašarinių bombų 
salvę.

Netikėtai gavusios milita- 
ristų žiaurų dujinį antpuo
lį, moterys klykdamos pra
deda trauktis. Kai kurios 
'nešinaši mažus kūdikius ant 
rankų, bėga čiaUdėdamos į 
saugesnes vietas. Susitvar-? 
kiusios, jos grįžta namo. 
Vienos isteriškai sUri j budi
nusios, kitos džiūgaudamos 
pilnai patėnkilitOs savo drą
siu žygiu*

Bet to žygio pasekmės ne
pasibaigia. Nespėjus su-^ 
grįžti į namus, prie veikles
nių moterų kimba vietinė 
miestų policija, ypatingai 
Camden, N. J., ir Philadel^ 
phia, Pa. Policija kai kui 
rias moteris tik apklausinė- 
ja, o kitas suimdinėja ir 
baudžia pinigine bausme.

Ir daugelis moterų paša
linamos iš jų darbų. 1970 
m. gegužės 16 d. Philadel- 
phijos ir kitų miestų aukš
tojo mokslo studentės ir 
studentai vėl suruošia de- 
monstratyvį protesto žygį į 
Fort Dix. Tačiau šį kartą 
militaristai nevaišino stu
dentų ašarinėmis bombo
mis.

Apie Prūsijos lietuvius
“Lituanistinė biblioteka”, 

kurią jau eilę metų leidžia 
“Vagos” leidykla, pasipildė 
dar vienu vertingu leidiniu 
— “LIETUVININKAI. A-t 
pie vakarų Lietuvą ir jos 
gyventojus devynioliktajam 
me amžiuje”.

Knyga įdomi ne tik kalbp 
niu bei etnografiniu požiū
riais, bet ir Prūsijos lietu
vių buities ir aplinkos vaiz
dais, istoriniais duomeni
mis, tautosakiniais ir kalbo- 
tyriniais faktais ir 1.1. Joje 
pateikiama suvokietėju s i o 
Prūsijos mozūro E. Guzevi- 
jaus autobiografija, kurioje 
jis beletristine forma apra
šo lietuvininkų gyvenimą, 
vokiečių žurnalisto O Gla- 
gau reportažiniai kelionių 
įspūdžiai bei komplikacinės 
apybraižos, vokiečių sans- 
kritologo K. Kapelerio et
nografinis aprašas “Kaip 
senieji lietuvininkai gyve
no’’, ir vieno nežinomo auto- 
riads darbas “.Lietuviškos 
vestuvės”. Visa ši spausdi
nama medžiaga buvo pas
kelbta įvairiais XIX a. ląii-4 
kotarpiais, išskyrus Kapele- 
rį, kurio darbas, paruoštas 
1876 metais, išspausdintas 
tik šio amžiaus pradžioje.

Be viso to, leidinyje yra 
10 iliustracijų, t.y. nuotrau
kos ir keli E. Gizevijaus pie
šiniai, keliolika liaudies dai
nų tekstų bei fotografuoti- 
nis (kaip priedas) K. Kape
lerio darbo originalas, itin 
įdomus kalbiniu atžvilgiu.

Savaime aišku, jog ketu
rių skirtingi autorių pažiū
ros į lietuvininkus yra skir
tingos; vieni juos idealizuo
ja, kiti — truputį ’ pašiepia 
ar žvelgia grynai iš moks
linių pozicijų. Tačiau tai ne
svarbu. Svarbiausia, kad 
šie darbai — lituanistinių 
tyrinėjimų paminklai, patei
kiantys gan apščiai inforX 
macijos apie germanizuoja/ 
mų lietuvių kultūrą, papro
čius, tautinius santykius, 
gyvenimo sąlygas, netgi 
apie landšaftą bei jo tvar
kymą, etc.

Knygoje pateikta medžia
ga, kurių originalai virtę 
bibliografinėmis retenybė
mis, be jokios abejonės, pui
ki dovana lietuvybės patrio
tams; na, o toks gi ir turi 
būti kiekvienas savo tautės 
Sūnus ir kiekviena dukra, 
žinoma.

Augustas Tamaliūnas

Gaberones, Botswana. — 
Nepaisant, kad jo šalis iš vi
sų pusių apsūpta 'baltųjh 
rasistų valdomos^ Pietų Af
rikos teritorijos, Botswanos 
prezidentas Khama ragina4 
Anglijos valdžią neparduoti 
ginklų Pietų Afrikos val
džiai.

4
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Petras Naudžius
Iš ATSIMINIMŲ IR PERGYVENIMŲ

Iš 1905 m. revoliucijos 
veiklos

(Tąsa iš pereito num.) 
Pasikėsinimas

Tais pat metais gruodžio 
mėn. iš Vokietijos pro Pil
viškių geležinkelio stotį spe
cialiu traukiniu turėjo va
žiuoti caro užsienio reikalu c 

ministras (rodos Vite). Su
manėm “pagązdinti.” Miš
ke, apie 6 klm. nuo Kazlų 
Rūdos, ant geležinkelio už- 
barikadavom kelią, pabė
giais, o juos užsloginom 
plieniniais bėgiais.

Po ne ilgo laukimo išgir
dom atidundant traukinį. Jo 
sąstatas buvo: garvežys ir 
du liuksusiniai vagonai sti
priai apšviesti. Privažiavęs 

w mūsų barikadą, traukinys 
smarkiai sučerškė j o, tačiau 

^katastrofos neįvyko. Pabė
giai buvo iššvaistyti į šalis, 

prieš traukinį įremtas 
plieninis bėgis buvo sulenk
tas ir numestas į šoną. Bet 
gi traukinys vis tik pasiekė 
Kazlų Rūdą. Čia jis turėjo 
sustoti ir pakeisti sužalotą 
garvežį.

Chuliganai
Rudeniop Barzdų apylin

kėje atsirado chuliganėlių 
gauja, kuri vadovaujama 
kaž kokio Giesmino jauni
mo susirinkimuose ar ves
tuvėse užstodavo duris ir iš 
jaunuolių rinkdavo pinigų 
išsigėrimui. Jei pinigų ne
duodavo, tai ir apmušdavo. 
Šių chuliganų veiklą reikė
jo užkirsti ir pačius chuli
ganus sudrausti. Mums į 
pagalbą atėjo Juozas Rim
ša.
I Beveik vieno kilometro at- 

5 ^ume nuo viena kitos vy
ko dvejos vestuvės. Buvom 
tikri, kad chuliganai jose 
lankysis. Pirimausia atvy
kom j Subijonų km. pas pil. 
Svogūną. Čia jau vestuvės 
beveik baigėsi, tačiau ra
dom gaujos vadą Giesminą. 
Mes kaip gynėjai, jei kas 
atsitiktų, apsimetėm, kad 
Juozas Rimša mums visai 
svetimas ne pažįstamas 
žmogus. Kaip susitarta, jis 
atėjo kiek vėliau. Gestais 
jam nurodem gaujos vadą 
Giesminą. Čia jį J. Rimša 
stvėrė, smarkiai išbarė, pa
reikalavo, kad jis grąžintų 
pinigus tiems vaikinams, iš 
kurių paėmė, juos atsipra
šytų irkad tokia veikla dau
giau nepasikartotų. Prigrą- 
sino, jei nesiliaus, bus imta
si tam tikrų priemonių. Ir 

'I čia pat įbruko pasiskaityti 
knygučių, už kurias priver
tė Giesminą sumokėti jų 
kainą.

Kitose vestuvėse, Sparvi- 
nų km., nors ir matėm gau
jos narių, bet dėl skaitlingų 
svečių publikos palikom chu
liganus ramybėje. Tik J. 
Rimša susirinkusiems papa
sakojo apie revoliucijos ei
gą Lietuvoje ir Rusijoje.

Po to chuliganėliai susi
tvarkė, pinigus grąžino ir 
jokių eksčesą daugiau ne
buvo girdėti.

Kratos, areštai
Apie Naujuosius Metus į 

apskričių miestus ir mieste
lius caro 'valdžia atsiuntė 

^kazokų eskadronus. Polici- 
’ninkai su jiems talkininkau
jančiais šnipais ir kazokų 
būreliu pradėjo daryti išvy- 

* kas į kaimus: darė kratas, 
areštavo įtariamus žmones, 
juos apdaužydami. Polici
ja ir šnipai, pajutę jėgą, įsi

Antra tokia vieta buvo 
netoli Pilviškių, pas Myko
laitį, Meištiškės km. Šeima 
neskaitlinga: vyras, žmona 
ir duktė. Mažas gyventojė- 
lis. Sodybėlė ant Jūrės upe
lio kranto. Čia nuolatos pri
silaikydavo Jurgis Baltušis. 
Bet dažnai užklysdavo ir 
kiti revoliucijos dalyviai. 
Aptardavom bėgamuos i u s 
reikalus, šapyrografu atsi- 
spausdindavom atšiš a u k i- 
mų, kuriuos platindavom po 
apylinkę. Kartais ir pernak- 
vodavom.

1906 m. vasario mėn. vie
ną rytą išsigandęs šeiminin
kas mus prikėlė: pas kai
myną Danisevičių kazokai 
darė kratą. Pašokom iš mie
go ir atskirai po vieną iš- 
lakstėm.

Susirinkom mažam pušy-

drąsino, stengėsi atsikeršy
ti, suvedinėti sąskaitas. Ir 
prasidėjo kasdieniniai jų 
maršrutai po kaimus.

Taip jie užpuolė Katilių 
km. ūkininką Mockaitį. Da
rė kratą, ieškojo jo sūnaus 
gimnazisto. Pastarasis su
spėjo nepastebėtas įsmukti 
į antrą trobos galą ir, as
loje atsigulęs, apsivožė tuš
čią mėslovį. Taip ir liko ne
atrastas. Bet dvi jo drąsias 
sesutes kazokai net apkūlė, 
nes jos, kovodamos su ka
zokais, bėrė pelenus jiems į

1906 m. sausio mėn. 30 įH?^ Pr*e Višakio upelio. 
31 d. kazokai, vedami poli- ^la. 1?ums prisieina diena- 
cijos ir šnipo Bukšnio, nak- votį. Buvom keturiese: Jur-
tį užpuolė Andriaus Baltru
šaičio tėviškę. Lyg tyčia, 
tarsi nelaimės traukiami, tą 
dieną sugrįžom į savo 
namus A. Baltrušaitis, J. 
Brazauskas ir aš. Tik mu
du su Brazausku troboje 
nenakvojom: įlindom dar
žinėje į šiaudus. Taigi, Bra
zausko nerado, nors darė 
kratą. Pas mane tada kra
tos nebuvo.

Andrius Baltrušaitis, iš
girdęs kazokus, užšoko ant 
aukšto ir pasislėpė kamine, 
kur buvo įrengtas mėsai rū
kyti priestatas. Čia jį ka
zokai ir nušovė.

Iškilmingos laidotuves
Šermenys arba budynės 

užtruko keletą dienų. Gar
sas apie šį įvykį labai pla
čiai pasklido, į laidotuves 
susirinko nepaprastai daug 
žmonių. Ir šita didžiulė mi
nia lydėjo karstą daugiau 
nei kilometrą kelio iš namų 
į Barzdų kaimo kapus rim
ta, susiakupusi, su gailesčio 
ašaromis akyse. Draugai 
karstą su Andriaus palai
kais nešte nunešė iš namų 
į kapines. Nuleidus karstą 
į duobę draugai palydėjo 
revolverių šūvių salve ir ant 
kapo padėjo raudonąją vė
liavą.

Publikos ir visų mūsų lai
mei kazokai tą dieną nepa
sirodė. Laidotuvės vyko 
tvarkingai. Tik rytojaus 
dieną atsibastė kazokai ir, 
radę ant kapo raudoną vė
liavą, ją sudraskė ir kojo
mis spardė kapą.

Siaučiant po apylinkes 
ka z o k a m s, revoliucionie
riams ir jiems prijaučian
tiems gyventojams prasidė
jo sunkios dienos. Daug jų 
pateko į kalėjimus, kai ku
rie žuvo, kiti, persekiojami 
policijos, buvo priversti pa
sitraukti iš savo gyvenamų
jų vietų ir slapstytis.

Kaip nugalėti krizę
Iškilo sunki problema 

kaip išgyventi krizę.. Caro 
satrapų sauvalės įbauginti 
žmonės bijojo priimti revo
liucionierius į savo namus 
ir juos slėpti. Juk už tai 
jiems grėsė žiaurios ir ne
gailestingos bausmės.

Tokių gerų žmonių, kurie 
priimtų savo pastogėn, ne 
daug tebuvo. Veršių km. 
gyveno tokie Rajeckai. 
Ūkelis mažas, žemės ne 
daug, gyveno rietūrtingai. 
Šeima nedidelė: vyras su 
žtnona ir dukrelė. Mėgo 
skaityti sociRlistiriiūs raš
tus. Jų sodybėlė iš visų pu
sių apsupta alksnynų, toli 
nuo didėlią kelių. Lengvai 
buvo gūlima prasmukti ne
pastebėtam. Čia dieną kitą] 
rasdavom priebėgą.

gis Baltušis, Povilas Zubric- 
kas, Feliksas Laurynaitis ir 
aš. Šaltelis mažas, sniego 
beveik nėra, tik nerimstam, 
kad valgyti norisi. Siūlau 
užeiti pas mažą gyventoją 
Šliokaitį. Jo sodybėlė toli 
nuo kitų kaimo gyventojų, 
labai atkampi vieta. Man 
šeimininkas gerai pažįsta
mas. Jis kurpius. Mano tė
viškėje kaldavo batus visai 
mūsų šeimai. Ką gi, užei
nam. Šeimininkai mus šiltai 
priėmė, pagamino pietų, pa
vaišino. Ir taip šiltoj patal
poj sulaukėm vakaro, o pas
kui — kas sau.

Jau pavasariop atsibeldė 
į Lietuvą ir galop į mūsų 
kraštą kaž koks pulkinin
kas ar generolas Orlovas su 
ginkluotais kareiviais, ga
bendamas su savim net ka- 
nuoles. Matyt, galvodamas 
įvaryt didesnę baimę gy
ventojams. Ėjo kalbos, kad 
tas Orlovas taip persitrankė 
per Latviją ir šiaurės Lie
tuvą. Jis su kariuomene ap
sistodavo apskrities mies
tuose ir mažuose miesteliuo
se, susikviesdavo gyvento
jus, išdroždavo kalbą ir pri- 
grąsindavo, kad už mažiau- 
sį nepaklusnumą arba prie
šinimąsi valdžiai maištinin
kai būsią negailestingai su
naikinti, o jų turtas konfis
kuotas.

Šiuo bauginimu lyg ir už
sibaigė ši reakcingoji caro 
valdžios epopėja.

Pastaba: 1965 m. prade
dant liepos mėn. 20 d. “Lai
svės” Nr. 57—66 iki rug- 
piūčio mėn. 20 d. buvo iš
spausdintas straipsnis, pa
vadintas: ‘‘Zanavykų rajo
no revoliucinė veikla 1905

I SCRANTON, PA.
Yra sakoma, kad žmogus nų ji galės grįžti namo. Tai 

įvertina draugą ar kokį 
nors daiktą tik tuomet, kai 
jį praranda. Ir tikrai taip 
pasikartoja mūsų gyveni
me. Kuomet prieš virš pen
kiasdešimt metų įsigijau 
automašiną ir be per stoji
mo “važinėjau” per daugy
bę metų, tai dabar, kuomet 
dėl sveikatos ir kitų prie
žasčių, turėjau nustoti vai
ravęs, labai tenka pasigesti 
to taip patogaus ir naudin
go automato. Būdavo, kai 
reikia vykti į parengimą, 
susirinkimą ar kur nors 
kitur, nebūdavo jokios 
problemos: Sėdai į auto
mašiną ir už kiek laiko jau 
ten... O dabar, kad .ir no
rėtum kur išvykti, kad ir 
ant vietos, bet kitoj miesto 
daly j, tiesiog neįmanoma nu
siduoti.

Tad svarbiausia tik dėl to 
ir išeina “iš mados” pobū
viai, susirinkimai. Žinoma, 
negalima paneigti ir tos tie
sos, kad senatvė lošia svar
biausią rolę.

“Besikapstant apie namus, 
gavau pakvietimą nuo savo 
mielųjų Antanaičių atvykti

ti patenkintas ir be mur
mėjimo tą savo gyvybę vėl 
gamtai sugrąžinti, kad ji ga
lėtų ją kitam įteikti. Nes jei
gu vieni gyventų šimtus ir 
tūkstančius metų, tai nau
joms gyvybėms nebūtų vie
tos.

Tą pasakymą apsvarsčiau 
ir priėjau išvados, kad jame 
yra daug tiesos.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

MECHANIC

Must be familiar with pipe fitting, 
welding and general maintenance 
work. Shift work. Good starting 
salary plus all benefits. Apply:

BIRD AND SON, INC.
Amboy Ave., Perth Amboy, N. J. 

An Equal Opportunity Employer.
(76-85)

ke-
nu-

au-
va-

džių apsidžiaugiau, bet be
slenkant dienai, kitai pra
de jau abejoti, ar “verta” 
vykti pas juos? Rodos, taip 
sunku kiek “pamiklinti” sa
vo senus kaulus. Taip abe
jojau ir svarsčiau net 
lėtą kartų, kol pagaliau 
.sprendžiau vykti.

Kelionė iš Scrantono 
tobusu tik virš penkios
landos. Malonu buvo “ke
liauti” ir pasigėrėti puikiais 
gamtos vaizdais.

Baltimore j e autobusų 
stotyje jau T manęs laukė 
Mildutė ir jos vyras Leo
nardas.

Turiu pasakyti, kad jų 
“globoje” praleidau labai 
maloniai penketą dienų, ir 
esu jiems labai dėkingas už 
ilgus pavažinėjimus Jų au
tomašina . ir už visąį malo
niai praleistą laiką.

Bet kuomet sugrįžau na
mo, radau savo dukrą iš
vežtą į ligoninę, kurioje jai 
buvo padaryta operacija. 
Ryte atėjo gydytojo prane
šimas, kad viskas pavyko 
gerai ir kad už kelių die-

m.”, parašytas Pr. Stikliaus. 
Paminėtuose “Laisvės” nu
meriuose buvo gana plačiai 
ir smulkiai aprašytas revo
liucinis judėjimas Zanavy
kuose.

P. Naudžius
(Pabaiga)

Redakcijos pastaba: At
leisite, kad jūsų jausmingai 
parašytą koresponden c,i j ą 
dėl vietos stokos turėjome 
gerokai sutrumpinti.

METER READERS

skaitau vietinėje 
kad netoli nuo 

“greitkelio” savo 
sodelyje sėdėjo 
ir valė pupeles,

buvo labai džiuginanti ži
nia, nes, kaip sakoma, kai 
žmogus “papuola’ po pei
liu,” tai visko gali būti...

Ir taip man besidžiau
giant telefonuoja Mariutė 
Cerkauskaitė, kad ji gavus 
žinią, kad mirė Ignas Kle- 
vinskas. Tai buvo labai 
liūdna žinia, tuo labiau, 
kad su Ignu išdraugavome 
ir veikėme kartu per virš 
pusšimtį metų. Šiąja proga 
dar prisiminiau pasikalbėji
mą su Ignu, jau daug metų 
tam atgal. Jis man papa
sakojo nuotykį karo fron
te, kaip jis sėdėjo ap
kasuose, o virš jo galvos 
zvimbė kulkos ir aplink 
griaudė kanuolės. Ignas pa
sakojo, kad jis tūnojo ten 
per kiek laiko, bet jam jau
tėsi, kad toji vieta lyg kad 
nesaugi. Ir po trumpo abe
jojimo jis pakilo ir nušliau
žė į kitą vietą. Nespėjus 
jam atsipūsti naujoje vieto
je, krito šovinys kaip tik 
ten, kur jis pirmiau sėdėjo. 
Jeigu nebūtų persikėlęs į 
kitą vietą, tai ten pat bū
tų palikęs savo gyvybę.

Tai buvo prieš 50 metų, 
o dabar 
spaudoje, 
čia prie 
namelyje 
moterėlė
kurių buvo prisiskynusi sa
vo darže., Nei iš šio, nei iš 
to užėjo jai noras nueiti į 
gryčią, nors ir neturėjo ko 
ten eiti. Po poros minučių 
atriedėjo sunkvežimis, pri
krautas akmenų ir sverian
tis 20 tonų ir ištiktas ava
rijos nuriedėjo, apsiversda
mas kaip tik toje vietoje, 
kur ji sėdėjo. O kuo visa tai 
išaiškinti, jau nedrįstu, 
bet tas “nujautimas” išgel
bėjo gyvybę kaip Igno, taip 
ir šios moterėlės. Vienok 
kiek gyvybių žūsta, ku-| 
rioms “nujautimas” nepa
deda?. .

Mirus Ignui .ir jį palaido
jus, padėtis tarpe jo drau
gų ir draugių eina į nor- 
malumą. Ir taip buitis ban
guoja, darydama ir gydy
dama žaizdas...

Ir dar vieną bruožą ten-Į 
ka pabrėžti. Kaip tik per FVJ 
Igno laidotuves kalbuosi su 
viena drauge ir skundžiuo
si senatvės našta, kuri vis 
sunkiau slogina, ir aš už tai 
ją kiek galėdamas neigiau. 
Mano pašnekovė man ši
taip išdėstė: Nebūk sau- 
mylys. Gamta paskolino tau 
gyvybę ir jeigu ją tinkamai 
sunaudojai, tai tuo turi bu

Philadelphia, Pa.
Iš LLD 10 kp. veiklos
Nors mūsų kuopos veikė

jai nesiryžta savo veikla 
pajudinti žemę, tačiau jie 
veikia, kruta. Spalio 10 d. 
įvykusiame LLD 10 kp. su
sirinkime plačiai buvo ap
sitarta apie ruošiamąjį po
būvį parėmimui mūsų spau
dos. Išrinkta komisija 
tvarkymui pobūvio ir treje
tas maisto gamintojų: H. 
Tureikienė, N. Griciūnienė 
ir Paliepienė.

Parengimas įvyks lapkri
čio 22 d. visiems žinomoj 
salėj, 6024 Wayne Ave.

Baigiant pietauti, R. 
Merkytė prižadėjo parodyti 
svečiams savo parsivežtas 
nuotraukas iš žymesnių ir 
įdomesnių Lietuvos vieto
vių ir įspūdingos dainų 
šventės, kurioje Rožytė šią 
vasarą dalyvavo.

Buvo išrinkta skaitlinga 
grupė delegatų dalyvauti 
6-osios Apskrities konfe
rencijoje spalio 18 d. Ches
ter, Pa.

Must have car with valid N. J. 
Driver’s license.

Good starting salary 
Excellent Benefits 

Guarenteed 40 hour week, 
informatioh, call: Mr. Harvin, 

289-5000, ext. 344.

ELIZABETHTOWN GAS CO.,

Elizabeth, N. J. 
Equal Opportunity Employer.

(76-78)

For

En

INDESXER-TECHNICAL. Bi
lingual, requires knowledge of Sla
vic and English languages for scien
tific and technical literature on Ae
ronautics and Space Research. 
Strong background in sciences or 
engineering required. Miss Sarkisian, 
TN 7-8300. An Equal Opportunity 
Employer. (77-79)

WANTED AT ONCE.
SHIP FITTERS.

Marine experience only. Apply: 
TUG & BARGE DRY DOCK, INC.

Pier 19, Jersey City.
201-333-1433.

(77-83)

Reporteris

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
paklojo teisėją, buvęska

kada nors jos ir kur nors 
ar jos pačios, ar jos kam 
nors kitam nupirktas. To
dėl ji kaltinama papildy
me žmogžudystės! Jai grū
moja baisiai didelė bausmė, 
gal net mirtis.

Komunistų partija išleido 
pareiškimą. Ji sako, kad tai 
lyra sąmokslas amžinai nu
tildyti šios puikios veikėjos 

Šaukia ją gelbėti.
Ir, žinoma, visa pažangio

ji Amerikos visuomenė sku- 
binsisjai į pagalbą apsiginti.

L-15

COOK

Live in. Ref. pref.
Own Apt.

1015 Chestnut St., Phila. Pa.
(77-79)

HOUSEKEEPER

Ref. pref. Own Apt.

L-15, 1015 Chestnut St., Phila., Pa.
(77-79)

PACKER. To pack packages for 

mailing as well as for motor 
very. Full company benėfits. 
Mr. Fincke at S. S. WHITE 

233-9300. Mountainside, N. J.

(79-81)

deli
cti 
CO.

Lietuvoje viešėjo Irano parlamentinė delegacija. Jos sudėtyje 
buvo senatoriai ir medžliso deputatai. Jie apžiūrėjo Vilniaus kul
tūros ir architektūros paminklus, lankėsi skaičiavimo mašinų ga
mykloje, vaikų darželyje Lazdynuose, klinikinėje ligoninėje, pabu
vojo Elektrėnuose.

Nuotraukoje: Irano parlamentarai priėmime pas Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininką M. Šūmaūską .

Ko Liubšio nuotrauka

Labai teisingai rašytojas 
Ph. Bonosky “Daily Worlde” 
(spalio 13 d.) nurodo, kad 
švediškos Nobelio premijų 
komisijos suteikimas prerrfi- 
jos rusui Aleksandrui Solz- 
henitsynui už prieštarybi- 
nius raštus yra šaltojo ka
ro išdavas. Yra* labai pui
kių rusų rašytojų, parašiu
sių puikiausių knygų, davu
sių pasauliui tikrų literatū
rinių šedevrų, bet jų komi
sija nepastebėjo.

Gaila, kad Nobelio Premi
jų Komisija pavirto šaltojo 
karo kurstytojų įrankiu.

MOLDER. Must be experienced 
with loose pattern for bronze and 
aluminum. Steady work, top wages- 
All benefits. FEDERAL BRONZE 
PRODUCTS, INC. 9 Backus Street, 
Newark, N. J. (foot of Chestnut 
Street). 201-622-4930. (79-85)

Pranešimas
WORCESTER, MASS.
Nors jau oficialiai Olym

pia Parko uždarymo ban
ketas įvyko, bet Oras numa
tomas gražus, tai dar ir 
ant toliau įvyks pietūs, spa
lio 18-25 dienomis. Kviečia
me Parko lankytojus daly
vauti Parke ir skaniai pa
pietauti už žemą kainą.

Parko Komisija
(78-79)

Tą pačią dieną mano ran
kas pasiekė du labai įdomūs 
leidiniai. Tai Justo Paleckio 
į rusų kalbą išversta ir 50,J 
000 tiražu išleista knyga 
“Gyvenimas prasideda./” 
Džiugu, kad mūsų Justo ši, 
puiki knyga plačiai pasi-

Rochester, N Y.
Pranokti as

Spalio 25 d. įvyks Gedimi
no Draugystės metinis ba
lius savoje svetainėje, 575

puini Tnąpnh Avp Pradžiai vaiskleis visoje Tarybų Sąjun- 1
goję.

Kita knyga, tai 1970 me
tų “Literatūros ir tneritį 
metraštis.” Tiek dadg jojb 
informacijos ir puikaus ’pa
siskaitymo! O tų nūdtrau-1 
kų, o tų gražių, malbhių vėi-i 
dų leidinys kupinas!

dieną. Bus kalakutienos pie
tūs.

. Draugystės nariai turės 
užsimokėti įžangą -ar jie da
lyvaus ar ne.

Kviečiame visyislfcocheste- 
rio lietuviiis atsilankyti.

Rengėjai



4 puslapis LAISVE Antradienis, Spalio (October) 20, 1970,

“L” Jubiliejaus Albumo reikalais
(tąsa)

Du puslapius:
A. ir O. Pepper, Pittsburgh, Pa., $250.

Po $200:
Walter Dubendris ir Dainos Mylėtojų Choras, 

St. Petersburg, Fla.

N. J.; V. M. Railai, Los Angeles, Calif.; B. Giedraitis, 
Thunder Bay, Canada; Martin Egelevičius, Windsor, 
Conn.; Jonas Velička, Los Angeles, Calif.

Brone Makutėnienė, Cranford, N. J., $15.

STASYS RASIKAS

Visą puslapį po $100:
K. Petr.ikienė, Rocky Point, N. Y.
Walter ir Amelia Yuskovic, Stamford, Conn.
Prof, B. ir Ona Kubilius, Chicago, Ill.
A. M. Valilioniai, Ft. Lauderdale, Fla.
J. F. Lengiavičia, Philadelphia, Pa.
Adelle Pakalniškienė, St. Petersburg, Fla.
Juozas Pakutka, Waterbury, Conn., 
M. Simon, Brooklyn, N. Y.
Amelia Mureika, Milford, Conn.
Kanados LLD kuopa, Montreal.
J. P. Petruškevičiai, Haverhill, Mass.
Daratėlė Murelienė, Chicago, Ill.
Lietuvių Socialis Klubas, Miami, Fla.
Aido Choras, Miami, Fla.
Pauline Yasilonienė, Binghamton, N. Y.
Valys ir Vera Bunkai, Jamaica, N. Y.
Aido Choras, Ozone, Park, N. Y.
LLD 198 kp., Oakland, Calif.
Jonas Smalenskas, Miami, Fla.
B. Ramanauskienė (už brolį Kostą Kačiulį),

Sellersville, Pa.
M. Levišauskienė, Los Angeles, Calif.
A. P. M., Gabrėnai, Miami, Fla.
Povilas ir Nellie Ventai, Jamaica, N. Y.
Lietuvių Moterų Pažangos Klubas, Detroit, Mich.

Po $10: Uršulė Bagdonienė-Ramanauskaitė, Flush
ing, N. Y.; A. Butkauskas ,Broooklyn, N. Y.; A. M. Pau- 
žienė, Toronto, Canada; G. A. Bernotai, A. Marcinkienė, 
Karolis Pečiulis, K. M. Lapinskai, Los Angeles, Calif.; 
Gus Diržuvait, Brooklyn, N. Y,; John Andrus, Miami, 
Fla,; Povilas Švelnikas, Easton, Pa.; Elz. Vičinienė, 
Pittsburgh, Pa.; LDS 58 kp., San Francisco, Calif.; Mar
celė Šukaitienė, Petras Kapiskas, Woodhaven, N. Y.; 
Ona Raskevich, Bellevue, Canada; Anton Andrejauskas, 
Chicago, Ill.; K. J. Karpavičiai, Brooklyn, N.
Budris, Chicago, Ill.; S. S. Penkauskai, B. A. Chuladai, 
Lawrence, Mass.; Charles August, E. Hartford, Conn.; 
Martin Mazur, Chicago, Ill.; Monika Trakimavičienė, 
Norwood, Mass.; Frank Preibys, Walpole, Mass.

: Juozas

Montevidėjuje spalio 2 d. 
netikėtai mirė pažangaus 
Urugvajaus lietuvių laik
raščio “Darbas” atsakinga
sis redaktorius ir Urugva
jaus Lietuvių centro pirmi
ninkas Stasys Rasikas.

Stasys Rasikas gimė 1910 
metų rugpjūčio- 22 d. Ro
kiškio rajono Lavizarų kai
me. Pirmojo pasaulinio ka
ro audras jis drauge su tė
vais pergyveno Rus i j o j e . 
1920-aisiais metais grįžo į

“Proletarą,” “Raudonąją 
vėliavą,” “Darbą.” Pasta
rąjį jis nuo 1962 metų re
dagavo iki pat mirties. Šių 
metų spalio 20 dieną “Dar
bas” pažymi 35-ąsias gyva
vimo metines. Ir pažymi 
jau be savo atsakingojo re
daktoriaus, aistringo ir 
nuoseklaus spaudos dar
buotojo lietuvių emigraci
joje.

S. Rasikas eilę metų su
maniai vadovavo Urugva-

Parengimų Kalendorius
Spalio 25 d.

Sekmadienį, LLD 1 kuo
pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus ML 
žaros, prisiminimui jo Tv- 
mečio. Pradžia 2 vai. po

Lapkričio-Nov. 8 d.
Laikraščio “Laisvės’’ kon

certas. Lenkų salėje, 261 
Driggs Avenue, Brooklyn,

Po $5: J. J. Šleiviai, J. N. Rudžiai, Methuen, Mass.; 
Rose Samulionis, St. Petersburg, Fla.; D. M. Burkauskai, 
Elizabeth, N. J.; P. L. Vaičioniai, Cranford, N. J.; D. B. 
Martin, S'. Plainfield, N. J.; K. Danyla, Chicago, Ill.; 
Petras Milius, J. M. Milvidai, P. Lupsevičius, J. A. Šu- 
petriai, Lawrence, Mass.; A. Dočkus, Los Angeles,

Klaidos atitaisymas: Anksčiau tilpo sekamai—Juo
zas Raulinaitis, turėjo būti—Juozas Rauhišaitis, Worces
ter, Mass. Taipgi buvo pažymėta Ignas Kasparavičius, 
o turėjo būti—Jonas Kasparavičius, Baltimore, Md.

Atsiprašome.

Pusę puslapio po $60:
Lietuvių Moterų Klubas, Toronto, Canada 
LLD 52 kp., Detroit, Mich.
Roselando Žemaičių Draugiškas Klubas,

Chicago, Ill. \
Jonas Stančikas, S& Petersburg, Fla.
B. K. Simonavičiai/Providence, R. L
LLD 78 kp., Yucaipa, Calif.
J. Družienė - V. Kavoliūnas, Revere, Mass.
O. Giraitienė, Wethersfield, Conn.
A. J. Orlen, Webster, N. Y.
Millie K. Bamett, Hartford, Conn.
Lietuvių Klubas, Detroit, Mich.
Petras ir Marytė Smalstis, Ludington, Mich.
J. K. Waicekauskaa, Binghamton, N. Y.
J. V. Beleckai—Ig. Stančaitis, B’klyn, N. Y.
J. K. Karosai, San Leandro, Calif.
Pranas Balčiūnas, San Leandro, Calif.
J. Urbanavičius ir šeima, Montreal, Canada
P. N. Bukniai, Brooklyn, N. Y.
V. O. Čepuliai, Brooklyn, N. Y.
Elz. Pilkauskienė, Worcester, Mass. ($50)
LLD 145 kp., Los Angeles, Calif. ($50)

S. Puidokas, Rumford, Me., $35.

Prašome dėmesio! Jubiliejaus Albumo redaktorius 
| dr. A. Petriką anksčiau buvo pranešęs, kad rugsėjis yra 
paskutinis mėnesis priėmimui užsakymų į Albumą. Bet 
žmonės visvien vėlinosi. Tai dabar paskutiniame Komi
teto susirinkime galutinai nutarta, kad užsakymus pri
imsime tiktai iki spalio 20 d. Po tos datos užsakymai ne
bus priimami.

Lapkričio 15
Advokatės Stefanijos Ma- 

sytės Dainų ir šokių 1965 m. 
festivalio Tarybų Lietuvo
je filmas, Aido choro ir jo 
solistų koncertas, pietūs ir 
šokiai prie rekorduotos mu
zikos L. C. C., 69-61 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Rengėjai — LLD 2ra ap
skritis.

Lapkričio 29 d.
Niujorko Lietuvių Moterų 

klubo parengimas Laisvi 
salėje.

L. Kavaliauskaitė
Jub. Kom. Fin. Sekr.

come to the 
twenty-fifth 
General As- 
United Na-

Ketvirtadalį puslapio po $30:
F. V. Nakas, Detroit, Mich.
J. J. Daujotai, Benld, Ill.
Bevardis detroitietis
Ą. V. Taraškai, San Leandro, Calif.
B. Kirstukas, Chicago, Ill.
LLD 9 kp., Norwood, Mass.
Vincas Ruginis, Waterbury, Conn.
Detroitietis
Juozas ir Kunigunda Vaitoniai, Waterbury, Conn.
Marijona Šupėnienė, Worcester, Mass.
D. J. Lukai, Worcester, Mass.

i (Br., (Gėlgotas, Chicago, ill.
John P. ir Marie Koch, Miami Beach, Fla.
J. M. Kanceriai, Wilton Manor, Fla.
Alma ir Robert Bruwer, St. Petersburg}), Fla.
Roselando Aido Choras, Chicago, Ill.
Julia ir Ignas Urmonai, Chicago, Ill.
LLD 79 kp., Chicago, Ill.
Jonas ir Valerija Grigai, Hudson, Mass.
Lietuvių Piliečių Klubas, So. Boston, Mass.
LLD 2 kp., So. Boston, Mass.
Anicita Zigmantienė, Livonia, Mich.
Liet. Sūnų-Dukterų Pašalpinė Draugija,

Montreal, Canada
A. Žolynas, Endicott, N. Y., 
Eva Lekas, Lexington, Mass. 
Ada ir Frank Suplevičiai, Montreal, Canada 
Lietuvių Moterų Taikos Draugija, 

Montreal, Canada
Izabelė Jackim, ,Oswego, N. Y.

S. J. Jurevičiai, Ft. Lauderdale, Fla.
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.
O. ir F. G., So. Boston, Mass.
P. K. Yočiunskai, Haverhill, Mass.
W. A. Račkauskai, Haverhill, Mass.

;
Sekanti žmonės, kurie neužsisakė puslapių, prisiuntė 

auiką Albumui, tai Albume tilps tiktai jų 
vardai-pavardės, miestai ir valstijos:

Po $20: Joseph ir Jennie Jordan, Three Bridges,

We Are For Peace 
in All Continents

From the statement of 
Andrei Gromyko which he 

made on arrival in New
York October 13, 1970
We have -to 

jubilee of the 
session of the 
sembly of the
tions. Each state member 
of the U. N. sets forth its 
own policy at sessions of 
the Assembly. This is what 
the Soviet Union does too.

The policy of our country 
is a policy of peace, of de
tente, of preventing the 
threat of a new war. It is 
a peace-loving Leninist po
licy, and the Soviet Govern
ment firmly intends to go 
on pursuing it.

We shall not permit any
one to sidetrack us from 
this path. But we have 
stated, and we state, that 
the Soviet Union, together 
with our allies and friends, 
will not allow anyone to en
croach upon the legitimate 
interests of our security, or 
the security of our allies 
and friends.

We are in favor of 
strict — we repeat, 
strict — observance of
United Nations Charter. 
This the Soviet Delegation 
considers it necessary to 
emphasize at this session, 
when — one can say — the 
whole world is marking the 
quarter of a century that 
has elapsed since the found
ation of the new worldwide 
organization was laid and 
since the structure of the 
U. N. was built as an or
ganization called upon to 
prevent war and to ensure 
peace for the peoples.

All our proposals — both 
before and now — intro
duced in the U. N. and out
side it, are aimed at pro
moting the achievement of 
the aims and the embodi
ment of the principles of

the United Nations. We 
are for peace in Europe, 
for peace in Asia, for peace 
in Africa, for pėace in all 
Continents. This is how the 
Soviet Delegation will act 
at the General Assembly in 
executing the behest of its 
country.

We express hope for suc
cess in the work of 
General Assembly. We 
shall do our best to contri
bute to the success—among 
other things-through our 
concrete proposals.

I avail myself of this op
portunity to convey greet
ings to the citizens of New 
York.

th e

Būkime Visos
i

Trečiadienį, spalio 21
4 vai. po pietų įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
svarbus susirinkimas —rei
kalų turime daug. Tad, vi
sos sueikime Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Nepamirškime, 
kad laikas pakeistas.

Turėsime ir staigmeną. O 
J. Lazauskienė su N. Skub- 
liskiene mus pavaišins.

Pirmininkė

d.,

Lietuvą ir apsigyveno jaus Lietuvių centrui, jame 
Šiauliuose. Netekę tėvų 
(tėvas tragiškai žuvo dirb
damas geležinkelyje, motina 
mirė pirmojo pasaulinio ka
ro metu), Stasys ir dvi jo 
sesutės kurį laiką augo 
prieglaudoje.

1928 m. S. Rasikas emi
gravo į Braziliją, dirbo ka
vos fazendoje. Vėliau jis 
atvyko į Sanpaulo miestą,: 
kur įstojo į “Susivienijimą 
lietuvių Brazilijoje,” plati
no pažangią spaudą. 1931 
m., būdamas bedarbiu, jis 
pėsčiomis iš Sanpaulo nu
keliavo į Urugvajų ir apsi
gyveno Montevidėjuje. !

Čia atvykęs, jau pirmomis 
dienomis aktyviai dalyvavo 
pažangiųjų lietuvių organi
zacijų veikloje, Liaudies te
atre, Amerikos Lietuvių 
darbininkų literatūros drau
gijos kuopoje, Lietuvos po-

I litiniams kaliniams remti 
komitete. Ypač didelę ini
ciatyvą S. Rasikas parodė 
antrojo pasaulinio karo me
tais, organizuodamas mate
rialinę ir moralinę paramą 
Tarybų Lietuvai, visai Ta
rybų šaliai. 1946 m. jis bu
vo vienas entuziastų, ren
giant pirmąjį Pietų Ame
rikos lietuvių kongresą, 
įvykusį Montevidėjuje.

S. Rasikas drauge su Al
fonsu Marma daug pasi
darbavo leisdami pirmuo
sius pažangiųjų Urugva
jaus lietuvių laikraščius —

veikiančiai meno saviveik
lai, jaunimo sekcijai. Jis 
du kartus lankėsi Lietuvo
je. (Pastarosios viešnagės 
šiais metais metu S. Rasi- 
kas pažymėjo savo gimimo 
šeiasdešimtąsias metines.

Stasiui Rasikui mirus, 
Urugvajaus pažangieji lie
tuviai, visas pažangusis ju
dėjimas neteko žymaus vei
kėjo, kovotojo už demo
kratiją ir tautų draugystę, 
o Tarybų Lietuva — nuo
širdaus patrioto, ištikimo 
bičiulio.

Mieste pasidairius
Pagarsėjęs civilinių teisių 

advokatas John J. Abt gina 
areštuotą Angela Davis, 
platų vajų Angela Davis iš-

Kompartija ’ organizuoja 
platų vajų Angela Davis iš
laisvinimui. Partijos gen. 
sekretorius Gus Hali, pasa
kė, kad Miss Davis yra su- 
fremuota reakcijos auka.

the 
the 
the NEW CANADIAN BLITZ DIET

LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT
Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DAY reducing formula! Have your wholesome, yummy 
“Blitz”! (4. mystery meals)—Go to bed! Wake up!—and 
you have lost 5 pounds. Unbelievable ? Sure! But it works. 
Every time. OR YOUR MONEY BACK! SPECIAL OFFER 
(limited period only): $3.00

Yes I want to lose five pounds overnight. Please rush by 
mail CANADIAN BLITZ DIET. I enclose $3.00 cash, 
money order, or cheque (Sorry no C.O.D.).
If payment by cheque enclose $3.50 to cover handling costs.
CANADIAN BLITZ DIET
208 - 15104 Stony Plain Road,
EDMONTON, Alberta, Canada

Name

Address

State Zip.

$200 kaucija. Jis kaltina
mas narkotikų pardavinėji
mu.

Laidotuvių namų tarnau
tojų streikas plečiasi mies
te ir apylinkėje.

Bronxo viešosios mokyk
los Nr. 11 boikotas baigėsi. 
Grįžo mokyklon 1,400 vai
ku. Bet dar 7,000 vaiku 
nelanko kai kurių mokyklų. 
Jie skelbia boikotą.

.Rep.

Paminėsime R. Mizaros 
Gimimo Sukaktį

Sekmadieni, spalio 25 
2 vai. po pietų sueikime vi
si į Laisves salę, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. 
Y. Tai bus minėjimas “Lais
vės” ilgamečio redaktoriaus, 
rašyt o j o, visuomenininko 
ROJAUS MIZAROS 75-to 
gimtadienio minėjimas.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-ma kuopa ruo
šia šį minėjimą. Aido Cho
ras vadovystėj e M i d r e d 
Stensler duos meninę prog
ramą. Dailininkas Rudolfas 

Bus ir
Majoro Lindsay artimiausi 

patarėjai sako, kad kalėji- Baranikas kalbės, 
muose sukilimai buvo di- daugiau .programoje daly- 
džiausi, kokie yra buvę per 
keletą metų. Lindsay esąs 
susirūpinęs kalėjimų padė
timi.

vių.
Po programos pasivaišin

sime kavute, pyragu ir dar 
gal kai kuo. Įėjimas nemo
kamas.

Transit-Mix Concrete kor
poracija kaltinama 100 pra
sižengimų prieš vandens 
teršimo įstatymą. Ji nuolat 
teršia Rytų (East) upę. 
Granddžiurė ją įkaitino.

Environmental Protection 
administrat orius Kretch- 
mer reikalauja kovai prieš 
oro ir vandens teršimą 12 
mėnesių $1,200,000,000 iš 
miesto budžeto

sudaryta 12 žmonių 
teisti 13 juodųjų

Jau 
džiurė 
pantherių, kaltinamų suo
kalbyje bombų padėlioji- 
mu.

New Yorko puertorikie- 
čiai paskelbė vajų sukelti 
paramą nuo potvinių nu- 
kentėjusiems Puerto Rico 
salos gyventojams.

Muzikos ir chorų moky
tojas < Victor Martinez bu
vo paleistas iš kalėjimo po

a

“Laisves” 4 
koncertas

Mūsų laikraščio “Laisvės” 
koncertas jau artinasi. Rū
pinamės, kad Programa bū
tų patraukianti. Taipgi 
prašome rėmėjų, kurie nori, 
gali užsisakyti sveikinimo 
vietą į Koncerto žurnalą. 
Nuo $1 iki $5. Galite pa
skambinti Administracijai 
ir užsisakyti vietą.

Kocertas įvyks lapkričio 
8 d., New National Hali, 
261 Driggs Ave., Brookly- 
ne. Pradžia lygiai 2 vai. 
Auika $1.50.

—Administracija

“LAISVĖS” f
DIREKTORIAMS )

Mūsų posėdis turi įvykti 
šį pirmadienį, spalio 26 d. 4

Turime pasiruošti koncer
tui. Sekr. (79-80)




