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KRISLAI
LDS Vajus prasideda
Kaip su “Laisves” vajumi?
Laukia naujametinių dovanų
Karui nėra galo
Tepalai—žalingi

J. Gasiūnas

LDS organas “Tiesa” rašo, 
kad Centro Valdyba nutarė 
skelbti naujiems nariams įra
šyti vajų.

Vajus prasidės kovo 1 d. ir 
tęsis iki 1972 m. birželio 1 d. 

^Vajininkams bus duodamos 
net 7 dovanos. Didžiausią do- 

AVaną $250 galės gauti vaji- 
ninkas už įrašymą nemažiau 
$35,000 apdraudos. Priedinė 
dovana — kelionė į Floridą.

LDS taipgi duoda nemažus 
atlyginimus už Įrašymą nau
jų narių. Nors ir vieną narį 
įrašęs gauna nemažą atlygi
nimą.

O kad galima gauti ir pir
mąją dovaną, savo gražiu 
darbu parodė velionis J. Moc- 
kaitis. Dar prieš savo mirtį 
jis laimėjo pereito vajaus pir
mąją dovaną ir kartu kelionę 
į Floridą.

Nors oficialiai vajus nepra
sidėjęs, bet tikrenybėje vajaus 
dalyviai kredituojami nuo pe
reito vajaus pabaigos. Taigi, 
kas įrašys naujus narius ir 
prieš vajų, jie bus priskaityti 
prie vajaus.

Todėl reikėtų jau dabar 
sįoti vajaus darban. Svarbu 

•ilsiems nariams kooperuoti 
vajuje, kad galima būtų įra
šyti juo daugiau naujų narių.

O kaip mūsų “Laisvės” va
jus eina? Beliko tik 30 dienų 
iki vajaus pabaigos. O finan
sinis vajus $15,000 sukėlimui 
vos įpusėjo.

Kad vajų privesti prie pil
no užpildymo, vajininkams 
per šį gruodžio mėnesį teks 
smarkiai pasidarbuoti.

“Laisvė” laukia kalėdinių ir 
naujametinių dovanėlių. Do
leriai reikalingi u ž t i k r i nti 
“Laisvės” gyvavimą 1971 me
tams.

Mūsų šalies vyriausybė, 
smarkiai kalbėdama už taiką, 
nuolat plečia karą. Prez. Nix- 
ono įsakymu buvo pradėtas 
šiaurės Vietnamo bombarda
vimas, kuris buvo sulaikytas 

^prez. Johnson© ruošiantis prie 
^prezidentinių rinkimų.

Prieš pat prezide n t i n i u s 
1968 m. rinkimus karas siau
tėjo tik P. Vietname. Nixono 
prezidentavimo metu ameri
kiečiai įsiveržė į Kambodiją, 
kariauja su partizanais Lao
se, o dabar amerikiečių lėk
tuvai daužo šiaurės Vietnamo 
miestus ir miestelius.

1970 metai baigiasi. Nix
onas prieš rinkimus 'prisiekė, 
kad jis baigs karą į šešetą 
mėnesių. Netrukus bus du 
metai jo prezidentavimo, o 
karas ne baigiamas, bet ple
čiamas.

Federalinė Maisto ir Vaistų 
Administracija paskelbė, kad 
veido tepaluose, plaukų da
nuose ir kitose kūnui paruoš
tose mostyse gali būt gyvsi
dabrio nuodų.

Tos įstaigos pareigūnai iš- 
>tyrinėjo 40 įvairių tepalų ir 

kitų preparatų. Surado, kad 
juose yra gyvsidabrio nuodų.

Jie sako, kad tokie tepalai

Visur protestai plečiasi prieš 
JAV bombardavimą Šiaur.

Vietnamo teritorijos
“LAISVES" VAJUS Anglijos darbininkai-studentai 

ruošiasi demonstracijomis

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų piliečiai pa- 
sipiktin u s i a i protestuoja 
prieš prez. Nixono nutari
mą atnaujinti bombardavi
mą Šiaurės Vietnamo. Rei
kalauja sulaikyti bombar
davimą ir baigti karą.

Moterų Tarptautinės Są
jungos už Taiką ir Laisvę 
amerikinė sekcija, turinti 
daugiau kaip 12,000 narių, 
pasiuntė prez. Nixonui pro
testo telegramą. Moterys 
nurodo, kad bombardavi

mas ir komandos įsiverži
mas į Šiaurės Vietnamą su
daro nepaprastą padėtį. 
Kviečia ruošti protesto de- 
demonstracijas.

Daugelis bažnyčių ir sina
gogų pasmerkė karo plėti
mą. Šimtai mokslininkų pri
sidėjo prie protesto.

Protesto telegramos plau
kia iš daugelio valstybių, 
kurios smerkia padidintą 
agresiją, sudarančią visam 
pasauliui karo pavojų.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 

ir tęsis iki 31 d. Gruodžio.

kovoti gruodžio 8 dieną

Keralos kairiųjŲ fronto valdžia 
dalina žemę bežemiams

New Delhis. — Indijos 
valstijos Keralos kairiųjų 
fronto valdžia, Komunistų 
Partijos vadovaujama, pra
dėjo pravesti žemės refor
ma. Pirmiausia dalinama 
bež e m i a m s žemdirbiams 
daugiau kaip 50,000 akrų 
valdiškos žemės.

Tūkstančiai žemdirbių jau 
gavo žemės plotus. Daugelis 
žemdirbių iš lūšnelių persi
kelia gyventi į naujus na
mus, kuriuos valdžia jiems 
parūpina.

Parlamente dešinieji no
rėjo pastoti tokiai reformai

kelią ir išreikšti premjerei 
Gandhi nepasitikėjimą, kam 
leidžia tokias reformas vy
kinti. 208 balsais prieš 98 
atmetė dešiniųjų siūlymą.

Downington, Pa. — Turn
pike kelyje susimušus trims 
automobiliams užmušta 9 
žmonės, tarp kurių buvo 5 
vąikai.

Draga.,— Čekoslovakijos 
socialistinės re s p u b 1 i k o s 
prezidentas Ludvikas Svo
boda minėjo savo 75 metų 
gimtadienį.

Jaunimas prieš armiją, Amerika tebelaiko daug 
sako generolai chemikaliniu ginklą

Washingtonas.— Gynybos 
departamento suš a u k t o j e 
konferencijoje keletas gene
rolų pareiškė, kad jauni
mas nebeklauso jų, nusista
tęs prieš armiją. Nepaisant 
kaip tu jiems aiškinsi apie 
armijos gerovę, jaunuoliai 
visai neklauso.

Nusiskundė, kad nei fil
mai, nei televizija, nei kito
kia propaganda jų nebevi
lioja stoti armijom Mažai 
begalima gauti savanorių.

Washingtonas.—Kongres- 
manas McCarthy priminė, 
kad prieš metus laiko prez. 
Nixonas pasižadėjo sunai
kinti chemikalinius ir bak
teriologinius ginklus. Bet 
jie ir dabar tebėra nesunai
kinti.

McCarthy sako, kad tokių 
gyvybei pavojingų ginklų 
sandėliai pilni ir kad Gene- 
vos protokolas, draudžian
tis tokius ginklus, tebėra 
neužtvirtintas.

Vyriausia dovana bus pusė kelionės į Lietuvą lėšų. 
Taipgi įdomių gerų knygų biblioteka iš Lietuvos ir du 
laikrodėliai. Tai geras paakstinimas darbuotis vajuje.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Philadelphia, Pa........................................... ... 3796
Brooklyno vajininkai ................ • .................... 3176
Connecticut valstijos vajininkai .............. .. 2526
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla.................... 1820
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. ....................  1515
New Jersey valstija ... • •................................... 1512
So, Boston, Mass..................................................... 1168
M. Uždavinis, Norwood, Mass............................. 932
M. Sametis, A. Račkauskas, 

Haverhill, Mass... . ........................... 912
S. Penkus, A. šupetris, Lawrence, Mass..........900
J. Jaskevičius, Worcester, Mass........................... 876
Miami, Fla.............................................................. 804
V. Sutkus ir V. Trask,

San. Francisco ir San Leandro, Calif.......... 720
Pittsburgh, Pa.............. . ........................................ 596

A. Barnet, Los Angeles, Calif. 468
Great Neck, N. Y................ 420
J. Stanienė, Baltimore, Md. ... 396
Tš Kanados ..................................  300
Rochester, N. Y...................... 192

(Tąsa 3-čian

E. Kralikauskicnė, Lawrence, 
Mass............... ................... 144

P. Cesnikienė, New Kensington, 
Pa................................. 144

Binghamton, N. Y.................... 104
I.. Tilwick, Easton, Pa................... 72
K. Naravas, Shenandoah, Pa. .... 32

e puslapyje)

Politinius kalinius išlaisvinti
New Yorkas.— Komunis

tų Partijos nacionalinis ko
mitetas nusitarė darbuotis, 
kad politiniai kaliniai būtų 
išlaisvinti. Savo laišku jis 
apie tai informavo Angela 
Davis ir kai kuriuos kitus 
politinius kalinius.

Nacionalinis komitetas 
pasižada sudaryti platų ju

dėjimą dėl išlaisvinimo visų 
politiniii kalinių. Viešpatau
jančios klasės pastangos su
daužyti pažangųjį judėjimą, 
prieškarinį veikimą, kovą 
prieš rasizmą nepavyks. Su
sidarys platus liaudies judė
jimas už politinių kalinių 
išlaisvinimą.

Jungtines Valstijos jau didina 
pasaulinį prekybos karą

Londonas.—Anglijos dar
bo unijos nusitarė suruošti 
demonstraciją gruodžio 8 d. 
Tai būsianti didesnė demon
stracija, negu ruošiama 
tradicinė dem o n s t r a c i j a 
gegužės 1 d. 300,000 Londo
no darbininkų pasisakė už 
demonstraciją.

Kituose miestuose taipgi 
bus rengiamos panašios de
monstracijos tikslu parem
ti kovojančius darbininkus 
už didesnes algas ir geres
nes darbo sąlygas. Naciona

linė Studentų Sąjunga nu
sitarė demonstracijas remti 
ir aktyviai jose dalyvauti.

Po keturių savaičių strei
ko mainieriai grįžo darban, 
bet jie nusitarė paremti 
darbininku ir studentu de
monstracijas gruodžio 8 d.

Anglijoje bedarbių skai* 
čius siekia 638,457. Nedar
bas lapkričio mėnesį padi
dėjo, taipgi infliacija padi
dėjo. Bedarbiai taipgi re
mia demonstracijas.

FBI direktorius Hooveris skelbia 
suradęs suokalbį prieš valdžią
Washingtonas. — FBI di

rektorius Hooveris skelbia, 
kad jis suradęs suokalbį kid- 
napinti “aukštą valdžios 
viršininką”, taipgi išsprog
dinti elektros bei garo lini
jas, vedančias į Washingto- 
na.

Rytinio pakraščio anar
chistinė grupė, kuriai vado
vauja pora katalikų kunigų, 
norinti “sutrukdyti federa
linės valdžios operacijas”, 
reikalaujant visai sulaikyti 
JAV bombardavimą Indoki- 
ni jos te r i t o r i j o s, taipgi 
paleisti politinius kalinius.

Romos katalikų kunigai, 
kurie kovoja prieš karą at
sakė, kad Hooveris tai su
galvojęs tikslu pulti ir per
sekioti prieškarinius kovo
tojus. Prieškarinės organi
zacijos irgi pasmerkė Hoo- 
verio pasimojimą “gaudyti 
suokalbininkus”, tuo pačiu 
sykiu nieko nedaryti prieš 
beaugantį kriminalizmą.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Rumunija 
pasirašė švietimo, mokslo ir 
kultūros bendradarbiavimo 
sutartį 1971-1972 metams.

Sirijos valdžia arabą 
vienybę tvirtina

Damaskas. — Naujoji Si
rijos 26 ministrų valdžia 
paskelbė savo programą, 
kurioje pažymi, kad Sirija 
darbuosis už arabų valsty
bių vienybę, kad Sirija įeis 
į Egipto, Libijos ir Sudano 
federaciją.

Prezidentas Hafez-Assab 
vadovauja valdžiai ir arabų 
socialistų partijai, kuri da
bar pasisakė už vienybę 
progresyvių jėgų, už įstei
gimą nacionalinio fronto ir 
liaudies tarybos.

Kadaras vėl laimėjo
Budapeštas. — Vengrijos 

Komunistų Partijos 10-ame 
kongrese Jonas Kadaras ir 
vėl laimėjo vadovybę. Jis 
buvo vienbalsiai išrinktas į 
centro komitetą.

Kongresas išrinko 105 na
rius į centro komitetą, kuris 
vadovaus šaliai per sekamus 
ketverius metus. Kadaro 
siūlomos reformos buvo en
tuziastingai užgintos.

Washingtonas.— Kongre
so priimtas prekybai apsau
gos bilius jaudina Europos 
ir Azijos kapitalistinius ra
telius. Atrodo, kad Jungti
nės Valstijos didina pasau
lio prekybos karą.

Vakarų Vokietija prieš 
keletą mėnesių įspėjo, kad 
toks bilius yra prekybai ža
lingas. Dabar Vakarų Vo
kietija turės mažiau savo 
produktų parduoti Jungti
nėms Valstijoms, bet dau

giau juos naudoti “bendra
jai rinkai” Europoje ir ki
tose šalyse.

1969 m. Anglija ir “bend
rosios rinkos” šalys pirko 
iš Jungtinių Valstijų pro
duktų už pusdešimto bilijo
no dolerių daugiau, negu 
JAV pirko iš jų. Dabar An
glija mano, kad prekyba su 
Jungtinėmis Valstijomis ga
li smarkiai sumažėti, nes bi
lius turi “aštraus prekybos 
karo sėklas”.

Popiežius Paulius savo 
maršrutą baigė

Roma.—Savo maršrutu po
piežius Paulius apkeliavo 
keletą šalių. Jis buvo susto
jęs Rytų Pakistane ir lai
mino nuo tvano nukentėju
sius, Filipinų sostinėje Ma
niloje apie milijonas jį svei
kino, Australijoje jis turėjo 
mažesnį pasisekimą, nes 
dauguma ten protestantai.

Maniloje piešėjas Mendo
za buvo pasikėsinęs peiliu 
nudurti popiežių, bet laiku 
buvo sulaikytas.

Pusšešto milijono už 
seną piešinį

Londonas.—Wildenstein & 
Co. dailės vertelgos iš New 
Yorko užmokėjo varžybose 
$5,544,000 už seną Velax- 
quezo aliejinį piešinį.

Anglijos švietimo minis- 
terė Margaret Thatcher pa
reiškė parlamente, kad to
ki didelį dailės turtą Ang
lija neturėtų paleisti iš sa
vo šalies. Valdžia bandy
sianti ji sulaikyti nuo išve
žimo į New Yorką. '

Nixono administracija mojasi

Hanojus. — Laoso Patrio
tinis Frontas smerkia Jung
tines Valstijas už naudoji
mą Laose JAV apginkluotų 
Kambodijos karių.

New Yorkas. — Ameriki
nė Vėžio Draugija paskelbė, 
kad naujieji vėžio virusų 
skiepai sėkmingai gydo vė
žio ligas gyvuliuose. Yra 
vilties, kad ateityje jie bus 
naudojami prieš vėžio ligas 
visur.

ir kitokį preparatai yra tik
rai žalingi tiems, kurie kas 
dien juos naudoja.

Paryžius. — Prancūzijos 
Komunistų Partija šiemet 
jau gavo 40,000 naujų na
rių.

kovoti prieš
Washingtonas. — AFL- 

CIO pareiškė, kad Nixono 
administracija mojasi kovo
ti algų pakėlimą, kurį šiuo 
metu laimėjo organizuoti 
darbininkai. Kartu pastebi, 
kad administracija visai 
nieko nedarė, kad sulaikytų 
infliaciją ir nedarbo didėji
mą. Nixono administracija 
dabar atsukus visas kanuo- 
les prieš organizuotus dar
bininkus. Ji įrodinės, kad 
aukštos darbininkų algos 
tikrai didina infliaciją. Sa
vo ekonominėje programoje 
Nixonas jau dabar reika
lauja susilaikyti nuo algų

algŲ kėlimą
kėlimo.

Karas ir produktų kainų 
kilimas yra pagrindinė in
fliacijos priežastis, kurios 
Nixono administracija visai 
nekaltina.

Washingtonas. — šio mė
nesio pradžioje čia atvyks 
Jordano karalius Husseinas 
pasitarti su prez. Nixonu.

B ruselis, Belgija. — Meta
lurgijos ir petroliumo dar
bininkai paskelbė protesto 
streiką prieš paleidinėjimą 
iš darbo darbininkų, kartu 
reikalauja didesnių algų.

Receptas ilgam amžiui
San Diego, Calif. — Prieš 

šimtmetį su tėvais atvykusi 
iš Norvegijos, pereitą penk
tadienį Theresa Rover šven
tė 104-ą j į gimtadienį.

104 metų senutė suteikė 
receptą norintiems ilgai gy
venti. Ji patarė: “Valgyki
te daug medaus. Daug 
mankštinkitės. Darykite ge
riausia visiems ir nenaudo
kite degtinės.”

New Delhis, Indija. — 
Tūkstančiai jaunuolių de
monstravo prie parlamento, 
protestuodami prieš nedar
bą, monopolijas, kapitaliz
mą. Reikalavo į šalies kons
tituciją įrašyti darbo teisės 
garantiją.

Detroitas. — Negras tei
sėjas Crockett reikalauja 
paleisti iš kalėjimo Angela 
Dąvis.

San Francisco, Calif. — 
Stanford© ir Berkeley uni
versitetų studentai pareiškė 
protestą prieš JAV bombar
davimą Šiaurės Vietnamo 
teritorijos.

Paryžius.—Daugiau kaip 
30,000 po darbo susirinko į 
dem o n s t r a c i j a protestui 
prieš netikusią transportą* 
ciją. Demonstrantai reika
lavo būtinai pagerinti trans- 
portaciją.

Detroitas. — General Mo
tors korporacija ragina 
grąžinti 1971 metų modelio 
pirktus 4,800 automobilių, 
nes jie turi saugumo defek
tus (nesaugūs važinėti).

Sydney.— Australijos 33,- 
000 statybos dar b i n i n k ų 
unija nutarė remti jūrinin
kų unijos skelbiamą boiko
tą laivams, vežantiems ka
rinius reikmenis į Indoki
niją.
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LIETUVIO PROFESO
RIAUS NUOMONĖ 
IR LINKĖJIMAI

Vilniaus “Tiesoje”. (lapkr. 
2 d.) Lietuvos Mokslų Aka
demijos Fizikos ir Matema
tikos Instituto direktoriaus 
pavaduotojas profeso r i u s 
B. Styra rašo:

Kreivas aiškinimas
TAI kokiais iš tikrųjų sumetimais buvo atnaujintas 

Šiaurės Vietnamo bombardavimas?
Šiuo klausimu dabar eina ginčai Kongrese. Pasiro

do, kad dabartinė mūsų šalies vyriausybė nepasitiki ne 
tik Amerikos žmonėmis ir nuo jų slepia tiesą apie Viet
namo karo eigą, bet ir piliečių išrinktu Kongresu. Pa- 
aiški, kad net Kongreso Senato užsienio reikalais komi
tetas nė mažiausio supratimo neturi, kur ir kokiems žy
giams vyriausybė ruošiasi. Komiteto pirmininkas sen. 
Fulbright skundžiasi, kad jis apie vyriausybės žygius 
ir planus sužino tiktai po to, kai jau jie būna įvykdyti, 
ir sužino ne iš prezidento Nixono, me iš Valstybės sekre
toriaus Rogerso arba Gynybos sekretoriaus Lairdo lūpų, 
bet iš žinių laikraščiuose.

Taip dabar buvo ir su bombardavimu Šiaurės Viet
namo. Fulbright ir kiti Kongreso vadai sužinojo tik po 
to, kai užpuolimas jau buvo atliktas ir kai apie tai laik
raščiuose pasirodė žinios. Lygiai taip atsitiko ir jų ta
riamu žygiu išlaisvinti Amerikos belaisvius Šiaurės Viet
name.

Prezidentas Nixonas ir jo sekretoriai net gi teisin
gai neinformuoja Kongreso ir Amerikos žmonių, kokiais 
sumetimais tas užpuolimas ant Š. Vietnamo buvo atlik
tas. Piriausia buvo aiškinama, kad šis žygis yra “atsi
lyginimas” Š. Vietnamui už aną dieną nukirtimą šnipi
nio lėktuvo jo teritorijoje. Bet vėliau pradėta aiškinti 
kad tai buvo reikalinga apsaugai tų amerikiečių, kurie 
buvo pasiųsti išlaisvinti Amerikos karo belaisvius vie
noje stovykloje šalia Hanojaus.

Tai kur melas, o kur tiesa?

Eksperimentas su. “Lunocho- 
lu-1” — ne tik tarybinio, bet 
ir viso pasaulio mokslo di
džiulis laimėjimas, tiriant ko
sminius kūnus. Ryšium su tuo 
kyla mintis apie galimybes 
plačiai panaudoti tokius apa
ratus tirti ne tik Saulės siste
mos planetų paviršių, bet ir 
atmosferų, žvelgiant į ateitį, 
norėtųsi juos matyti matuo
jančius temperatūrų, vėjo 
greitį, slėgimų, oro sudėtį 
Marse, Veneroje ir kitose pla
netose.

Pagaliau, planetoeigis bus 
nepakeičiamas, tyrinėjant di
deles planetas — Jupiterį ir 
Saturnų, kur svorio jėga to
kia didelė, kad artimiausioje 
ateityje žmogus negali net 
svajoti ten nusileisti. Tose 
planetose žmogų artimiausių 
tyrinėjimų metu turės visiškai 
pakeisti planetoeigis-automa- 
tas.

Taigi planetoeigių galimy
bės nepaprastai plačios.

O šiandien norėtųsi palin
kėti tolesnių laimėjimų mūsų 
“Lūnochod-1” konstruktoriam 
ir mokslininkams, attikusiems 
labai sudėtingų mokslinį eks
perimentų, atveriantį kelių 
naujiems mokslo laimėji
mams, artimiems fantastikai.

kad, antai, Chicagoje polici
ja įsiveržė į namą ir du ne
grų veikėjus nušovė. Argi 
jiems rūpi ir skauda, kad 
vien tik šiemet daugiau kaip 
30 negrų veikėjų tapo nu
žudyti? Jiems neskauda, 
tai kodėl jie turėtų dejuo
ti?

Baisiai negražu niekinti ir 
melagiais vadinti tuos rim
tus juoduosius žmones. Juk 
jie vartoja ramias, demo
kratines priemones. Už tai 
juos reikia tik nuoširdžiai 
pasveikinti.

A. PETRIKĄ

Pažinkime savo tautos istoriją

Pasikėsinimas ant popiežiaus
X

POPIEŽIUS Paulius VI baigė labai ilgą misiją po 
Azijos kraštus. Padarė 28,000 mylių kelionę. Aplankė 
keletą šalių. Sakoma, yra labai suvargęs. Netenka ste
bėtis. žmogus jis jau nebe jaunuolis.

Visur, žinoma, Paulius propagavo tikėjimą ir rekla
mavo katalikų bažnyčią. Visur jis, žinoma, smerkė ate
izmą ir materializmą, nors pats valdo didžiausius tur
tus. Bet gerai, kad Paulius visur kalbėjo už taiką. Re
akcininkai jį bara, kad jis niekur neminėjo komunizmo 
ir jo nepasmerkė.

Bet kai popiežius pribuvo į Filipinų sostinę Manilą 
ir laimino tikinčiuosius, vienas idijotas prie jo prislinko 
ir kėsinosi peiliu nudėti. Aišku, kad kiekvienas sveiko 
proto žmogus piktinasi tuo pasikėsintoju ant popiežiaus 
gyvybės. Popiežiaus nudėjimas nebūtų pasitarnavęs nei 
ateizmiui, nei pažangai. Kaip tik priešingai: jo nužu
dymas būtų pasitarnavęs tikėjimui ir katalikų bažny
čiai. O Paulius VI būtų nuėjęs istorijon.1 kankiniu.

O gal tasai pasikėsinto jas to ir siekė? O gal jis 
yra religinis fanatikai? Gal tik vienas dalykas aiškus, 
būtent, kad jis nėra pilno proto? Juk je protu tenka 
abejoti dar ir dėl to, kad jis ant popiežiaus gyvybės kė
sinosi peiliu, o ne šautuvu. Be to, kai kas net abejoja, 
ar pasikėsintojas iš tikrųjų norėjo Paulių VI nužudyti. 
Gal tik norėjo jį ir jo šią misiją labiau išreklamuoti...

KANADOS BĖDOS
Draugų kanadiečių “Liau

dies Balsas” (lapkr. 27 d.) 
sako:

“Spaudoje pasirodė žinios, 
kad pusė aukštus mokslus 
baigusių žmonių, tai yra 
įsigijusių Ph. D. laipsnius, 
nebegalį gauti darbo Kana
doje. Universitetus ir kole- 
džius užpildė svetimšaliai, 
o kanadiečiams nebėra vie
tos.

Šiuo metu, kai Kanadoje 
arti 420,000 bedarbių, imi
gracija turėtų būti sulaiky
ta, išskyrus asmenis, kurie 
atvyksta pas gimines gy
venti, o ne darbus užimti. 
Naujai atvykę negali gauti 
darbo, tampa visuomenės 
našta.”

BETGI JIS BUVO 
BAUSTAS

Chicagos menševikų “N.” 
(lapkr. 25 d.) Stasys Juškė- 
nas plaka “Vilnį”, kam ji 
Bražinskus vadina blogais, 
nusikaltusiais žmonėmis. 
Jie esą nekalti avinėliai. 
Girdi, “aišku, kad tie visi 
tariami nusikaltimai yra 
niekas daugiau, kaip pa
prastas melas”.

Kodėl ? Labai paprastai. 
Girdi: “Juk kiekvienas pa
galvos: kokia ten valstybė, 
kuri tiek nusikaltusį asme
nį nebaudžia ir jo veiksmus 
toleruoja”.

Betgi Pranas Bražins
kas buvo nubaustas už va
gystę ir suktybes. Jis baus
mę atliko kalėjime. Vadina
si, jo veiksmai nebuvo tole
ruojami.

žmogžudystės jis dar ne
buvo papildęs. Dabar ją jis 
papildė ir ta valstybė norė
tų jį nubausti, bet tol^s Ju- 
škėnas ir visi “veiksniai” 
apsiputoję šaukia, kad Tur
kija jo negrąžintų, kad jį 
bausti nereikia, kad tai 
reikštų jam laisvės atėmi
mą, jo persekiojimą ir 1.1.

Išvyka į geriausias 
bibliotekas

Tauragės rajono bibliote
kininkai, vadovaujami rajo
ninės bibliotekos vedėjos 
Birutės Venckienės, po teo
rinio seminaro surengė 
dviejų dienų išvyką į Pa
nevėžio miesto bibliotekas. 
Lankėsi taip pat Panevėžio 
rajono Ėriškių kaimo bibli
otekoje.

Grįždami užsuko į Kėdai
nius. Čia lankė ir domėjosi 
Kėdainių rajoninės, miesto 
ir vaikų bibliotekų darbu.

ĮPAREIGOJĄS ŠAUKSMAS
Atsimeni sodely, kur ponai
Gurkšnojo vyną maloniai, 

Mergytė išalkus pasiūlė žibučių, 
Laukdama už jas varioko menkučio.

Ir jos — tokios laibos, sulysę rankytės,
Kad ponams sugenda tuoj apetitas, 

Jiems lyg į ausį kas garsiai surinka) 
“Vaikščioja badas ir skurdas aplinkui!”

Ir šaukia televizorių ekranuos
Liepsnojąs ir mirštąs Vietnamas, 

Smagią nuotaiką drumsčia, gadina 
Ne vienam patenkintam namo kaimynui.

Tie vaizdai lyg primena, šaukia,
Lyg klausia prisispyrę, nejaukiai:

“Ką tu padarei sudraust toms žudynėms, 
Ištart—ne!—sotiems, civilizuotiems laukiniams?” /

Nors mirštą ir nešaukia pagalbos, 
Juk tuščia vaitot kitakalbiams!

Agonija jų ir kančia tave įpareigoja 
Jiems kaip broliams padėti būklėj sunkiojoj.

Moterys plaukais ištaršytais,
Su kaimu prie duobės išžudytos, 

Juk negali pasiūlyt žibučių tau pirkti, 
Kad už gautą varioką kulkoms atsispirtų!

Elena Gedvilaitė

JIEMS NESKAUDA, 
TAI KAM JIEMS 
DEJUOTI

So. Bostono “Keleiviui” 
labai nepatinka, kad Ame
rikos negrai įteikė Jungti
nėms Tautoms peticiją, ku
rioje Jungtinės Valstijos 
kaltinamos naudojime geno
cido (žudymo) prieš savo 
juoduosius žmones. Tokio 
dūly ko šioje šalyje nesą. 
Girdi:

“Negalima prileisti, kad 
tie žmonės, kurie šitą peti
ciją sugalvojo, nežinotų 
tikrosios padėties, kad 
JAV jokio negrų naikinimo 
nėra. Bet jie šį melą skel
bia dėl to, kad už jų pečių 
stovi tie j kurie kitur tikrai 
vykdo tautų naikinimą ir 
nori nuo to fakto nukreipti 
akis į visai priešingą pusę” 
(“K.,” lapkr. 24 d.).

Kodėl “Keleivis” nepasa
ko, kas tie “kiti”? Petici
ją įteikė patys žymiausi 
juodųjų žmonių veikėjai 
Jungtinėse Valstijose. Pa
gal “K.”, visi jie melagiai 
arba kitų diriguojami žmo
nės.

Dalykas tahie, kad “K.” 
redaktoriams neskauda, kai 
juodieji žmonės yra žudomi 
ir kalinami. Kas čia tokio,

Nuotaikingas koncertas
Šiaulių rajono “Pergalės” 

kolūkio kultūros namuose 
svečiavosi Šakių pensininkų 
meno saviveiklos kolekty
vas, vadovaujanias pensi
ninkų tarybos pirhiininkėš 
A. Pažereckienės ir meno 
vadovo J. Maskolaičio. Kol
ūkiečiams jis suruošė kon
certą, kurio metu skambėjo 
lietuvių liaudies dainos, bu
vo šokami lietuvių liaudies 
šokiai.

Washingtonas. — Nixono 
administracija sulaikė viso
kią pagalbą Čilės respubli
kai.

Nuo Redakcijos 
skaitytojams Lietuvoje

Dažnai gauname laiškų iš 
Lietuvos prašant, kad įdė 
tumėm į “Laisvę” paieškoji
mą giminių bei pažįstamų. 
Mdms neparanku tokius pa
ieškojimus dėti į laikraštį.

Patariame tiems Lietuvos 
skaitytojams k t e i p t i s į 
“Gimtąjį kraštą”. Ten įves
tas toks skyrius, o laikraš
tis plačiai pasiekia lietuvius 
užsienyje.

Vilniaus leidykla “Mintis” 
1970 m. išleido pasižymėju
sios archeologės Reginos 
Volkaites - Kulikauskienės 
didoką ir gražiai .iliustruo
tą knygą “LIETUVIAI IX- 
XII AMŽIAIS.” Knygą me
niškai apipavidalino daili
ninkė V. Kuzmin s kaitė. 
Autorė prieš porą metų lan
kėsi Jungtinėse Amerikos 
Valstij ose, tad dau geliui 
amerikiečių pažįstama.

Pirmiausia — susipažin
kime su autore:

R. Volkaitė-Kulikauskie- 
nė yra įžymi archeologė, is
torijos mokslų kandidatė, 
baigusi Vilniaus universite
tą, dirbo pedagoginį darbą, 
archeologijos ir etnografi
jos katedrų vedėja, docen
tė, Istorijos Instituto moks
linė bendradarbė., Parašė 
knygos “Lietuvos archeolo
gijos bruožai” skyrių apie 
IX-XII amžius. Paruošė ke
letą mokslinių darbų, skai
tė pranešimus Varšuvoje, 
Pragoję ir kitur.

Taigi ji mokslininkė pil
niausia to žodžio prasme!

Paaiškinimai: — Archeo
logija — mokslas, kuris ty
rinėja senovės tautų kultū
rą iš senienų. IX-XII am
žiai — istorija nuo devin
tojo iki dvylikta j o amžiaus, 
mūsų eros (po krikščiony
bės įvedimo).

Apie savo darbo metme
nis knygos autorė sako:

“IX-XII amžiai, archeo
logų vadinami vėlyvuoju 
geležies amžiumi, Lietuvos 
istorijoje apima labai svar
bų chronologinį tarpą. Tai 
laikotarpis, kai formavosi 
lietuvių tauta ir kūrėsi fe
odalinė Lietuvos valstybė. 
Tuo metu turėjo vykti tas 
sudėtingas procesas, kada, 
galutinai suirus pirmykštei 
bendruomenei, toliau for
mavosi visuomenė, siekiant 
sudaryti aukštesnę organi
zaciją. Darbo tikslas—pa
nagrinėti šį procesą ir iš
aiškinti jo priežastis. Tam 
reikalui reikėjo ištirti ma
terialinės kultūros raidą, 
to meto ekonomiką, vadi
nasi, tą bazę, kurios pagrin
du vystėsi nauji visuome
niniai santykiai.”

Kiek žemiau knygoje skai
tome:

“Iš pradžios keliamas 
klausimas apie lietuvių tau
tybės susidarymą, drauge 
bent stambiais bruožais 
apibrėžiant teritoriją, ku
rioje jie gyveno. Nepai
sant to, jog rašytiniuose 
šaltiniuosė su lietuvių var
du įsusiduriame tik pūčio j e 
XI (vienuoliktojo) amžiaus 
pradžioje, lietuvių tautybės 
formavimasis prasidėjo žy
miai anksčiau. Šio proceso 
šaknys glūdi dar gentinėje 
santvarkoje, nes atskirų 
genčių konsolidacija vedė 
prie tautybės susidarymo 
tačiau ryškiausiai jis ap
čiuopiamas nagrin ė j am u 
laikotarpiu—pirmojo tūks
tantmečio pabaigoje ir ant
rojo pradžioje.
. Lietuvių tautos genezė

Iš kur ir kada lietuviai 
atsikėlė į dabartinę sritį) 
Pabaltijį, — tiksliai neži
nome. Nežinome nė kokios 
lietuvių gentys sudarė tau
tą ir kodėl jie pasivadino 
lietuviais, kaip kad latviai 
nežino, kokios Pabaltijo 
(baltų) gentys sudarė latvių 
taūtū ir kodėl jie pasivadi
no latviais? TūčiūU žino
me tiek, kad Xll (dvylik
tajame) ir XIII (tryliktūju-

me) amžiais lietuviai jau 
turėjo stiprią bei kovingą 
valstybę, kuri pajėgė at
mušti krikščionių remiamų 
kryžiuočių antpuolius ir su
laikyti jų veržimąsi į ry
tus ir šiaurę.

Istorija bei archeologija, 
senienų tyrinėjimas, pilia
kalnių, pilkapių bei kapiny
nų kasinėjimas—mums pa
deda įminti tą amžių mįs
lę, pažinti mūsų tautos pra
eitį. IX (devintajame) am
žiuje lietuviai savo lavonus 
degino. Kartu degino ir rai
telių žirgus, su visa apran
ga, ginklais, šarvais, papuo
šalais ir kt. Dėlto archeologai 
kasinėj? pilkapius (milžin
kapius) , piliakalnius, ati
darinėja kapus ir senuose 
palaikuose ieško istorinių 
siūlelių, iš kurių jie tikisi 
išausti atsparų audimą.

Šioje mokslo srityje dar 
daug klaustukų, daug ne
žinomų faktorių. Tačiau1 
nusiminti neverta, reikia 
tikėti ateitimi. Knygos au
torė mus ramina:

“Be abejo, ateityje, ple
čiantis archeologinių pa
minklų tyrinėjimams ir pla
čiau panaudojant gamtos 
mokslų pasiekimus tiksles
niam archeologinės medžia
gos stidujavimui, padau

gės ne tik archeologinių 
šaltinių, bet padidės ir jų' 
interpreta v i m o galimybės. 
Todėl bus galima gvildenti 
ne tik iki šiol paliestas 
problemas, bet ir giliau, gak 
būt, net kitu aspektu paT 
nagrinėti šiame darbe tyri
nėtos klausimus.”

Knygos turinys gana tur
tingas. Autorė liečia šiuos 
klausimus: verslai, amatai, 
prekyba, drabužiai, papuo
šalai, ginklai, visuomeni
niai santykiai ir priedai.

Lietuvių tauta turėtų bū
ti giliai dėkinga archeolo
gei R. Kulikauskienei už 
jos kruopštų darbą!

Mokyklos muziejus
Prieš kelerius metus visa 

Lietuva pažymėjo Kražių 
mokyklos 350 metų įkūrimo 
jubiliejų. Čia mokėsi arba 
mokytojavo nemaža garsių 
mokslo ir visuomenės veikė
jų. Tai D. Poška, M. Va
lančius, S. Stanevičius, bro; 
liai Juškos, etnografas ir 
kritikas L. Jucevičius, leM 
kų poetas M. Sarbievijus ir 
daug kitų.

Apie tai vaizdžiai pasa
koja Kražių mokyklos isto
rijos muziejus, įsikūręs 
dviejuose buvusios “bursos” 
(bendrabučio) kambar i u o - 
se. Vienas muziejaus kam
pelis pasakoja apie dabar
tinės mokyklos šiokiadien
ius.

LLD reikalai
LLD Centro Komitetas 1971-1972 metams

Mes žemiau pasirašiusieji peržiūrėjome (patikrino
me) visas balsavimo blankas ir pranešame, kad sekamie
ji asmenys išrinkti į Centro Komitetą 1971-1972 metams:

Ieva Mizarienė, Antanas Bimba, Katrina Petrikienė, 
jonas Grybas, Povilas Venta, Lilija Kavaliauskaitė, 
Anne Yakštis.

Į alternatus išrinkti:
Petras Šolomskas, Stephen Vetchkis, Elena FeiLe- 

rienė, Adolfas Gilmanas. ę.A
Balsavimo blankų tikrinimo komisija:

Bronė Keršulienė
Jurgis Bernotas
Walteris Keršulis

LLD pasisakymas del Bražinsku
Sekamas laiškas pasiųstas Turkijos ambasadai, 

Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui U Thant ir 
Turkijos delegacijai prie Jungtinių Tautų:

November 24, 1970 
His Excellency Melih Esenbel 
Ambassador of Turkey
Washington, D. C.

Excellency:
The American Lithuanian Literary Association is a 

cultural organization with members throughout the 
United States and Canada numbering more than 10,000 
people.

We wish to let you know that we have always been 
and are very strongly against any type of plane hijacking 
or air piracy. To risk the lives of innocent people is 
criminal regardless whether it is for an individual^ 
political or any other personal purpose. * A

We hear that letters are being sent to you and 
other Turkish representatives by Lithuanians who claim 
to be speaking fof ALL American Lithuanians, asking 
for asylum for the Lithuanian criminals Frank Bra
žinskas and' his son who hijacked a Soviet plane on 
October 16,1970, killing a young stewardess and serious
ly injuring the pilot and co-pilot. These individuals re
present only themselves. The great majority of American 
Lithuanians are tremendously abhorred by the action of 
these two hijackers. '

It is shocking to think that any nation or individual 
could consider Bražinskas and his son as anything but 
criminals and murderers.

We urge the Turkish Government, as well as the 
United Nations, to see to it that these two men are re
turned to their country for trial.

Respectfully,
AMERICAN LITHUANIAN 
LITERARY ASSOCIATION

Katherine Petrick, President 
Eva T. Mizara, Secretary T

Copies to:
Mr. U Thant, Secretary General M

of the United Nations
Turkish Delegation

to the United Nations
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'LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Philadelphiečiai labai gerai pasidarbavo. A. Lipčius 
prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir didelį pluoštą at

naujinimų. Taipgi gauta dvi naujos prenumeratos ir 
atnaujinimų nuo R. Merkio. P. Šlajus prisiuntė atnau
jinimų.,

Brooklyno vajininkai J. Lazauskas ir J. Grybas taip
gi gerai darbuojasi. Lazauskas pridavė tris naujas pre
numeratas ir atnaujinimų, o Grybas atnaujinimų. Jis 
taipgi gavo punktu nuo A. Wardo ir Vera Smalstis, Det
roito apylinkės vajininkės. Senas Juozas, brooklynietis, 
pridavė atnaujinimų.

New Jersey valstijos vajininkė F. Šimkienė (Ar
lington) prisiuntė tris naujas prenumeratas ir atnauji
nimų. Gauta atnaujinimų ir nuo K. Paciūno (Eliza
beth) ir Ig. Bečio (Union).

Elizabeth Repšienė, So. Boston, Mass., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų. S. Rainard taipgi 
prisiuntė atnaujinimų. Jis dabar gyvena Brockton, Mass.

Dvi naujos prenumeratos ir atnaujinimų gauta nuo 
M. Uždavinio, norwoodiecio, ir nuo M. Sametis’A. Rač
kauskienės, haverhilliečių.

Nauja prenumerata ir atnaujinimų gauta nuo S. 
Penkauskienės ir A. Šupetrienės, Lawrence, Mass.

M. Valilionienė (LLD 75 kp.), Miami, Fla., prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: M. Svin- 
’kūnienė, Waterbury, Conn.; Geo. Shimaitis, Brockton, 
^Mass. (jam kredituoja savo punktus S. Puidokas, Rum
ford, Me.); J. Jaskevičius, Worcester, Mass.; J. K. Ma- 
žukna (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; A. Barnet, Los 
Angeles, Calif.; L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; J. Vai
cekauskas ir O. Wellus, Binghamton, N .Y.

$97.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $29.00. 
Aukojo:

Mary Potsus ..................
Elsie Zalesky...................
Frank Markevičius.........
K. Kibirkštis (Stoughton)
A. Orintas ......................
Po $1: Paul Baronas, J. V. Stočkius, John Smith; 

Karol Valan ir Alf. Venskevich,, Stoughton.

$6.00
6.00
5.00

. 5.00
2.00

J. Jaskevich, Worcester, Mass., prisiuntė $19.00. Au
kojo:

J. Skeltis .......................................................... $6.00
J. Palionis ........................................................... 6.00
Po $1: P. Cook, Auburn; M. Green, M. Sukackienė, 

A. Naruševičius, A. Dudonis, J. Jakaitis, J. Jodžienė.

..K. Paciūnas, Elizabeth-Linden, N. J., prisiuntė $18. 
Aukojo:

V. Žukas................................................................$6.00
L. Bartkus.............................................................. 6.00
G. Kardauskas ................................................... 2.00
Po $1: Marijona Užkurėnas, St. Milevas, Ona Slan- 

čiauskienė, G. Kazlauskas.

Iš įvykusio LLD 10 kp. parengimo Philadelphijoje, 
gauta aukų per H. Feferienę nuo sekančių asmenų: Vi
so $40—

Lietuvaitė ...........
J. A. Aleknai ....
N. Dudonis .......
A.. Pauliukaitis .
Pr. Navardauskas
J. Šaskas.............
A. Lipčius ...........
Po $1: A. Grigas, O. Agurkienė, Draugė, J. Agur

kienė, V. Dumša, Keliautojas.

$10.00 
.. 5.00 
.. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
.. 2.00 

. 2.00

Draugai: Kada tik J. Krapavickas, Auburn, Me, 
. $60.00 atsinaujina metinę prenumeratą, tai visuomet įteikia če-

•>

10.00
6.00
6.00
5.00

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė 

Aukojo:
LLD 28 kp. parengimo ....
J. M. Ulozai ........................
W. Ruginis ..........................
Antanas Rakoža ...............
Anna Philipsie (Stamford)
Po $1: Ona Žutautienė, Thomaston; Ona Petraus

kienė, Prospect; B. Kidulienė, J. Samoška, Oakville; A. 
Balčiūnas, J. Zelenakas, W. Ruginis, A. Latožius, J. Lau
rinaitis, S. Kutelis, P. Maroza.

E. Repšienė ir A. Kandraška, So. Boston, 
prisiuntė $274. Aukojo:

Nuo pietų liko ................................................
Suzana Šūkis ................................ • •...............
K. Kazlauskienė ..............................................

Mass.,

0.
B. Chuberkis ..
E. Repšienė ....
W. Baltušis ......
P. Gricienė .......
H. Žekonienė ..
G. J. Kvietkas ..
N. Grigaliūnienė
K. P. Kalošai .., 
A. Skirmontas .,
K. Kalvalienė ..,
C. Lekas ...........■
M. Gutauskienė .
E. Freimantienė
J. Družas .........
R. Zaluba .........
A. Yelauskiėnė
S. Einingis ....
H. Thomas ....
R. Žiedelis ........
N. Grigaliūnienė
A. Kandraška ..
L. Plutienė .......
P. ŽUkaUskfenė
E. Belekevičienė 

t Ch. Lake ......
i S. Rainardas ...

Po $1: K. Jankus, V. G. Kvietkas, A. Navickas, I. 
Ivan.

$70.00 
20.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 6.00 
. 6.00 

. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 2.00

A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill-Lawrence, 
Mass., prisiuntė $64. Aukojo:

Paul Nukas....................
J. Popierinis ..................
A. Navickas....................
M. Skaitytoja .................. .
M. Sametis......................
R. Šileikis ........................
Po $1: Dom. Bulauka, O. Ocas, S. Uždavinis.

21.00 
11.00 
11.00 
10.00 

, 5.00
3.00

A. Strich, Kenosha, Wis., prisiuntė blankų ir $16. 
Aukojo:

A. Borden ...
Paul Sprindis
J. A. Strich .

$6.00 
5.00 
5.00

* A* Bdrhet, Los Angeles - Ydcaipa, Calif., prisiuntė 
♦$29. Aukojo:

LLD 145 kp........................................................ $25.00
w Anna Miswick....................................................... 11.00

Ant. Chubertds  .......................................... 5.00
Po $1: X Katėti, Monterey Park, ir Ant. Russ.

* ••w a"

kį sumoje $50 ir sako: Už prenumeratą $9, o likusius 
$41 į vajaus fondą. Tai Maine valstijos stambiausias 
laikraščio “L” rėmėjas. Draugiškai, S. Puidokas, Rum
ford, Me.

. $15.00 
.. 11.00 
.. 11.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... 7.00 
... 6.00

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Nuo kitų gauta sekamai:
A. R. Antanavičiai, Stroud, Canada. ..
S. Rainard, Brockton, Mass................
Paul Kukonins, Brooklyn, N. Y...........
B. & S. Raubo, Cleveland, O.................
Agnė Jurevičienė, St. Petersburg, Fla. 
LDS 6 kp., Binghamton, N. Y. ....
Mrs. J. A. Yoniėh, Hoquiam, Wash. ...
Anton Swekosky, Livonia, Mich. ...
Mary Petronis, atminčiai mirusio vyro Petro, 

Maspeth, N. Y.............. '.............
Margaret Valinchus, New Haven, Conn..........
P. Brown, Rochester, N. Y.............................
M. Skerston, Randolph, Mass.........................
W. Simon, Union, N. J....................................
J. Beeis, Union, N. J.........................................
Peter Cox, Roslindale, Mass.........................

. Jos. Viskočka, Trenton, N. J...........................
Ona Gricienė, Cambridge, Mass......................
P. Šlajus, Chester, Pa.......................................
S. Puidokas, Rumford, Me..................... .
Leon Stakėnas, Hot Springs, Ark...................
J. Sikorskis, Kearny, N. J...............................
E. Vicinas, Munhall, Pa....................................
Josephine Plusčiauskas, Woodhaven, N. Y. ..
C. Melnick, Springdale, Pa.............................. .
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa.....................
Julia Anskis, Brooklyn, N. Y...........................
Mrs. P. Mataitis, Hellertown, Pa...................
O. K. Brazauskai, Berlin, Conn..................... .
P. Buslavičiūs,. Nashua, N. H.........................
D. Yoky, Ridley, Pa. .......................................
P. Lupsevic, Lawrence, Mass...........................
A. Chulada, Lawrence, Mass...........................
Po $1: Elena Samanick, New Hyde Park, N. Y.; 

J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y.; Irene Didjun, Ham
den, Conn.; V. Bulienė, A. Bekešius, F. Gricius, Roches
ter, N. Y. Raymond Stakėnas, Scottville, Mich.; Peter 
Smalstis, Ludington, Mich.; M. Žemgulis, Hartford, 
Conn.; J. Simel, Colts Neck, N. J.; A. Lugauskas, North
port, N. Y.; B. Kushlis, Kearny, N. J.; A. Josmantienė, 
Harrison, N. J. B. Ostapuk, Newark, N. J.; B. Yuska, 
Kearny, N. J.; Anna Yuknavich, Carrolltowin, Pa.; A. 
Pauukaitis, E. Bekampienė, Philadelphia, Pa.; Anna Nor
kienė, Detroit, Mich.; A. S., Gardner, Mass.; Ag. Arba
čiauskienė, Minersville, Pa. Vera Ui’ban, Ig. Stančaitis, 
Brooklyn, N. Y.; A. Deikus, Maspeth, N. Y.; J. Sauru- 
saitis. Hartford, Conn.; M. J., Woodhaven, N. Y.; Ig. 
Šalkauskas, Union. N. J. 1 E. Kurulienė, Stoughton, 
Mass.; P. Žukauskienė, Westwood, Mass.; W. Žilaitis, 
Norwood, Mass.; C. Jankus, Dorchester, Mass.; Marcel
la Stankus. Margaret Cvirka, Miami, Fla. S. Simon, K. 
Chulada, Miami Beach, Fla.; Vera Smalstis, Livonia, 
Mich.; J. Mauragienė, Pittsburgh, Pa.; Albert Mitchell, 
M. Bradauskas, Anna Zigmanth, Detroit, Mich.; P. Mi
lius, A. Kavaliauskas, S. Penkus, K. Kizulis, J. Milvidas, 
P. Baltuškoms, J. Slevis, Lawrence-Methuen, Mass.

Nataliją lešhiantięnė, Queens Village, N. Y., padova
nojo Lietuvių Namo B-vės šėrų “Laisvei,” vertės $25.

Miami, Fla.
Lapkričio 24 d. nuo šir

dies smūgio mirė Albinas 
Šmagorius, sulaukęs senyvo 
amžiaus. Liūdesyje liko jo 
žmona Mary, trys seserys 
Lietuvoje ir daug giminių 
bei draugų šioje šalyje. 
Palaidotas Connecticut vals
tijoje.

Nors velionis buvo reli
ginių pažiūrų, bet jis su vi
sais gražiai sugyveno. Jis 
buvo narys Miamio Lietu
vių Socialio Klubo ir daž
nai lankydavo klubo paren
gimus.

Žmona Mary liko vieni
ša. Ji prižiūri savo sergan
tį brolį. Mary yra narė 
LLD 75 kuopos. Seniau, 
kuomet dar gyveno Brook- 
lyno apylinkėje, ji daug 
veikdavo pažangiečių tarpe. 
Buvo narė Niujorko Mote
rų Klubo.

Sekantis LLD 75 kuopos 
susirinkimas įvyks gruo
džio 23 d. Tai bus prieš- 
metinis įsusirinkimas. Pra
šome narius skaitlingai da
lyvauti, nes turime svarbių 
reikalų, o taipgi bus duo
dami geri pietūs.

Kaip tradicija, ši kuopa 
rengdavo kasmet bazarus 
(muges). Šiais metais ne
įvyko, bet įvyko sausio 20 
d. Prašome visų prisidėti 
kiek tik kas išgali. Dova
nėles prašome perduoti J. 
Smalenskui.

Korespondentas
Nuo redakcijos: Apie A. 

Šmagoriaus mirtį gavome 
pranešimą iš A. Aimontie- 
nės. Kadangi koresponden
to žinia pasiekė mus pir
miau, tai ja pasinaudojame. 
Dėkojame A. Aimontienei 
už parašymą.

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 11 d. po sun

kios\įr ilgos ligos mirė Jo
nas Kaspariūnas, sulaukęs 
78 metų amžiaus. Jis ilgai 
buvo ligoninėje.

Kūnas buvo pašarvo
tas P. Norkaus koplyčioje. 
Penktadienio vakare dėl 
prasto oro žmonių buvo ne
daug. Šeštadienio rytą kū
nas buvo išlydėtas į Ply
mouth, Pa., kur Kaspariū
nas turėjo nusipirkęs1 vietą 
lietuviškose kapinėse. Ten 
jo brolis palaidotas,

Jonas atvažiavo į šią ša
lį 1911 metais ir daug me
tų dirbo kasyklose. Jaunas 
būdamas priklausė prie pa
žangiųjų draugijų ir veikė 
jose pagal savo išgalę. Kiek 
vėliau užlaikė karčiamą. 
Abu su žmona sunkiai dir
bo, kad išmokslinus sūnus. 
Sūnus Albertas baigė svar
bų mokslą — širdies ligų 
specialisto. Jonas dirba me
chaniku.

Velionis paliko savo žmo
ną Pauliną, du sūnus, dvi 
marčias ir keturis anūkus. 
Taipgi liko daug giminių ir 
pažįstamų. Linkiu visiems 
ištvermės pergyventi šias 
liūdesio valandas.

E. Bekampis

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Maintenance Mechanic Immed. 

opening for industrial maintenance 
mech. w/welding, electrical and me
chanical background. Good pay and 
excellent benefits. Call Mr. Crueat 
301-752-2610, or apply in person to 
IMOCO GATEWAY CORP., Chem
ical Div. at Howard and West St., 
Baltimore, Md. (88-92)

Pranešimas
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Lyce
um Association klubo narių 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d., 2 vai. po pie
tų, klubo kambariuose, 15- 
17 Ann Street. (90-91)

Waterbury, Conn.
LLD 28 kp. mėnesinis ir 

šiais metais paskutinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 9 
d., 103 Green St. svetainėje, 
1:30 vai. po pietų.

Šitas susirinkimas yra 
1 svarbus. Bus renkama nau
ja valdyba sekantiems me- 

1 tams. Dar yra keli nariai 
1 nepasimokė j ę duoklių. Ma- 
1 lonėkit užsimokėt ir pasiimt 
knygą “Amžiais su gimti
ne.” Tai labai įdomi knyga.

Jei negalite patys ateiti į 
susirinkimą, tai priduokite 
mokesčius kitiems. Tas pa
lengvins sekretorei darbą. 
Pasistengkite apsimokėti už 
šiuos metus, nes metai eina 
prie pabaigos. Taip pat tu
rėsim pasitarimą apie kitus 
dalykus. Iki pasimatymo 
gruodžio 9 d.

Finansų sekretorė
Klein Yenkeliūniene

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks, gruodžio 12 d., 
salėje 1154 N. 4th St., ant
rą vai. po pietų. Kviečiami 
visi nariai į šį metinį susi
rinkimą, nes turėsime iš
spręsti daug svarbių orga
nizacijos reikalų. Be to, bus 
perrinkta kuopos valdyba 
sekamiems 1971 metams. 
Prie progos, prisiminsime, 
ką nuveikėm šiais metais. 
Paspausim viens kitam savo 
draugišką ranką, palinkė
siu! laimingų žieminių šven
čių ir linksmų 1971 metų.

Kad visi sveiki sutartinai 
vėl toliau 
kultūrinę 
veiklą.

tęstumėm savo 
bei visuomeninę

Valdyba

Nashua, N. H.
Mirė Mikas Žiedelis, 

vo “Laisvės” skaity t o j a s. 
Mirė sulaukęs 78 metų am
žiaus. Palaidotas lapkričio 
21 dieną Lietuvių Koope- 
tyvinėse Kapinėse. Velio
nis taipgi buvo kapinių dar
buotojas, per daug metų bu
vo ją iždininku.

Jis taipgi priklausė prie 
Kazimierinės draugystės ir 
ten darbavosi, kiek galėjo. 
Buvo komitete ir direktori- 
ate.

Labai apgailestau jame, 
kad netekome geVo draugo.

W.B.

Bu-

Kada atsirado cirkas?
Cirkas atsirado senovės 

Romoje. Seniausieji žaidi
mai buvo įvairiausios 
rungtynės. Jos įvykdavo ly
gumoje tarp <Aventino ir 
Palatino kalvų, kur, pagal 
padavimų, romėnai pagrobė 
sabinietes. Čia jau labai se
niai buvo įrengtos vietos 
žiūrovams. Pirmojo cirko 
vaidinimus sudarydavo 
kumštynės, lenktynės karo 
vežimais, bėgimas, jaunų 
.romėnų parodomosios grum
tynės.

Romos amfiteatre greta 
cirkinių atsiranda ir kito
kių vaidinimų. Etrurijoje 
kadaise buvo populiarūs gla
diatorių žaidimai, kurie iš 
pradžių buvo susiję su mi
rusiųjų ramybės kultu. Prie 
mirusiųjų aristokratų kapo 
belaisviai ir kariai būdavo 
verčiami mirtinai kautis. 
Vėliau tuos kruvinus regi
nius pradėjo rodyti kaip 
vaidinimus amfiteatre. Ži- • 
noma, kad gladiatorių žai- 
diųiąi, pirmą kartą buvo su
rengti 264 m. pr. m. e. Juo
se dalyvavo trys poros gla
diatorių. žaidimai tampa 
vis dažnesni: juos papras
tai ruošdavo privatūs as
menys po įžymiųjų romėnų 
laidotuvių. Gladiatoriai bu
vo renkami iš nuteistųjų nu
sikaltėlių, karo belaisvių ir 
nusikaltusių vergų. Vėliau 
atsiranda gladitoriaus me
no mokytojo profesija, bu
vo steigiamos specialios gla
diatorių mokyklos.

Gladiatorių kautynės ir 
vėlesniais laikais Romoje 
ir Italijoje turėjo tokį pa
sisekimą, kokio niekad ne
turėjo teatrų Vaidinimai.

Dažant lentų galai įgau
na tamsesnį atspalvį. Mat, 
jie intensyviau sugeria da
žus. Patartina prieš dažy
mų lentų galus įmirkyti 
vandeniu. Tada spalva visur 
bus vienodą.,

Saigonas. — Helikopteriui 
susidūrus su lėktuvu 13 
vietnamiečių ir 4 amerikie
čiai užmušti.

Cambridge, Mass. — Nau
josios Anglijos 7 universite
tai prisidėjo prie lavinimo 
talentų kovai su oro, žemės 
ir vandens teršimu.

Jakarta, Indonezija.—Au
tobusui įkritus į upę prigė
rė daugiau kaip 30 keleivių.

Moksleiviamls
Lietuvos Valstybinė fil

harmonija organizuoja pa- 
skaitą-koncertų ciklą moks
leiviams.

Pasvalio vidurinėje mo
kykloje įvyko pirmoji pa
skaita “Kelionė į muzikos

Nedidelį kiekį vandens, 
tinkamo techniniams reika
lams, pavyzdžiui, akumulia
toriui užpilti, galite gauti, 
ištirpinę šaldytuvo šaldy
mo kameroje susidariusį le
do sluoksnį.

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga ir Kinija apsikeitė am
basadoriais. Tai reiškia, 
kad tarp tų dviejų šalių 
santykiai pagerėjo.

Šį sykį gauta $873. Anksčiau gauta $5,644. Viso 
gauta $6,517. Balansas lieka $8,483.

Laiškų yra daug, bet ima laiko iki sutvarkomi. Ar
tinasi žiemos šventės, užrašykite laikraštį “Laisvę” kaip 
dovaną savo draugams, kaimynams. Tai naudinga do
vana. Turėkite mintyj, kad jAVrOse metinė kaina yra 
$8 laike vajaus, ir duodama knyga, kurią galite pasirink
ti iš skelbimo. ' v

Ačiū viršminėtiems prieteliams už jų dovanas į fon
dą, taipgi ir vajininkams už ją pasidarbavimą..

Administracija

. Maskva. — Tarybą Sąjun
ga ir Kinija pasirašė Vienų 
metą prekybos sutartį, kuri 
padidina prekybą tarp abie- 
ją šalių.

Santiago. — Čilės valdžia 
perėmė Savo administraci- 
jon kėlė tą Jungtinių Valsti
jų firmų, kurios palaiko dis
kriminaciją prieš Čilės dar* 
bininkus ir farmerius.

I



4 puslapis Penktadienis, Gruodžio (December) 4, 1970

Gražiai pagerbtas Žemaites 
ir Sal. Neries atminimas

Lietuvių tauta turi nema
žai žymių dukrų—rašytojų, 
kurių nemirtingieji kūri
niai glūdi literatūriniuose 
lobynuose. Pasigėrėdami 
mes juos skaitome ir karts 
nuo karto mūsų organizaci
jos jas pagerbia —prisime
na.

žinant, kad šiais metais 
sukanka rašytojai Žemaitei 
125 gimimo metai ir poetei 
Salomėjai Nėris (Bačinskai- 
tei-Bučienei) sukanka 66 
metai ir 25 metai nuo jos 
mirties. N. Y. Moterų Klu
bas nutarė surengti šių gar
bingų moterų atminimo 
pagerbimą, ir tuo pačiu 
kartu paminėti LLD 55 me
tų jubiliejų.

Paminėjimas įvyko lapkr. 
29 dieną Laisvės salėje. 
Programą pradėjo Moterų 
Klubo pirm. I. Mizarienė, 
pranešdama, kad į parengi
mą atsilankė Jungtinių 
Tautų Ekonominio sky
riaus pareigūnas nuo T.

Use of Drugs in the 
Armed Forces

Use of drugs is wide
spread among the American 
armed forces in Vietnam. 
Radio comentator John Win
gate in his afternoon pro
gram in New York talked 
to several e x- servicemen 
about the war in Vietnam 
and about drugs.

He asked one of the ex- 
servicemen, how many peo
ple he had killed, to his 
knowledge. The answer was 
that the United States go
vernment has credited him 
(“if you can call it that”,he 
added) for 23 killings. To 
a question: What do you 
think about the Vietnam 
war? “We shouldn’t be 
there,” was the answer.

Then John Wingate asked’ 
how does it feel to kill an
other human being? Do you 
want to do it or do you hate 
to do it? The answer was 
that they are not allowed 
to have any feelings, they 
must just carry out the 
orders.

One of the ex-servicemen 
said that he started to take 
drugs to kill his conscience. 
He had seen women and 
children being killed, inno
cent people, who had no
thing to do with the war 
and it was hard to take. I 
got the impression that most 
of the servicemen in Viet
nam use drugs just for that 
reason: to ease their con
science.

“What are you doing 
now?” John Wingate asked 
one of the ex-servicemen. 
“Are you a war protester?” 
“Yes, I am”, was the an
swer.

The war in Vietnam has 
been very unpopular. It has 
taken tens of thousands of 
lives and millions and mil
lions of our money. What 
have we gained? Nothing. 
Absolutely nothing. The 
American people know that. 
They are hoping and wait
ing for this war to come 
to an end now.

I have heard it said that 
this war will fade away 
some day. It may. But a 
black mark on America as 
a nation will not fade away 
for generations to come.

Use ’

Sąjungos G. Cibulskis su 
žmona Galia. Jie atvežė ir 
gerbiamą svečią iš Lietu
vos — žymųjį aktorių Do
natą Banionį, kuris jau mė
nuo ir pusė svečiuojasi A- 
merikoje ir jau tą patį va
karą grįžta atgal į tėvynę. 
Aplodismentai nuaidėjo per 
salę.

Paskui I. Mizarienė trum
pai papasakojo apie rašyto
ją Žemaitę ir poetę S. Nė
rį. Dvi brangios lietuvių 
tautos dukros: Žemaitė, 
liaudies rašytoja, pradėjo 
kurti jau senesniam amžiu
je, o jautrioji S. Nėris do
mėjosi gražiąja literatūra 
nuo pat jaunų dienų, nuo 
mokyklos suolo. Baigdama 
pakvietė G. Cibulskį tarti 
žodį, kitą.

G. Cibulskis pasveikino 
Moterų Klubą už suorgani
zavimą. taip reikšmingo, 
taip puikaus suėjimo, pri
mindamas, kad šiandien Že
maitė ir S. Nėris žymimos 
tėvynėje kaip nepaprastai 
brangios lietuvių tautos du
kros. Priminė, kad jam vi
suomet malonu atsilankyti 
pas pažangiuosius lietu- 
-vius, jis jaučiasi kaip na
muose, kaip pas savus.

Pagerbtas žemaites ir 
Salomėjos Nėries 

atminimas
Salomėja Nėris — poezi

jos lakštingala. Jos poezi
joje tarsi girdime ne tik žo
džius, bet ir tonus. Iš poe
tės eilėraščių rinkinio “Dai
nuok, širdie, gyvenimą”, 
kuriuose poetė atskleidžia 
tėvynės karo skausmus ir 
pergale prieš fašizmą, dr-gė 
N. Buknienė labai jautriai 
perskaitė eilėraščius: “Mo
tulė”, “Mes grįžtame” ir 
“Pavasario daina”.

Po to, Aido choro solistė 
N. Ventienė, akompanuo
jant M. Stensler, atliko 
“Saulelė raudona”, “Mėly
nasis Nemunėlis” iš opere
tės “Auksinės marios” ir 
ukrainų liaudies dainą “Oi 
mama. mama”. Nelies lyri
nis balsas visuomet malo
nus ir patrauklus.

Viduryj programos pirm. 
I. Mizarienė prisiminė apie 
mūsų laikraštį “Laisvę” ir 
pakvietė adm. L. Kavaliau
skaitę. Savo kalboje Lilija 
ypatingai pabrėžė Moterų 
Klubo finansinį dosnumą 
“Laisvei”. Klubas dažnai 
aukoja, kiekvienais metais 
atnaujina Lietuvon 4 pre
numeratas, ir paaukojo 200 
dolerių Jubiliejiniam Albu-Į 
mui, paimant 2 puslapius. 
Prisiminė “Laisvės” vajų ir 
ragino atsinaujinti prenu
meratas.

Kalbant apie rašytoją Že
maitę, I. Mizarienė prisimi
nė savo apsilankymą Lietui 
voje, kuomet jai teko būti 
Žemaitės trobelėje, kurioje 
dabar yra rašytojos muzie
jus, ir kurio vedėja yra Že
maitės anūkė. Daugiau pa
pasakoti apie Žemaitę, ji 
pakvietė mūsų ilgametę vi- 
suomenininkę K. Petrikie- 
nę.

Draugė K. Petrikienė su
sipažino su Žemaite 1915 m., 
kai rašytoja buvo atvažia
vusi su Aleksandra ir An
drium B u 1 o t a i s Ameri
kon, ir išbuvo apie penke
rius metus. Per tą laiką jai 
teko artimiau , susipažinti 
ir pabendrauti su rašytoja, 
teko pavažinėti po kitus 
miestus su prakalbomis.

Prelegentė peržvelgė ra’

šytojos Žemaitės biografi
ją, nušvietė jos gyvenimą, 
kilusį iš vargingos šeimos. 
Papasakojo, kaip pamažu,
Žemaitė pradėjo interesuo
tis liaudies būkle ir vėles
niame savo amžiuje, pradė
jo rašyti ir net dirbti laik
raščių redakcijose. Prele
gentė užakcentavo, kad jau 
tais laikais žemaitė buvo 
liberalė ir savo raštuose 
smerkė kunigus. Pacitavo 
keletą ištraukų iš Žemaitės 
dramos “Marti”.

Tikiu, kad K. Petrikienės 
paskaita apie rašytoją Že
maitę bus atspausdinta mū
sų spaudoje, tad skaityto
jas turės progos ištisai per
skaityti. Gaila tik tai, kad 
paminėjimo programoje ne
buvo perskaitytas nė vienas 
fragmentas iš Žemaitės 
prozos, kuri yra taip susi
jusi su liaudies gyvenimu, 
taip artima ir aiški kiek
vienam lietuviui.

Pagerbimas abiejų mote
rų rašytojų buvo labai gra
žus. Abi rašytojos savo kū
rybos keliuose surado blai
vią galvoseną ir žadino lie
tuvį į geresnę ateitį. Šian
dien rašytoja Žemaitė ilsisi 
Kapsuko miesto kapuose, o 
Salomėja Nėris — Kaune, 
Istorijos muziejaus sodely
je.

Pabaigoje, pirm. I. Miza
rienė pakvietė mieląjį sve
čia iš Lietuvos, aktorių Do
natą Banionį, kuris pasvei
kino visus ir perdavė linkė
jimus nuo tėvynėje esančių 
draugų ir papasakojo savo 
patirtus įspūdžius Ameri
koje. Pamatė ir Hollywoo- 
dą, kur teko jam viešėti 
pas lietuvaitę artistę Rūta 
Lee-Kilmonytę, kuri pave
žiojo jį po apylinkes ir po 
’’Universal” kino studijas.

Donatas Banionis primi
nė, kad jis seka mūsų spau
dą ir daugeli draugų pažįs
ta iš pavardžių. “Laisvės” 
jubiliejaus proga, Direkto
rių Tarybos pirm. P. Ven
ta, įteikė gerbiamam sve
čiui rašomųjų plunksnų su 
“Laisvės” įrašais.

Donatas Banionis
Aktorius Donatas Banio

nis gimė Kaune 1924 me
tais, vargingoje šeimoje. Jo 
tėvas buvo siuvėjas ir tuo 
pačiu kartu buvo susijęs su 
anų laikų revoliuciniu ju
dėjimu.- Gyvenimo sąlygos 
privertė tėvą išvažiuoti 
Brazilijon. Ten jis ir vėl 
įsitraukė su pažangiaisiais 
lietuviais politinėn veiklon 
ir tapo ištremtas atgal Lie
tuvon. Smetonos laikais, 
jis dirbo pogrindyje, o na
cių okupacijos metu buvo 
priverstas slapstytis. Su
laukęs tarybinės santvar
kos, gavo pensiją, bet, de
ja, nebeilgai jam teko gy
venti naujoje Lietuvos san
tvarkoje. Jis mirė.

Sunkios buvo ir Donato 
jaunystės dienos. Apie kiną 
teko tik pasvajoti. Tik prie 
tarybinės santvarkos sąly
gų, jis turėjo progos įro
dyti savo sugebėjimus.

Donatas mokėsi kerami
kos ir baigė Panevėžio vi
durinę mokyklą. Nuo 1941 
metų jis dirba Panevėžio 
teatro kolektyve su jo kū
rėju ir režisierium J. Mil
tiniu priešakyje. 1965 me
tais Donatui Banioniui bu
vo suteiktas nusipelniusio 
artisto vardas.

Per 30 metų darbo teat
re jis atliko 80 vaidmenų. 
Nuo 1957 metų jis pradė
jo vaidinti filmuose. Filmai 
buvo sukti užsienyje ir Lie
tuvoje, iš viso 15-ka. Jo lie
tuviški filmai yra keturi: 

“Adomas nori būti žmogu
mi,” “Niekas nenori mirti,” 
“Ne sezono metais” ir 
“Vienos dienos kronika.” 
Italijoje vaidino su Claudia 
Cardinale ir Peter Finch 
filme “Raudonoji palapinė.” 
Dirbo Jugoslavijoje, Bulga
rijoje ir Demokratinėje Vo
kietijoje. Paskutiniame jo 
filme “Goya” Donatas at
lieka žymaus ir garsaus is
panų dailininko Francisco 
Goya vaidmenį. Bus labai 
įdomu pamatyti. Tikime, 
kad tas filmas pasieks ir 
New Yorką.

Jau 22 metai kai Donatas 
Banionis apsivedė su artis
te Ona Konku 1 e v i č i ū t e . 
Juodu kartu dirbo Panevė
žio teatro kolektyve, bevai- 
dindami arčiau susipažino ir 
susituokė. Jų vyresnysis sū
nus Egidijus jau 4 m. stu
dijuoja istoriją Maskvos Is
torijos Institute ir šiemet 
žada baigti. Jaunesnis sū
nus Raymondas 13 metų, 
mokosi vidurinėje mokyklo
je 7 klasėje ir jau vaidina 
visasąjunginiame kinemoto- 
grafe. Minske buvo susuk
tas filmas “Penketas drą
suolių,” kuriame vaizduoja
mas karo laikotarpis. Filme 
vaidina Raymondas ir kiti 
vaikai, kurie padeda tarpi
ninkauti partizanams.

' Donatas su šeima gyvena 
Panevėžyje. Jis dirba Pa
nevėžio teatre, pagarsėju
siame visoje Sąjungoje, ku
ris jam taip mielas, kad jis 
nemainytų ant nieko kito 
pasaulyje.

Mes nuoširdžiai linkime 
Donatui Banioniui gausios 
laimės visuose jo meniniuo
se užsimojimuose.

Vaišės
Vaišių stalas buvo labai 

geras ir gausus. Mūsų mie
losios ir darbščiosios šei
mininkės sušilusios triūsė 
virtuvėje prie maisto patie
kalų. Nuoširdžiai dėkoja
me J. Lazauskienei, A. Rai
nienei ir A. Yakštis už taip 
rūpestingai paruoštą stalą.

Prie stalų patarnavo N. 
Ventienė, N. Buknienė ir B. 
Keršulienė. Kitus darbus 
atliko J. Lazauskas, H. Siau- 
rienė ir H. Feiferiene.

Vaišių metu sudainavome 
“Ilgiausių metų” buvusiai 
ilgametei Moterų Klubo se
kretorei E. Kasmočienei, ku
ri atšventė savo 81-ąjį gim
tadienį; o ta proga jos duk
ra prapiovė puošnų gimta
dienio tortą.

Po vaišių ir pasikalbėji
mų su taip draugišku artis
tu Donatu Banioniu, dar te
ko ir nusifotografuoti.

Vakare, apie šeštą valan
dą, mielasis svečias jau tu-

Liūdna Sukaktis

Ona Nečiunskiene
Mirė 1954 m.

Šių metų gruodžio 7 dieną sukako šešiolika metų 
kai mirtis atskyrė mano mylimą gyvenimo 

draugę ir dukterų motiną. Mes jos liūdime.
Kazys Nečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys
J. Wilson ir B. Farrel, žentai

Brooklyn, N. Y.

Mieste pasidairius
Staten Island apartmente 

Ed. Keifer peiliu nudūrė 
savo žmoną šeimyniniuose 
ginčiuose. Vėliau policijai 
pasidavė ir prisipažino prie 
kaltės.

Carl Williams, gyvenantis 
Astenijoje, prisipažino poli
cijai nušovęs savo žmoną, 
kai radęs ją su kitu vyru.

Areštuotas Wm. Davis už 
smulkų vagišiavimą, belauk
damas teismo, pasikorė sa
vo marškiniuose pasitaisęs 
kilpą.

Prieš tai jis buvo atvež
tas iš ligoninės, kur jis buvo 
gydomas nuo dviejų nualpi
mo smūgių.

Spalio mėnesį New Yor- 
ko mieste buvo užregistruo
ta 171,700 bedarbių arba 
42,000 daugiau kaip 1969 m. 
spalio mėn.

New Yorko valstijoje be
darbių skaičius tą mėnesį 
siekė 375,000 arba 100,000 
daugiau kaip 19 69 metais 
per tą patį mėnesį.

Columbus Circle subvės 
stotyje apsišaudyme du po- 
licistai peršauti, taipgi per
šauti ir areštuoti du žmo
nės, pas kuriuos rasta gink
lai.

Gaisro apdraudos kompa
nijos nusitarė pakelti mo
kestis 41 proc. daugiau kaip 
200,000 namų savininkų, ku
rių namai neremontuoti, 
apgriuvę.

Rep.

PADĖKA
Josephine Plusčiauskienė, 

gyvenanti Woodhaven, N. 
Y., išgulėjo ligoninėje su
virs tris savaites , dabar 
randasi namuose. Ligonė 
dar vis silpna ir esanti po 
gydytojų priežiūra. Ji nori 
padėkoti visiems tiems, ku
rie pasiuntė jai korteles, 
skambino telefonu ir atsi
lankė asmeniškai, taipgi 
tiems, kurie prisiuntė gėles. 
Ims ilgas laikas iki Jose
phine sustiprės sveikatoje, 
visvien linkiu jai ištvermės 
šiuo laiku, ir kad sustiprė
tų sveikatoje, kad galėtų 
dalyvauti mūsų tarpe.

L. K—te

re j o važiuoti į Kennedy ae
rodromą. Atsisveikinome su 
Donatu, sudainavome jam 
“Ilgiausių metų” ir palin
kėjome laimingai sugrįžti 
atgal tėvynėn pas savuosius, 
į jo taip mylimą Panevėžį.

H. Feiferiene

Free Angela Davis
Tom Mooney and War

ren Billings. The Haymar
ket Martyrs. Sacco and 
Vanzetti... Remember how 
people fought to save them 
—and how long it took his
tory to absolve (but not 
resurrect) them?... and 
others still wait!

And now—ANGELA DA
VIS — black woman, teach
er of philosophy by profes
sion and Communist by 
political persuasion — is 
charged with buying a gun 
with which others sought to 
free from prison victims of 
racism and repression

California Gov. Reagan, 
like plantation owners be
fore him, tells New York’s 
Gov. Rockefeller: Send this 
black radical back to me so 
we can teach her a lesson 
and keep others in their 
place!

The gas chamber is the 
Re’agan “classroom”...

That is why thousands 
multiplied by thousands 
must demand No extradi
tion! Free Angela Davis!

Join us at the First Pres
byterian Church in Jamai
ca, 89-60 164th St., Friday 
evening, December 11, 8:30 
p. m.

To keep silent is to sur
render Angela Davis to Ro
nald Reagan.

To surrender her is to 
kill her... Come and make 
your voice heard!

Spoonsored by: Committe 
to Defend Angela Davis.

Trys plėšikai pasigrobė 
sunkvežimį, kuriuo buvo 
vežami $40,000 vertės revol
verių. Vairuotojas buvo pa
leistas už keleto valandų.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
del spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(87-94)

UŽSISAKYKITE

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
Iš LIETUVOS

PLOKŠTELĖS MUZIKOS IR LITERATŪROS J
1) TSR Liet, valst. choras, vad. K. Kavetskas ....... Nr. 33 D-6137
2) Liet. Radio mišrus orkestras, vad. R. Batsevičius Nr. 33 D-9907
3) Jonas Stasiūnas, baritonas ................................. Nr. 33 D-14175
4) Dainos vaikučiams (lietuviškai) ........................ Nr. 33 D-15341
5) Raštai, lietuviai rašytojai ................................  Nr. 33 D-15639
6) Kraujas ir Pelenai (lietuviškai), V. Marcinkevičiaus

Nr. D-15971-76 (3-jų plokšt. serija)
7) Eilėraščiai, lietuvių poetų ........................  Nr. D-15667
8) TSR Liet, valst. Šokių ir dainų Ansamblis   Nr. 33 D-15679
9) Laimonas Noreika, skaitymai lietuviškai .......  Nr. 33 D-15779

10) "Žmogus” (lietuviškai) Eduardas Mieželaitis (12”) Nr. D-15781
11) Vilniaus koncert. dūdų ork., vad. R. Balčiūnas (12”) Nr.D-16149
12) Liaudies dainos (lietuviškai), J. Gruodis ............... Nr. 33 D-16625
13) Liet. Radio Kaimo choras, vad. Gaižauskas ......... Nr. D-16625
14) Lietuvių kompozitorių romanai .............................. Nr. 33 D-16657
15) Liet. Radio Kaimo Choras-Liet. Liaudies dainos Nr. 33 D-16917
16) V. Jurgutis—Kareivio laiškai (7 vokalinės-instr. eilėraš

čiai .......................................................................... Nr. 33 D-16977
17) Y. Juzeliūnas, smuiką, varganai ir orkestras (12”) Nr. 33 D-17271
18) Vakaruškos (lietuviškai), J. Čepaitis ................  Nr. 33 D-20221
19) TSR Lietuvos rašytojų balsai ............................ Nr. (33 D-20551

(33 D-20561
20) Vienetai fortepianui, J. Gruodžio (12”) ........... Nr. 33 D-20643

Mono 10 coliu plokšteles $3.50 — Stero 12 colių 
plokštelės $4.95

Four Continent Book Store *
156 5th Avenue New York, N.Y. *

Telefonas: CH 2-45OO
Prašykite mūsų katalogo.

Galite užsakymus siųsti per paštą.

Parengimų Kalendorius,
Gruodžio 31 d.

New Yorko Aido choro 
Naujų metų sutiktuvės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Di^ 
dėlė vakarienė ir visokios 
vaišės. Tik $5 asmeniui.

Vieta Laisvės salė, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks gruodžio 8 d. 
2 vai. po pietų Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė.

Bus labai interesinga da
lyvauti šiame susirinkime. 
Tai bus šių metų paskuti
nis ir mūsų Draugijos jubi
liejinis susirinkimas. Daug 
įvairių reikalų turėsime ap
tarti. Visi nariai raginami 
dalyvauti.

Valdyba

SVEIKINA 
Iš FLORIDOS

Brandūs Laisviečiai!
Siunčiu geriausius linkė

jimus visam štabui. Apsi
lankiau taipgi pas St. Pe
tersburg draugus F. Bun- 
kus. Oras man patinka to
dėl, kad nėra labai karšta. 
Sutikau daug draugų, pasi
kalbėjome apie “Laisvės’’' 
vajų, kaip N. J. veikia.

Felicija Shdmkus

Taipei, Formosa. — Per
eitą penktadienį jaustas 30 
sekundų žemės drebėjimas.

NORI SUSIPAŽINTI
Vidurinio amžiaus našlys, 

vidutinio ūgio, sunkoko 
svorio, su nuosavybės gali
mybe norėtų susipažinti su 
moterimi —vedybų tikslu, 
iki 60 m. amžiaus. Gimu
sios Lietuvoje ar Ameriko
je. Galimybė persikelti. Ra
šykite lietuviškai ar angliš
kai. Main P. O. Box, Hart
ford, Conn. 06101.

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 j Taxi 
Co. Rašykite: Mary Sarpolus, 611 
No. Parkhill, West Frankfort, Ill. 
62896. (91-92)




