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KRISLAI
Pataria Nixonui pasimokyti 
AFL-CIO nemažai laimėjo 
Vaistai nuo ištautėjimo 
Gyva alkoholikų problema 
Minėsime LLD jubiliejų

— J. Gasiūnas —
Šiaurės Vietnamo delega

cijos vadovas Thuy pataria 
prez. Nixonui nors dabar 
pasimokyti iš rinkimų re
zultatų ir imtis priemonių 
baigti Indokinijoje karą.

Nixono administracija ti
krai tikėjosi rinkimus lai
mėti — gauti daugumą Se
nate ir Kongrese. O tai bū
tų buvęs Nixono adminis
tracijos programos užgyri- 
mas.

Balsuotojų dauguma, kaip 
tik priešingai, neišrinko 
daugumos Nixono ir Agnew 
peršamų kandidatų. O tai 
reiškia, kad jo programa 
buvo atmesta. Todėl laikas 
Nixonui rimtai apsigalvoti 
ir eiti prie karo užbaigimo.

AFL-CIO politiniam švie
timui komitetas skelbia, 
kad AFL-CIO už gi r tų 17 
kandidatų iš 29 kandidatų 
laimėjo rinkimus guberna
toriaus vietoms, 18 kandi
datų iš 35 laimėjo senatorių 
vietas, 200 kandidatų iš 357 
laimėjo kongresmenų vie
tas. . <;

n Prieš pat rinkimus AFL- 
ClO atsišaukė į unijistus ir 
abelnai darbininkus, ragi
nant nebalsuoti už Nixono- 
Agnew peršamus kandida
tus, nes jie išrinkti tik pa
dės prez. Nixonui mažinti 
pramoninę gamybą, didinti 
nedarbą ir infliaciją.

O kad taip yra, tai spalio 
mėnesį gerokai padidėjęs 
nedarbas dar sykį įrodė 
Nixono administracijos eko
nominės programos netin
kamumą.

V. Zalatorius “Vienybėje” 
rašo apie trečiąjį bendruo- 
menininkų sąskrydį, kuria
me V. Vaitiekūnas kalbėjo 
temoje “Kas mums skauda 
ir kaip gydyti?”

Visa bėda tame, kad “Vai
tiekūnas ne daktaras, o tei- 

n sininkas, tai ir aiškių vaistų 
po tokios geros diagnozės 
neprirašė,” pastebi V. Za
latorius. ,

Jis visgi teisingai paste
bėjo, kad be ryšių su Lie
tuva išeivija išsigimsta. To
dėl labai svarbu palaikyti 
artimus ryšius su Lietuva, 
dažniau ją aplankyti, nau
dotis jos spaudos žiniomis.

V. Vaitiekūnas pastebėjo, 
kad lietuviai išeiviai galėtų 
pasimokyti iš jo kaimyno 
italo, kuris kasmet savo šei
mą veža į Italiją, iš kur jie 
grįžta tautiškai sustiprėję.

Galime pasidžiaugti, kad 
praėjusią vasarą Lietuvoje 
lankėsi keletas šimtų išei

vių, taipgi nemažai Ameri
koje gimusių. Visi žavėjosi 

dainų švente, nauju kultū- 
* riniu ir ekonominiu gyveni

mu, grįžo pakilusiu ūpu ir 
ryžtu smarkiau darbuotis 
lietuvių socialiniame ir kul-

Kanados unijos kaltina Trudeau 
valdžią stiprinimu reakcijos 

jėgą, makartizmo augimu
Montrealis. — Quebeco 

Darbo Federacija, Montrea- 
lo Darbo Taryba, Naciona
linė Darbo Unijų Taryba 
ir kai kurios kitos unijos 
kaltina premjero Trudeau 
valdžią pasimojimu sustip
rinti reakcines jėgas, ku
rios gali pagimdyti panašų 
makartizmą, kokis siautėjo 
JAV prieš daugiau desėtką 
metų.

Karo priemonių aktas, 
kurį dabar palaiko valdžia, 
leidžia reakcijai įsigalėti.

Ryty Vokietija sutiktą tartis 
Vakarą Berlyno klausimu

Berlynas. — Vak. Vokie
tijos vadovas Walter Ul- 
brichtas pareiškė, kad Ry
tu Vokietija sutiktų tartis 
Vakarų Berlyno klausimu, 
jeigu Vakarų Vokietija ne
bandytų dominuoti Vakarų 
Berlyno, kuris randasi Ry
tų Vokietijos teritorijoje už 
110 mylių nuo Vakarų Vo
kietijos rubežiaus.

Vakarų Berlynas galima 
skaityti “nepriklausomu 
miestu”, į kurį Vakarų Vo-

Negrą-baltąją koalicija laimėjo
Baltimore, Md. — Negrų1 

ir baltųjų koalicijos iškeltas 
kandidatas Mitchell laimėjo 
kongresmano vietą. Tai bu
vo tikras liaudies laimėji
mas, pasakė Mitchell.

Marylando valstija skai
tosi pietinių valstijų terito
rijoje. Mitchell bus pirmas 
kongresmanas iš pietinių 
valstijų teritorijos. Jis yra 
valstijos kolegijos socialogi- 
jos profesorius.

Jam laimėti rinkimus pa
dėjo negrai, studentai, libe
raliniai baltieji. Kolegijos 
studentai daug prieš rinki
mus pasidarbavo.

Beirut, Lebanonas. — 9 
žmonės privertė Irano lėk
tuvą pasukti į Iraką. Lėktu
vas buvo priverstas nusileis
ti į Bagdadą, iš kurio už 
trijų valandų paleistas grįž
ti į Irano sostinę Teheraną.

tūriniame gyvenime.

Žinote, kad Jungtinėse 
Valstijose yra 10 kartų dau
giau alkoholikų, negu nar
kotikų naudotojų.

Alkoholikai, kaip ir nar- 
kotistai, yra ligoniai, bet 
mažai kas jais rūpinasi.

šį sekmadienį minėsime 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 55 metų jubiliejų Mas- 
petho Lietuvių Piliečių Klu
be.

Turėsime svečių iš plačios 
New Yorko apylinkės ir net 
iš Lietuvos, žavėsimės lie
tuviškais filmais, dainomis 
ir galėsime gerai pasivai
šinti.

Valdžia tuomi išplauna tūk
stančių žmonių smegenis, 
teroru slopina opozicijos 
veiklą, šimtus laiko kalėji
muose.

Unijos reikalauja nieko 
nelaukiant atšaukti reakci
nį karo priemonių aktą, pa
leisti šimtus politinių kalinių 

iš kalėjimų, atsteigti šaliai 
demokratines teises, susirū- 
pinti nedarbo didėjimu, 
kuomet nedarbas jau sieks 
žiemos metu apie 15 proc. 
visos darbo jėgos.

kietija turi teisę komunika
cijos, bet neturi teisės jį sa
vintis. Kad komunikaciją 
pagerinti, Anglijos, Prancū
zijos, Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos ambasa
doriai tariasi.

Vakarų Vokietijoje ma
noma, kad Rytų Vokietija 
pageidautų tam tikro susi
tarimo Vakarų Berlyno 
klausimu ir Vakarų Vokie
tijos susisiekimo ręikąlu su 
Vakariį Bferljmit;:. / "

Šalpos eilės auga
Washingtonas. —Agrikul

tūros departamentas rapor
tuoja, kad šiuo metu apie 
5 proc. visų JAV gyventojų 
gauna valdžios skiriamą 
maisto šalpą. Tai dvigubai 
daugiau, negu pereitais me
tais.

Į maisto štampų progra
mą dabar įtraukta daugiau 
kaip 8 milijonai gyventojų, 
o pusketvirto milijono gy
ventojų gauna valdžios do
vanojamą maistą.

Washingtonas. — Prezi- 
dentine tarpininkavimui 
komisija siūlo pakelti 500,- 
000 geležinkelių darbininkų 
32 į proc. algos. Unijų vado
vai pareiškė, kad toks siūly
mas nepatenkina darbinin
kų reikalavimų. Geležinke
liečiai ruošiasi streikui.

Varšuva. — Lenkijos val
džia pakvietė Vakarų Vo
kietijos kanclerį Brandtą 
atvykti į Varšuvą pasirašy
mui tarp abiejų šalių su
tarties. Jis apsiėmė atvykti.

Berlynas.—Neonacis jau
nuolis Weil prisipažino, kad 
jis peršovė tarybinį sargą 
prie tarybinių karių pa
minklo. Jis keršijęs už 
TSRS ir Vakarų Vokietijos 
sutarties pasirašymą.

Paryžius. — Prancūzijos 
Jaunųjų Komunistų Sąjun
ga protestuoja prieš perse
kiojimą kovotojos Angela 
Davis ir reikalauja JAV jė
gas ištraukti iš Indokinijos.

Komuniste gavo 10,000 balsą
Minneapolis, Minn. —Ko

munistė Betty Smith, kan
didatė valstijos auditoriaus 
vietai, rinkimuose gavo 10,- 
610 balsu.

Smith yra šioje valstijoje 
Komunistų Partijos sekre
torė, įžymi pažangiųjų vei-

1968 m. prezidentiniuose

Sen. Muskie kaltina prez. Nixoną
Washingtonas. — Sena-' 

torius Muskie kaltina prez. 
Nixona rinkimų kampanijos 
metu amerikiečių piudimu 
ir padalinimu.

Muskie buvo paskirtas 
Demokratų Partijos atsa
kyti į Nixono propagandą 
prieš liberalinius demokra
tus ir republikonus. Muskie

Čilės prezidentas paskelbė savo 
vyriausybės veiklos programą
Santiago. — Čilės mark-®- 

sistas prezidentas Allende 
paskelbė savo programą. 
Jis pareiškė, kad Čilės res
publika pasilieka demokra
tinė su parlamentine .galia. 
Jeigu parlamento dauguma 
nesutiktų šū .’pasiūlymais, 
tai prez. Allende tuomet 
kreipsis į piliečius su refe
rendumu. • ■

Jis aiškino, kad demokra
tija bus praplėsta, žemės re
forma žymiai praplėsta, mo
no p o Ii j ų nacionalizacija 
pravesta.

Allende ragino Čilės liau
dį ' dabar daugiau 
daugiau pagaminti 
naudai, o ne elitui, 
sakant, turčiams.

dirbti, 
savo 

kitaip

TSRS paleido du JAV 
generolus

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga informavo Jungti
nes Valstijas, kad du ame
rikiečiai generolai, spalio 21 
d. Armėnijoje suimti už lėk
tuvu perskridimą TSRS ru- 
bežiaus, dabar jau paleisti 
ir išvežti į Turkiją; kartu 
paleistas ir Turkijos armi
jos oficierius.

Amerikiečių žvalgybinis 
lėktuvas su vairuotoju taip
gi paleistas grįžti į Turkiją.

Vakarų Berlynas. — Kas 
tai paleido šūvį ir sužeidė 
tarybinį kareivį, esantį sar
gyboje prie tarybinių karių 
memorialo tuo metu, kai bu
vo minėta 53 metų revoliu
cijos sukaktis.

Belgradas, Jugoslavi j a. — 
Čia gauta žinių, kad buvęs 
TSRS premjeras Nikita 
Kruščiovas sunkiai serga 
savo namuose netoli Mask
vos.

Atėnai. — Graikija ir Al
banija atidarė tiesioginę te
legrafo liniją, kuri buvo, nu
traukta karo pradžioje 1940 
m. Bet taikos sutarties abi 
šalys dar nėra pasirašiu
sios.

rinkimuose valstijos proku
roras Head bandė komunis
tu kandidatu ne1’traukti i v v w v
kandidatų sąrašą, bet teis
me jis pralaimėjo. Šiuose 
rinkimuose jis kandidatavo 
gubernatoriaus vietai repu- 
blikonų sąraše, bet rinki
mus prakišo.

pasakė labai svarbią kalbą.
Dabar manoma, kad de

mokratai rengia senatorių 
Muskie 1972 metų preziden
tiniams rinkimams. Svarbu 
tai, kad Muskie rinkimuose 
savo valstijoje gavo 62 proc. 
visų balsavusių. O tai reiš
kia, kad piliečiai juomi pa
sitiki.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito ragina 
visus pareigūnus susirūpin
ti pramonės stiprinimu.

OS

Italija ir Kinija 
jau susitarė

lloma. — Italijos ir Kinij
Liaudies Respublikos parei
gūnų pasitarimai baigti su
sitarimu užmegsti tarp 
abiejų šalių diplomatinius 
ryšius.

Tada Čiang Kai-šeko am
basadorius apleido Romą, 
smarkiai protestuodamas.

Streikai paralyžiuoja 
visą Izraelį

Jeruzalė. — Mūšių per
traukos metu per tris mėne
sius streikai apėmė visą ša
lį. Jie paralyžiuoja Izra
elio gyvenimą. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų ir 
geresnių darbo sąlygų.

Ne tik darbavietės užsida
ro, bet ir visos vid u r i n ė s 
mokyklos. Mokytojai ir stu
dentai streikuoja. Lėktuvų 
patarnautojai strei kuoja. 
Elektros darbininkai, tele
fonų operatoriai, radijo ir 
oro pranešėjai streiko lau
ke.

Kalifornijos unijistų 
konferencija

Oakland. — Daugiau kaip 
50 unijų šaukia Kaliforni
jos unijistų konferenciją 
gruodžio 12-13 dienomis.

Konferencijos programo- 
j e svarbi ausi klausimai: 
darbo unijų vienybė, kova 
už taiką, prieš rasinę dis
kriminaciją. ir tt.

Tiffin, Ohio.— Automobi
liui susimušus su traukiniu 
penki jame važiavę jaunuo
liai užmušti.

Bedarbią gretos padidėjo dar 
puse milijono; užregistruoti! 

bedarbiu jau 4,300,000
Washingtonas. — Valdiš

kasis Darbo departamento 
statistikų biuras skelbia, 
kad spalio mėnesį bedarbių 
skaičius pakilo puse milijo
no. Dabar nedarbas sudaro 
5.6 proc. visos darbo jėgos.

Nors bandoma kaltinti 
nedarbo paklimą dėl Gene
ral Motors darbininkų strei
ko, bet tikrenybėje 325,000 
streikierių nėra priskaityti 
prie bedarbių, jie skaitosi 
turį darbą, bet nedirba.

Tarybą Sąjunga minėjo 53 metą 
revoliucijos sukaktį

Maskva. — Lapkričio 7 d. 
čia buvo šalta snieguota 
diena. Sniegas šturmingai 
krito. Nepaisant to, Krem
liaus Skveras prisipildė de
monstrantais ir abelnai pu
blika. Visi minėjo 53-iąją 
metinę sukaktį didžiosios 
prolitarinės revoliucijos.

Demonstracijos vadovas 
gynybos ministras maršalas 
Grečko, sveikindamas revo
liucijos sukaktį, pasmerkė

Pasaulio Jaunimo Asamblėjoje
Budapeštas. — Pasaulio® 

Demčkratinio Jaunimo Fe
deracijos 8-oje asamblėjoje 
delegatai paskelbė savo vei
klos programą.

Nusitarė turėti tarptauti
ne solidarumo dieną gruo
džio 20, minint Pietų Viet
namo Išsilaisvinimo Fronto 
sukaktį.

Nusitarė organizuoti vie
no mėnesio veiklos progra
mą visose pasaulio sostinė
se 1971 m. tarp gegužės 30 
ir birželio 30 dienų, reika
laujant ištraukti Jungtinių 
Valstijų militarines jėgas iš 
Indokinijos.

Washingtonas. — Penta
gonas susirūpinusiai skel
bia, kad du tarybiniai lai
vai atplaukė į Kubos uos
tą C i e n f u e g o s, ar tik ne 
submarinų bazės įrengimo 
reikalu, nors Tass griežtai 
užginčino.

Montreal, Kanada.—Areš
tuotas 19 metų studentas 
Bernard Lortie. Sakoma, jis 
jau prisipažinęs dalyvavimu 
kidnapinime ir nužudyme 
Quebeco darbo ministro 
Pierre Laporte. Policija ieš
ko kitų teroristų.

Handerson, N. C. — Pa
šaukta nacionalinė gvardija 
riaušėms malšinti. 40 žmo
nių areštuota. Kova eina 
dėl mokyklų desegragacijos 
programos.

Washingtonas. — Alko
holizmo programos koordi
natorius Foster skelbia, kad 
Jungtinėse Valstijose alko
holikų yra 10 kartų dau
giau, negu narkotistų.

Daugiausia nedarbas palie
čia Kalifornijos, Washing- 
tono ir Mass, valstijas, ku
riose automobilių pramonės 
visai mažai. Todėl nelogiška 
tvirtinti, kad streikas didi
na bedarbių gretas.

Dabar užregistruotų be
darbių yra 4,300,000, bet be
veik milijonas nedirbančių 
visai nesirėgistruoja ir dar
bo neieško, nes jau nebegali 
gauti dėl vienos ar kitos 
priežasties.

Jungtinių Valstijų imperia
lizmo žygius Indokinijoje. 
Tuo metu Amerikos delega
cija boikotavo demonstraci
ją, nebuvo atvykusi į užsie
nio diplomatams skirtą vie
ta, v

Panašios demonstracij o s 
buvo suruoštos visose Ta
rybų Sąjungos respublikose. 
Iškilmingai buvo atžymėta 
garbinga sukaktis. •

Washingtonas. — Kong
rese dabar bus 12 negrų 
kongresmenų. Pirmiau bu
vo 9.

Ofensyvas Kambodijoje
Sąigonas. — Pietų Vietna

mo' ir Kambodijos kariai, 
amerikiečių lėktuvų pade
dami, pradėjo naują ofensy- 
vą prieš partizanus Kambo
dijoje.

Saigono generolas Tri pa* 
sigyrė, kad jis pasiruošęs 
nilnam ofensyvui “sunai
kinti priešą Kambodijoje”. 
Partizanai taipgi pasiruošę 
kariauti, iki K a m b o d i j a 
bus išlaisvinta ir liaudies 
valdžia ten įsteigta.

Mirė gen. de Gaulle
Paryžius. — Nuo širdies 

smūgio mirė generolas de 
Gaulle, buvęs Prancūzijos 
prezidentas, iš hitlerininkų 
okup a c i j o s išsilaisvinimo 
armijos vadas. Jis mirė sa
vo viloje už daugiau šimto 
mylių nuo Paryžiaus.

Pagerbti mirusįjį Pran
cūzijos karžygį suvyko dau
gelio valstybių galvos, tarp 
kurių buvo prez. Nixonas ir 
TSRS premjeras Kosyginas.

Dabart i n i s Prancūzijos 
prez. Pompidoii pasakė, kad 
de Gaulle mirtis paliko Pran
cūziją našle. De Gaulle 
smarkiai kovojo prieš Jung
tinių Valstijų dominavimą 
Europoje. Jis palaikė arti
mus ir draugiškus ryšius 
su Tarybų Sąjunga. Jis iš
kėlė Prancūzijos vardą j 
pirmą vietą Vakarų Euro
poje.
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Bus priversta keisti nusistatymą
JAU septynios NATO šalys pripažino Kinijos Liau

dies Respubliką. Tik šešios dar tebeklauso Jungtinių 
Valstijų politikos ir atsisako su septynių šimtų milijonų 
gyventojų kraštu atsteigti diplomatinius ryšius. Vėliau
sia Kiniją pripažinti bus Austrija. Šiomis dienomis ją 
pripažino Kanada ir Italija. Jau pirmiau buvo pripaži
nusi Prancūzija.

Už savaitės kitos Kinijos priėmimas vėl bus svars
tomas Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Ame
rikos vyriausybės nusistatymas jau žinomas: ji ir vėl 
stengsis sutelkti daugumą narių prieš priėmimą. Ir, ma
noma, kad tos pastangos jai dar kartą pavyks.

Bet taip pat jau plačiai kalbama apie šios politikos 
keitimą. Gal būsią pasiūlyta pripažinti Kinijos Liaudies 
Respubliką, bet neišmesti ir Formozos su jos Čiang kai- 
šeku. Reiškia, turėti Jungtinėse Tautose dvi Kini jas. 
Jokiu būdu mums esą negalima atsižadėti “nacionalis
tinės Kinijos”.

Tik bėda su šiuo sumanymu esanti tame, kad dvi 
Kinijos Jungtinėse Tautose nepriimtinos nei Liaudies 
Respublikai, nei Čiang kai-šekui. Jeigu toks nutarimas 
būtų padarytas, tai Čiang kai-šekas griežtai protestuo
tų, o Liaudies Respublika atsisakytų tokią narystę pri
imti.

Stebėtojams atrodo, kad “dviejų Kinijų” planas jau 
šioje Asamblėjos sesijoje gautų didelę Jungtinių Tautų 
narių daugumą. Daugelis šalių norėtų pasaulinėje orga
nizacijoje turėti Kinijos Liaudies Respubliką, bet kol kas 
nenorėtų išmesti laukan “Nacionalistinę Kiniją”, nes 
tai reikštų atvirą sukilimą prieš Jungtinių Valstijų po
litiką. Tokiam žygiui tie kraštai dar nesą pasirengę.

Žygis santykiams pagerinti
MES esame griežti šalininkai kiekvieno žygio, kiek

vieno mosto, kuris padeda pagerinti ir praplėsti santy
kius tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos, nes 
nuo tų santykių pagrindiniai priklauso pasaulinės tai
kos išsilaikymas. Todėl mums džiugu, kad Tarybų Są
jungos vyriausybė paleido Amerikos generolus, kurie 
buvo lėktuvu iš Turkijos atsidūrę į Tarybų Armėniją. 
Matyt, ji tapo įtikinta, kad lėktuvas per klaidą perskri
do Turkijos - Armėnijos rubežių, o ne kokiais nors mi- 
litariniais arba šnipiniais sumetimais.

Šis Tarybų Sąjungos žygis yra šaltas vanduo ųž 
kalnieriaus tiems reakcininkams, kurie jau pradėję šį 
įvykį su generolais plačiai panaudoti šaltojo karo pro
pagandai. Taikus klausimo išsprendimas baisiai nepa
tinka ir lietuviškiems reakcininkams, nes ir jų “vadavi
mo” raketui labai kenkia bet koks santykių tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos sušvelnėjimas.

Sveikinimas teismui
RELIGINIAI fanatikai baisiai nepatenkinti, kad 

mūsų viešosiose mokyklose neleidžiama poterius kalbė
ti arba laikyti religines pamokas. Teismai yra patvar
kę, kad tokie poteriai arba tokios pamokos pažeistų ša
lies konstituciją, kurioje bažnyčia nuo valstybės yra at
skirta. Bet fanatikai nenori pasiduoti ir visokiais bū
dais per užpakalines duris siekia poterius įšmugeliuoti. 
Antai, New Jersey valstijoje Netcong vidurinėje mo
kykloje jie buvo pradėję rytais klases atidaryti su “sa
vanorišku” poterių kalbėjimu. Vaikai neverčiami mels
tis. Kurie nenori melstis, gali tylėti, arba net išeiti už 
durų, kai eina poterių kalbėjimas.

Žinoma, tai buvo bandymas apgavingų būdu pote
rius įšmugeliuoti. Grupė tėvų mokyklos vadovybę pa
traukė į teismą. Klausimas atsidūrė valstijos Aukščiau
siame teisme. Ir štai teismo nuosprendis: mokyklos va
dovybė laužo konstituciją ir turi tuoj poterių kalbėji
mą ipokykloję nutraukti. Mes nuoširdžiąusiai sveiki
name teismo nutarimą!

Kraštotyrininkų kelionė
Grupė Lietuvos TSR pa

minklų apsaugos ir krašto
tyros draugijos narių išvy
ko pakeliauti po Vokietijos 
Demokratinę Respublikų ir 
Čekoslovakiją. Si kelionė — 
tai prizas, laimėtas jubilie
jinėje darbų apžiūroje.

Kraštotyros entuziast a i 
pabuvos Berlyne, Leipcige* 
Veimare, Drezdene, Prago
ję ir Karlovi Varuose, susi-

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

pažins su šių miestų kultū
ros, meno, architektūros ir 
istorijos paminklais, krašto
tyrininkų veikla.

SNO duomenimis, 1969 
metų pabaigoje pasaulyje 
buvo 479 branduoliniai re
aktoriai. 105 iš jų, esantys 
15 šalių, teikia 20,000 me- 
gavatų energijos, likusieji 
374, esantys 48 šalyse, pan
doj ami moksliniams ir gy
dymo tikslams.

Kas ką ra
GYVYBĖS GAILA, BET 
JOS SUNAIKINTOJĄ 
JIE BUČIUOJA

Mūsų kaimynas Brookly- 
no klerikalų “Darbininkas” 
(lapkr. 6 d.) savo vedama
jame, išliejęs vieną gailią 
ašarą dėl Bražinskų nužu
dytos jaunos lėktuvo tar
nautojos, išrado tikrai uni
kalų būdą jų žmogžudystės 
pateisinimui. “Darbinin
kas” sako:

“Jos žuvimas yra panašus 
į žuvimą karo metu, kada 
nieku nekaltas karys žūsta 
nuo kulkos kito kario, ne
pažįstamo; niekad nesutik
to, bet atstovaujančio prie
šingai ' pusei. Ar kaltas tas 
karys, kuris iš savo apkaso 
nušovė priešingam apkase 
esantį karį?”

Beginkliai įgulos nariai, 
beginklė jauna mergaitė 
“Darbininko” redaktoriams 
panašūs į karo metu apka
suose kareivius! Tai reikia 
“proto” tokį palyginimą su
rasti !

Du ginkluoti banditai įsi
veržia į lėktuvą, nudeda 
mergaitę ir sužeidžia du 

! įgulos narius ir vieną kelei
vį, ir jie “Darbininko” re
daktoriams nekalti. Nelai
mingos buvo jų aukos, kad 
jos pasitaikė po žmogžu
džių kulkomis!

BIAURUS MELAS 
ŽMOGŽUDŽIŲ 
TEISINIMUI

Dabar jau, visiems aišku, 
kas per vieni tie Bražins
kai. Jie vagys ir žmogžu
džiai. Bet jų teisinimui jų 
bičiuliai Amerikoje . sugal
vojo bjaurų. \ melą. Antai, 
Chipagos , kunigu . “Drau
gas” (lapkr. 5 d.) sako:1 
“Bražinskas buvo ištrem
tas iš Lietuvos kartu su ki
tais 100,000 lietuvių, lat
vių ir estų tik todėl, kad 
mylėjo savo kraštą.”

Betgi Bražinskas niekur 
nebuvo ištremtas. Pasirodo, 
kad atlikęs bausmę už va
gystę, jis pats su sūnumi 
išvyko iš Lietuvos.

Šlykštu ir begėdiška va
gims ir žmogžudžiams ginti 
ir teisinti sugalvoti tokį 
biaurų melą.

APIE ČILĖS NAUJĄ 
PREZIDENTĄ 
ALLENDĘ

Lietuvos spaudoje randa
me tokių duomenų apie 
naująjį Čilės prezidentą 
marksistą Salvador Allen- 
dę:

Salvador Allendė gimė 19- 
08 metais Valparaiso uosta
miestyje. Būdamas šešiolikos 
metų, baigė vidurinę mokyk
lą ir pradėjo tarnauti kavale
rijos pulke. (Neužilgo jis pa
lieka karinę tarnybą ir 1926 
m. įstoja į Santiago medicinos 
institutą, kurį 1932 m. baigė. 
Jam suteikiamas medicinos 
daktaro laipsnis. Jau studijuo
damas, aktyviai dalyvauja 
politinėje kovoje prieš reak
cinę diktatūrą.

1933 m. S. Allendė aktyviai 
dalyvauja, įkuriant Čilės so
cialistų partiją, ir ilgus metus 
jai vadovauja. Socialistų par
tijos lyderiu jis yra ir dabar. 
1937 m. socialistų partija įs
toja į [Liaudies frontą, kuris 
į prezidento postą iškėlė kai
rįjį radikalą Pedrą Agire Ser- 
dą. Šis, laimėjęs rinkimus, 
tapo Čilės, prezidentu. S. Al
lendė išrenkamas Nacionali
nio kongreso nariu, o 1939 m. 
tampa sveikatos apsaugos mi
nistru. Juo būdamas, jis įgy
vendino eilę pažangių refor
mų.

šo ir sako
1952 metais S. Allendė pir

mą kartą kandidatuoja prezi
dento rinkimuose. 1970 m. 
sausio mėnesį Liaudies vieny
bės blokas, kuriame dalyvau
ja Čilės Komunistų ir socialis
tų partijos, iškėlė S. Allendę 
kandidatu į prezidentus. Rin
kimų metu jis gavo daugiau
sia balsų — 36.3 procento.

S. Allendė aktyviai kovoja 
už taiką, yra Pasaulinės tai
kos tarybos narys.

IR JAM ŽMOGŽUDYS 
DIDVYRIS

Ir Dan Kuraitis, čikagiš- 
kis biznierius, pravirko už 
vagį ir žmogžudį Bražins
ką. Ir jis šaukia tą sutvė
rimą gelbėti, kad jam ne
reikėtų atsiskaityti už savo 
kriminališkus darbus.

Dan Kuraičiui, kaip ir ki
tiems veiksniams, ypačChi- 
cagos menševikų laikraščio 
“Naujienos” redaktoriams 
ne Bražinskas kaltas, bet 
kalti tie, kurie krito nuo 
jo kulkų arba buvo sužeisti. 
Jis taip ir gieda:

“Jeigu ukrainietė būtų 
duris pradariusi ir Bražin
ską į vidų įleidusi, tai nie
ko jai nebūtų atsitikę. Jei
gu sovietų lakūnai būtų 
tuojau pasukę į Turkiją ir 
nusileidę pirmame turkų 
aerodrome, tai nieko ir 
jiems nebūtų atsitikę” 
(“N.” lapkr. 5). ,

Tai protas, tai logika to 
biznieriaus! Pagal jo pro
tą ir logiką, tai nekalti visi 
plėšikai ir žmogžudžiai. 
Kaltoš jų' ąukos, kam jų 
tub j nepaklauso: : ir' ' jiems 
nepasiduoda,' Kaltas banko 
sargaš; kukis bandė plėši
kui pastoti , kėlią. Kalta' 
merginąj ^ktiri pasipriešino 
prievąrtau't^iii: 'Kaltaš' bū
si tu, jeigu nesusipras!' ar
ba nesuspėsi įsibrovusiam 
plėšikui atsiklaupti ant ke
lių ir padėkąvoti!

Pagal šitą'Chicagos lietu
višką biznierių: Tegyvuoja 
visi žmogžudžiai, Visi plėši
kai. Visus juos, patekusius 
į “nelaimę’’;' reikia skubin
tis gelbėti! Tokioje nelai
mėje dabar yra vagis ir 
žmogžudys Braziniskas-Ko- 
reiva, ir Kuraitis šaukia vi
sus skubintis jam į pagalbą 
išsisukti nuo nusipelnytos 
atsakomybės už savo bai
sius kriminališkus darbus.

Mes suprantame tuos vei
ksnius, kurie Lietuvoje pa
dėjo hitlerininkams skersti 
nekaltus žmones ir dabar 
šaukia gelbėti Bražinskus, 
nes jie tokie pat pabaisos. 
Bet mums sunku, labai sun
ku suprasti Dan Kuraitį ir 
kitus jam panašius žmog
žudžių gėlbėtojus, kurie nė
ra savo rankų susitepę 'ne
kaltu žmonių krauju nei 
Lietuvoje, nei čia Ameri
koje.

Iš La iškų
Gerbiamoji Redakcija,

Su dideliu malonumu skai
tau Jūsų leidžiamą laikraštį 
“Laisvę.” Jame tiek daug 
įvairių žinių.

Be galo;, esu dėkinga J. 
Stanienei, kuri ir šiais me
tais užprenumeravo laikraš
tį “Laisvę”, mano dukros 
vardu. Tik gaila, kad ne vi
sus numerius gauname. Ma
tyt, kur nors užsimeta ne- 
daėjęs iki adresato. Dar 
kartą dėkojii ir linkiu visam 
“Laisvės” kolektyvui ištver
mės darbe.

K. žakavičiene 
Kaunas, 1970.XI.1

Ką Lietuvos ži 
sako apie I

To visi reikalaujame
Septyniolika metų dirbau 

revizoriumi Lietuvos Var
totojų kooperatyvų sąjun
goje. Per tą laiką teko su
sitikti ir su žmonėmis, ban
džiusiais vienokiais ar ki
tokiais būdais kėsintis į ko- 
operatyvinę nuosavybę. 
Dauguma po pirmos skau
džios pamokos, supratę kal
tę, grįždavo į dorą gyve
nimą, nuoširdžiai gailėda
vosi to, ką padarę.

Visai kitoks pasirodė Bra
žinskais. Prisimenu jį taip 
ryškiai, lyg dabar jis čia 
stovėtų priešais mane. At
vykau iš Vilniaus patikrinti 
Vievio ūkinių prekių par
duotuvės, kurioje jis vedė- 
javo. Kaip jis stengėsi pa
sirodyti doru ir geru... 
Tačiau revizija parodė ką 
kita. Buvo rasta daugybė 
neuž p a j a m u o t ų, juodais 
keliais į parduotuvę pate
kusių prekių.

Bražinskas — ne eilinis 
grobstyto j as. Tai didelis 
sukčius, machinatorius. Jis 
turėjo ryšių su kitais, pa
našiais į jį, vogusiais prekes 
iš fabrikų. Ramiausia są
žine kooperatinės1 prekybos 
įmonėj e pardavin ėdamas 
vogtus daiktus, jis krovė 
sau turtus.

Veidmainingas nusikaltė
lis mokėjo daug kam ap
dumti akis, susirasti užta
rėjų, globėjų ir, atlikęs 
bausmę, vėl tęsti nusikals
tamą veiklą. ■_ ; •

Kad Bražinską reikia 
bausti,, bausti visu griežtu
mu. šalyje, kurioje,' jis pa
darė nusikaltimą, ■— tuo.nė 
vienas doras (žmogus neabe
joja. To me0 visi reikalau
jame! ■ !

L. Gasiliūnas i
Pabaltijo geležinkelio Vilniaus 

apygardos darbininkų aprūpinirno 
skyriaus vyriausiasis buhalteris

•
Bražinskas vyresnysis— 

Dvigubas žmogžudys
Žinia apie tarybinio ke

leivinio lėktuvo banditišką 
užpuolimą mane giliai su
krėtė. Bražinskų, nutrau
kusių lėktuvo palydovės Na- 
dežtos Kurčenkos gyvybę, 
sužeidusių lėktuvo vadą ir 
šturmaną, elgesys liudija, 
kaip žemai smuko šie ban
ditai. Nesinori tikėti, kąd 
žmogžudžiai nebus išduoti 
tarybiniams teisingumo or
ganams. Bražinskas — tė
vas, “auklėdamas” savo sū
nų, moraliai užmušė jį. Kas 
žino, jei ne tėvo įtaka, pa
dariusi iš sūnaus žvėrį, Al
gis, gal būt, šiuo, metu bū
tų tikru žmogumi. Todėl 
atsakyti prieš savąją liaudį 
Pranas Bražinskas turi 
kaip dvigubas žmogžudys.

V. Kairevičius 
Tauragė

' •
Banditus—į tarybinį teismą

Kaip žemė nešioja visokio 
plauko išgamas, banditus, 
galvažudžius? Šios ir kito
kios mintys kyla, pagalvo
jus apie Bražinskų istoriją. 
Temide, pažvelk į žmoniją, 
nedrebėdama pakelk teisin
gumo ranką, žmogžudžius 
bausk rūsčiai ir griežtai! 
Juk pakelti ranką prieš be
ginklę merginą, atimti iš 
jos gyvybę — sužvėrėjusio 
žmogaus darbas. Juk pana
šūs išgamos degino gyvus 
žmones Pirčiupyje, kankino 
koncentracijos stovyklų du
jų kamerose, degino Song- 
myje...

• Turiu jos valdžia privalo

mano ir

išduoti Nadios žudikus, 
žmogžudžius privalo teisti 
tik tarybinis teismas. Už 
Nadios nužudymą, už 
smurtą, už pilotų kančias, 
Tėvynės išdavimą — kuo 
griežčiausią bausmę!

J. Veitas
Skuodo rajonas 
Igarių kaimas

Tegul pasakoja gatvė
Negaliu patikėti, kad mū

sų tarpe buvo niekšai, ku
rie pakėlė ranką prieš nie
kuo nekaltus žmones, žmo
nes, atliekančius savo tar
nybines pareigas. Dabar, 
kai gyT^nimas iš tikrųjų 
puikus, kai nereikia drebėti 
dėl duonos kąsnio ir galvo
ti, kas bus rytoj, tokiu me
tu įvyksta kažkas neįtiki
ma — nužudomas žmogus.

Aš neabejoju, kad daugu
ma mūsų merginų ir vaiki
nų būtų pasielgę taip pat, 
kaip Nadia; neabejoju, kad 
nėra žmogaus, kuris ne
smerktų šių niekšų.

Didžiuojuosi savo amži
ninke ir pritariu V. Arlaus
kaitės pasiūlymui pavadinti 
mūsų sostinės gatvę jos 
vardu.

L. Bankauskaitė 
Studentė

Teisingumas turi nugalėti
. Mūsų kolektyvą giliai su

jaudino banditiškas tarybi
nio lėktuyo užp u o 1 į m a s. 
Kartu su visos šalies darbo 
žmonėmis mes visa širdimi 
pergyvename, dėl didvyriš
kos komjaunuolės Nadež- 
dos1 Kurčenkos žuvimo, ki
tų : įgulos narių sužeidimo.

• PfJlieta^ ’tarybinių žmo
nių kraujas reikalauja rūs
taus atpildo. Kriminaliniai 
nusikaltėliai, įvykdę žvėriš
ką aktą, turi kuo greičiau 
stoti prieš tarybinį teismą. 
Mums nesuprantama, kodėl 
Turkijos valdžios organai 
delsia išduoti išgamas tėvy
nei, prieš kurios liaudį jie 
įvykdė kruviną nusikalti
mą.

Mes,, darbininkai, griežtai 
reikalaujame, kad Tėvynės 
išdavikai ir žmogžudžiai, 
neverti žmogaus vardo, bū
tų kuo greičiau grąžinti į 
Tarybų Sąjungą. Teisingu
mas turi nugalėti.

Stasys Kulišauskas
Kauno “Spalio” siuvimo fabriko 

darbininkas

Pasiruošę svarbiausiam
Su ašaromis akyse ir 

skausmu širdyje skaitėme 
laikraščiuose apie komjau
nuolės Nadeždos Kurčenkos 
žuvimą. Jai tik devynioli
ka. Tai šiandieninė mano 
karta. Jo.s meilė, jaunystė, 
svajonės paskendo kraujy
je. Mes didžiuojamės, Na
dia, tavo žygdarbiu, kad tu 
nesuklupai kelyje. Ir kar
tu tariame prakeikimo žo
džius oro piratams. Jie tu
ri būti nubausti, nubausti 
tarybinio teismo.

Viktoras Sabataitis 
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko 

universiteto studentas

Saigon'as. — Nuo didelių 
potvinių šiaurinėse Pietų 
Vietnąmo provincijose žu
vo daugiau kaip 200 žmo
nių ir 150,000 paliko be pa
stogės.

Maskvą, — TSRS ir Mon
golijos pareigūnai pasirašė 
sutartį ekonominei koopera
cijai tvirtinti ir plėsti.

ĮVAIRENYBES
Tarybiniai mokslininkai 

mano, jog artimiausiu laiku 
bus galima tiksliai ir gana 
iš anksto numatyti žemės, 
drebėjimus. Jie teigia, ks« 
tam pakanka nustatyti ryšį 
tarp vertikalių žemės plu
tos poslinkių ir paties že
mės drebėjimo. O šie du rei
škiniai yra gana glaudžiai 
susiję. Pirmieji bandymai 
jau atlikti Taškente, Ašcha- 
bade, Skoplėje.

Laris L j ūsas iš Kaliforni- 
dąjos sumušė pasaulinį šiA- 
to jardų bėgimo rekordą. 
Jo laikas — 17.8 sekundės. 
Lario amžius — 101 metai. 
Šiose tradicinėse varžybose 
rungtyniauja tik sportinin
kai, kurie turi po 100 ir 
daugiau metų. Ljusas kon
kurentų neturėjo: kitus 5 
sportininkus , kai tik jie iš
girdo pistoleto šūvį, ištiko 
širdies priepuolis.

•

Didelio prekybinio Hagoš 
centro direktorius ieško 
pardavėjų, kurių akys būtų 
...žvairos. “Tai labai patogu 
prižiūrėti klientus, kurie 
nori ką nors pavogti”. Priė
mus į vieną parduotuvę 
žvairas pardavėjas, vagys
tės sumažėjo 85 procentais.

•

1888 metais Maskvos hi
podrome vyko pirmosios 
mūsų šalyje moterų dvirati
ninkių varžybos. Sportinin
kės buvo apsirengusios il
gomis balinėmis sukniomis. 
Nugalėjo E. Žemlička, 1.5 
varsto (1.6 km) ji nuvažia
vo per 6 minutes.

__  •___

• geniausia pasaulio .knyga 
saugoma i Paryžiaus nacio
nalinėje . bibliotekoje. ,Tai 
senovės .Egipte, prieš 4570 
mčfiįbp^lie:i sta^s sentencijų 
rinkinys.

Pasaulio šuolio į aukoti 
rekordas priklauso Afrikos 
antilopėms. Jos lengvai per
šoka 7 metrų kliūtis.

•

Mokslininkai paskaičiavo, 
kad mūsų galaktikoje egzis
tuoja apie 10 tūkstančių pla
netų, turinčių tokias pat są
lygas, kaip ir žemė.

_ <_

Gripo virusas neaplenkė 
ir dykumoje gyvenančių be
duinų. Dykumų sūnūs gy
dosi gripą ir be vaistų: 
plauna nosis citrinos ir svo
gūno sultimis, muiluotu van
deniu ar žibalu; įtraukia į 
nosį sutrintų pipirų arba 
karštos druskos, karšto 
cukraus ir garstyčių garų. 
Beduinai tvirtina, kad jų 
“vaistai” yra geresni už eu
ropiečių.

Vienos Indijos genties'ni 
riai, norėdami tuoktis, turė
davo įrodyti, kad 203 jo gi
minės, kartos nevalgė mė
sos maždaug 4,000 metų.

E. Mieželaitis — VDR 
MenyAkademijos narys 

korespondentas
Lenininės premijos laure

atas poetas E. Mieželaitis 
gavo iš Berlyno pranešimą 
apie tai, kad jis išrinktas 
Vokieti j os Demokratinės 
Respublikos Menų akade
mijos nariu koresponden
tu.

E. Mieželaičio kūrybą 
rai žino VDR visuomeqg. 
Jo eilėraščių vertimai daž
nai pasirodo vokiečių spau
doje, o prieš keletą mėtį 
buvo išleista knyg “žmo
gus.”
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PER VISUS PENKIASDEŠIMT METŲ

Prieš penkias dešimtis 
i metų, 1920 m. liepos 12 d. 
' Maskvoje buvo pasirašyta 
Lietuvos ir Tarybų Rusijos 
taikos sutartis, ryškiai at
spindinti lenininę tautų ly
giateisiškumo politiką.

Nepriklausomybės 
pripažinimas

Tarybų valstybė visą lai
ką vykdė draugišką lietu
vių tautai politiką. 1918 m. 
pabaigoje Lietuvoje prasi
dėjus proletarinei revoliu
cijai ir Laikinajai revoliuci
nei darbininkų ir valstiečių 
vyriausybei su V. Mickevi
čium - Kapsuku priešakyje 
1918 m. gruodžio 16 d. išlei
dus manifestą dėl Tarybų 
valdžios paskelbimo Lietu
voje, Tarybų Rusijos vy
riausybė tų pačių metų 
gruodžio 22 d. V. Lenino 

> pasirašytu dekretu pripaži
no Lietuvos Tarybų Respu- 

* bliko.9 nepriklausomybę.
Gruodžio 24 d. Tarybų Ru

sijos Centro Vykdomasis 
Komitetas, patvirtindamas 
ši nutarimą, pažymėjo, kad 
Tarybų Rusija yra pasiruo
šusi suteikti Lietuvos dar
bo žmonėms visokeriopą vyriausybė pripažino Lietu- 
paramą jų kovoje prieš iš- vos nepriklausomybę jos 

etnografinėse sienose su 
sostine Vilniumi. Pirmasis 
taikos sutarties straipšnis 
skelbė, kad Tarybų Rusija, 
remdamasi tautu apsispren
dimo teise, “pripažįsta Lie
tuvos valstybės savarankiš
kumą ir nepriklausomybe 
su visomis iš tokio pripaži
nimo einančiomis juridinė
mis sėkmėmis.”

Abi šalvs įsipareigojo ne
leisti, kad jų teritorijoje 
būtu vykdomi bet kokie 
priešiški' kitai susitarian
čiai šaliai veiksmai. Atsi
žvelgdama į didelį Lietu
vos nuniokojimą pirmojo 
pasaulinio karo metais, Ta
rybų Rusijos vyriausybė 
negrąžinamai suteikė Lie
tuvai tris milijonus rubliu 
auksu. Taikos sutartis taip 
pat nustatė, kad. ją ratifi
kavus bus nedelsiant už
megzti diplomatiniai ir kon-

jos arba atiduoti Kolčiakui, 
kuriuos laikė nepalyginti 
stipresniais partn e r i a i s 
puolimui prieš Tarybų šalį.

Tarybų Rusijos vyriausy
bė, laikydamasi draugiškos 
lietuvių tautai politikos, 
1919 m. rugsėjo 11 d. pa
siūlė buržuazinei Lietuvos 
vyriausybei pradėti dery
bas dėl paruošimo, sąlygų 
taikiems santykiams tarp

Nors bęuvo akivaizdu, 
kad imperialistinės valsty
bės nenori pripažinti Lietu
vos nepriklausomybę, Lie
tuvos buržuazinė valdžia, 
klusniai vykdydama jų va
lią, iš karto nesiryžo atsi
liepti i tarybini taikos bal
są. Tik po to, kai Antantės 
valstybės pakeitė savo pozi
ciją, 192 0 m. kovo 31 d. 
Lietuvos vyriausybė priėmė 
Tarybų valstybės pasiūly
mą dėl taikos derybų.

Taikos sutartis ir 
pasižadėjimai

1920 m. liepos 12 d Mask
voje pasirašvta Lietuvos ir 
Tarvbu Rusijos taikos su
tartimi Tarybų Rusijos

naudojimo ir pavergimo 
santvarką, ginant jų laisvę 
ir nepriklausomybę nuo už
sienio imperialistų.

Šie istoriniai Tarybų Ru
sijos vyriausybės dokumen
tai įtvirtino nauju pagrin
du sukurtą lietuvių tautos 
valstybingumą, jos nacio
nalinį suverenumą. 1919 m. 
pradžioje Tarybų valdžia 
buvo įkurta didžiojoje Lie
tuvos Teritorijos dalyje.

Reakcijos laimėjimas
Tarptautinei imperialisti

nei reakcijai pavyko sužlug
dyti Tarybų Lietuvos res
publiką ir ilgiems metams 
primesti Lietuvos darbo 
žmonėms buržuazijos dik
tatūrą. Betgi Antantės ša
lių ir JAV valdantieji sluo
ksniai ir po to atsisakė Pri
pažinti Lietuvą, planuoda
mi prijungti ją prie buržu
azinės-dvarininkinės Lenki-

Vajininkų Atidai
Vajininkai, kurie gaus naują skaitytoją Ameri

koje, tai nuolaida laike vajaus yra $8 metams, vie
ton $9, ir prie to*, naujas skaitytojas gaus vieną 

žemiau nurodytų knygų veltui.
J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos —• JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

• v
1S

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA
F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO

BRANGI TĖVYNE
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
T. TILVYČIO — USNYNĖ —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS
J. KAŠKAIČIO — ŽMOGUS IR MAŠINA

IŠ ATSIMINIMU

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIKAITĖ
Dr. A. Petrikus — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

R. MIZARA — POVILAS JURKA
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI 
ŪKANOS
L MIZARIENĖS — JAUDINANTYS^ SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. Kal
binkite savo pažįstamus, kurie dar neužsiprenumeravę 
laikraščio “Laisvės” tapti prenumeratoriais. Nevien tik 
vajininkai, bet ir kiti laisviečiai turėtų pasidarbuoti gavi
me naujų skaitytojų. Bus garbė Jums, ir jūsų vajininkui.

ADMINISTRACIJA

suliniai santykiai tarp abie
jų šalių.

1920 m. liepos 12 d. tai
kos sutartis iš naujo suda
rė juridinį pagrindą Lietu
vos valstybės egzistavimui. 
Tai buvo smarkus smūgis 
Antantės, visų pirma Pran
cūzijos imperialistų pla
nams prijungti Lietuvą 
prie Lenkijos.

Vilnius Lietuvai
Po poros dienų Raudono

ji Armija išvadavo Vilnių, 
kurį 1919 metų balandžio 
mėnesį buvo užgrobę Pil
sudskio legionai. Principin
gai laikydamasi taikos su
tarties, Tarybinė vyriausy
bė perdavė Vilnių ir Vil
niaus kraštą Lietuvai. Ta
rybų valstybė pripažino 
Vilnių Lietuuvai ir po to, 
kai 1920 m. spalio 9 d. jį 
užgrobė Želigovskis. Tuo 
tarpu Antantės imperialis
tai sankcionavo Lietuvos 
sostinės užgrobimą, jie ruo
šė naujus planus Lietuvai 
prijungti ta ar kita forma 
prie buržuazinės - dvarinin
kinės Lenkijos ir įtraukti į 
savo antitarybinius planus. 
Tik 1922 metų pabaigoje, 
visiškai žlugus jų mėgini
mams karinės intervencijos 
ir ekonominio spaudimo ke
liu nuslopinti Tarybų val
džią Rusijoje, imperialisti
nės valstybės Pripažino Lie
tuvos valstybę.

Ir nepuolimo sutartis
1920 m. liepos 12 d. taikos 

sutartis su Tarybų Rusija, 
griežta ir principinga Ta
rybų valstybės pozicija, 
ginant lietuvių tautos gy
vybinius interesus, visą lai
ką saugojo Lietuvą nuo im
perialistinių valstybių pasi
kėsinimų. 1926 m. rugsėjo 
28 d. pasirašyta Lietuvos ir 
Tarybų Sąjungos nepuoli
mo sutartis, kuri buvo pa
grista 1920 m. liepos 12 d. 
taikos sutartimi, reiškė nau
ją smūgį imperialistinės re
akcijos siekimams įtraukti 
Lietuva į jų antitarybinius 
planus ir grupuotes .

Prasidėjus antrajam pa
sauliniam karui, Tarybų 
valstybė .išgelbėjo Vilniaus 
kraštą nuo grėsiusios jam 
hitlerinės vergovės ir, lai
kydamasi* 1920 m. liepos 12 
d. taikos sutarties ir gerb
dama lietuvių tautos nacio
nalinius interesus, 1939 m. 
spalio 10 d. sutartimi per
davė Vilnių ir Vilniaus 
kraštą" Lietuvai. Kartu bu
vo susitarta dėl savitarpio 
pagalbos agresijos atveju. 
Tai buvo nepaprastai1 svar
bu to meto sąlygomis, at
sižvelgiant i labai išaugusį* 
hitlerinės Vokietijos agre
sijos pavoju Lietuvai To
dėl neatsitiktinai Lietuvos 
liaudies masės reiškė tokį 
dideli dėkingumą Tarybų 
valstybei, pasirašius šią su
tarti.

Pagrindas g-eriems 
santykiams

1920 m. liepos 12 d. taikos 
sutartis buvo tvirtas pa
grindas Lietuvos ir Tarybų 
valstybės santykiams. Vie
name Lietuvos buržuazinės 
vyriausybės užsienio reika
lų ministerijos 1939 m. pa
baigoje paruoštame doku
mente buvo konstatuota, 
kad vilsą praėjusi laiko tar
pą santykiai su Tarybų ša
limi “ėjo tokia linkme ir 
tokia dvasia, kaip tai buvo 
taikos sutartyje numatyta. 
Per visą tą laikotarpį tarp 
abiejų kraštų neįvyko jokio

A. PETRIKĄ

Henrikas Radauskas

an-

susidūrimo, jokio konflik
to,” Lietuvos ir Tarybų Są
jungos santykiai visą laiką 
buvo “draugiški, be jokio 
šešėlio dėka tų principų, 
kurie taikos ir nepuolimo 
sutartyse buvo padėti san
tykių pagrindam”

Betgi Lietuvos buržuazi
nė valdžia, bijodama dėl sa
vo klasinio viešpatavimo, 
pažeidinėjo savitarpio pa
galbos sutartį su Tarybų 
šalimi, organizavo antita
rybinius veiksmus, vykdė 
antiliaudinę ir kartu prie
šišką Tarybų valstybei po
litiką. Kai kas siekė Hitle
rio globos, o tai būtų reiškę 
lietuvių tautai hitlerinės 
okupacijos jungą.

Lietuvos liaudies 
išsilaisvinimas

Tokia reakcinė, giliai
tiliaudinė Lietuvos buržua
zijos politika buvo pa- 

, smerkta žlugti. 1940 m. va
sarą fašistinis Smetonos re
žimas buvo nuverstas. Lie
tuvos darbo žmonės, Komu
nistų partijos vadovaujami, 
paėmė savo likimo sprendi
mą į savo pačių rankas.

Minėdami Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvo
je 30-ąsias metines, per- 
žve 1 g d a m i pasiektuosius 
puikius socializmo statybos 
laimėjimus, pasiektus tary- 
biniių tautų šeimoje, Lietu
vos darbo žmonės šiltai pri
simena ir 1920 m. liepos 12 
d. taikos sutartį. Anuo sū
dė t i n g u laikotarpiu, kai 
buržuazijos valdoma Lietu
va buvo paversta imperia
listinių valstybių žaisleliu, 
ši sutartis įtikinamai) rodė 
draugišką lietuvių tautai 
Tarybų valstybės pozicija, 
visiškai naujo pobūdžio ly
giateisius tautų ^savitarpio 
santykius, skatino Lietuvos 
darbo žmones pasiaukoja
mai kovai prieš buržuazi
jos viešpatavimą ir kapita
listinį jungą.

R. Žiugžda
Istorijos mokslų kandidatas

Trykšta “vaidilutės” 
šaltinis

Toli už Lietuvos ribų gar
sėja Birštono kurortas “Vy
tauto” ir “Birutės” minera
liniais vandenimis. Neseniai 
iš 306 metrų gilumo gręži
nio ištryško 
šaltinis, 
cialistų 
keturis 
tirpusių 
kų, negu kitose Birštono 
versmėse.

Pirmąsyk Lietuvoje ruo
šiamasi panaudoti taip smar
kiai mineralizuotą vandenį 
reumato, nervų sistemos, 
kvėpavimo organų gydy
mui.

1970 m. rugp. mėn. 27 d. 
JAV sostinėje, Washingto
ne, nuo širdies smūgio mirė 
lietuvis poetas Henrikas 
Radauskas. Jis dirbo laisvu 
vertėju Valstybės departa
mente.

H. Radauskas gimė 1910 
m. balandžio 23 d. Krokuvo
je, Lenkijoje. Ankstyvąją 
jaunystę praleido Gikonių 
kaime, Panevėžio rajone. 
Pirmojo pasaulinio karo 
metu pasitraukė į Rusijos 
gilumą ir lankė mokyklą 
Novo - Nikolajevske, Sibire. 
Grįžęs 1921 m. į Lietuvą, 
mokėsi Panevėžio gimnazi
joje. 1929 m. baigė moky
tojų seminariją ir vienus 
metus mokytojavo Kazokiš- 
kio pradžios mokykloje. 
1930-34 m. lankė universite
tą Kaune ir specializavosi 
sevtimų kalbų studijose: 
rusų, lenkų, vokiečių, pran
cūzų ir kitų. 1936 m. bu
vo Klaipėdos Radiofono 
pranešėju.

Pasitraukęs iš Lietuvos, 
1944-45 m. gyveno Berly
ne, o 1949 m. atvyko į JAV. 
Gyveno Baltimorėje ir Chi
cagoje, dirbo paprastu dar
bininku. Nuo 1959 m. dir
bo Kongreso bibliotekoje 
Washingtone, 1960 m. ko
mandiruotas į Wiesbadeną, 
Vokietiją, vėliau perkeltas į 
Valstybės departamentą 
vertėju. Buvo nariu Lietu
vių (dipukų) rašytojų drau
gijos ir amerikiečių “The 
International P. E .N. Club” 
nariu.

H. Radauskas, kaip poe
tas, nedaug turėjo sau ly
gių. Buvo labai geras eilė
daros žinovas, geras eilė
raščio technikas. Ideologi
nės stiprios linijos neturėjo. 
Rašė daugiausia tik dėl po
ezijos grožio, jungė moder
nizmą su klasicizmu. Išlei
do bent tris poezijos rin
kinius: 1935 m. “Fontanas,” 
1950 m. “Strėlė danguje,” 
ir 1955 m. “f- 
už

Milijonas 
hektarų
Lietums kaime reikšmin

gas įvykis — melioratoriai 
uždaru drenažu nusausino 
milijonąjį hektarą. Beveik 
pusė respublikos žemės ūkio 
naudmenų jau turi suregu
liuotą vandens režimą.

Lietuvos TSR melioraci
jos ir vandens ūkio minist
ro pavaduotojas G. Muraus
kas, komentuodamas Eltos 
korespondentui šį įvykį, pa
žymėjo, kad melioravimo 
pasiekimai vaizdžiai rodo 
socializmo pranašumus. Per 
20 buržuazinės Lietuvos 
metų nudrenuota apie 12,- 
000 hektarų, o dabar per 
vienerius metus — po 125- 
130 tūkstančių hektarų. Ir 
tai lemia ne taip sau bendro
ji pažanga. Antai, dabar 
Vakarų Vokietija, Švedija 
ir Danija, kartu paimtos, 
per metus mažiau nudre- 
nuoja dirvų, negu Lietuva.

Melioravimo mastai mū
ruose vis didėja. 1961-1965 
' metais nudrenuoti 343,000

šytojų draugijos premiją. 
1938 m. išvertė R. M. du 
Hard’o romaną “Senoji 
Prancūzija,” o 1939 m. išlei
do Lenkiškai lietuvišką žo
dyną. Vertė rusų, lenkų, vo
kiečių, prancūzų ir kitų kal
bų poetus.

H. Radauskas bendradar
biavo įžymesniuose žurna
luose buržuazinės Lietuvos 
laikais ir 1940 m. protary- 
biniame žurnale “Raštai,” 
kurį redagavo Petras Cvir
ka. “Raštų išėjo tik 5 nu
meriai. Juose H. Radaus
kas reiškėsi kaip socialisti
nei santvarkai artimas 
žmogus.

H.Radausko poezijos leidi
niai, išėję Chicagoje, pasiro
dė nepaprastai mažais ti
ražais: “Strėlė danguje — 
700 egzempliorių, o premi
juotas rinkinys “Žiemos dai
na,” išleistas Vytauto Sau
liaus, — tik 500 egz.

Palyginus tai su šiuo me
tu T. Lietuvoje išleidžia
mais poezijos rinkiniais po1 
15,000-25,000 egzempliorių— foektaru 0 per gį penkmetį •v-vi n 4- n m i rl n 11 n 11 I r i 4-11 -w-\ i v z * c a

“Vaidilutės” 
Jo vandenyje, spe- 
nuomone, yra net 
kartus daugiau iš- 

mineralinių drus-

Oakland, Calif. — Cutter 
Labora t o r i e s darbininkai 
laimėjo algų pakėlimų.

matosi didelis skirtumas!
Išėjus “Žiemos dainai”, 

katalikų srovės rašytojas 
Pr. Naujokaitis, vertinda
mas H. Radausko kūrybą, 
rašė:

“H. Radausko poezijoje 
nerasime lietuviško peizažo, 
nei savosios žemės ilgesio, 
nei emocijų, susijusių su 
tremties vargais, nei griež
tesne prasme suprasto idė
jinio turinio... Pagrindinis 
H. Radausko naujosios kny
gos motyvas yra žmogaus 
gyvenimas, prasidedąs gi
mimu ir pasibaigiąs mirti
mi.” Kitaip sakant, jis ne
tikėjo “dangiškąja amžiny-. 
be.”

O betgi tėvynės ilgesio, 
savosios žemės ilgesio ir pa
bėgėlio gyvenimu nusivyli
mo — H. Radausko kūrybo
je yra. Rinkinyje “Strėlė 
danguje”, eilėraštyje “Pra

žiemos daina,” rastas rojus”, poetas aiškiai 
kurią gavo Lietuvių ra- byloja:

Mes girdim už tūkstančių mylių, 
Kaip girgžda mūs kaimuose svirtys, 
Ir šitą melodiją tylią 
Kartoja negęstančios širdys.

Mes matom pro dūmus Europos 
Gimtųjų laukų vasarojų.
Mus laukia sodybos ir trobos, 
Mes matome prarastą rojų.

Ir mes jį matysim Kanadoj, 
Girdėsim pietų serenadoj, 
Aliaskoje, vėtrų riksme, 
Bombėjuj, Sidnėjuj, Granadoj, 
Ant žemės arba po žeme!

įveiksime daugiau kaip 620 
tūkstančių hektarų. Mes 
dabar respublikoje turime 
specializuotą vandens ūkio 
sistemą, o kiekviename ra
jone — pajėgias melioraci
jos organizacijas, aprūpin
tas galinga technika, kvali
fikuotais specialistais. Pla
čius mokslinius tyrimus at
lieka Hidrotechnikos ir me
lioracijos 
lioravimo

institutas. Me- 
projektus ruošia 
projektavimo in- 
Pokario metais 
sukurta kerami-

Tel Avivas, Izraelis.—Su
streikavo mokytojai. Rei
kalauja didesnių algų. Dau
giau kaip 100,000 studentų 
dėlto negali lankyti mokyk- 
lų.

Tė- 
ne-

Taigi H. Radauskas 
vynės ilgesiui abejingas 
buvo, jis išgyveno jo visą 
gamą!

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

Nauja Kupiškio rajono Subačiaus miestelio gatvė.
A. Tumėno nuotrauka

stitutas.
Lietuvoje 
nio drenažo pramonė, kuri 
dabar kasmet pagamina 
daūgiau kaip 100 tūkstan
čių kilometrų drenų. Vien 
šį penkmeti Lietuvoje me
lioravimo darbams buvo 
skirta maždaug 600 milijo
nų rublių valstybinių lėšų.

'Nusausintos žemės — tai 
Lietuvos žemdirbių aukso 
skrynia. Pernai, kai pasie
kėme rekordinį 24 cnt. grūdų 
derlių iš hektaro, maždaug 
40 procentų javų augo dre
nuotose dirvose, ir kaip tik 
iš šių plotų pribiro maž
daug pusė visų grūdų. Dre
nuotose dirvose javų der
lingumas pasiekė beveik 29 
centnerius iš hektaro. O juk 
drenavome kaip tik tuos 
laukus, kurie anksčiau duo
davo žemiausius derlius.

Nusausintose žemėse da
bar turime trečdalį milijo
no hektarų kultūrinių pie
vų ir ganyklų, duodančių 
pigiausią ir vertingiausią 

pašarą. Vadina- 
mūsų g y v u 1 i n i n- 

sąlygoja

dar
tikimasi 

maždaug

si, ir 
kystės pasiekimus 
melioracija.

Iki 1976 metų 
nudrenuoti
750 tūkstančių hektarų, o 
1981-aisiais žemės ūkio 
naudmenų mel i o r a v i m a s 
Lietuvoje iš csrės turėtų 
būti užbaigtas.

Norėdamas suliesėti, dau
giausia svorio neteko in;+y- 
ninkas Viljamas Kobas. Per 
3.5 metų jis neteko 259 kilo
gramų. Iš pradžių Kobas 
svėrė 364 kilogramus, o vė
liau — tik 105.

Kaštonas gali augti net 
700 metų. Čerešnė auga 400 
metų, kriaušė — 300, obelis 
— 250. Ilgiausiai vaisius ve
da riešutas — 100 metų, 
kriaušė — 80, obelis — 60, 
slyva — 30 metų...
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RINKIMAI SAULĖTOJE FLORIDOJE

Nixono-Kirko politika sužlugo
Floridoje rinkimai yra 

analogiški visos šalies rin
kimams. Lapkričio 3-čią 
rinkimai vyko JAV nacio- 
naliu mastu — rinkta dide
lis skaičius atstovų į JAV 
Kongresą, daugelio valsti
jų gubernatoriai ir mažes
ni viršylos. Vyko didelė 
“žodinė vaina,” išleista rin
kimų kampanijai milijonai 
dolerių, bet, pastebi kolum- 
nistas James Keston, eko
nominės, politinės, rasinės 
problemos rinkimuose liko 
neišspręstos.

Mūsų šalies santvarka yra 
žinoma kaip kapitalistinė 
demokratija. Tad kapitalas 
lemia jos politiką ir rinki
mus. Komercinis laikraštis 
“Miami Herald” žymėjo, 
jog “būti kandidatu į val
džios ofisą šiomis dienomis 
kainuoja pinigai — dideli 
pinigai.” Vadinasi, eilinis 
pilietis, neturintis didelių 
įplaukų ir turtingųjų para
mos, negali būti išrinktas į 
aukštus JAV valdžios pos
tus. Jis turi teisę balsuoti 
už tuos kandidatus, kuriuos 
skiria turtingoji klasė. Ži
noma, eilinis pilietis gali 
pasirinkti geresnį iš blogų
jų ...

Floridoje tarp republiko- 
nų ir demokratų partijų 
vyko nešvari rinkiminė 
kampanija už valstijos gu
bernatoriaus ir JAV Sena
te vietas. Republ ikonas 
Claude Kirk siekė laimėti 
rinkimus antram terminui į 
Gubernatoriaus postą, o 
William Cramer — į JAV 
Senatą. Juos indorsavo pats 
prezidentas Nixonas. Prieš 
republikonus į tuos pačius 
postus demokratų partija 
pastatė Reubin Askew ir 
Lawton Chiles. Iš keturių 
kandidatų rinkome du.

Dabar dirstelėkime, kiek 
kainuoja mūsų valdžios rin
kimai. Jau minėto laikraš
čio du reporteriai (James 
Savage ir Fred Bargeri) 
dar spalio viduryje paskel
bė, kokias sumas surinko ir 
išleido rinkimų kampanijai 
keturi kandidatai. Žinoma, 
tos sumos iki lapkričio 3- 
čios dar padidėjo. Štai tie 
skaičiai:

Claude Kirk, republiko- 
nas, surinko $446,688.

Reubin Askew, demokra
tas — $430,418

William Cramer, republi- 
konas — $316,604

Lawton Chiles, demo
kratas — $196,682

Tai jau turime $1,390,392.
Kaip matome, dviejų val

dininkų, gubernatoriaus ir 
senatoriaus, išrinkimas kai
nuoja arti pusantro milijo
no dolerių.
Iš kur ateina tie milijonai?

Šimtais ir tūkstančiais 
rinkiminei kampanijai do
leriai plaukė iš turtingųjų 
savininkų, jų pramonės fir
mų, kelių statybos kon- 
traktorių, įvairių profesio
nalų, iš tų, kurie skiriami 
valdžios darbams ir t. t. O 
galutina analizė parodo, kad 
tas kapitalas ateina iš tų 
eilinių piliečių, kurie dirba, 
moka mokesčius, aukštas 
gyvenimo kainas. Jie ir tur
tina turtinguosius. Juk tur
tą gamina tik darbas.

Tie milijonai išleisti Nix- 
ono, Agnew^ Kirko ir kitų 
kelionėms, prakalboms per 
televiziją, skelbimas komer
cinėje spaudoje, plakatams, 
kuriuose giriami savi kan
didatai, o niekinami opo
nentai. Toje balsų medžiok

lėje net Miarnio lietuvių 
klubelyje mažieji kandida
tai “pragėrė” apie šimtinę.

Bet kam tas didelis rin
kiminis šturmas? Jeigu de
mokratinėje sistemoje val
džia yra visų žmonių ir 
jiems tarnauja, tai kam tie 
kandidatai patys peršasi į 
valdžios postus? Kodėl rei
kėjo prezidentui Nixonui, 
kaip niekad pirmiau, lekio
ti po Floridos miestui ir 
piršti piliečiams balsuoti 
už reakcinius republikonus 
—Kirką ir Cramerį? Juk 

“laisvame” pasaulyje turė
tų būti pačių piliečių rei
kalas pasirinkti ir balsuoti 
už tokius atstovus, kurie 
tarnautų eilinių piliečių in
teresams.

Atsakymas yra tame, kad 
mūsų demokratinė sistema 
yra klasinė — joje vyksta 
ekonominė ir politinė kova, 
kad šalį valdo turtingoji 
kapitalo klasė. Todėl Viet
name žudomi žmonės, o 
savoje šalyje milijonai 
gyvena skurde, didėja 
nedarbas, vyksta teroras, 
žmonių žudynės, bombų 
sprogimai. Vadinasi, šalis 
suskilusi į dvi klases, dvi 
ideologijas, dvi politikas'. 
Nixonas šiuose rinkimuose 
stiprino savo reakcinę, ka
rinę politiką. Jis jau ruo
šė dirvą 1972 metų rinki
mams, kuriuose jis mano 
laimėti prezidento vietą an
tram terminui. Tačiau Nix
on o “didelis šuolis” savo po
litikai laimėti Kongresą 
šiuose rinkimuose, nepraė
jo. Jis visur sutiko protes
tus prieš karą, prieš reak
ciją.

Florida prieš Nixoną
Prezidentas Nixonas yra 

mažumos išrinktas. 1968 m. 
už jį balsavo tik 43 procen
tai balsuotojų. Nesisekė ir 
1970 m. rinkimuose. Jam 
buvo svarbu, kad Florida 
išrinktų jo politikos atsto
vą Kirką antram terminui 
į gubernatoriaus postą ir 
Cramerį pasiųstų į JAV 
Senatą. Kirko-Cramerio po
litinė mašina naudojo viso
kias priemones propagam 
dai prieš Askew ir Chiles. 
Pakartotinai jiems prime
tė “liberalizmą,” “radika
lizmą,” “pornografiją” 
“antisemitizmą” ir kitus 
nepopuliarius būdvar
džius. Bet Floridoje jau 
yra judėjimas prieš skur
dą, rasizmą, nedarbą ir 
Vietnamo karą. Todėl ir 
Floridoje Nixoną pasitiko 
protestai su reikšmingais 
šūkiais.

Žinoma, Floridoje į JAV 
prezidentą niekas nemetė 
kiaušinių ir akmenų, kaip 
kad San Jose, Kalifornijo
je. Floridiečiai pasielgė ki
taip. Jie netikėta didžiuma 
balsų atmetė Nixono politi
kos atstovus, o išrinko į gu
bernatoriaus postą Reubin 
Askew ir į JAV Senatą — 
Lawton Chiles. Nixono po
litika čia pralaimėjo. Tai 
reiškinys, kad floridiečiai 
neišsigando “kairiojo libe
ralizmo,” jie pasuko į pa
žangesnę demokratijos pu
sę.

Aiišku, kad negalima pri
tarti San Jose demonstran
tams, kurie kiaušinius ir 
akmenis metė į preziden
tą—tai, jau “teroras.” O te
roras gimdo antrą terorą. 
Bet kas sukėlė tą psicholo
ginę nuotaiką, kad jaunuo
liai puolė prezidentą? Ko
dėl su akmenimis ,ir kiauši
niais jaunuoliai mete ir žo

džius — “vienas, du, trys — 
nenorime tavo karo”? Va-
dinasi, to “teroro” motyvas 
buvo ne Nixonas, bet jo po
litika, Vietnamo karas.

Demonstraciją prieš Nixo-
ną ten organizavo, sako
ma, Taikos ir laisves parti
ja. Robertas Scheer įtarė 
Nixoną “karo kriminalis
tu” Sarkastiškai jis laik
raščio reporteriui sakė: 
“Jeigu JAV metė milijonus 
tonų bombų ant Vietnamo 
žmonių, tai nereikėtų sie
lotis,” kad į Nixoną paleis
ta “keletas kiaušinių ir ak
menų.” Ir tai aišku, kad 
teroras Vietname gimdo te
rorą mūsų šalyje.

Tegul bus baigtas karas 
Vietname, tegul Nixonas 
ištraukia militarines bazes 
iš Europos, Azijos ir Afri
kos šalių,, tegul tie bilijo
nai būna naudojami pašali
nimui skurdo namie—baig
sis tada teroras ir mūsų 
šalyje.

V. Bovinas

Brockton, Mass.
Spalio 28 d. mirė Teofilija 

Germonavičienė (Švedukė), 
74 metų amž. Buvo pašar
vota Edw. Waitt šermeni
nėje. Buvo daug gražių gė
lių buketų ir lankytojų. Pa
laidota Kalvarijos kapinėse. 
Buvo daug palydovų. Visi 
buvo pakviesti sugrįžti ant 
pietų į Sandaros klubą ir 
tinkamai pavaišinti.

Liūdesyje liko vyras Vin
cas Germonavičius, sūnus 
Algirdas, dvi dukterys — 
Adelė ir jos vyrąs Bernard 
Lanone, New Jersey valsti
joje, Elaine Williams, Mon- 
telloj, ir daug anūkų. Lie
tuvoje paėjo nuo Marcinko
nių, Vilniaus ra j., Lynzerio 
kaimo. Ten liko sesuo Ago
ta.

Velionė buvo religinga, 
bet gražiai su visais sugy
veno per 46 metus. Man ji 
buvo artimiausia kaiminka. 
Kai sirgau, gavau nuo 
jos užuojautos dovanų. 
O kai ji sirgo ligoninėje ir 
nursing home per 5 mėne
sius, aš jai gelbėjau, kiek 
galėjau.

Jos vyras Vincas per dau
gelį metų Montelloj laikė 
barzdaskutyklą.

Geo. Shimaitis

I Montello, Mass.
išv. Roko Pašalpinė Drau- 

gysytė atvirukais sušaukė 
mėnesinį susirinkimą lap
kričio 4 d. dėl nubalsavimo: 
likviduoti draugystę, ar ne. 
Nors narių yra apie pusant
ro šimto, bet į susirinkimą 
neateina, nėra iš ko išrinkti 
valdybą. Susirinko 60 narių. 
Slaptu balsavimu pasisakė: 
už likvidavimą 34, prieš 25. 
Taigi nutarta likviduoti. Šis 
klausimas paliktas 1971 m.

Po to buvo nominuota val
dyba 1971 metams. Iš jau
nesnio amžiaus į valdybą 
niekas neapsiėmė. Pasiliko 
visi senieji.

George Shim'aitis

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 3 dieną mirė 

“Laisvės” skaitytojas Ka
zimieras Vikonis. Liūdesy
je paliko dukterį Mrs. Al
bert Vaskus ir du anūkus. 
Tapo palaidotas lapkričio 7 
dieną Oakland' kapinėse ša
lia žmonos, kuri buvo mi
rus prieš daug metų.

Mūsų užuojauta dukrai 
ir artimiesiems o tau, Ka
zimierai amžinai ramiai .il
sėtis.
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Amerikos studentai ir Dostojevskį h

Romanas “Nusikaltimas ir 
Bausine’’ ekr ane«f iime

Philadelphia, Pa.
Pasiilgome draugų

Prabėgo vasara lyg dūmų 
kamuolys. Neteko nė kur 
gerai pasisvečiuoti, nei se
nų laikų pažįstamų sutikti. 
Pora parengimų įvyko tolo
kai nuo miesto, tai ne visi 
galėjo juos pasiekti. Štai ir 
vėl artėja žiema, ir dienos 
trumpėja.

Pereitą vasarą mūsų gim
tajame krašte įvyko daug 
iškilmingų minėjimų. Juos 
lankė keletas ir iš mums 
pažįstamų, ir kiekvienas pa
matė daugelį dalykų, ku
rių mes ten nepalikome, 
net netikėjome, kad taip 
vargingame krašte tas bus 
kada nors.

Dabar galėsime net pa
matyti patys. Rožytė M. at
sivežė daug įdomių nuo
traukų, kurias žada paro
dyti stambiai padidintas 
ant marškos. Tas parengi
mas jau čia pat. Lapkričio 
22 dieną prašome sueiti, su
važiuoti į Albertuko “pa
šiūrę” 6024 Wayne Ave., ir 
būsime skaniais valgiais pa
vaišinti, nes patyrusios vi
rėjos V. Paliepienė ir H. 
Tureikienė pažadėjo ska
naus maisto.

Nebeatmenu, kur ir kada 
teko skaityti trumpą žinu
tę, kad Jungtinėse Valstijo
se, kelių universitetų stu
dentijos tarpe buvo padary
ta apklausa, kokį rašytoją 
jie labiausiai skaito. Pa
teiktoje statistikoje Pirmą
ją vietą užėmė rusų rašyto
jas F. M. Dostojevskis.

Tatai man atėjo į galvą, 
pereitą savaitę viename Vil
niaus kino teatre žiūrint 
naujai pastatytą tarybinį 
filmą “Nusikaltimas ir bau
smė” pagal rašytojo to pa
ties pavadinimo romaną.

Kodėl iš visų pasaulio ra
šytojų Amerikos studentai 
mėgsta kaip tik F. M. Do
stojevskį? Juk po romano 
“Nusikaltimas ir bausmės” 
pasirodymo praslinko be
veik šimtas metų! Ką aktu
alaus jie randa šiame kūri
nyje?

Šio rašytojo kūrybai išna
grinėti yra prirašyta de
šimtys ir net šimtai tomų. 
Man neteko jų skaityti. Bet 
vis dėlto drįstu pasidalinti 
įspūdžiais aPie filmą, nebū
damas nei literatūros spe
cialistas ar akademikas.

Man pasirodė, kad iš visų 
F. M. Dostojevskio romanų 
tiems Amerikos studentams 
šis pastarasis tapo įdomiau
sias kaip tik todėl, kadjame 
yra paliestas žudymo klau
simas. Dažnam - Amerikos 
jaunuoliui stovi prieš akis 
perspektyva ryt poryt atsi
durti Vietnamo fronte ir 
žudyti.

Stebėjau, k įęaip tarybinis 
režisierius Levas Kulidža- 
novas pateikė šį romaną, 
kurį F. M. Dostojevskis, 
pagal savo ręakcinę pasau
lėžiūrą, stengėsi nukreipti 
Prieš tuometines revoliuci
nes demokratines idėjas.

Beje, tai nebe pirma šio 
rašytojo kūrybos insceniza
cija. Prieš tai ekranams 
Tarybų Sąjungoje jau bu
vo pateiktas “Idiotas,” 
“Baltosios naktys” ir “Bro
liai Karamazovai”.

Įdomu buvo stebėti ekrane 
tą “antžmogį” Raskolniko
vą, neturtingą studentą, ku
ris, prieš nužudydamas se
ną moterį, paskelbė spaudo- 
doje straipsnį, išdėstyda
mas savo teoriją. Kodėl jis 
negalįs pašalinti sau iš ke
lio parazitinės palūkinin- 
kęs, kuri visuomenei netei
kia jokios naudos?' Juk is
torijos bėgyje stipriausios 
asmenybės, kaip, pavyzdžiui, 
Napoleonas, žudė be atodai
ros ir buvo išaukštinti kaip 
tautos didvyriai! ” Sąžinė — 
tik prietaras, tik įsikalta 
fikcija. Vadinamasis sąži
nės graužimas, jos prie
kaištai kyla tik iš bai
mės, kad galima pakliūti į 
teismo rankas. Todėl svar
bu viską atlikti taip, kad 
nebūtum sugautas.

Tur būt, todėl, F. M. Do
stojevskis ir yra toks, ak
tualus šiandieniam JAV 
jaunimui? Juk panašiai 
samprotavo ir vokiškojo fa
šizmo “antžmogiai”! Įsi
siautėję žudyti, jie nė nepa
galvojo, kad gali “įkliūti”, 
ir savo, teoriją j gyvendino 
kuo atviriausiai. Ir šis 
“antžmogio” teorijos vyk
dymas, deja, pasauliui kai
navo virš penkiasdešimt mi
lijonų gyvybių!

Šalia Raskolnikovo veikia

Svidriguilovus, Jis nužudė 
savo žmoną, kad galėtų ves
ti kitą moterį, bet gydyto
jai nustatė, jog žmona mi
rė nuo a p o plėks i j o s, ir 
Svidrigailovui negresia jo
kia bausme, priešingai, jam 
net reiškiama užuojauta. Ir 
mes jį matome kaip orų,so
lidų buržujų, apskaičiuotai 
ir ramiai siekiantį savo 
tikslo. Jis niekuo nesiski
ria nuo impozantiško Luži- 
no, kuris nė nevirptelėjęs 
gali įvykdyti didžiausią 
suktybę, — jis kuo ramiau
siai įvykdytų ir žmogžu
dystę.

Visa tai, matyt, ir domina 
F. M. Dostojevskio skaity
tojus Amerikoje. Versdami 
romano puslapius, jie lyg ir 
svarsto: juk yra organiz
mų, kurių negriauna nei 
narkotikai, nei girtavimas. 
Jie gali mėgautis gyvenimu 
kuo intensyviausiai ligi pat 
vėlyvosios senatvės. Juk 
yra girtuoklių, kurie giria
si, kad, gėrę visą gyvenimą 
ir sulaukę aštuoniasdešimt 
metų, tebėra stiprūs kaip 
jaučiai. Vadinasi, svarbu 
neištižti, kaip Raskolnika- 
vas. Nusika 11 i m ą atlikti 
taip, kad nepatirtum baus
mės. Nusikaltimas be baus
mės! — štai idealas, štai šū- 
kis! j “ ■ k"' /

• Jie regi, kaip aplinkui vyk
domi tūkstančiai nusikalti
mų, kurie nesusilaukia jo
kios bausmės! Kenedžių 
nužudymo sąmokslin inkai 
ramiausiai gyvena savo vi
lose. Taip pat ir Liuterio 
Kingo nužudymo organiza
toriai. Koks juokingas 
tiems studentams turi atro
dyti Šekspyras, “Makbeto” 
tragedi j o j e pava i z d a v ę s, 
kaip nužudytojo Banko 
šmėkla pasivaidena žudikui! 
Juokingas ir išprotėjusios 
leidi Makbet mėginimas 
nusiplauti karaliaus Dunka- 
no kraują nuo rankų.

Slenkant pieš akis filmo 
kadrams, nejučia atmintyje 
iškilo straipsnelis, kurį bu
vau užtikęs “Laisvėje” be
ne šių metų birželio mėne
sį. Jame buvo trumpai pa
liesta melo problema. Ir 
man pasirodė, kad šiame 
filme gvildenama problema 
yra panaši į melo problemą. 
Žmogaus prigimtyje yra iš
sivystęs stiprus pasibiaurė- 
jimas žudymu. Tačiau ko
lektyvioje kovoje už būvį 
jis neišvengiamas. Grie- 
bimasis smurto kolektyvio
je kovoje už būvį tapo neiš
vengiama istorijos būtinybė 
kelyje į pažangą. Kruviną 
klasių kovą praeityje žmo
nijai' primesdavo pats isto
rinis’ vystymasis. Tačiau 
ateina laikas, kada iškyla 
reikalas atsisakyti smurto 
kolektyvioje kovoje už bū
vį ir pereiti vien prie idė
jinių ginklų vartojimo toje 
kovoje. O idėjinis ginklas 
yra pranašesnis už smurti
nį ginklą.

Džiugu, kad ne tik roma
ne, bet ir filme giliai at
skleistas kapitalistinės vi
suomenės prieš t a r a v i m ų 
tragizmas, akivaizdžiai pa
rodyta griaunamoji buržua
zinio individualizmo įtaka 
žmogaus asmenybei. De
maskuojantis filmo turinys 
ir sudaro pagrindinę šio 
filmo reikšmę.

J. Šimonis

Privažiavimas pato gus. 
Be mašinų geriausia va-* 
žiuoti Broad St. iki Erie 
Ave. Ten persėsti į gatye- 
karį nr. 53, važiuojantį į 
West. Jis privažiuoja visai 
prie 6024 Wayne Ave. Išli-jr 
pus ant Walnut La. tik 
skersai gatvę, Busas “J” ir 
“K” atveža iki Wayne Ave. 
ir Chelton Avė. Tai paeisi
te porą blokų į North.

Tikimės svečių iš New 
Yorko, ir iš daug toliau. Ne 
vėluokite. Pietausime tuo- 
jaus po 12-tos vai. Užpra
šykite savo draugus.

Šiame parengime bus pa
togu atnaujinti “Laisvės” 
prenumeratą, taipgi ir LLD 
10 kuopos nariams pasiimti 
naują knygą “Amžiais su 
gimtine”.

Iki pasimatymo.
R. M.

New Delhis, Indija.— Po
licija puolė studentų de
monstraciją, 24 studentus 
sužeidė. Studentai reikalą-^ 
vo miesto autobusų trafiką 
į kolegiją pagerinti.

Ponce, Puerto Rico.—Se
natorius Cerezo ragina Se
natą priešintis Jungtinių 
Valstijų branduolinių gink
lų laikymą Puerto Rico te
ritorijoje.

“L” Jubiliejaus Albumo reikalais
Čia yra paskutiniai pranešimą^gauti prieš ir ant 

spalio 20 dienos.
Po visą puslapi, $100:

Josephine Augienė, Cliffside Park, N. J.
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J.
Jonas Šiurba, Brooklyn, N. Y.
H. iR. ĮFeiferiai, Woodhaven, N. Y.
Aido Choras, Worcester,, Mass.
Lucy Rauduvė, Pittston, Pa.
M. Arison, Bridgeport, Conn.
A. Lipčius, Eddystone, Pa.

Po pusę puslapio. $60:
F. V. Budroniai, Bayside, N. Y. |
Bronė Ostapuk, Newark, N. J, v 1
Anna Philipsie, Stamford, Conn.
J. V. Gašlūnai, Richmond Hill, N. Y.
LLD 10 kuopa, Philadelphia, Pa.
P. Mockapetris—L. Valančius, Gulfport, Fla.
LLD 6-ta Apskritis, Philadelphia, Pa.
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y.
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y.
Vilnis, Chicago, Ill., $50.

A. Phillipsie, Stamford, Conn..........................$40.

Ketvirtadalio puslapio, $30:
M., Valatkienė, Bridgeport, Conn.
LDS 55 kuopa, Cleveland, Ohio
Marijona ir Vincas Vilkauskai, Pinellas Pk., Fla.
Massachusetts Moterų Sąryšis, Norwood, Mass.
Anelė Dočkienė, Cicero, Ill.
M. švedas, Paterson, N. J.
Frank A. Shatas, Worcester, Mass.
LLD 50 kuopa, Rochester, N. Y.
Mildred Stensler—A. Jamison, Livingston, N. J.
Marijona Gutauskienė, Brockton, Mass.
Ona K., Jersey City, N. J.
Lillian Sheralis—Novak, Cranford, N. J. < J

Po $20: S. Jokubka, Chicago, Ill.; Jonas 
Lukštas, Windsor, Conn.

Po $15: Charles Ustupas, Moterų Apšvietos 
Klubas, LLD 6 kuopa, Brockton, Mass.

Po $10: Jonas K. Alvinas, Royal Oak,. Mich.; Jonas 
ir Mikasė Ruliai, Rockford, Ill.; Ona Veiveraitė-Arlaus
kienė, Newark, N. J.; Moterų Klubas, Stoughton, Mass.; 
Ch. Nečiunskas, Lake Grove, N. Y.; Povilas Bukis, Ka
zys Makarevičius, Vancouver, Canada.

Po $5: Jonas Kundrotas ir Vladas Pareišis, Van
couver, Canada^

Pereitame raporte buvo pažymėta , kad gauta nuo 
Dailės Mylėtojų Choro $200. Turėjo būti už D. M. Cho
rą pinigus prisiuntė LLD 45; kp., St. Petersburg, Fla.

Tai šitie paskutinieji rezultatai. Kurie pasiuntė p< 
nustatytos datos, spalio 20 d., buvo grąžinti atgal. VisQr 
albumo medžiaga sutvarkyta ir jau nuvešta Lietuvon. 
Ačiū visiems, kurie taip gražiai prisidėjo finansiškai prie* 
šio projekto.

L. K—te
Finansų Sekretorė

t
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Iš Basanavičiaus literatūrinio palikimo

’Lituanistines bibliotekos leidinys
“Būdamas gydytojas ir 

gyvendamas iš medicinos 
^praktikos, J. Basanavičius 
ueveik visą savo laisvalaikį 
skyrė lituanistikai: lietuvių 
kalbai, literatūrai, etnogra
fijai ir ypač istorijai,” — 
rašo profesorius J. Jurginis, 
šiais žodžiais pabrėždamas 
tai kuo Basanavičius 
nusipelnė šlovę savo amži
ninkų tarpe ir kuo visiems 
laikams įėjo į lietuvių kul
tūros istoriją.

Be abejo, J. Basanavičius 
tiek Lietuvoje, tiek užsie
nyje gana ryškų pėdsaką 
paliko ir kaip medikas. Ta
čiau jo lituanistinė įvairio
pa veikla — daug kartų 
ryškesnė ir platesnė. Apie 
tai liudija kad ir toks fak
tas: sudarant J. Basanavi
čiaus “Rinktinius raštus” 
(juos neseniai išleido Vil
niaus “Vagos” leidykla), 

‘pagrindinis rūpestis buvo— 
kaip juos atrinkti iš sun- 
Kiai įsivaizduojamos gausy
bės straipsnių, studijų,tau- 
ftsakos publikacijų. T a i 
nesunku suprasti, jei pavar
tysime tą naująjį leidinį, 
turintį daugiau kaip tūks
tantį puslapių, ir jei kartu 
įsidėmėsime, jog ta kny
ga—maždaug dešimtoji da
lis J. Basanavičiaus kūry
binio palikimo.

Tiesa, visus J. Basanavi
čiaus raštus skelbti nebebu
vo nė reikalo: laikas atsijo
jo, kas jau pasenę,i netekę 
savo aktualumo bei reikš
mingumo. Sudarytojai, va
dovavosi kultūros istorijos 
principu, atrinkdami iš
traukomis arba ištisai tuos 
veikalus, kurie svarbūs 
mokslui arba kurie darė 
daugiau poveikio XIX am
žiaus pabaigos lietuvių vi

suomenei.
v

“Lietuvių folkloras J. Ba
sanavičiui paprastai iškil
davo dviem aspektais. Už
sidegęs pagrindinių lietu
vių kultūrinių vertybių kau
pimu, jis didelį dėmesį sky
rė vienai vertingiausių iš 
jų — liaudies kūrybai. Kita 
vertus, betyrinėdamas lie
tuvių praeitį, etnogenezės 
problemas, beieškodamas hi
potezėms argumentų, jis nu
kreipdavo žvilgsnį į tolimą 
senovę siekiančius folkloro 
kūrinius, čia tikėdamasis 
rasti būdų istorijos mįs

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mike Butkevičius
Mirė lapkričio 14, 1962 m.

Jau aštuoneri metai kai mirė mano mylimas 
vyras Mike Butkevich. Liūdna be jo. Liūdi ir jo 
švogerka Lucy. Ilsėkis ramiai.

Liudvisė Butkevičienė, žmona
Lucy Žemaitiene, švogerka 

Hartford, Conn.

Antanas M. Pakšys
Liūdnas penkerių metų mirties prisiminimas
Mano gyvenimo draugas išsiskyrė iš gyvųjų 

tarpo lapkričio 13 d., 1965 m. Man vienai yra la
bai sunku ir liūdna gyventi ant šios ašarų pakal
nės. Antanas buvo gero, būdo žmogus ir progresy
vių draugijų narys Kenosha, Wis., ir St. Peters- 

1 burg, Fla. Finansiškai rėmė progresyvišką spau
dą. Turėjo daug draugų ir neatsisakė žmogui pa
galbos reikalui esant.

Kaziunė Pakšys, žmona
St. Petersburg, Fla.

lėms įminti. Šių dviejų 
persipinančių akstinų ska
tinamas, J. Basanavičius 
išvarė didelį darbą tautosa
kos baruose, palikdamas ai
niams svarius sukauptos 
medžiagos pluoštus, mįslin
gus samprotavimus ir im
ponuojančias idėjas,” — ra
šo žinomas tautosakos spe
cialistas L. Sauka, šiuo api
būdinimu tarytum duoda
mas raktą į visą kūrybinę 
J. Basanavičiaus veiklą. J. 
Basanavičiaus darbai — ro
mantinės istoriografijos bū
dingi pavyzdžiai. Būtent ro
mantizmas pastūmėjo ieš
koti istorinių tautos šaknų, 
kelti etnogenezės klausi
mą. Anot J. Jurginio, “ro
mantikai atmetė racionalis
tų kultūros supratimą, api- 
imantį tik mokslo, dailės ir 
literatūros pažangą. Jie 
teigė: liaudies kūryba lėmu
si tautos savaimingumą, jos 
psichiką. Norint pažinti ir 
suprasti tautą, reikia atras
ti jos genezę, susekti jos 
evoliuciją ir išaiškinti kū
rybines jėgas.” Toks užsi
mojimas savaip nuspalvino 
ir visą J. Basanavičiaus kū
rybinę veiklą — liaudies kū
rybos rinkimą ir skelbimą, 
tyrinėjimus, rašinius iš is
torijos, literatūros istorijos 
publikacijos ir visa kita. Ta
čiau tuo pačiu jis įnešė mil
žinišką įnašą į mūsų kultū
rą. Pavyzdžiui, tautosaki
ninkai, kritiškai vertinda
mi ne vieną J. Basanavi
čiaus idėją ar išvadą, moks
liškai peržvelgdami ir šių 
dienų mokslo akimis nagri
nėdami jo folklorinį paliki
mą, kartu pabrėžia, kad J. 
Basanavičiaus vardas visad 
liks vienas ryškiausių lietu
vių folkloristikoje. Objek
tyviai įvertindami šiandien 
ir visi kiti J. Basanavi
čiaus — istoriko, publicisto, 
visuomenės veikėjo — nuo
pelnai: aiškiai akcentuoja
ma reakcingoji jo pažiūrų 
dalis ir iškeliama tai, ką 
vertingo, nenykstančio jis 
yra nuveikęs.

O kad nuveikęs labai daug, 
matyti ir iš storo “Rinkti
nių raštų” leidinio. Čia pa
teikta ištraukos iš autobio
grafijos, pluoštas istorinių 
jo darbų: “Apie senovės 
Lietuvos pilis,” “Kunigaikš
tis Kęstutis ant savo žymė-

spaudžiu,” “Iš krikščionijos 
santykių su senovės lietuvių 
tikyba ir kultūra” ir kt. 
Daugiau kaip trys šimtai 
puslapių skirti J. Basanavi
čiaus darbams iš folkloristi
kos: “Kelionė ežerų ir upių 
ing Lietuvą,” “Apie Ožka
balių dainas,” “Apie vėles 
bei nekrokultą senovės lie
tuvių,” “Vilniaus lietuvių 
dainose” ir t. t.

Dar du skyriai Ž “Me
džiaga literatūros istorijai,” 
“Iš publicistikos,” kur taip 
pat paskelbta keliolika dar

PHILADELPHIA, PA.
Suvaidino aikštėje 

tragediją
Kaip visos šalies dides

niuose miestuose, taip ir 
Philadelphijoje įvyko mil
žiniška prieškarinė demon
stracija spalio 31 d. Šiame 
“prieš mirtį” žygyje daly
vavo daugelio organizacijų 
grupės. Buvo kai kurių pa
rapijų skaitlingos grupės, 
vadovaujamos savo dvasi
ninkų. Būdinga, kad para
pijų demonstrantai gražiai 
pasižymėjo įdomiais prieš
kariniais transpar a n t a i s. 
Liaudis, pilna keršto ir pa
giežos prieš valdančios kla
sės tironišką sauvaliavimą, 
ieško būdų, kaip sustabdyti 
beprotiškas skerdynes jau
nų žmonių.

šeštadienį dangus buvo 
dalinai apsiniaukęs, bet oras 
buvo nešaltas.- Dešimtą va
landą ryto didelės ir ma
žos grupės jaunimo iš įvai
rių miesto dalių jau žy
giuoja į sutartą vietą, J. F. 
Kennedy aikštę, šalia mies
to rotušės. Kai kuriuos 
grupės dainuoja prieškari
nes dainas, pritariant gita
rai. Apie 11 vai. prisipildo 
pilnutėlė didžiulė J. F. Ken- 
nedžio aikštė. Pasigirsta 
per garsiakalbį revoliucio- 
niškos kalbos ir dainos.

Didelė susirinkusių didžiu
ma vis jaunuoliai, aukštojo 
ir vidurinio mokslo studen
tai. Netrukus į aikštę at
žygiuoja Vietnamo ir ant
rojo pasaulinio karo unifor
muoti veteranai, ginkluoti 
trumpais plastikiniais au
tomatais ir vienu kulkosvai
džiu. Ypatingai Vietnamo 
kariai rūsčiais veidais.

Nors kareivių grupė ne
didelė, bet jie patraukė į sa

lve didžiulės minios žvilgs
imus. Tik po trumpos kariš
kos demonstracijos karei
viai staiga rėkdami, spieg
dami, užpuola vietnamiečių 
kaimą. Kaukia kulkosvai
dis, ugnimi spiaudo auto
matai. Krinta negyvi vai
kai, moterys ir vyrai sene
liai. Išlikusias gyvas jaunas 
merginas kareiviai pagrobę 
už kasų tąso ant žemės, 
trypia kojomis jų krūtis, 
muša automatų kulbėmis.

Vienai gražiai merginai 
nuplėšia drabužius iki nuo
gumo ir jau ryžtasi išprie
vartauti. Tačiau kiti du ka
riai, turėdami šiek tiek 
žmoniškų jausmų, atbėgę 
nustumia nuo merginos 

CLEVELAND, OHIO

Mirus

Petrui Nemurai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Petronėlei 

ir sūnui Alex ir jo šeimai.
LLD 22 kuopa

valdyba ir nariai

bų bei ištraukų. “Rinktinių 
raštų pabaigoje” skelbiami 
205 J. Basanavičiaus laiš
kai, įdomiai papildantys vi
są kitą medžiagą, išryški
nantys J. Basanavičiaus as
menybę, plačius ryšius su 
amžininkais, tų ryšių aksti
nus ir pobūdį.

“Rinktinius raštus” kruopš
čiai paruošė D. Krištopaitė, 
papildžiusi juos pastabomis, 
išsamiais paaiškinimais ir 
visu kitu,kas būdinga moks
liniam leidiniui.

Vytautas Balčius

niekšų, ir apdengia nuogą 
merginą antklode.

Toji tragiška drama su
vaidinta į penkias minutes. 
Daugelio žiūrovų ašaros rie
dėjo, o iš didžiulės minios 
kilo griausmingas delnų plo
jimas. Iš civilių aktorių 
vaidino Pennsylvanijos uni
versiteto studentai — mer
ginos ir vaikinai.

Publikai kiek nurimus, 
garsiai subaubia bubnai ir 
trimitai. Iš vietos pasijudi
na daugiatūkstantinė mi
nia. Nerikiuotai, netvarkin
gai užtvindo didžiąją vers
lo gatvę — Market St. — 
per devynis blokus. Smal
suolių - žiūrovų abiejuose 
gatvės šonuose pilnutėliai 
šaligatviai. Mirga aukštyn 
iškelti įvairūs transparan
tai. Ore skamba garsai už 
pasaulinę taiką.

Pagaliau nužygiuota į Ne
priklausomybės aikštę. Kal
bėtojai—vyrai ir moterys— 
drožia prieškarines kalbas 
prezidento Nixono adresu. 
Pakyla publikoj desėtkas 
Nixono šalininkų ir prade
da baubti, staugti. Polici
ja juos tuojau surenka ir 
išveda iš minios laukan. Ir 
vėl tvarka.

Prieškarines dainos, mu
zika ir kalbos. Renkamos 
aukos gynimui Kent univer
siteto studentų, kuriuos fal- 
šyvai grandžiūrė apkaltino.

Tiksliai negalima suskai
čiuoti kiek asmenų dalyva
vo demonstracijoje. Bet, ap
lamai imant, galėjo būti 
10-12 tūkstančių. O polici
jos viršyla F. Rizzo suskai
čiavo tik 1,500. Taip ir ko
mercinė spauda paskelbė. O 
dar kiti bulvariniai laikraš
čiai visiškai ignoravo de
monstraciją.

“Laisves” Reporteris

Pando slėny (25 kilomet
rai į šiaurę nuo Ekvadoro 
sostinės) stovi vienintelis 
toks paminklas: ant ketur
kampio obelisko — akmeni
nis rutulys su auksiniu žie
du, simbolizuojantis Žemę 
ir įsivaizduojamą pusiaujo 
liniją. Ant vieno kampo už
rašas: “Ekvatoriaus linijos 
paminklas”.

Piramidinis obeliskas pa
statytas taip, kad viena jo 
pusė — Šiaurės pusrutuly
je, o kita — Pietų. Šiam
monumentui daugiau kaip 
du šimtai metų.

Iš LIETUVOS KAIMO GYVENIMO

Kutininkai - netolimoje praeityje 
ir dabar

Raseinių rajone, dabarti
nio Pryšmančių tarybinio 
ūkio ribose, palei geležinke
lį randasi Kutininkų kaime
lis. Daugiau kaip prieš 50 
metų Kutininkai buvo labai 
garsūs ne tik visame Rasei
nių apskrityje, bet ir už jo 
ribų.

Mat, 1914 karo metais bu
vo pravestas pro Kutinin- 
kus platus geležinkelis Šiau
liai - Tauragė ir kaimelio 
vardu pavadinta geležinke
lio stotis “Kutininkai.”

Ten karo-pokario metais 
bazavosi viso Raseinių ra
jono įvairių paskirčių san
dėliai ir iš ten išveždavo į 
Vokietiją iš gyventojų rek
vizicijos būdu atimtus že
mės ūkio produktus, gyvu
lius, miško medžiagą ir visa 
kita, kas po ranka vokie
čių žandarams papldavo.

Dilgėles ir tai turėdavo 
žmonės surinkti ir prista
tyti į nurodytus punktus iš
vežimui į nuogą ir alkaną 
Vokietiją, nusialinusią karo 
metais.

Tokia padėtis karo metu 
ir pirmaisiais pokario me
tais nelepino Kutininkų ir 
jų apylinkės kaimų gyven
tojų. Nes išbadėję ir pasi
metę, pakrikę vokiečių ka
riai, o su jais ir visokios ki
tos karo padarinių aukos 
atvažiuodavo į stotį ir iš čia 
sklisdavo į apylinkę, daugu
moje apiplėšimo tikslais.

Sąlygos tokiems niekšams 
buvo kuo puikiausios, nes 
vokiečiai šunis iššaudydavo, 
o už rastą kokį nors gink
lą be pasiteisinimų šaudy
davo niekuo nekaltus žmo
nes.

Tą liudija už Raseinių 
link Ariogalos ant Praban- 
dos upelio kranto dar už
silikęs kapinynas, šimtai 
nekaltų gyventojų 1914-1918 
m. pokario aukos, už rastus 
ginklus ir kitus nepaklus
numus okupantams.

Daug iškentėjo visokių 
negerovių Kutininkų kaimo 
gyventojai. Tiek pokario 
metais, o vėliau ir buržua
zinė - smetoninė valdžia 
skriaudė vargšus iš visų 
pusių. Gyveno supami bend
rų ganyklų, apžėlusių krū
mais ir tyruliuojančiomis 
balomis. O laukai bei pie
vos buvo parėžiui (šniūrais) 
paskirstyti kaip ir nuo se
novės kaimuose.

Prie tokių sąlygų gyveno 
skurdžiai ir vargingai sun
kiai apmokėdami valstybei 
žemės mokesčius.

Kurtininkų kaimelis buvo 
nelabai skaitlingas, bet žmo
nės buvo darbštūs, padorūs, 
draugiški. Jeigu kokie ne- 
datekliai jų namuose pasi
taikydavo, tai eidavo uždar
biauti prie geležinkelio ir 
pas kaimynystėje esančius 
stambesnius vienki e m i u s, 
kaip, pav., Prišmančius, 
Šaltropius, Gylius. Čia da
bar puikuojasi Prišmančių 
tarybinio ūkio centras, ku
riam priklauso ir Kutininkų 
kaimelis.

Šiandieną jau nebe tie 
Kutininkai. Iš siaubusių 
aplinkui bendrų ganyklų ir 
krūmų, neišbrendamų kai
mo kelių bei takų šiandieną 
puikuojasi gražios sodybos, 
drenuoti laukai, vi e t o j e 
krūmų banguoja dosnūs ja
vų laukai. Per neišbrenda
mas balas pravesti žvyrke
liai ir padąryti tiltai, žmo
nės gyvena pasiturinčiai ir 
kultūringai. Visur elektra,

radijas, televizoriai, ir kiti 
buitiniai patogumai, skalbi
mo mašinos, šaldytuvai.

Negali atsidžiaugti žmo
nės gražiu ir laimingu gy
venimu. Seniausias Kuti
ninkų kaimo gyventojas 
Navickas Izidorius, baigda
mas šimtuosius metus, sa
ko: “Nė sapne nesapnavau, 
ne tik negalvojau, kad galė
siu dar savo gyvenime iš
vysti tokį gražų, laimihgą, 
pasiturintį, Kutininkų ir ki
tų užguitų kaimų gyveni
mą”. Apsiverkė iš džiaugs
mo senukas ištaręs šiuos žo
džius.

Perėjus prie socialistinės 
santvarkos Lietuvoje, ne 
vieni Kutininkai, bet visas 
Lietuvos kaimas šiandieną 
nepatikėtinai pakeitė savo 
išorinį vaizdą ir pragyveni
mo lygį.

Z. Kairys

ĮVAIRUMAI
Varšuvoje atidaryta par

duotuvė, aprašyta B. Prūso 
romane “Lėlė” (Vokulskio 
parduotuvė). Jos apiformi
nimas ir pardavėjų kostiu
mai pagaminti pagal XIX 
amžiaus 70-ųjų metų stilių. 
Čia bus parduodami suve
nyrai.

•

Maždaug 95 procentai tik 
ką užsimezgusių vaisių nu
krinta. Jei kiekvienas žie
das duotų vaisių, tai suau
gusi obelis užaugintų 40,000- 
60,000 obuolių.

•

Mūsų pasieniečiai akylai 
saugo sienas ne tik nuo dvi
kojų diversantų, bet ir nuo 
tų, .kurie pastebimi tik per 
mikroskopą.

Per 36 paskutiniuosius 
metus TSRS pasienio eks
pertai, tikrindami importi
nius krovinius, 38,000 kartų 
aptiko žalingų vabzdžių, 24- 
11 — ligų sukėlėjų ir 28,800 
kartų — piktžolių sėklų.

•

Tarybinė medicinos sesuo 
Ana Kuznecova iš Florenci
jos gavo didžiausią apdova
nojimą— Tarptautinio Rau
donojo kryžiaus medalį. 
Mat, ji yra pasiekusi rekor
dą: per antrąjį pasaulinį 
karą, rizikuodama gyvybe, 
A. Kuznecova išnešė iš mū
šio lauko ir išgelbėjo nuo 
mirties 125 sužeistuosius.

Seniausias rojalis, kuriam 
dabar 250 metų, — Floren- 
jos meistro Kristoforio kū
rinys. Dabar šis muzikinis 
instrumentas saugomas Flo
rencijos miesto muziejuje.

NEW CANADIAN BUTZ 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
1 Yes I want to lose five pounds overnight. Please rush by I 

[ 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.
I CANADIAN BLITZ DIET

203 - 15104 Stony Plain Road, 
EDMONTON, Alberta., Canada

Name ............................................................................................................. j

Address ................................................. -............................. Į

I City .................................... ................ State .........-........... Zip.............. .

HELP WANTED-MALE-FEMALE
NOTICE 

TO READERS
AND ADVERTISERS

The Equal Employment Opportu
nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male" 
or “Female" classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve“ will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female" classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male”’ and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N.Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

HOSTESS experienced, nights.
GEORGE WASHINGTON 

MOTOR LODGE
Plymouth Meeting, Pa. 215-825-1980

(86-88)

Medžioklės džiaugsmai 
ir rūpesčiai

Vilniuje įvyko trečiasis 
Lietuvos medžiotojų ir žve
jų draugijos suvažiavimas. 
Draugijos, nariai pasidžiau
gė, kad per pastaruosius 
ketverius metus jos narių 
skaičius padidė j o beveik 
dvigubai ir dabar siekia 65 
tūkstančius. Žvejyba ir 
medžioklė tampa vis popu
liaresne šeimynine pramo
ga. Draugijai priklauso 34 
moterys medžiotojos ir 357 
meškeriotojos.

Kasmet vis turtingesni 
tampa Lietuvos miškai, kas
met vis sunkesnis darosi ir 
medžiotojo krepšis. Vien 
pernai sumedžiota 660 brie
džių, daugiau kaip 4,300 
stirnų, 2,500 šernų, daugybė 
kiškių.

Tačiau ne vien medžiokle 
rūpinasi Draugija. “Balto
jo bado” dienomis medžio
tojai kasmet paruošia tūks
tančius tonų šieno ir dobilų, 
bulvių ir šakniavaisių.

Medžioklė tapo pelninga 
respublikos eksporto šaka. 
Nuolatiniai žvėrienos užsa
kovai—VDR, Švedija, Švei
carija.

70 procentų Indijos gy
ventojų vegetarai. O Džuža- 
nate, M. Gandžio gimtojoje 
valstijoje, vegetarai vos ne 
visi gyventojai.
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TRUPUTIS iš PRAEITIES

Judita Sadauskienė daug padėjo 
Aido Chorui

Judita pasidavė ligoninėn !persimainyti, žmonių salėje 
liepos mėnesio 22 d., kadjsėdi kokia pora tuzinų, šil- 
padarytų jai akių operaciją,
išimant iš jų kataraktą. 
Matyt, ta operacija netikė
tinai pagreitino jai mirtį, 
nes šiaip ji dar buvo stipri 
moteris. Ji man šitaip rašė: 
“Viską sau ir sūnui pasiga
minu pati; visą namų ruošą 
ir daržovių darželi švariai 
užlaikau.”

Reiškia, ji buvo pilna na
mo gaspadinė; sūnus sunk
vežimių susi dūrime buvo 
skaudžiai sužeistas, nedir
bo šešis mėnesius, ir dakta
ras liepė neieškot darbo 
kol gerai pasveiks. Gal būt 
jis ir dabar laukia sveika
tos.

Tai jau bus daug prabė
gusių metų, kuomet aš pa
prašiau Joną Valentį, kad 
jis man pagelbėtų surasti 
komediją “Lapkų.” Jis pri
žadėjo, bet ve su išlyga: 
“Turėsi pažymėti progra
moje, jog aš esu daininin
kas, Operetės choro narys, 
choristas.” Aš prižadėjau 
tą padaryt ir pranešiau Ai
do chorui repeticijų laiku. 
Povilas Juodzevičius rūsčiai 
suriko: “Jei tu jam pasi
duosi, aš daugiau chore ne
prigulėsiu ir neateisiu dai
nuot.” Neateis jis, jo žmo
na, svainė, trečias, ketvirtas, 
neteksiu pusės choro, o 
tada buvau jo pirmininku.

Tada parašiau buvusiai 
Chicagos “Lietuvai,” kad ji 
man prisiųstų komediją 
“Uošvė į namus — tylos 
nebebus.” Gavęs ją pasi
kviečiau Vincą Paukštį, Ju
ditą Sadauskienę, jau,n ą j ą
M. Kriaučiūnienę ir Bonke- 
vičiūtę, ir visi bendrai Sa
dauskienės name mokino
mės. Sadauskienė mokė 
Paukštį, Paukštys mane, o 
aš Sadauskienę, o ji savo 
dukrelę Miliutę Kriaučiū
nienę. Ir visą susimokinimą 
atlikome Sadauskienės na
me be jokio atlyginimo.

Vaidinimo dieną turėjom 
kupiną Labor Lyceum sve
tainę todėl, kad Aidas sa
vo žmonių, remiančių jį, 
duodama programa niekad 
nesuvylė.

Mes suvaidindami “Uoš
vė į namus”, uždirbom cho
rui pusės metų išlaikymą, 
nes tada metinis išlaikymas 
choro kainavo $600.

Pirmame “Grigučio” vai
dinime Sadauskienė vaidino 
raganą ir savo gabiais ges
tais baugino žiūrovus. Ant
rame pastatyme jau negalė
jo “raganuoti,” nes jos svei
kata buvo užgauta, nesijau
tė gerai.

Vieną rudenį žieminiam 
sezonui buvome susimokinę 
veikaliuką (pavadinimo jau 
neprisimenu) ir vaidinome 
Brooklyne, o vėliau buvom 
pakviesti Yonkerin. Nuva
žiavimo sekmadienį po pie
tų. Saliūno užpakalinė sa
lė nešildyta, šalta; estrada 
vaidinimui neprirengta. Nė
ra kur nei nusivilkti, rūbais

55-tas JUBILIEJINIS PARENGIMAS
LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

___ __ * ______ ____ *

Filmas, Koncertas ir Banketas
I » '

Sekmadienį, Lapkričio 15 d., 1970
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

69-61 GRAND AVENUE -:- MASPETH, N. Y.

tai apsivilkę, kai kurios mo
terys nė pirštinių nenusi
movusios.

Susėdome ir mes; laukia
me ir patys nežinome, ko 
laukiame. Sudėkim po do
lerį užmokėti “Laisvei” už 
garsinimus ir važiuokim na
mo, ko mums čia šalti ir 
šituos žmones šaldyti! Visi 
sutiko: Paukštys, Sadaus
kienė, Undžius (sufleris) ir 
kiti. Mūsų buvo septyni iš 
viso.

“Nevažiuokit, mes laukia
me trijų žmonių,” tarė ko
misijos pirmininkas.

Neilgai laukus, tarė tas 
pats žmogus: “Jau du atė
jo, galite rėdytis.” Paukš
tys piktai suriko: “Kas, pė 
velniais, tie du žmonės, kad 
mes jiems turime vaidin
ti?”

“Jie atėję prie baro palie
ka po 20-30 dolerių, tai ne 
tik mums išlaidas padengia, 
bet dar ir pelno lieka,” bu
vo atsakymas.

Ir mes jiems vaidinome 
drebėdami, nes negalima 
vaidinti apsivilkus paltais, 
o moterims vatiniais.

“Trečiasis žmogus” buvo 
drūčiai susirgęs, neatėjo, 
jiems trūko 20 ar 30 dole
rių “įžangos.” Publilkinė 
įžanga nesudarė jiems nė 
15-os dolerių.

Tai buvo mūs paskutinis 
vaidinimas su Sadauskiene, 
Paukščiu, Undžium ir ki
tais. Daugiau niekur kitur 
negastroliavome. Drebulys 
atgrąsino. Bijojom pasigaut 
kosulį ir šnypštulį...

J. Nalivaika

MIRĖ
Lapkričio 9 d. mirė Ona 

Bložienė. Ji niujorkiečiams 
buvo gerai pažįstama. Prieš 
daugelį metų buvusi mūsų 
organizacijų narė. Pasta
ruoju laiku gyveno toliau 
nuo New Yorko miesto.

Bložienė bus laidojama 
šeštadienį, lapkričio 14 d. 
Pašarvota Shallins koply
čioje.

Žinią pranešė Marcelė 
Jakštienė.

Rep.

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, lapkričio 18 

d., įvyks New Yorko Lie
tuvių Moterų Klubo susirin
kimas, 4 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke.

Šis susirinkimas svarbus 
tuo, kad turėsime galutinai 
aptarti ateinančio parengi
mo programą. Kaip žinote, 
parengimas įvyks lapkričio 
29 d.

Po susirinkimo mus pa
vaišins kavute ir pyragu 
mūsų geros narės: H. Siau- 
rienė ir M. Karvelienė.

Pirmininkė (86-87)

Puikus buvo “Laisves” 
koncertas

Lapkričio 8 d.' “Laisvės” 
koncertas buvo gražus, tur
tingas menine programa. 
Žmonių buvo daug. Vieti
niai sudarė didžiumą, bet 
buvo daug ir iš už New 
Yorko ribų — iš New Jer
sey, Connecticut ir • kitur. 
Buvo net ir įžymus svečias 
iš Lietuvos — Bronius Ra
guotis, rašytojas, istorikas, 
vyresnysis dėstytojas Vil
niaus universitete.

Steponas Večkys atidarė 
koncerto programą su la
bai tinkama, gerai apgalvo
ta kalba. Jis pažymėjo, jog 
“Laisvė” yra išvakarėse sa
vo šešiasdešimtųjų gyvavi
mo metų sukakties. Jos at- 
žymėjimui “Laisvė,” sako, 
išleis didelį albumą savo 
draugų, bendra darbių ir 
skaitytojų.

Večkys priminė tą, jog 
“Laisvė” gyveno savo ge
riausias dienas įžymiau
siu periodu, kai ji buvo 
reik a 1 i n g i a u s i a eiliniam 
Amerikos darbininkui, kai 
prasidėjo Amerikoje kovos 
už pripažinimą darbo uni
jų, už geresnes1 algas, už aš- 
tuonių valandų darbo dieną, 
už žmoniškesnes sąlygas 
darbe, už pensiją senatvėje 
visiems darbo žmonėms.

“Laisvė” gyveno tas die
nas, sako jis, kai pasauliui 
grėsė didžiausias fašistinis 
pavojus. Laisvė” dėjo vi
sas pastangas gelbėti Ame
rikai ir kitoms šalims, ku
rios pasiryžo sutriuš kinti 
Įsigalėjusį fašizmą Vokie
tijoje, Italijoje ir prisiren
gęs naikinti pasaulyje, kas 
tik buvo demokratiška.

Po pirmojo ir antrojo pa
saulinių karų “Laisvė” sto
jo gelbėti Lietuvos žmones 

i medžiaginiai, ra gi n d am a 
įsavo skaitytojus kuo dau
giausiai aukoti reikmenų 
Lietuvos žmonėms. To pa
sekmė — Lietuvon pasiųsta 
iš Amerikos tonos ir tonos 
medžiaginės pagalbos.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro “Laisvė” organizavo Lie
tuvai pašalpą bendrai su ki
toms srovėmis. Bet po ant
rojo pasaulinio karo, kai 
Lietuva tapo tarybine res
publika ir kai kitos srovės 
atsuko jai nugarą, pažan
giečiai, “Laisvės” ir jai bro
liškos spaudos vadovauja
mi, organizavo Lietuvai pa
šalpą vieni. Be daugybės 
surinktų ir pasiųstų drabu
žių, pažangiečiai sukėlė 75 
tūkstančius dolerių Vil
niaus Vėžio institutui įreng
ti. Suminėjo S. Večkys ir 
kitus gražiuosius “Laisvės” 
nuopelnus per savo šešias
dešimt metų gyvavimą.

Newyorkiškis Aido cho
ras, vadovaujamas Mildred 
S t e n s 1 e r, atidarė meninę 
programą. Jo pirmoji dai
na buvo “Kur bėga Šešupė.” 
Kad pati daina, jos muzika 
graži, veikiausia visi žino. 
Bet ne visi ir ne visada ją 
sudainuoja taip, kaip Aidas 
ją sudainavo šį sykį. Tai 
buvo gražu!..

I Kita jų daina buvo ištrau
kos iš operos “Ramunė,” 
kurią choras dainavo pasi
keisdamas dalimis su solis
tais — Victoru Beckeriu ir 
Nele Ventiene.

Aidas sudainavo keturias 
dainas.

Solistė Amelia Young dai
navo keturias dainas. Ji 
visas dainavo labai gerai, 
bet “Lopšinė” jai išėjo ge
riausiai.

Solistas Victoras Beckeris 
ypatingai gerai, žavėjančiai 
dainavo dainas : “Man 
Without Love,” “Home on 
the Range (lietuviški žo
džiai), ir Valento ariją iš 
operos “Faust.”

Aidui ir suminėtiems so
listams pianu akompanavo 
Anna Salyk.

Al. Daukša dainavo pasi
rinkdamas dainas, todėl ne
sužinojau jų pavadinimų.

Al. Daukša labai gražaus, 
muzikališko balso tenoras. 
Labai malonu klausyt jį 
dainuojant. Patiko visiems. 
Pianu jam akompanavo Eu
nice Smith.

Gražią kalbą pasakė sve
čias Bronius Raguotis. Jis 
atvykęs pasižiūrėti pačios 
Amerikos ir jos kultūros. Jis 
norįs susitikti, pasimatyti 
ir su Amerikos lietuviais, 
apie kuriuos jis tiek daug 
girdėjęs ir žinąs jų pasieki
mus kultūroje, mene, poli
tikoje.

Bronius Raguotis intere
suojasi Amerika. Jis ma
no, kad išeivijoje,, Ame- 
joje, lietuviai ne tik pa
girtinai išlaiko lietuvybę, 
jie išlaikė net ir tūlas lie
tuviškas tradicijas, įgimtas 
Lietuvoje. J’a'm patinkh, kad 
net ir iš Lietuvos atsivežtų 
dialektų girdisi pas Ameri
kos lietuviui, kaip tai — že
maitiškų, dzūkiškų, aukš
taitiškų.

Svečias sako, kad Lietu
vos žmonės labai dėkingi 
Amerikos lietuviams už pa
ramą, kai jos jiems dau
giausiai reikėjo.

Vardan savo bendradar
bių ir visos Lietuvos, Ra
guotis linkėjo viso geriausio 
Amerikos lietuviams.

A. Bimba sakė, kad juo 
toliau, tuo sunkesnė našta 
krinta ant progresyvių lie
tuvių Amerikoje savo spau
dai išlaikyti. Mat, jų skai
čius mažėja, o išlaidos laik
raščiui išlaikyti didėja. To
dėl “Laisvei” reikia vis dau
giau ir daugiau pinigų. Jis 
prašė visų nesigailėti duoti 
kuo daugiausiai dolerių 
“Laisvei” išlaikyti kuo il
giausiai.

Daugelis jo ir paklausė, 
sudėjo virš septynių šimtų 
dolerių.

Hartfordo Laisvės choras 
visada gerai pasirodo kon
certuose. šį sykį jis new- 
yorkiečių nė mažiausiai ne- 
suvvĮė.

Wilma Hollis, choro vedė
ja, suorganizavus programą

KELRODIS Į MASPETHO 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

KLUBĄ
> Imkite subway 14th St. li

nijos iš New Yorko ar iš 
Canarsės Brooklyne. Va
žiuokite iki Grand St. sto
ties. Čia išlipkite ir paimki
te busą, kuris eina į Mas- 
pethą; išlipkite ant 69th st. 
Nuo ten tik vienas blokas 
iki Lietuvių Piliečių Klubo, 
kuris randasi ant 69-61 
Grand Ave.

labai gražiai, įdomiai. Ji 
pasistengė įdėti į savo pro
gramą net tokią dainą iš 
Lietuvos, kurios amerikie
čiai dar negirdėję.

Gražiai ir žavėjančiai cho
ras dainavo “Pienė” ir “Ne
munėlis.” Prie piano — 
Laura Halleran.

Bet solo ir duetu su Wil
ma Hollis Elena Brazaus
kienė atsirekomendavo pa
žymėtinai gražiai. Elena 
tikrai gražiai dainavo “Ar 
tu žiųai.” Publika jai da
vė garsių aplodismentų. 
“Čigonę” (rusiškai) ji dai
navo taipgi gražiai, bet tos 
dainos muzika, kažkodėl, 
skambėjo labai panašiai į 
pirmosios dainos, tai ji ne
padarė savo įspūdžio.

Elenos Brazauskienės bal
sas labai gražiai pritiko 
prie Wilmos Hollis balso 
kontrastu, nes Elenos balsas 
lyriškas, o Wilmos kur tai 
storesnis. Joms duetą dai
nuojant buvo malonu klau
syti..

Tai Wilma Hollis ir užbai
gė koncertą visu choru, dai
nuojant dar tris dainas: 
“Nemunėli,” “Lauksiu tavęs 
ateinant” ir “Lieptas.” Gra
ži buvo pabaiga.

Diana Nevins įteikė po 
bukietą gėlių visiems pasi
žymėjusiems artistams.

Gėles parūpino savais 
kaštais vietinė Julija La
zauskienė ir Mike Adomo
nis iš Great Neck, N. Y.

A. Gilman

“Laisvės” koncerte 
gautos aukos 

Per A. Lupsevičienę ir 
T. Stoškienę, $102

K. J. Rušinskai ... $10.00 
Povilas Bėčis ....... 10.00
O. J. Babąrskai .. 10.00
M. Simon ............. 10.00
L A. Bečiai ....... 6.00 
S. Večkys ......... 5.00 
Jonas Mikaila ...... 5.00 
K. W. Misiūnai .... 5.00 
V. F. Budroniai ... 5.00
N. A. Iešmantai ... 5.00
J. Beleckas .............  5.00
J, Bikulčius ........... 5.00
AT Petraitienė......... 5.00
Draugas ................. 2.00
M. Jegelevičius.......2.00
O. Noreika ............. 2.00
Po $1: M. Bitkauskienė, 

J. Juška, Draugė, O. Wal- 
musienė, G. Danilevičienė,
E. J. Kasmočiai, J. Stanšai- 
tis, A. Judaitis, F. Lupse- 
vičius, U. Bagdonienė.

Per H. Feifeiiienę ir 
A. Juškevičienę, $185

Geo. ir S. Stasiukai-
čiai ............... $50.00

Senas Juozas.........20.00
W. A. Juškevičiai . 20.00 
Ch. Anuškis ......... 10.00
Geo. Wareson......... 5.00
Ignas Sutkus ........... 5.00
V. Guris .................. 5.00
Hartfordo choristas 5.00 
V. V. Venckūnai ... 5.00 
A. Čepulis ................ 5.00
M. Hacinkevičius ... 5.00 
Jonas Lukštas......... 5.00
M. Barnett............. 5.00
O. Visockienė ........... 5.00
Wm. Baltrušaitis ... 5.00 
K., Kaptainis .......... 3.00
P. Burnis ...................3.00
V. Kazlau ................ 3.00
A. Juška.................... 2.00
K. Vilkas ................ 2.00
Ch. Bukčius ........... 2.00
A. Misevičius ...... 2.00 
J. Beržinis ........ 2.00
B. Ostapuk ........ 2.00
Po $1: A. Kupčinskas, J. 

Gurklys, P. šolomskas, B. 
N. Skubliskai, J. Laukaitis, 
Ch. Karpavičius, Brookly- 
nietis, O. Žilin s k i e n ė, H. 
Sirgediene.

Per I. Mizarienę ir
N. Buknienę, $173

F. Mažilienė ..........$10.00
K. V. Milinkevičiai 10.00 
A. Bičiulis............. 10.00
Vytautas Didysis .. 10.00 
Mary Zeikus......... 10.00
J. K. Čiurliai ...... 5.00
J. N. Kauliniai....... 5.00
F. Klaston............... 5.00
M. Kavoliūnienė .... 5.00
A. D. Veličkai ..........5.00
Anna Quater ...... 5.00
B. Kutkus .................5.00
Juozas Kupčinskas 5.00 
Mary Adams ..............5.00
Petras Bieliauskas 5.00 
Anna Titanis ......... 5.00
S. J. Bimbai........... 5.00
F. Yakštys ............. 5.00
Albina Mikalaus ... 5.00 
John Karpavich .... 5.00
I. K. Levanai ....... 5.00
K. Račiūnas ........... 5.00
V. V. Bunkai...........5.00
V. Paulauskas....... 5.00
J. Siurba ................  5.00
D. Galinauskienė ... 4.00 
Yvonne Šnaras .... 2.00 
Ona Dudonis...........2.00
S. Simas ................. 2.00
V. Šibeika............... 2.00
O. Stakovienė ........... 2.00
Po $1: Adele Valickas,

M. Švedas, Veikėja KK, C. 
Paulauskas, Marijona Pau
lauskas, Draugas, Draugė, 
O. Malinauskienė, M. 
Krunglienė.

Per E. Jeskevičiūtę ir
N. Ventienę, $253

G. Danilevičienė .. $20.00 
Millie Barnett .... 16.00 
Vera Urbanas ..... 10.00 
A. Deikus ............. 10.00
A. Gilman ............. 10.00
Alex Mitchell......... 10.00
Juozas N. Zajan-

kauskas ......... 10.00
O. Cibulsky........... 10.00
Juozas ir Povilas .. 10.00 
A. Jasulaitis ........... 10.00
Anne Yakstis....... 10.00
L A. Bimbai......... 10.00
O. černevičienė ... 10.00 
Andrew Stenes .... 5.00 
M. Šukaitienė......... 5.00
Juozas < Beržinis ... 5.00
J. Grybas...................5.00
M. Klimas............... 5.00
Viktorija Balkus ... 5.00 
Newyorkietis ..........  5.00
Mary Janulevičienė 5.00 
Mikolas Adomonis .. 5.00 
L. Butkevičienė ... 5.00 
L. Žemaitienė......... 5.00
K. Petrikienė......... 5.00
Dr. Henry Juška ... 5.00 
A. Baravykas ......... 5.00
A. Kunevičienė .... 5.00 
J. M. Kalvaičiai .... 5.00
J. Augutienė...........5.00
M. E. Liepai ............5.00
P. H. Siauriai .......  5.00
Ruth Bell ............... 5.00
Fr. Varaška........... 5.00
A. Butkauskas....... 2.00
J. U. Bernotai .... 2.00 
Po $1: Julia Šimkus, Wil

liam Malin, Edward Bell.
• “ • •

Tai graži parama laikraš
čiui. Ši suma, $713, bus 
įskaityta į vajaus fondą. 
Didelis ačiū viršminėtiems 
už jų dovanas.

Administracija

Trys policistai užmušė 2 
žmones, kurie pradėję šau
dyti į policistus, norėjusius 
juos sulaikyti už trafiko 
prasižengimą.

WEST FRANKFORT, ILL.

Norėčiau , surasti senyvą žmogų, 
kuris pagelbėtų man prie namo, ir 
palaikytų draugystę. Vienai labai 
nuobodu gyventi. Turiu namą iš 
penkių kambarių, su visais įtaisy
mais. Taipgi ir šaltu oru vėdinamas 
vasarą. Dujų šiluma. Du miegami 
kambariai su naujais rakandais. Su 
pragyvenimu nereikės rūpintis. Bū
tų gerai, kad būtų sveikas ir turėtų 
automašiną, nes šiame miestelyje 
nėra autobusų, reikia kreiptis į Taxi 
Co. Rašykite: Mary Sarpolus, 611 
No. Parkhill, West Frankfort, Ill. 
62896: (85-86)

Parengimų Kalendorius
Lapkričio 22 d.

Philadelphijos LLD10 kuo
pa rengia labai gražų pa
rengimą. Bus pietūs ir ska^ 
drių (nuotraukų) iš Lietu
vos rodymas. Vieta: 6024 
Wayne Ave. Pradžia 12 vai. 
Visi kviečiami.

Lapkričio 29 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo parengimas Lais
vės salėje, 2 valandą po 
pietų. Dalyavus svečias 
iš Lietuvos aktorius Do
naldas Banionis. Taipgi pa
gerbsime Lietuvos įžymią
sias moteris — poetę S. Nė
rį ir rašytoją Žemaite.

Tarp lietuvių
Mūsų gerieji bičiuliai Ka

zys ir Jadvyga Čiurliai, iš 
Pattenburg, N. J., išvyko 
pas dukrą Rūtą į Los Au
geles, Calif.

Linkime jiems smagiai 
praleisti laiką Kalifornijoj 
ir laimingai grįžti į namais.

Serga LLD 185 kp. Fin. 
sekretorė Ona Kazlauskie
nė,— pasidavė operacijai. 
Ji guli Nassau Hospital, 
Mineola. Šią žinią pranešė 
jos draugė Marytė Tama- 
lienė. Kazlauskienė taipgi 
yra Liet. Moterų Klubo na
rė. Linkime jai sėkmingai 
pergyventi operaciją.

Trečiadienį į New 
Yorką atvyko J. Ulba

Trečiadieni, lapkričio 11 
d., atvyko i New Yorka iš 
plačios kelionės po JAV 
grUįiČ iš 17 turistų iš Ta
rybų Sąjungos. Jie iau iš
vyks j namus pirmadienį.

Turistų tarpe yra vieJjs 
lietuvis — Julius Ulba, Ku
piškio rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas, Lie
tuviu kalbos literatūros dės
tytojas.

Jis tikrai dalyvaus LLD 
antrosios apskrities paren
gime skmadieni, lapkričio 
15 d., Maspetho Piliečių 
Klubo salėje. Visi turėtu
me ten dalyvauti, nes apart 
puikios programos, geni 
pietų, bus dar ir proga pa
sikalbėti su gerbiamu sve-
čiu.

Ieva

Areštuotas 17 metų stu
dentas Larry Mullan. Kal
tinamas iki mirties subady- 
mu tėvo ir motinos viename 
Bronxo apartamente.

Jis tai padaręs susiginči- 
nęs su tėvais. Jis ir moRyę- 
loje nepastovus buvo. Daž
nai jos nelankydavo. Už tai 
tėvai jį barė. ’

Jamaica vidurinės mo
kyklos nr. 142 studentai pa
skelbė sėdėjimo streiką. Jau . 
keletą dienų mokykla nebe- š 
veikia. Streikas paliečia 1,- 
300 studentų.

Streikieriai protestu o j a 
dėl mokyklos visai blogos i 
padėties. Jie reikalauja ją 
remontuoti.

Pranešimas
Lapkričio 17 d.

Antradienį , 4 vai. dieną, | 
kviečiame visus Jubiliejaus į 
Komiteto narius dalyvauti 
susirinkime, kuriame hfcs 
užbaigti visi Komiteto rei
kalai. > g

Fin. Sekr. t 
(86-87) |




