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KRISLAI
Pradedame “Laisvės” vajų 
Sūnus eina tėvo pėdomis 
Kuo Saigonas pasižymi? 
Nevedusių motinų problema 
Kraujas—prarasta prekė

J. Gasiūnas
Mūsų laikraščio “Laisvės” 

vaių 'pradėsime spalio 1 d. 
Tikslas visiems žinomas: pre
numeratų iškolek t a v imas, 
naujų skaitytojų gavimas ir 
$15,000 fondo sukėlimas.

New Yorko laisviečiai pra
dės vajų keliom dienom ank

sčiau. šį sekmadienį jie susi- 
Ai-inks į “Laisvės” salę, kur 
kultūriniai praleisdami popie
tę parems savo laikraštį.

Šį didžiulį darbą pradėki
me sėkmingai, kad šis trijų 
mėnesių vajus būtų pilnai iš
pildytas.

John D. Rockefelleris 1914 
m. balandžio 20 d. davė įsa
kymą apšaudyti kovojančius 
mainierius. Tuomet 19 mai- 
nierių, jų žmonų ir vaikų bu
vo užmušta piketo eilėje.

Gub. N. Rockefelleris rug
sėjo 13 d. davė panašų įsaky
mą, kuris privedė prie užmu
šimo 41 žmogaus Attica ka
lėjime.

Sūnus seka tėvo pėdomis.

Tarptautiniai pareigūnai 
skundžiasi, kad Pietų Vietna
mo sostinėje Saigone bran
giausias jiems pragyvenimas, 
brangesnis net 63 proc., kaip 
Rugelio kitų valstybių sos
tinėse.

O ką jau bekalbėti apie 
vietinius Saigono gyventojus? 
Skurdas ten bujoja. Karas 
neša nelaimes ir skurdą dau
gumui gyventojų Tik speku
liantai turtėja. Todėl jie ir 
nenori, kad karas baigtųsi.

Prezidentas Thieu — arti
mas spekuliantų draugas. Ka
rui opoziciją jis nuolat slopi
na jėga. Niekur tiek daug nė
ra kalėjimuose politinių kali
nių, kaip Pietų Vietname.

Jungtinėse Valstijose smar
kiai plečiasi nesusituokusių 
motinų su vaikais skaičius.

1940 metais 89,500 mergi
nų patapo nėščios ir pagimdė 
vaikus. 1967 metais jau to
kių buvo 318,000. šiuo metu 
tokių skaičius dar gerokai di
desnis.

Seniau nėščioms vaikų susi
jaukusioms merginoms buvo 
sunku kur nors visuomenėje 
pasirodyti. Dabar jau mažai 
kas į tai bekreipia dėmesį. 
Atrodo, tai jau natūralu ne
susituokusiai merginai patap
ti nėščiai ir gimdyti.

Jungtinėse Valstijose krau
jas yra tokia pat prekė, kaip 
ir kiti prekybiniai dalykai. 
Kraujas perkamas ir parduo
damas.

Blogiausia su kraujo pirki
mu ir pardavimu yra tai, kad 
jo pardavėjai, daugeliu at
žvilgių, yra paprasti alkoho
likai, narkotikų naudotojai ir 
kai kurie net chroniški ligo
niai. Todėl jų kraujas negali 
būti geros rūšies.

Stanfordo universiteto pro
fesorius J. G. Allen teigia, kad 
90 proc. kraujo, naudojamo 
ligoninėse, ateina komerci
niais keliais. Tokiu būdu krau

li 

įjp perleidimai ligoniams su
daro tam tikrų pavojų, kad 
neužsikrėstų kokia liga.

Jungtinių Tautų asamblėja 
atsidarė Kinų Respublikos 

priėmimo ženkle
New Yorkas. — Jungti

nių Tautų asamblėja atsida
rė antradienį Kinijos Liau
dies Respublikos priėmimo 
ženkle.

Jungtinės Valstijos, Japo
nija ir kelios kitos valstybės 
siūlo priimti Kiniją, bet 
kartu palikti ir Taivaną 
(Formozą) Jungtinėse Tau
tose. Tarybų Sąjunga ir 
daugelis kitų valstybių siū
lo priimti vien tik Kiniją, 
atmesti “dviejų Kini jų” pla
na.

Kinijos Liaudies Respub
lika vėl priminė savo nusi
statymą, kad ‘Ylviejų Kini
jų” visai nėra, kad Taivanas 
yra tik Kinijos provincija,

Pietų Vietnamo dvasiškiai 
kviečia boikotuot rinkimus
Saigonas. — Pietų Vietna

mo dvasiškiai išleido savo 
atsiš a u k i m ą į visuomenę. 
Jie ragina piliečius boiko
tuoti prezidentinius rinki
mus spalio 3 d. Jie nurodo, 
kad tie rinkimai, kai vienas 
tėra kandidatas prezidentas 
Thieu, tai negali būti teisin
gi. Thieu turi rinkimus pil
noje savo kontrolėje.

Katalikų ir budistų ku
nigai daugumoje pasisakė 
už rinkimų boikotą. Budis
tai sudaro 80% visų gyven
tojų. Rinkimų boikotą re

Švedijos unijos kovoja 
didėjantį nedarbą

Stockholmas. — Švedijos 
Darbo Unijų Konfederacija 
savo konferencijoje rugsėjo 
11 d. nutarė reikalauti, kad 
valdžia padėtų surasti be
darbiams daugiau darbų ir 
sulaikytų nedarbo augimą.

Konfederacija atstovauja 
1,700,000 narių įvairiose 27 
unijose.

New Delhis.—Indijos Ko
munistų Partijos 9-asis kon
gresas prasidės spalio 3 d. 
Partija atsišaukia į stu
dentus ir abelnai į jaunimą, 
kviečiant juos kovoti impe
rialistines ir feodalistines 
jėgas Indijoje.

TS gamyba pakilo 8.2%
Maskva. — TSRS Centra- 

linė Statistikų taryba skel
bia, kad per šių metų 8 mė
nesius pramoninė gamyba 
pakilo 8.2%.

Daugiausia pakilo auto
matizuotų sistemų produk
cija, net iki 22%. Automo
bilių gamyba pakilo 17%.

Washingtonas. — Rezig
navo Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas Hugo L. Black. Pre
zidentas Nixonas planuoja 
paskirti ką nors ton vieton. 

kurioje laikosi diktatorius 
Čiang Kai-šekas su Ameri
kos karinių jėgų parama. 
Kinijos Liaudies Respubli
ka turi būt priimta be jo
kių sąlygų.

Tarybų Sąjungos delega
cijoje yra ir V. Zenkevičius, 
buvęs TSRS ambasadoje 
pirmuoju sekretoriumi Wa
shingtone prieš keletą me
tu, v

Pnompenh, Kambodija.— 
Ame r i k a i parsi davusios 
valdžios priešai raketomis 
sunaikino aliejaus tankus, 
sudegino milijonus galionų 
kuro ir žymiai pažeidė ša
lies ekonomiją.

mia studentai. Jie nuolat 
demonstruoja prieš Thieu 
režimą ir reikalauja taikos.

Washingtonas.—Cenzo di
rektorius Brown teigia, kad 
per . 30 sekamų metų pasau
lyje gyventojų skaičius pa
dvigubės, jeigu nebus suma
žintas gimimų skaičius.

------------------ f -----

Camden, N. J. — Arešta
vo du policistus. Kaltina 
juos užmušimu puertorikie- 
čio, dėl ko kilo šiame mies
te rasinės riaušės.

Šiaurės Airija arti 
civilinio karo

Londonas.-—Anglijos par
lamento narė iš šiaurės Ai
rijos Bernadette Devlin pa
reiškė, kad Šiaurės Airija 
visai arti civilinio karo tarp 
katalikui ir protestantų.

šios provincijos katalikai 
nori užtikrinimo, kad jie 
galėtų žmoniškai gyventi ir 
demokra t i n ė m i s teisėmis 
naudotis, sako Devlin. Už 
tai jie ir kovoja prieš pro
testantus, kurie pavergę 
laiko katalikus.

Piongiangas. — Korėjos 
Demokratinė Res p u b 1 i k a 
(Šiaurės Korėja) minėjo 23 
metų sukaktį nuo įsteigimo 
socialistinės respu b 1 i k o s. 
Minėjime atžymėta didelė 
socialistinė pažanga.

Detroitas.— Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų Unija 
pasiuntė Rytų Pakistano 
pabėgėliams Indijoje $60,- 
000 vertės vitaminų.

Santiago. — Čilė minėjo 
savo 161-ąją metinę sukaktį 
nuo nepriklausomybės lai
mėjimo. Minėjimas buvo 
iškilmingai pravestas.

Tokijas, Japonija.—Spro
go miesto centre dvi kairių
jų studentų namų darbo 
bombos. Nieko nesužeidė.

Marksistinis mokslininkas 
J. D. Bernai mirė

Londonas, -f Mirė 70 me
tų amžiaus profesorius J. 
D. Bernai, pasižymėjęs 
marksistinis mokslininkas, 
kovotojas prieš fašizmą nuo 
1930 metų ir prieš Jungti
nių Valstijų imperializmą.

Bernai daugiausia prakti
kavosi biologijoje. Jis buvo 
pirmas panaudoti peršvieti
mus biologinėse studijose. 
Jis parašė 4 tomų veikalą

Tarybų Lietuvoje
Statybos aikštelėje

Išvažiavus iš Mažeikių 
Skuodo link, dėmesį patrau
kia didžiulė statybinė aikš
telė. Čia Mažeikių statybos 
valdybos Nr. 1 darbininkai 
rengia naftos perdirbimo 
įmonės satybos bazę.

Statybininkai dirba spar
dai. Sėkmingai įvykdytą 
septynių mėnesių planinė 
užduotis. Jau atlikta darbų 
daugiau kaip ūž vieną mili
joną rublių. O bazėje sta
tomas betono gaminių 
kompleksas — armatūros 
cechas, cemento užpildų 
sandėliai, mechaninės dirb
tuvės. Gauti pirmieji įren
gimai.

Statyboje ypač pasižymi 
meistro J. Gurausko komp
leksinės brigados brigadi
ninko M. Karaliūno, darbų 
vykdytojo K. Balčiūno žmo
nės; Bazę stato apie 
300 žmonių. Dar šie
met jų skaičius padvi
gubės. Statybininkų gre
tose ne vien mažeikiečiai. 
Jiems talkina nemaža kitų

Kanadiečiai kovoja 
prieš algą įšaldymą
Toronto—Kai kurios Ka

nados kompanijos, ameri
kiečių investorių kontro
liuojamos, bando įšaldyti al
gas taip, kaip Jung t i n ė s e 
Valstijose.

Kanados darbininkų uni
jos tam žygiui priešinasi ir 
reikalauja yaldžios tokio al
gų įšaldymo nedaryti, kaip 
padaryta Jungtinėse Vals
tijose.

New Haven, Conn. —Yale- 
New Haven ligoninės tar
nautojai reikalauja pakelti 
algas po $12 į savaitę. Jie 
priešingi algų įšaldymui.

Areštuoja karo priešus
Saigonas, P. Vietnamas— 

Policija areštavo daugiau 
kaip 400 jaunų demonstran
tų prieš karą. Tarp areš
tuotų buvo 45 kareiviai. Su
žeistų siekia virš 20.

Tūkstančiai demonstran
tų reikalavo baigti karą, ra
gino amerikiečius trauktis 
iš Pietų Vietnamo. Demon
stracijose daugiausia stu
dentai dalyvavo.

“Mokslas Istorijoje.” Jo vei
kalas buvo parašytas mark- 
sistiniais-leninistiniais prin
cipais remiantis.

Tarybų Sąjungos Taikos 
Komitetas savo pareiškime 
atžymėjo, kad J. D. Bernai 
buvo didelis mokslininkas ir 
humanistas, nepailstantis 
kovotojas už taiką ir arti
mas draugas Tarybų Sąjun
gos, gavęs Lenino Taikos 
premiją 1953 m.

statybinių organizacijų.
Šiemet bazės statyboje 

numatoma atlikti darbų už 
3.3 milijono rublių.

A. Katkus

Milijonai liaudies labui
Sukako 15 metų, kai Ta

rybų Sąjungos Aukščiausio
ji Taryba priėmė valstybi
nių pensijų įstatymą.

Jeigu 1955 metais Tarybų 
Lietuvos pensininkams bu
vo išmokėta apie 7 milijonus 
rublių, tai 1970 metais pen
sijoms buvo paskirta 79 mi- 
mi Ii jonai rublių: 1971 me
tais valstybinėms pensijoms 
numatoma išleisti daugiau 
kaip 88 milijonus rublių. 
Tai beveik 12 kartų viršija 
1955 metų išlaidas.

Be šių sumų kasmet iš
mokami milijonai rublių 
darbininkams ir tarnauto
jams per jų darbovietes iš 
socialinio draudimo lėšų.

Pensijas gauna beveik 280 
tūkstančių darbininkų ir 
tarnautojų.

V. Daunoravičius

Ryty Pakistanas nori 
nepriklausomybės

New Delhis. — Rytų Pa
kistano valdžia pridavė pe
ticiją Jungt. Tautų asam
blėjai. Peticijoje pareiškia
ma, kad Rytų Pakistanas 
nori atsiskirti nuo Vakarų 
Pakistano ir sudaryti ne
priklausomą valstybę. Tam 
tikslui nori Jungtinių Tau
tų paramos.

Rytų Pakistano liaudis 
veda kovą už nepriklauso
mybę. Karas siautėja. Dau
giau kaip 8^nili jonai pabė
gėlių randasi Indijoje.

Brandan, Miss. — Armi
jos lėktuvui sudužus 5 ja
me buvę žuvo.

Mirė poetas Prokofiev
Maskva. — Mirė 70 metų 

amžiaus tarybinis poetas 
Aleksandras Prokofi e v a s, 
pagarsėjęs savo poezija vi
same pasaulyje.

Prokofievas 1961 metais 
gavo Lenino premiją, vėliau 
—Socialistinio darbo didvy
rio premiją, aukščiausią 
TSRS civilinę premiją.

Prez. Nixonas jau padidino 
Šiaurės Vietnamo ir Laoso 

bombardavimą
Saigonas, P. Vietnamas.— 

JAV prezidento Nixono įsa
kymu jau žymiai padidintas 
Šiaurės Vietnam bombarda
vimas, prieš trejetą metų 
nutrauktas.

Pirmadienį ir antradienį 
po 200 amerikiečių lėktuvų 
metė didžiausias bombas 
ant Šiaurės Vietnamo teri- 
t o r i j o s. Bombardavimas 
buvo nuolat pakartojamas. 
JAV mili tarinė ko m a n d a 
skelbia, kad visi lėktuvai 
“laimingai grįžo” į savo ba
zes.

Komanda taipgi skelbia, 
kad bombardavimas bus ir

Brežnevas ir Brandt Kryme 
susitarė dėl Europ. saugumo

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Bra n d t a s, 
grįžęs iš pasitarimo su Brež
nevu Kryme, apibūdino Ta
rybų Sąjungos vado nusi
statymą Europos saugumo 
klausimu. Brežnevas esąs 
realistas, suprantąs labai 
gerai tarptautinę padėtį ir 
sutinkąs su Vakarų Vokie
tijos santykiais su Jungti
nėmis Valstijomis, s ak o 
Brandtas. 1;

16 v alandų pasita r i m a i 
daugiausia sukosi apie Eu

Abernathy jau išvyko 
Tarybų Sąjungon

Atlanta, Ga. — Civilinių 
teisiu gynėjas negras kuni
gas Abernathy, išėjęs iš ka
lėjimo Butler, Ala., išvyko 
maršrutui į Tarybų Sąjun
gą-

Jo pavaduotojas H. Willi
ams dabar lankosi Kinijos 
Liaudies Respublikoje.

Washingtonas. — Pramo
niniai pelnai už antrąjį šių 
metų ketvirtį smarkiai pa
kilo.

Niigata, Japonija. — Dau
guma Korėjos piliečių, gy
venančių Japonijoje, pasi
renka vykti apsigyventi į š. 
Korėją. Iš 100,000 korėjie
čių jau 60,000 yra nusitarę 
prie pirmos progos vykti j 
Šiaurės Korėją. Šiomis die
nomis vienas laivas išvežė 
160 korėjiečių į Šiaurės Ko
rėją.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos siunčia 210,000 
tonų grūdų Rytų Pakista
no žmonėms.

Saigonas, P. Vietnamas.— 
Bombos sprogimas nakti
niame klube 8 žmones už
mušė.

Salt Lake City, Utah,— 
Gaisrui kilus senelių prie
glaudos name 6 seneliai žu
vo, 12 smarkiai apdegė.

toliau tęsiamas visa jėga. 
Taipgi padidintas bombar
davimas Laoso patriotinių 
jėgų įsitvirtinimų.

Washingtonas. — Darbo 
departamentas traukia atsa
komybėn Jungtinės Mainie- 
rių Unijos prezidentą Tony 
Boyle, kaip suktu būdu lai
mėjusį rinkimus.

Sacramento; — Kaliforni
jos mokyklų taryba atmetė 
socialinio mokslo k n y g a s, 
taikomas 8 klasės moki
niams, kaip turinčias rasis
tinių tendencijų.

ropos saugumo kla u s i m ą. 
Brežnevas ir Brandtas susi
tarė darbuotis dėl sušauki
mo Europos saugumo kon
ferencijos. Brežnevas suti
ko, kad toje konferencijoje 
dalyvautų visos Europos 
valstybės, taipgi Jungtinės 
Valstijos ir Kanada.

Brežnevas pareiškęs pa
geidavimą, kad Vakarų ir 
Rytų Vokietija pagerintų 
santykius, kurie taipgi gali 
prisidėti prie Europos sau
gumo ir taikos. L

Moko sumažinti svorį
Vineland, N. J. — James 

Chasse vadovauja mokyk
lai, kai}) geriau sumažinti 
svorį.

Chasse dabar sveria 550 
svarų, prieš porą metų svė
rė 754 svarus. Dabar ki
tiems storuliams aiškina, 
kaip jis numetė per du me
tus 204 svarus.

Madridas.— Daugiau kaip 
20,000 Ispanijos darbininkų 
paskelbė streiką, kai polici
ja užmušė statybos darbi
ninką Pedro Patino. Su
streikavo 5,000 statybos dar
bininku.

Santiago. — Tūkstančiai 
Čilės darbininkų pareiškė 
solidarumą su valdžios pas
tangomis kovoti ultra deši
niuosius.

. Belfast, š. Airija. — Pen
ki ginkluoti žmonės įsiver
žė į muitinę, visus ten dirbu
sius išvarė laukan ir tada 
išsprogdino pastatą.

Mirė Pranas Ulevičius
Laikraščiui einant į spau

dą, gavome iš Lietuvos te
legramą, kad ten mirė mums 
amerikiečiams plačiai žino
mas Pranas Ulevičius. Ne
seniai jis lankėsi Jungtinė
se Valstijose. Grįžo į Vil
nių jau susirgęs. Plačiau 
apie velionį bus vėliau.
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Generaline Asamblėja susirinko
ANTRADIENJ prasidėjo Jungtinių Tautų Asamblė

jos 26-oji Sesija. Ta proga ir vėl spaudoje pasigirsta 
pesimistinių balsų apie pačią Jungtinių Tautų organiza
ciją. Ji esanti niekam dėta. Geriau būtų, kad jos iš viso 
nebūtų ir nesimaišytų diplomatams po kojų. Girdi, tiek 
daug vilčių buvo į ją sudėta, kai ji buvo pagimdyta, o ką 
ji davė? Nieko!

Mes, žinoma, su tokiais balsais nesutinkame. Jeigu 
Jungtinės Tautos ir būtų daugiau nieko nedavusios, o 
tik suteikusios forumą, kuriame ir per kurį valstybių 
bei šalių vadai-diplomatai gali diskutuoti, ginčytis, iš
lieti savo “tulžį,” vienas kitą pastatyti prieš veidrodį, ir 
tai jau reikštų didelį laimėjimą, didelį žingsnį pirmyn 
tautų, vastybių ir šalių santykiuose. Bet, žinoma, Jung
tinės Tautos atliko daug daugiau. Baisu net ir pagalvoti, 
kaip šiandien mūsų pasaulis atrodytų, jeigu nebūtų šios 
pasaulinės organizacijos. Veikiausia mes būtumėme tu
rėję ne du karus (Korėjos ir Vietnamo),> ne vieną Vi
durio Rytų konfliktą per paskutinį šimtmečio ketvirtį, 
bet keletą desėtkų karų ir konfliktų.

Įžymusis šios pasaulinės organizacijos vadas gene
ralinis sekretorius U Thant optimistiškai žiūri į jos at
eitį. “Niekados pirmiau aš nebuvau taip įsitikinęs apie 
Jungtinių Tautų naudingumą, potencialumą ir absoliu
tišką būtinumą, kaip dabar,” jis sako. “Organizacija 
vystosi, kaip ir visos svarbios organizacijos turi vystytis, 
per išbandymą ir klaidų taisymo procesą linkui tikslo ir 
idealo, kuriuos visi galės priimti.” Tie žodžiai gal šiek 
tiek ir per daug viltiški, optimistiški. Galimas daiktas, 
kad Jungtinės Tautos niekados nepasieks to tikslo ir ide
alo, kurie visoms šalims, visoms valstybėms su įvairiomis 
ir skirtingomis socialinėmis santvarkomis bus priimtini, 
bet jos to sieks, prie to kasmet arčiau prieis. Apie tai 
mes neabejojame.

KUR VELNIAI GALI 
TAIKIAI SUGYVENTI. . .

Vilniaus “Komjau n i m o 
Tiesoje” (rugs. 11 d.) B. 
Naglio straips n y j e “Viso 
pasaulio velniai” sakoma:

Nuo aštuonioliktųjų metų vi
durvasario Kaune, ramioje S. 
Nėries gatvėje, į triaukštį rau
donomis čerpėmis dengtą namą 
ėmė rinktis. . . velniai. Tiesa, 
čia jau prieš vienuolika metų 
buvo apsigyvenęs žemaičių iš
verstakis kipšas, juodas kaip 
s m a 1 a . Jį dailininkas A. 
Žmuidzinavičius, namo šeimi
ninkas, buvo gavęs dovanų iš 
vieno Vilniuje įvykusios pir
mosios lietuvių dailės paro
dos dalyvio. Matyt, ir velniui 
nemaloni vienatvė — po ilges
nio laiko jam į “kompaniją” 
atėjo didžiulis raguotasis leis
gyvis po angelo Mykolo smū
gių.. . Tą velnio skulptūrėlę 
A. Žmuidzinavičiui gimimo 
dienis proga padovanojo ra
šytojas J. Tumas-Vaižgantas, 
tuo įžiebęs dailininkui velnių 
kolekcionavimo pomėgį.

Po antrojo velnio dailinin
ko name apsigyveno tre
čias. . . šeštas. . . tryliktas ne
labasis. Per šešias dešimtis 
metų A. Žmuidzinavičius su
rinko apie tris šimtus velniu
kų. Nors paties šeimininko 
jau nėra gyvųjų tarpe (jis mi
rė 1966-ųjų metų vidurvasary, 
tiktai keliolika dienų nesu
laukęs devyniasdešimties me
tų jubiliejaus), tačiau šį na
mą viso pasaulio velniai “iš
sirinko,” matyt, tai vienintelė 
vieta žemėje, kur jie gali tai
kiai sugyventi.

Sužinome, kad čionai jau 
net 21 šalies “juodosios ka
ralystės atstovai sugužėję,” 
ir dar vis jų skaičius tebedi
dėja. ,

rinktoji tauta visų pasaulio 
tautų tarpe.

Šiuolaikinis sionizmas — 
plačiai išsišakojusi stambio
sios žydų buržuazijos or
ganizacijų sistema, glau
džiai susijusi įsu Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir kitų 
imperialistinių vals t y b i ų 
monopolininkų sluogsniais. 
Pagrindinis sionizmo turi
nys — užkietėjęs šoviniz
mas ir aršus antikomuniz
mas.”

IR KATALIKŲ 
REVOLIUCIJA!

Brookly.no pranciškonų 
“Darbininko” (rugis. 8 d.) 
straipsnyje “Ko nori Ame
rikos juodieji katalikai” 
skaitomę:

Detroito universitete rugpjū
čio antroje pusėje buvo Ame
rikos juodųjų katalikų pasau
liečių konvencija. Dalyvių bu
vo apie 1,600. Tarp priimtų 
rezoliucijų žymėtinos:

—sudaryti komisiją, kuri 
studijuotų liturgiją juodie
siem katalikam.

— rūpintis, kad Washingto- 
no arkivyskupui O’Boyle išei

“kurios 
juodie- 

palaiko mus

nant į pensiją (jam jau 75 
metai) būtų paskirtas juoda
sis arkivyskupas, atsižvel
giant į juodųjų gyventojų di
delę persvarą sostinėje.

— sudaryti centrą, kuris 
treniruotų juoduosius kunigus 
ir kandidatus į juos.

Buvo reiškiamas taip pat 
stiprus balsas, kad juodieji 
katalikai turėtų tiesioginį ry
šį su Roma.

Konvencijos leidiny pagerb
ta Angelą Y. Davis, 
pasiaukojanti meilė 
šiem įkvėpė ir
kovoje už visuotinį visų tautų 
visame pasauly išsilaisvini
mą”.

Toje kovoje konvencija reiš
kė solidarumą su visais kovo
jančiais juodaisiais, kurių A- 
merikoje esą 22.3. milijonai, o 
juodųjų katalikų tik 800,090.

Konvencija pradėta Detroi
to arkiv. kard. Dearden svei
kinimu. Baigta koncelebruo- 
tom pamaldom, kuriose mal
davo “Dangaus Tėvą, kad su
teiktų mum tokią pat meilę, 
kokią parodė Jo sūnūs — Jė
zus Kristus, Martin Lutheris, 
Malcolm X savo kentėjimais 
ir mirtim”.

Iš aprašymo tono galima 
įskaityti, kad toks juodųjų 
katalikų nusistatymas “Dar
bininkui” labai nepatinka.

IŠ LAIŠKŲ
Drauge,

Niekados nebūčiau tikė
jęs, kad dr. A. Petriką jau 
būtų 80 metų. Linkiu, kad 
jo Hietų našta neatitrauktų 
jo nuo jo garbingo darbo 
dar per daug metų.

J. K. Mažukna

Komunistę Partija del skerdynes 
Attica kalėjime

KOMUNISTŲ Partijos New Yorko, valstijos orga
nizacija išleido platų pareiškimą dėl įvykusios prieš ka
linius skerdynės Atticos kalėjime. Tai labai aštrus pasi
sakymas prieš gubernatorių Nelsoną Rockefellerį ir jo 
padėjėjus.

“Atticoje skerdynč atidengia, kaip retai kas, valdančio
sios klasės Jungtinėse Valstijose supuvimą,” sako komu
nistai. “Kad nuslopintų pilnai pateisinamą reikalavimą pa
gerinti nepakenčiamas sąlygas, monopolistinio kapitalo 
tarnai geriau žudys ne tik tuos, kurie protestuoja, bet ir 
tuos savo tarnus—šiame atsitikime pačius kalėjimo sar
gus. Attica vaizduoja rasizmą ir genocidą, kurie yra 
Amerikos kapitalistų klasės valdymo širdis. Tarptauti
niame fronte tai matome barbariškame kare prieš Viet
namo liaudį, simbolizuojamame My Lai. Naminiame fron- 

"te — auganti represija prieš kiekvieną kovą už taiką ir
geresnį gyvenimą.” -V-

Pareiškime nurodoma, kad panašių įvykių galima iš 
mūsų kapitalistinės valdančiosios klasės laukti ir dau
giau. Primenama, kad gub. Rockefellėris susilaukė pa
laiminimo šiai baisiai skerdynei ir iš prezidento Nixono. 
Bet “Nelsonas Rockefelleris,” sakoma pareiškime, 
“prieš Amerikos ir viso pasaulio žmones stovi paskendęs 
41 žmogaus kraujuje. Ir jis turi būti patrauktas atsa
komybėn.”

Komunistų Partija siūlo Amerikos žmonėms imtis 
šių veiksmų:

1. Sudaryti piliečių tribunolą ištyrimui Atticos sker
dynės, ir neleisti, kad nusikaltėliai nusiplautų savo 
rankas.

2. Pravesti masinę laiškų, telegramų ir rezoliucijų 
iš asmenų ir organizacijų valstjos seimelio nariams ir 
senatoriams kampaniją, kad gubernatorius Rockefelleris 
būtų apkaltintas ir nubaustas.

3. Pradėti masinę kampaniją už įvykdymą tų 28 
pagerinimų, kurių reikalavo Atticos ir visų New Yorko 
valstijų kalėjimų kaliniai.

4. Akivaizdoje augančio teroro prieš juoduosius 
kalinius, kampanija už paleidimą profesorės Angelos Da
vis iš kalėjimo po užstatu turi būti pirmoje vietoje.

Šie komunistų siūlymai yra labai praktiški ir aktu
alūs. Jie turėtų susilaukti plačiausio amerikiečių masėse 
atsiliepimo.

Pilkojo banginio pienas
Karvių pienas būna 3-4% 

riebumo. Riebesnį pieną- 
grietinėlę gamina pieno 
kombinatai. O štai kai ku
rie laukiniai gyvūnai patys 
duoda gatavą grietinėlę. 
Pvz., antilopės gnu pienas

būha 7.3-10.1% riebumo 
dramblės —- 9.3%, bet tikrą 
grietinėlę tiekia delfinų pa
telės — jų pieno riebumas 
nuo 18 iki 32%. Tačiau re
kordas priklauso pilkajafn 
Kalifornijos banginiui:

LABAI TURININGAS ( 
ŽURNALO “KOMUNIS
TAS” NUMERIS

Mus jau pasiekė Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto leidžiamo žurnalo 
“Komunistas” š. m. rugsėjo 
mėnesio numeris (Nr. 9). 
Jame randame keletą labai 
svarbių straipsnių. Partijos 
CK sekretorius A. Barkaus
kas duoda straipsnį “Jauno
sios kartos profesiniam ori
entavimui partinį dėmesį.” 
Jame dėstoma kaip padėti 
jaunam žmogui pasirinkti 
užsiėmimą-profesiją. A. Ja
kovlevas straipsnyje “TSKP 
suvažiavimas: idėjinio auk
lėjimo darbo problemos” 
gvildena bene vieną iš svar
biausių klausimų, stovinčių 
prieš partiją. Savo straips
nį jis baigia: “Nuolat vys
tyti kūrybinę darbo žmo
nių energija, didinti kiek
vieno žmogaus atsakomybę 
už komunizmo statybą, for
muoti kilnius moralinius 
politinius tarybinių žmonių 
bruožus—labai svarbūs visų 
partinių organizacijų,, yisų 
ideologinio fronto darbuo
tojų uždavinys, išplaukiąs 
iš TSKP XXIV suvažiavi
mo nutarimų.”

Labai įdomūs ir svarbūs 
S. . Ginaitės, ekon ominių 
mokslų daktarės, “Svar
biausias uždavinys— pasta
bos liaudies gerovės kėlimo 
klausimu” ir Lietuvos Kul
tūros'hiiriisti’O pavaduotojo 
V. Akelaičio “Meno savi
veiklos klausimu” straips- 
nai. Dėmesio vertos iš žy
dų kalbos i š v e r s t o s N. 
Richterio pastabos apie si
onizmą. Richteris sako:

‘Sibniznias yra reakcinė, 
ekstrėinistinė nacionalištinė 
žydų buržuazijos srovė. Sa
vo pagrindu jis laiko šovi
nistinę išskirtinumo idėją, 
skelbiančią, kad žydai—iš-

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija,

Skaitydamą jūsų leidžia
mą laikraštį, randu straips
nius, is ku.rių maiyti, ko
kia atmosfera vyrauja tarp 
lietuvių Išvykusių į JAV 
prieš, abu pasaulinius karus 
ir išvykusių aptro pasauli
nio karo metu. v Paskutiniai
siais metais vis ^daugiau ek
skursijų atvyksta iš JAV į 
Lietuvą. Atvažiuoja lietu
viai vyresnio hmžiaus, iš
vykę dar prieš abu pasauli
nius karus, taipgi ten gimę 
ir augę jų vaikai bei anūkai. 
Atvykę visi kalba gražiai 
lietuviškai. Vieni nepamir
šo gimtosios kalbos, o kiti 
ją išmoko iš tėvų ir senelių.

Vienas kitas lietuvis pa
sirodo ir iš tų, kurie iš
vyko antro pasaulinio 
karo metu. Atrodo, jie

Lietuvos likis seniau ir dabar
tuva užima antrą vietą Ta
rybų Sąąjungoje ir trečią-— 
Europoje (po Danijos ir 
Suomijos), gerokai pralen
kia JAV, Prancūziją ir 
Olandiją.

Kiekvienas kaimo gyven
tojas suvartoja pieno, mė
sos, kiaušinių 3 kartus dau
giau, negu iki karo.

Dabar respublikos laukai 
gauna kasmet 10 kartų dau- 

igiau mineralinių trąšų ne
žinoma, palikau savo tė- gu prieš 30 metų.

Kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai turi 
traktorių, 
Vien 1969 
gavo 5,200 
kombainų, 
mių.

Dabar elektros linijos pa
siekia visus kolūkius ir ta
rybinius ūkius. Jie suvar
toja 7 kartus daugiau elek
tros energijos negu 1939 m. 
visa Lietuva.

Kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose dirba daugiau kaip 
16 tūkstančių agronomų, 
veterinarų, zootechnikų, in
žinierių ir 54 tūkstančiai 
me c hanizatorių, elektrikų, 
remontininkų.

Žemės ūkio problemas 
sprendžia penki mokslinio 
tyrimo institutai su dviem 
filialais ir devynios bandy
mo stotys. Juose dirba apie 
500 mokslo d a r b u o t o j ų 
(1939 m. buvo 30 darbuoto- 
jų)- . . ;

Kiti pasiekimai
Nuo 1945 iki 1969 m. kai

me buvo pastatyta apie 80

Vykdamas į Lietuvą gal
vojau, kokį pasikeitimą ra
siu po 33 metų, kada pas
kutinį kartą lankiausi karo 
išvakarėse 1938 m. Ypač 
mane domino žemės ūkis, 
mat, užaugau kaime.

Tada gyvenimas ūkyje 
mažažemiam ūkininkui bu
vo sunkus. Aš turėjau tik 
5 hektarus žemės. Jokios 
ateities - perspektyvos gy
venti nebuvo.

kuri buvo karo audros nu
niokota.

Iš atvykusių viena savo 
sesutei pasakė: “Dabar mes 
siuntinių jums jau nebesių- 
sime, nes jūs gyvenate gra
žiai, esate sotūs ir neblo
giau už mus apsirengę0. 
Būtų malonu, kad kuo dau
giau apsilankytų Tėvynėje 
tų, kurie išvyko laike ant
ro pasaulinio karo. Tuomet 
patys įsitikintų, koks da
bartiniu laiku gyvenimas 
Lietuvoje, gal iu neapykan
ta pranyktų, tai yra visi 
JAV gyvenantys lietuviai 
susitaikytų tarp savęs.

Tikrai pasakius, lietuviai 
išvykę dar prieš abu pašau- kultūra nė lygintis negalė 
linius karus be galo myli 
savo Tėvynę — Lietuvą, nes 
ją aplanko net po kelis kar
tus ir jau visai nebejauni, 
apie 80 metų amžiaus. At
važiuoja ir jų vaikai, anū
kai, kurie ten gimę ir augę.

Lietuvoje pasigirsta kal-

Tėvynės, bet, įbauginti 
“vaduotojų”, bijo joje pasi
rodyti. Ir visgi atsiranda 
drąsuolių, kurie nori įsiti
kinti, ar tiesą kalba jų vadai 
apie Tėvynę — Lietuvą. At
vykę stebisi, kaip smarkiai 
pasikeitė Tėvynės vaizdas,

vynę ir išvykau duonos ieš
koti.

Iš Vilniaus parvykus į1 
Kupiškio rajoną, pagyvenus 
jo apylinkėse ir išvažinėjus 
Lietuvą skersi ir išilgai, vi
sur mačiau gražų derlių.

Susipa.Ynau su Kupiškio 
rajono Vykdomojo komite
to pirmininku, deputatu Ju
liumi Ulba, energingu ne
nuilstamu darbuotoju.

Subačiaus apylinkės “Švie
sos” kolūkio pirmininkas 
jaunas vyras Eugenijus Dy- 
ra mus visur su automaši- 
nėle išvežiojo, supažindino 
su plačia apylinke ir kolū
kiečių gyvenimu. Didžiai 
esame dėkingi jiems.

Pasikeitė ir kasdien kei
čiasi Lietuva. Auga mies
tai, įmonės, naujos gyven
vietės. Yra žinoma, kad ge
riausias krašto ekonominės 
galios įrodymas yra nacio
nalines pajamos.

Skaičiuojant rubliais, Lie
tuva prieš karą (tiesa, be 
Vilniaus) nacionalinių paja
mų turėjo 630 milijonų rub
lių. J 
beveik 4 bilijonus rublių, i mU- Dabamsparčiai vyksta 
Vadinasi, padidėjo daugiau i kėįimasįs iš vienkiemių į 
kaip šešis kartus.

Ta proga reikia pasakyti,; 
kad Vilniaus krašto ekonoj 
minė būklė buvo apverkti
na — pramonės šioje pa
kraščio provincijoje niekas 
nevystė, o žemės dirbimo i apie 70-procentų^ Dabar šis

36 tūkstančius
8,500 kombainų.
m. žemės ūkis 
traktorių, 1,700 
2,000 sunkveži-

Šiuo metu jos sudaro | tūkstančių gyvenamųjų na-

kolūkiečių gyvenvietes. •
Palyginimai čia ypač reikš

mingi. Buržuazinėje ■Lietu
voje pramonėje ir statybo
je dirbo apie 7 procentus4 
gyventojų, o žemės ūkyj&

i palyginimas labai pasikeitė. 
Pramonėje ir statyboje dir
ba apie trečdalį gyventojų, 
o žemės ūkyje mažiau kaip 
trečdalis.

Paskutiniaisiais prieška
riniais metais vienam gy
ventojui teko vidutiniškai 
260 rublių nacionalinių pa-

jo su Lietuva. Kiek geriau 
šiuo atžvilgiu atrodė tik 
Klaipėdos kraštas. Tačiau, 
kaip ten bebūtų, skirtumas 
palyginti tarp netolimos 
praeities ir nūdienos vis 
tiek labai ryškus.

Svarbu ir įdomu pažvelgti, .
bu, kad kai kurių lietuviu kaip pasikeitė nacionalinių P.am^ į^1’ n’ftus’ 0 dabar 
vaikai, išvykusių laike ant- pajamų struktūra.: |Jau ruplių.

" * - - - yj----- Gyventojų pajamos nuo
1964 m. kasmet padidėjo 6-7 
procentais.

Nors butų problema dar 
iki galo neišspręsta, bet jau 
galima džiaugtis užmoju, su 
kuriuo yra spren d ž i a m a. 
Juk per praėjusius ketve- 
Tius penkmečio metus (1966- 
1969) respublikoje buvo pa
statyta daugiau kaip 130 
tūkstančių butų! ’•'*

Labai pagerėjo ir prekių 
apyvartos struktūra. Žmo
nės dabar perka daugiau 
vertingų, patogumus užti
krinančių daiktų — šaldy
tuvų, baldų, skalbimo maši
nų, televizorių, radijo apa
ratų.

Tai tik dalis respublikos 
ekonominio gyvenimo fak
tų, pakankamai vaizdžiai 
rodančių jos pažangą per 
31 tarybinės santvarkos me
tus.

Lietuvos žmonių troški
mas :

“Tegul tik būna pasaulyje 
taika!”

Nes tikrąją kultūrą, sa
vo ateitį tegali kurti pati 
tauta, pati Tarybinė Lietu
va.

Tad kviečiu visus dirbti r 
už tautų draugystę ir tai-'* 
ką visame pasaulyje!..

Paul Alekna

ro pasaulinio karo į JAV, 
jau kalba tik angliškai, 
jiems nebežinoma lietuvių 
kalba. Labai liūdna, kad 
taip greit mūsų lietuviai pa
siduoda svetimųjų įtakai, 
net savo vaikų neišmoko 
bočių kalbos. O visgi jie sa
ve vadina lietuviais patrio
tais.

K. žakavičienė
Kaunas i
1971. IX. 11

ATGYVENĘS TROŠKIMAS
Praėjo laikai, kada, slegiamas baimės, 
Žmogus vis kartoj o, dūsavo, meldė: 
“Laimingas būt trokštu! Geidžiu aš palaimos!” 
Tas noras siekt laimės, pajusti jos saldį

Visą širdį jam valdė.
Nūn žodis, tas “Laimė” senovę vien mena, 
Kai engtas žmogus ja troško gėrėtis, 
Kai vienišas jis. užsitsklendęs gyveno, 
Kai vargas jį vertė atsikvėpti, ilsėtis.

Saldumynų ilgėtis!..
O kada atsivėrė jam erdvės beribės 
Į ateitį skrieti laisvai, nevaržytai, 
Užsidegė jis kilnia aistra kūrybos 
Vien siekt pažangos, vien rytojų matyti!

Vien statyti! Statyti!
Jį žavi, jį traukia tiek siekių didingų,
Jisai tinginystės negali pakęsti,
Jo žvilgsniai į tolį|raketomis sminga,
Atskleist paslaptimis smelkias raktą surasti, 

Nuolat pergales švęsti!
J. Alota

Prieš karą daugiau kaip 
pusė jų buvo gaunama že
mės ir miškų ūkyje. Pra
monė, amatai ir statyba ne
sudarė ir trečdalio naciona
linių pajamų bendros apim
ties. Dabar žemes ūkis te
duoda tik apie trečdalį Lie
tuvos nacionalinių pajamų, 
o pramonė ir statyba apie 
53 procentus. Labai padi
dėjo vaidmuo, kuriant naci
onalines pajamas. Tačiau 
nereikia manyti, kad žemės 
ūkio gamyba sumažėjo. At
virkščiai, ji gerokai padidė
jo. 1940 m. bendroji žemės 
ūkio produkcija sudarė 790 
milijonui rubliui, o 1970 m. 
daugiau kaip 2 bilijonus r.

Džiugina ir tai, kad pagal 
nacionalines pajamas, vie
nam gyventojui dar ne taip 
seniai buvę žemiau visos 
Tarybų Sąjungos vidurkio, 
dabar jau žymiai ją viršija.

Lietuvos ūkis vystosi 
apgalvotai, moksliška i
Dabar respublikoje yra 

1,469 kolūkiai ir daugiau 
kaip 300 tarybinių ūkių.

Darbo našumas žemės 
ūkyje dabar beveik 4 kar
tus didesnis, negu 1939 m.

Pieno ir mėsos gamyba 
kaime padidėjo 2į karto.

Dabar vienam gyventojui 
gaminamo pieno kiekiu Lie-

Brookly.no
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Mano sūnaus klausimas ir... Vaizdelis
/ 
Į

Laikrodininko logika
Progai pasitaikius, aš su 

dukra ar sūnum užsuku į 
kapines. Kartelis mes pa
dedame gėlių puokštelę prie 
obelisko žuvuisiems, šalia 
liepsnojančios amžinosios 
ugnies. .

— Kaip suderinti auką 
ir teisingumą?— kartą ma
ne paklausė sūnus, kuriam 
buvo suėję jau šešiolika.

Mat, aš jam buvau ne 
kartą kalbėjęs apie slypin
tį žmoguje teisybės troški
mą, siekimą įgyvendinti že
mėje kuo didesnį teisingu
mą. Ir savaime supranta
ma, kad jam šį psichikos 
troškimą sunku suderinti 
su aukos sąvoka.

Tas didžiulis laukas, kur 
palaidoti žuvę kariai, nu
krečia šiurpu. Jie mirė 
daugiausia pačioje jaunys
tėje. O jų bendražygiai štai 
ateina lankyti. Ant jų krū
tinių žvilga ordinai ir me
daliai. Jie džiaugiasi gyve
nimu štai jau ketvirtis 
šimtmečio. O juk tie ordi
nai ir medaliai pasiekti žu
vusiųjų kraujo kaina! Li
kusieji gyventi išaugino 
naują kartą, džiaugiasi iš
kovotos pergalės vaisiais.

Kur teisybė ? Juk žuvu
sieji negavo jokio atpildo! 
Ar kartais neišlošė simu
liantai ir dezertyrai, kurie 
nepasiskubino žūti?;

Natūralu, kad jaunas sū
naus protas stengiasi viską 
įprasminti, viskam rasti at
saką. Tėvynės meilės są
voka jam dar gana abstra
kti. Savanoriškai numirti

vien neįmanoma būtų buvę 
visiškai išteisti. Vaikai 
skolą savo tėvams už jų iš- 
aliginimą tegali pilnai iš
teisti, vien augindami nau
ji kartą, savo tėvų anūkus. 
Taigi, sveikas matai, kad 
vaikų auginimas nėra jokia 
auka, o tik skolos teisimas. 
O skolos teisimas — pirmas 
teisingumo reikalavimas. 
Todėl tamsta sūnui galėjai 
lengviausiai į tą klausimą 
atsakyti.

— Bet jis mane klausė 
apie kare žuvusių jaunuolių 
auką,— n e s u t ikau aš. — 
Kaip šiurpią karių auką su
derinti su teisingumu?

— Lygiai tuo pačiu bū
du, — atsiliepė senukas. — 
Tam, kad mes galėtume gy
venti šioje nuostabioje ci
vilizacijoje, iki mūsų mirė 
tūkstančių tūkstančiai įvai
riausių kankinių, stūmusių 
istoriją į priekį ir įteikusių 
mums kultūros estafetę. 
Kiekvienas mes esame be 
galo skolingi anksčiau gy
venusių kartų kankiniams. 
Skirtumas tik tas, kad mes 
vieni teisiame tą skolą di
desniu mastu, o kiti — ma
žesniu. ; \

Mirtis jaunystėje tėra tik 
skolos teisimas didesniu 
maistu. Likimas to pareika
lavo Uju. O tie, iš kurių 
to nebuvo pareikalauta, tu
ri jausti neišvengiamą prie
dermę, kaip ir anie, visą 
savo gyvenimą paskirti 
skolos teisimui kitokiu bū
du. stengtis kuo gausiau ją 
teisti sunkiu triūsu, kūrv-

ne hedonistiškai smagu
riauti žuvusiųjų iškovotais 
pergalės vaisiais, o visomis 
spėkomis smelktis padengti 
savąją skolą tiems žuvu- 
siems kankiniams. Taigi
teisingumo troškimas ver
čia ir į jaunuolių mirtį žiū
rėti ne kaip į auką, o kaip 
į skolos grąžinimą. Juk 
taip ?

Aš svarsčiau jo pažertas 
mintis. Nors jos man atro
dė abstrakčios frazės, bet 
kartu jutau, kad jose slypi 
nemaža logikos.

— Na, o kaip suderinti 
su teisingumu atsitiktinai 
ant kelio suvažinėto nekal
to žmogaus auką? — pa
klausiau tą senuką, kuris 
kalbėjo kaip koks išmin
čius. ■■ .

Jis pasižiūrėjo į mane su 
šypsena ir tarė:

— Tikrai mums atrodo be
prasmiška ypač vėliau su- 
sirgusiojo mirtis! Palengva 
turi užgesti jaunas, gabus, 
niekuo neprasikaltęs žmo
gus. Bet ar žmonės skubė
tų teisti moralinę savo eg
zistencijos skolą, jeigu žino
tų, kad gyvens šimtą metų? 
Jaunystėje daug kam nebū
tų lengva prisiversti! Dar 
marios laiko, suspėsiu! — 
galvotų dažnas. O mirties 
valandos nežinojimas ver
čia ir jaunuoli galvoti apie 
skolos išmokėjimą, bent 
apie ruošimąsi kuo pilniau
siai ta skolą išmokėti. To
kiu būdu, pripažinus, kad 
atsitiktinė mirtis tarnauja 
žmonių savidrausmei, mes 
galime laikyti jauno žmo
gaus mirtį tokiu pat sko
los teisimu.

Prisipažinsiu šio senuko 
“išminčiaus” išvedžio ji m a i

GAMTOS PATVARKYMAI

pačioje jaunystėje už Tė
vynę jam dar būtų neleng
vas žingsnis.

binėmis pastangomis. Jų man atrodė panašūs j 
psichikoje slypįs teisingu- sofistiką. Tačiau drauge 
mo troškimas verčia juos mane stebino jo optimisti-

Tuo metu, kai sūnus už-
wdavė man šį klausimą, aš 
5am tegalėjau atsakyti vien 
frazėmis apie tėvynės mei
lę. Tačiau ir pats jaučiau, 
kad mano žodžiai nuskam
bėjo ne visai įtikinamai.

Bet štai kartą man, jau 
vienam, pasitaikė sutikti 
kapinėse vieną pažįstamą 
pensininką, anksčiau dirbu
si laikrodininku. Jis ir da
bar tebegyvena mūsų kie
me. Ir namie jis mėgdavo 
taisyti pažįstamų ir kai
mynų laikrodžius. Pro lan
gą dažnai matydavau jį sė
dintį prie stalo su baltu 
chalatu ir apvaliu juodu 
okuliaru akyje. Šiaip gana 
retai su juo įsišnekėdavau.

Dabar, kapinėse, kažkaip 
savaime mūsų kalba nukry
po į mano sūnaus anksčiau 
iškeltą aukos ir teisingumo 
klausimą.
tSenukas noriai ėmė dės

tyti savo mintis. Matyt, ši 
tema jam rūpėjo.

— Štai pats augini vai
kus,— šnekėjo jis man. — 
Sveikam atrodo, kad auko
jiesi dėl jų. Kiek vargo! 
Kiek rūpesčių! Už pinigus, 
išleistus jų išlaikymui, ga
lėjai pasistatyti vilą už
miestyje ir į ją važinėti 
puikia lengvąja. Tamstai 
atrodo, kad jie turėtų rody
ti daugiau dėmesio tėvams. 
Bet jiems pirmiausia rūpi 
jų pačių reikalai. Ir šį vai
kų auginimą juk tamsta lai
kai didele auka, neturinčia 
atpildo, ar ne?

Aš sutikau, kad taip.
— Bet juk tamstą tėvai 

irgi augino, — kalbėjo jis 
toliau. Ir daug sunkesnė
mis sąlygomis augino! Ar 
tamsta atiteisei tą skolą te- 

< vams? Ne! Jie per anks
ti numirė. O jeigu būtų ir 
vėliau mirę, tos skolos vis

Dailininkė Birutė Žilytė už vaikiškų knygų 
iliustracijas apdovanota 1971 metų Respublikine 
premija.

Nuotraukoje: dailininkė Birutė Žilytė prie 
freskų Valkininkų vaikų sanatorijoje.

K. Liubšio nuotrauka

ILGESYS

Išsiilgai tu tėviškės kiemo
Su krūmais alyvų baltų,
Su beržu ir uosiu prie gryčios, 
Sodybos takeliais plačiais.

Išsiilgai krantinių Šventosios, 
Kur mažas po jąsias lakstei, 
Ir stačios Kubiliūno pašlaitės, — 
Kaip vijurkas nuo jos ridenais.

Išsiilgai ir pievų kūliuose,
Kur šventoji vingiuoja ramiai,
Čia žiogeliai vis striksi ir griežia
Savo smuikais ilgai vakarais.

Peteliškės plazdena iš lėto, 
Bitės dūzgia tarp liepų žiedų, 
Tik tavęs nematyti šiandieną, — 
Jau seniai tu visai nurimai.

Gal lyg sapną prisimeni gražų
Tuos vaikystės laimingus metus — 
Nebegrįš jie, ir slenka iš lėto 
Praeitin, praeitin be tavęs...

'K. žakavičieno

nis tragiškiausių dalykų 
aiškinimas, skaudžiausių 
žmogaus gyvenimo momen
tų suvedimas į vieningą, 
įprasmintą sistemą.

—Aš, žinoma, neteigiu, 
kad pasaulyje viskas kuo 
tiksliausiai surėdytą, — pri
dūrė jiis, matydamas, kad 
aš skeptiškai išklausiau jo 
mintis. — Bet, jeigu mes 
prileidžiame, kad istorija 
yra z^.^z 
procesas, kilimas vis į auk-! 
štesnę pakopą, tai kelio 
zigzagai ir vingiai, laikini 
kritimai atgal, klaidos ir 
atsitiktinybės irgi įgauna 
prasmę. Tos atsitiktinybės 
ir klaidos palaipsniui nu
galimos ir jos vis mažėja. 
Evolicijos procese pasireiš
kia visuotinė prasmėjimo 
tendencija. Tuo remiantis, 
kiekvieną auką galima aiš
kinti kaip skolos teisimą 
ankstesnėms kartoms. O 
skolos teisimas ne tik de
rinasi su slypinčiu žmoguje 
teisybės troškimu, bet, prie
šingai, reikalauja, lead žmo
gus gyventų tuo skolos tei
simu. 1 ’U

Prieš mums atsisveiki
nant, senukas dar pabrėž
tinai tarė:

— Na., o kad žmogus, gy-| 
venas skolos teisimu, turi ją. 
romią sąžinę, kuri yra va- susisiekimą su gamta, 
dinamosios žmonių laimės 
pagrindas, man rodos, aiš
kinti nereikia.

Pakeliui i namus galvo
jau apie tai, ką man kalbė
jo tas buvęs laikrodžių 
meistras, kuris, apsivilkęs 
baltą chalatą, ištisa gvveni- 
ma praleido, taisydamas 
įvairinsiu, laiką matuojan
čiu mechanizmu sutrikimus.

Matyt, jis, žiūrėdamas į 
tuos mikroskopinius ratu
ku ratukus, i liaunąsias 
spyruokles, daug ką ap
svarstė apie gvvenima ir 
susikūrė vientisa, optimis
tine pažiūra i pasaulį. Nors 
jo išvedžiojimai man pasi
rodė scholastiški, vis vien 
negalima buvo nenripažinti 
tam senukui griežtos logi
kos.

Tačiau anie panašų sko
los teisimą šiandien niekas 
nenori nė girdėti! Daug 
kas gyvena tik vienu sie
kimu — kuo daugiau paim
ti iš gyvenimo! Tas mul
kius, kuris nesistengia kuo 
daugiau išspausti sau nau
dos iš gvvenimo!

Prisiminiau sūnaus klau
simą: kaip suderinti auką 
su teisingumo sąvoka.

— o gal iš dalies ir paten
kintu mano sūnų panašus 
aiškinimas? — tariau pats 
sau.—- Gal šios mintvs jam 
nasirodvtų ne sofistika, ne 
tuščia frazeologija? Gal šis 
išvedžiojimas jam papildy- 
dytų tai, ką jiis skaito kny
gose apie tėvynės meilę, 
anie pasiaukoiimą jos la
bui? Gal jis šiame savotiš
kai aiškinamame skolos tei
simo motyve įžvelgtų įdo
mią laikrodininko, to smul
kiu mechanizmo taisytojo, 
logiką?

Ko nežino žmogus
Iš visko matosi, kad šie-! reikalavimas-aktas. Ir, ro- 

met ruduo bus ankstyvas, dosi, mizerna žuvelė nega-
Dar tik rugpjūčio 20-ta, o 
jau M i c h i g a n e medžiai 
keičia spalvas. Miškuose 
jau randasi geras kiekis 
ankstyvų kelmučių (grybų), 
kurie kitais metais pradėda- 

žmonijos tobulėjimo ; vo augti tik rugsėjo pabai-
goję, o vėlyvieji tik spa
lio ir lapkričio mėnesį (su 
šalnomis)/

lėtų tą viską žinoti. Ji ne
skaitė planų, nei žemėlapių. 
Neberado ir nepalieka jo
kių užrašų, padavimų, iš 
kurių jaunoji jųjų karta ga
lėtų mokytis ir pakartoti tą 
patį, ką jau veikė ir atliko 
protėviai.

Aišku, kitaip yra su žmo
nėmis. Mes turime užrašus, 
I istoriją, padavimus. MesNegana to, jau paukščiai!

— laukinės žąsys—skrenda skaitome, mokomės ir sten- 
į pietus žiemoti arti dviem giamės šį tą pridėti nuo sa- 
mėnesiais anksčiau negu ki- vęs.
tais metais.

i

Dar pridėsiu ir tą, kad 
mes žuvaudami Minnesotos 
ežeruose pastebėjom, jog 
basis žuvys jau neieško 
maisto, nebeima siūlomos 
joms žuvelės ant kabliuko. 
Jau pasiruošusios žiemos 
polsiui. į|

Šiaip ar taip, paukščiai, 
žvėreliai ir net žuvys jau
čia gamtos veikimą ir pil
do jos nuostatus, ko nebe-' 
jaučia žmogus. Jis tą bran-' 
gią gamtos dovaną prarado 
bekurdamas savo civilizaci-,

Prarado tą tiesioginį

Restauruojamas Pažaislio 
ansamblis

Po ilgų istorinių, archeo
loginiu ir architektu r i n i ų 
tyrinėjimų pradėtas restau
ruoti Pažaislio vienuolynas.

Restauracijos proj e k t e, 
kuri paruošė architektė Ste
fa Čerškutė, numatytos ma
žiausios detalės, kaip užgy
dyti laiko tėkmės padarytas 
žaizdas XVII amžiaus Pa
žaislio ansambliui, stebinan
čioms savo puošnumu ir sti
liaus vieningumu.

. lią į Menulį, bet nesuranda

Reiktų šiuo kartu pa
klausti mokslininkus, gam
tininkus, ką jie žinotų, jei 
neskaitytų užrašų, trigono
metrijos ir net kompiute- 
rių?

Tiesa, žmogus surado ke-

neš vai* a i, poliurijai, ka- 
■rams, ištvirkimui, narkoti
kams, plėšikavimams...

Kaip nors kaip nors paukš- 
čiai, žvėreliai ir net žu
vys yra laimingesni ir man- 
dresni už žmogų. Jie mo
ka sugyventi su gamta, ir 
ne kartą stengiasi sugyven
ti su žmogumi, bet pastara
sis visada juosius nuvilia.

Yra spėjama, kad žmogus 
eina prie to, kad jis nužu
dys pats save. Rodos, visi 
ramiai to ir laukia. Jis ne
teks tyro vandens, tyro oro, 
ir maistas bus plastikinis. O 
gamta žmogui už tai neat
leis. ..

JPM

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

VAJUS NAUJI/ SKAITYTOJU
GAVIMUI “LAISVEI”

Sakoma, tie, kurie turi re
umatizmą arba artritį, jau
čia, kada ateina oro at
mainos. Rodosi, tai būtų 
didelė gamtos dovana. Ji 
duoda žinoti, , kas artinasi, 
ir žmogus gali tuo pasinau
doti... Bet paklauskite, ką 
apie tai mano tie, kurie tu
ri artritį? Jie amžinai skun
džiasi, kad jiems būtų ge
riau apie tai nežinojus..

Gamtos veikmė yra nepa
mainomą ir labai svarbi. 
Pavyzdžiui, pamikime žuvis 
mūsų didžiuliuose ežeruose, 
kurios va din amo s Coho, ■ 
Chinook ir Kakanee Sal
mon. Prieš 10 metų šių žu
vų ikrai buvo pargabenti iš 
Alaskos ir Oregono valsti
jos upių ir ežerų. Duota 
jiems proga išsipereti kai 
kuriose Michigano upėse. 
Mažos, jaunos jų veislių žu
velės pavasaryje paleidžia
mos upėmis plaukti į Lake 
Michigan ir kitus ežerus, 
kurie su šiuo ežeru susisie-; 
kę. To viso pasekmės yra- 
sekamos: šios žuvytės į 3 
metus išauga iki 20 ir net 
50 svarų. Trečių metų ru
dens sulaukusios, jos grįžta 
iš ežerų j upes, iš kurių jos 
išplaukė, neršti. Jei pada
rytum aukštas užtvankas 
(o vietomis tą ir padaro), 
tai jos šoka per viršų ir 
veržiasi į tas vietas, kuriose 
jos mažos būdamos maiti
nosi. Jų tikslas dabar ne 
maitintis, o palieti ikrus, iš 
kurių gims jų jaunoji kar
ta — perėsis jaunos žuvelės.

Šiemet šios didžiulės žu
vys pradeda grįžti į upes 
truputį anksčiau negu ki
tais metais.

Dabar klausimas, kaip jos 
tą žino? Kaip jos nepakly
do didžiuliuose ežeruose, 
per 3 metus beplaukioda- 
mos? Kieno kelius jos se
kė ? Kas buvo jų vadas, kad 
parvestų vėl į Michigano 
upes?

Pagaliau, jei jos žino tiek 
daug, tai jos žino ir jų mir
tį, nes kada jos atliks nerš
to pareigas, palies ikrus, iš 
kurių perėsis jaunos žuve
lės, jos mirs ir jų palaikais 
—- tręštančia mėsa-žuviena 
maitinsis * tik ką gimusios 
žuvytės. Pergyvens žiemą 
ir pavasario sulaukusios 
plauks į ežerus.

Tai ne paprastas gamtos

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems/Laisvį| 
Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 

brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.
Prašome vajininkų darbuotis gavimui 

kuodaugiausia naujų skaitytojų
Su 1-ma diena spalio š, m. pradedame savo didįjį darbą 

gavimui “Laisvei” naujy skaitjrtojy ir atnaujinimui išsi
baigusiu prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei” tinkamo biudžeto 
1972 metams.

Kviečiame į Taikę
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJININKAMS
2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10; 
tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus

1-nia $50;

Prašome
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$15,000 FONDAS BIUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlirno priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1972 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1971. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metui
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei mėty
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei mėty
Piety Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei mėty
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei mėty
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei mėty

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

k
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Pačių amerikiečiu pasakojimai apie 
papildytus žiaurumus P. Vietname

j j kojomis, badė 
išdūrė akis. Ne
mirė.
jam buvo metų?

ALLEN CAMDEN
iš Indiana v'alstijos

— O ką jūs matote?
— Kartą karininkai ir pus

karininkis įsakė kareiviams 
biauroti priešų lavonus. 
Mums pasakė, kad sukapo
tume juos į gabalus.

— Sukapojote?
-į Taip. Daugelis rankio

jo užmuštųjų ausis. Kiti tuo 
metu linksminosi, badė lavo
nams akis ir t. t. Aš ma
čiau, kaip kareiviai mirtinai 
nukankino vieną belaisvį. 
Jie trypė 
durtuvais, 
trukus jis

— Kiek
— Apie šešiolika.
— Kas buvo jo kankinto

jai?
— Mūsų būrio kareiviai. 

Bet su jais buvo ir vienas lei
tenantas. Jis ir pradėjo... 
Dalinyje įsigalėjo mada 
rinkti nuplautas priešų au
sis ir rodyti jas aplinki
niams. Tas, kas surinkdavo 
šių trofėjų daugiau, negu 
kiti, buvo laikomas drąsuo
liu. Buvo ir tokių, kurie ko- 
lekcionavo pirštus.

JUOS NUMETĖ Iš 
MALŪNSPARNIO

Harry Plympton iš Texas 
valstijos

— Ar jūs dalyvavote, tar
dant belaisvius? f '

;;<■ _ rpaip
— Kaip buvo tardoma?
— Kartą pasiėmėme į ma

lūnsparnį penketą belaisvių. 
Su vienu iš jų pradėjome 
kalbėtis. Bet jis nenorėjo 
šnekėti. Tada išmėtėme jį 
iš malūnspario. 1

— Koks tuomet buvo jū
sų rangas?

— Buvau saržentas. Vie
nas iš tų, kurie tuvėjo sau
goti belaisvius.

— Kas nutarė išmesti tą 
žmogų iš malūnsparnio?

— Ryšių karininkas, lei
tenantas.

— Ar išmėtėte tik vieną 
belaisvį?

— Ne, iš penkių paimtų 
išmėtėme keturis.

— Kas atsitiko penkta
jam^?

— Jis prabilo. Vėliau jį 
nusiuntė į karo belaisvių 
stovyklą.

— Kokiame aukštyje 
skrido malūnsparnis, kai 
tuos žmones mėtėte lauk?
— Maždaug 900 metrų 

aukštyje.
— Ar jums teko dalyvau

ti ir kituose tyčiojimosi iš 
belaisvių aktuose?

—• Aš žinau, kad vieną 
merginą kankino vietnamie
čių “reindžeriai” (specialiai 
apmokyti kareiviai kovai su 
partizanais—red.). Ją kan
kino labai lėtai, ir ji mirė 
tik baigiantis trečiai kanki
nimo dienai.

— Ar jūs ten dalyvavote?
— Amerikiečiai turėjo 

nusisukti. Mums nebuvo lei
džiama žiūrėti, kad vėliau 
galėtume sakyti, jog mes vi
so to nematėme. Bet iš ti
krųjų mes matėme šitą mo
terį ir matėme, ką jai pa
darė. ..

MAX WORREL 
iš Kalifornijos valstijos

— Kartą sargybinis atve
dė sužeistą belaisvį. Ji par
trenkė ant žemės, o karei
viai stovėjo aplink jį. Ser- 
žentas užriaumojo: “Ei, kas 
nOrit jį užmušti?” Belai- 
vis angliškai nesuprato nė 
žodžio. Jis temokėjo tik

“Ženevos konvencija” ir be 
perstojo kartojo. Jis buvo 
dar labai jaunas. Gal būti, 
jis buvo vietkongietis. Ka
reiviai pradėjo šaudyti į jį. 
Pirmosios kulkos lėkė pro 
šalį, bet visai greta jo. Pas
kui jos ėmė kliudyti kojas. 
Aplink stovėjo maždaug 50 
jūrų pėstininkų ir kiekvieną 
kartą jie džiūgavo, kai kul
ka pataikydavo į taikinį. 
Niekas nenorėjo jo pribaig
ti, bet galų gale kažkas pri
baigė. Lavonui nupiovė au
sis ir paskui atidavė palai
doti. gretimlo kaimo vietna
miečiams. Vaikinai nešiojo 
ausis ant kaspinėlių, o slėp
tuvėse kabino po lubomis. 
Jie suvarstydavo ausis ir di
džiavosi jų skaičiumi. Au
sų kolekcijas turėjo ir kai 
kurie karininkai. Tiesą, ke
letas vaikinų tam nepritarė. 
Betgi jie žinojo: jeigu tik 
sumanys protestuoti prieš 
ausų kolekcionavimą, juos 
pačius pribaigs, pasitaikius 
pirmai progai, šūviu į nuga
rą. Tad skundų nebuvo.

— Ką jūs žinote apie kai
mų užpuolimą?

— Taip, šiaurėje veikė jū
rų pėstininkų dalinys. Jie 
aptiko požeminę karo ligo
ninę, kurioje buvo daugiau

duobes kalkėmis, užpyleme 
benzinu ir sudeginome.
PREZIDENTO PADĖKA
— Keliuose dar kaimuose 

jūs matėte panašų vaizdą?
— Dar dviejuose,

— Ar buvo kas nors daro
ma vietnamiečių vaikams 
apsaugoti nuo karo ?

— Tai neįmenama. Jie ne
atskiriami nuo šio karo. 
Pirmąją savaitę, kareiviui 
tik atvykus į Vietnamą, jis 
apmokomas visas septynias 
dienas. Mes turėjomie sep
tynis ar aštuonis, mokyto
jus. Mus mokė visko^ Bu
vo pasakojama, kad vaikai 
galį turėti sprogmenų ar 
ginklų, galį prieiti prie mū
sų ir užmušti.

— Kaip jūs elgėtės to
kiu atveju?

— Baigiantis apmokymui, 
mes pradėjome nepatikliai 
žiūrėti į vaikus. Turėjome 
juos vaikyti. O jeigu jie vis 
tiek artinosi, turėjome šau
dyti. Dažnai vaikinai juos 
iš karto šaudydavo.

— Jūs pats visa tai ma
tėte?

Detroit, Mich. ,
Po atostogų stokime 

prie darbo
Detroito pažangiečių or

ganizacijos turėjo vasarines 
atostogas. Dabar jau ato
stogų laikas pasibaigė, tai 
turime pradėti daugiau veik
ti visuomenės ir progreso 
labui.

Atostogų metu mažai ką 
veikėme, išimant tai, kad 
turėjome draugišką išvažia
vimą pas draugus Terzus 
pažangiečių laikraščių pa
ramai — “Vilnies,” “Lais
vės” ir Kanados “Liaudies 
Balso.”

Praeityje Detroito lietuvių 
laikraščių vajininkai sulošė 
svarbią rolę. Mažai atsilik
davo nuo didelių lietuvių 
kolonijų. Šiais metaįs buvo 
rimta abejonė, kad gal De
troitas nepajėgs išlaikyti 
savo garbę laikraščių va
juose, bet ta abejonė, ma
nau, bus pašalinta.

Rugsėjo 15 d. LLD 52 kuo- į 
pos susirinkime buvo skai
tytas laiškas iš “Laisvės” 
laikraščio įstaigos. Tas laiš
kas buvo rimtai apkalbėtas, 
•ir sykiu buvo apkalbėti ir 
“Vilnies” reikalai.

Susirinkime dalykai pa
aiškėjo, kad mūsų buvusi 
pažangi vajininkė A della 
Wardo, dėl skaudamų akių, 
dar ir dabar negalės laik
raščių vajuje dalyvauti, nes 
negali vairuoti automobilio. 
Bet ji griežtai neatsisako 
nuo laikraščių vajaus dar
bo. Kurie skaitytojai ateis 
pas ją užsimokėti, ar orga
nizacijų susirinkimuose no
rės priduoti mokestį už laik
raštį, ji patarnaus. Bet ji 
negalės susisiekti su toli
mesniais skaitytojais, taip 
sakant, negalės aktyviai da
lyvauti vajuje.

Tad kilo mintis, kad rei-£ v 
kia išrinkti vajininkei pa
galbininką, kuris gali vai
ruoti automobilį ir galės su
sisiekti su tolimesniais skai
tytojais. Šis sumanymas ta
po priimtas, ir laikraščių 
vajininku išrinktas J. K Al
vinas, kuris dirbs bendrai 
su Adella Wardo.

OAKLAND, CALIF.
Įspūdžių žiupsnelis | padėtyje, bet ji įdeda daug

Sužinojęs, kad rugpiūčio 
15 dieną Chicagoje įvyks 
laikraščio “Vilnies” pikni
kas, nusprendžiau jame bū
ti ir ta pačia proga aplan
kyti ten mano gimines, pa
žįstamus bei bičiulius. Ir 
rugpiūčio 9 dieną traukiniu 
išvykau.,, Tiesa, traukiniu 
nuvažiuoti į Chicagą paima 
daug laiko, bet aš to laiko 
turiu užtenkamai. O trau
kiniu daug įdomiau važiuo
ti, dienos laiku pakelėje ma
tai gamtą ir susipažįsti su 
žmonėmis, su jais išsikalbi 
ir t. t. Chicagoje mane pa
sitiko sesers dukra su šei
ma.

Rugpiūčio 12 dieną apsi
lankiau “Vilnies” įstaigoje. 
Ten radau raštinės darbuo
toją Mary Grager, labai ma
lonaus būdo draugę. O štai 
ir mano bičiulis Jonas Ma
žeika, kuris neseniai grįžęs 
iš Tarybų Lietuvos. Džiau
giasi, kad per viešnagę Lie
tuvoje jo sveikata jam pa
sitaisė. Taipgi štai seniai 
matyta Julia M. Linksmai

i

— Daugiau nė karto?
— Mažų mažiausiai ke

turis.
— Ari tie vaikai turėjo

kaip 50 sunkiai sužeis.tų ginklų arba šaudmenų?
vietnamiečių. Juos pribaigė 
lovose. Užmušė visus iki 
paskutinio. Tai įvyko 1967 
m. spalio men.

— Ar jūs dalyvavote, tar
dant belaisvius?

— Aš mačiau, kaip su
žeistus vietnamiečius suriš
davo ir kaip seržantas ir 
kareiviai mušdavo. Mačiau 
kankinimą su vandeniu, kai 
belaisviui užrišdavo burną 
šlapia kojine ir per nosį pil
davo vandenį. Aš užprotes
tavau, ir tada jie paklausė 
manęs: “Tu ką, myli ši 
pą?”

“VAIKUS TIESIOG 
PRIBAIGDAVO” 
JOSEPH GRANT 
iš Illinois valstijos

— Ar jums teko matyti 
ką nors panašaus į Song- 
mio žudynes?

— Tik ne tokio didelio mas
to. Mačiau kai ką panašaus, 
tik mažesnes žudynes Vudo- 
pe. Ten šaudė kiekvieną 
šiek tiek pana šų į vietna
mietį. Už kaimo stovėjo pir
masis motorizuotas pulkas,

— Ne, šitie keturi vaikai 
neturėjo. .JL

— Ar pagerbė jus? atlei
džiant iš armijos?

— Taip.
— Ar tarnaujant buvote 

teistas karinio tribunolo?
— Ne, nė karto. Mano 

taranybos lapas nepriekaiš
tingas.

— Turėjote apdovanojimų 
arba įsakymu pareikštų pa
dėkų ?

— Buvau penkis kartus 
apdovanotas. O padėką įsa
kymu mūsų daliai pareiškė 
netgi pats prezidentas.

WILLIAM CONVEY 
iš Pennsylvanijos Valstijos
Ar jums teko matyti žiau

riai kankinamus belaisvius 
ar sužeistuosius?

— 1968 m. spalio pabaigo
je, netrukus prieš tai, kai 
buvau sužeistas, mes sto
vėjome Dontane. Ši gyven
vietė yra maždaug nuo 
už 200 ar 230 kilometrų nuo 
Kambodijos sienos. Mano 
padalinys buvo nusiųstas į 
tunelį, buvusį maždaug už 

maždaug 15 minučių kelio 30 kilometrų nuo šio kaimo.
Mūsų buvo devynetas. Aš
tuonis iš mūsų nusiuntė į 
tunelį. Ten aptikome devy
nis sužeistus vietnamiečius 
ir tris medicinos seseris. 
Mano palydovai išvilko iš lo
vų sugipsuotus ligonius, nu
draskė tvarsčius ir nutren
kė į kampą. Paskui puolė

ti-

nuo mūsų. Jie įžengė į 
kaimą, o mes likome už jo.

— Iš kurios pusės jie ju
dėjo?

— Iš pietų. Tada gyven
tojai, iškėlę rankas, nubėgo 
į rytus.

— Jie bėgo, iškėlę rankas 
į jus?

-—Taip...
—Kiek iš jų pasiekė jūsų 

dalį?
— Kokie 75 žmonės.
— Kas jie buvo per žmo

nės?
—Vietnami e č i a i, kaimo 

gyventojai.
— Kas jiems atsitiko?

— Juos iššaudė.
Vyrus, moteris ir vai

kus?
— Dau g i a u s i a moteris. 

Vyrų buvo apie 15, o mote-

— Kada tai įvyko?
— Jei neklystu, prieš pat 

1967 m. kalėdas.
— Kas nutiko kaimui?
— Jį sudegino.
— O kaip lavonai?
— Iškasėme duobę ir su- 

metėnfe. Paskui užbėrėme

darbo, kad “Vilnis’' gyvuo-

prie medicinos seserų. Joms 
buvo apie 18-20 metų. Pra
dėjo jas mušti, nuplėšė dra
bužius ii’ visas išprievarta
vo. Merginos visą laiką šau
kė ir verkė.

— Ar buvo apie tai pra
nešta vadovybei?

— Aš bandžiau apie tai 
papasakoti būrio vadui, bet 
jis nieko nenorėjo girdėti.

ROBERT BAUER 
iš Pennsylvanijos valstijos

— Ar jūs, atvykęs į Viet
namą, buvote karo šalinin
kas?

— Taip, aš buvau vana
gas.

— O dabar jus nebe va
nagas ?

— Ne, dabar aš ne vana
gas, bet ir ne balandis. Ne 
kartą Vietname man teko 
keisti savo požiūrį. Aš iš
gyvenau daug tokių dalykų, 
nuo kurių ima siaubas. Vie
nas toks įvykis buvo tada, 
kai aš pirmą kartą patekau 
į mūšį. Tai buvo 1967 m. 
birželio 21 d. Mūsų kolbną 
atakavo iš pasalų ant kelio 
Nr. 20. Mūšis truko 3 va
landas, ir beveik visas mū
sų dalies avangardas, išsky
rus dviejų šarvuočių ekipa
žus, buvo sunaikintas. Aš nusiteikusi, energinga. Pa
buvau viename išlikusiame I 
šarvuotyje. Mūšiui apri
mus, mes buldozeriais, su- 
stūmėme maždaug 115- viet- 
kongiečių lavonų į krūvą ir 
pradėjome kasti duobę, į ku
rią būtų galima suversti la
vonus. Po valandos priartė
jo kai kurios ariergardo da
lys. Tai buvo snaiperiai ir 
pėstininkai, važiavę sunkve
žimiuose kolonos gale; ‘ Jie 
ėmė peiliais badyti vietna
miečius, mirusius prieš 2-3 
valandas, ir piaustė jiems 
pirštus ir ausis. Aš mačiau, 
kai 919-ojo snaiperių batali
ono, priklausiusio, 11-a j am 
pulkui, snaiperiai durtuvais 
smagindamiesi badė lavonų 
krūtines ir kojąs.

— Ar gali būti, kad ame
rikietis kareivis, išbuvęs 
metus Vietnamo fronte, nie
ko nežinotų apie žvėrišku
mus?

— Nemanyčiau. Aš nepa
žįstu nė vieno, ištarnavusio 
Vietname kovos kuopoje 
nors mėnesį ir negirdėjusio 
apie žvėriškumus. Vietname 
būna taip: kai į kuopą at
vyksta naujokas, pirmąsias 
3-4 dienas jam visi pasakoja 
apie savo dalies reikalus ir 
“nuotykius.” Tokiu būdu 
naujokui atskleidžiama visa 
kuopos, būrio ar skyriaus 
istorija. O po to vaikinai iš
sikalbėję pradeda girtis, 
kaip jie patys užmušę vieną 
ar kitą vietnamietį. Aš ne
galiu įsivaizduoti, iš kur at
siranda net štabų karinin
kų, ištarnavusių Vietname 
metus ir nieko apie tai ne
girdėjusių.

— Jūs, tur būt, žinote, 
kad daugelis ameri kiečių

galiau ir Stasys J. Jokub
ka, knygos “Tėvų Žemė” 
autorius. Spaudžia ranką ir 
sako: “Na, tavęs, drauge 
Kamąrauskai, visi laukė
me.” O aš jam atsakau, kad 
aš atvežiau “Vilniai” ir do
vanų nuo Oaklando ir San 
Francisco draugų/.nuo LLD 
198 kp. ir jpaXuėiiių. Štai tie 
gerieji draugai: Alekas Mu- 
gianis savo gimtadienio pro
ga paaukojo visą $100, o jo 
draugė Konstancija prisidė
jo su $25. Viso įteikiau 
$300. (Visų aukotojų var
dai buvo paskelbti “Vilny
je” rugpiūčio 14 dieną.) Tai 
aš nuoširdžiausiai dėkoju 
visiems, kurie prisidėjo prie 
paramos “Vilniai.”

Susitinku ilgametį “Vil
nies” redaktorių Vincą An
drulį, mano kaimyną iš Lie
tuvos. Saūdžiame vienas 
kitam ranką ir džiaugiamės, 
kad dar esame naudingi dėl 
skleidimo a p š v i e t o s per 
spaudą. Na, va ir draugė 
Alice Jonikienė. Nors jos 
sveikata nėra geriausioje

netiki tokiais žvėriškumais?
— Man sunku įsivaizduoti, 

kad žmonės viso šito neži
no. Juk mūsų kareiviai iš
būna Vietname metus, o po 
to grįžta į Valstijas. Esu 
įsitikinęs, kad 75 procentai 
iš jų papasakotų apie tra
giškus įvykius, bet jie ne
nori apie tai kalbėti... Vie
nas iš kareivių, įpainiotas į 
Songmio bylą, nepasakojo 
apie tai, nes galvojo, kad vi
si ir taip viską žino... Ir 
aš manau, kad apie tai žino 
kiekvienas.

Rugpiūčio 15 d. aplankiau 
Lietuvių kapines, kur pa
laidota mano sesutė Mary 
Čaplinskienė ir jos vyras 
Mikas, ir padėjau gėlių ant 
jų kapo. Taipgi aplankiau 
Leono Prūseikos, Sakalo ir 
Abeko kapas, kurių Ameri
kos liaudis niekados nepa
mirš.

Pagaliau “Vilnies” pikni
ke Santa Fe Parke. Diena 
buvo graži ir svečių prisi
rinko gana daug. Žinoma, 
visi atvežė dovanų dėl “Vil- 
nes.” Radau Stasį Jokub- 
ką užkandžiaujant su sve
čiais iš Tarybų Lietuvos, tai 
yra su “Moscow News” ko
rė s po n d e n t u žurnalistu 
Apolinaru Sinkevičiumi ir 
jo žmona Zinaida. Tai ma
lonaus būdo ir iškalbūs 
d r a u g ai. Susipažįstame, 
pasisveikiname. Vėliau sve
čiai ir aš buvome iškviesti 
pakalbėti.

Aš buvau nusistatęs pik
nike parinkti aukų Urugva
jaus pažangiųjų lietuvių 
laik rašo i u i “Darbas.” Ir 
pasekmės buvo puikios. Su
rinkau net $166.50! Auko
jo šie: po $10—W. Duben- 
dris, Ignas Kamarauskas ir 
E. Drobienė;, po $5—V. An
drulis, S. Ji Jokubka, A. Ma
ziliauskas, P. Puishis, P. Ka- 
ziliūnas, K. Davys, A. An
dri jai tis, S. Simanąusklehė,
A. Jonikienė; J. Mažeika 
aukojo $3; po $2—G. Mont
vilas, J. Marazienė, J. Pa- 
teckas, Ig. Urmonas, Julia 
Urmonienė, C. Dama laka s,
B. F. Kubilius, M. Butvilą, 
A. Grina, M. Wassel, B. 
Kirstukas, Miller, H. Pajau
jienė; po $1—B. Gelgota, 
M. Mikšrienė, A. Lisneck, F. 
Olsen, A. Bacevičienė, V. 
Kielienė, K. L., A. Dočkie- 
nė, J. Slench, P. Dūda ir D. 
Rimša. Širdingai ačiū vi
siems aukotojams.

Rugpiūčio 16 d. dar ap
lankiau draugus Jokubkus. 
Ten radau ir draugus Sin
kevičius. Onutė Jokubkienė 
ir mane pasodino prie stalo 
užkąsti. Stasys Jokubka pa
siima dvi knygas “Tėvų Že
mė” ir sako: Viena jums, o 
kita draugei Karosienei.

Tai matote, kaip buvo 
lengva įsigyti tokią puikią 
knygą. Knyga plačiai ir 
gražiai pavaizduoja nūdienį 
gyvenimą Lietuvoje.

Chicagoje išbuvęs visą sa
vaitę, grįžau namo, kur ma
nęs laukė mano žmona Mar
tha.

Ignas Kamarauskas

Švenčionių rajono Adutiškio vidurinė mokykla
A. Tumėno nuotrauka

■i

Miamio miesto gatvių ju
dėjimo reguliuotojas nu
stebo: pro jį pralėkė auto
mobilis, valdomas beždžio
nės. Tuoj pat jis buvo su
stabdytas. Sėdėjęs š a 1 i a 
neįprasto vairuotojo auto
mobilio savininkas polici
ninką pakvietė pasivažinė
ti po miestą. Beždžionė vai
ravo, tiksliai laikydamasi 
juėdjimo taisyklių. Vis dėl
to valstijoje, kur įvyko šis 
atsitikimas, buvo išleistas 
įstatymas, draud ž i a n t i s 
beždžionėms sėdėti prie 
automobilio vairo.

Bordentown, N. J.—Gais
re žuvo gaisragesių virši
ninkas ir keturi gaisragesiai 
buvo sužeisti.

Tokijas: — Japonijos karo 
laivynas praveda manevrus 
Pacifikea

Kaip laikraščių skaityto
jai žinote, laike vajaus yra 
užrašoma daugiausia trys 
laikraščiai—“Vilnis,” “Lais
vė” ir Kanados “Liaudies 
Balsas.” Visi malonėkite 
kreiptis pas čia suminėtus 
vajininkus, o jums bus drau
giškai patarnauta, ir uį tai 
jums būsime dėkingi.

Taipgi, kurie norite užra
šyti savo giminėms ar drau
gams į Lietuvą Amerikos 
laikraštį, mes, vajininkai 
mielai patarnausime. vt

Laikraščių vajus tęsis iki 
1972 metų pradžios, bet ne
laukite vajaus pabaigos — 
stenkitės atsinaujinti, kaip 
greit galima.

Vajininkai yra šie:
J. K. Alvinas, 708 S. Do> 

chester Ave., Royal Oak, 
Mich.

Adella Wardo, 13590 Far
ley St., Detroit, Mich.

Svarbiame reikale pašau
kite telefonu:

Adella — K E 7 1994
J. K. Alvinas—541-8680 
Vasaros karščių vargai 
Gavau, keletą laišku iš 

skirtingų valstijų ir iš toli
mos Kalifornijos. Ten la
bai žmonės nusiskundžia- 
si, kad per keletą mėnesių 
neturėjo lietaus. Išdžiūvo 
daržai, žolė ir medeliai. Ro- / 
yal Oak gatvėse susirgo 180 
gražių medžių.

Alvinas ?■
t
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.Marijoną Kazlauskienę 
, prisiminus

Rodos, dar taip neseniai 
matėme draugę Marijoną 
Kazlauskienę - Šimoliū- 
niūtę, o jau suėjo rugsėjo 
18 dieną treji metai, kai 
tragiškai užgeso jos gyvy
bės liepsnelė. ....

žmonių gyvenimas yra 
panašus, nors vieni jų pra
leidžia jį naudingai ir siek
dami skaistesnės ir gražes
nės ateities ne tik sau, bet 
ir ateinančioms kartoms, o 
kiti gyvena tik tam, kad gy
venti. Tuos, kurie gyvena 
ne sau, o visuomenės labui, 
reikia priskaityti prie pil
nai atliekančių žm o g a u s 
pareigą. Prie tokių galima 
priskaityti ir velionę Mari
joną Kazlauskienę.

Ji atvykusi į šią šalį dar 
jaunystėje, pas savo brolį, 
turėjo progos suprasti dar
bo žmogaus
riimo dalią. Būdama pilna 
j*aunatviškos 
gabumų, ji 
veltui. Lankė susirinkimus 
ir klausėsi pamokinančių 
kalbų. Netrukus pati stojo

|pos pirmininkės pareigų ir 
veikimo, nes skaudi liga 
buvo suspaudusi ją. Tačiau 
jos noras gyventi ir didelis 
ryžtas, ligą sumenkino. 
Nors veikime mažiau bega
lėjo dalyvauti, bet pinigiš- 
kai dažnai paremdavo pa
žangų judėjimą.

Prisiminus tą nuoširdžią 
darbuotoją, ir kadangi mes 
jos jau neturime gyvųjų 
tarpe 3 metai, norisi pasa
kyti, kad ji gyveno ne tik 
sau, bet ir ateinančių kar
tų gerovei. Jos gražūs ir 
pavyzdingi darbai pasiliks 
gyvi ją pažinusių draugų 
atmintyse, o kilnus atmi
nimas nebus užmirštas ne 
tik jos vyro, dukros, žento, 
anūkų ir seselių, bet ir visų 
ją pažinusių. Mes lanko
me ir lankysime jos kapą 
Vestal Hills Parko kapinė
se ir minėsime jos gražius 
visuomeninius darbus.

Seselė Ona

St. Petersburg, Fla

sunkaus gyve-

energijos ir 
neleido laiko

Hartford, Conn.
Po ilgos pertraukos vėl 
prasideda parengimai 

svetainėse
Spalio 3 dieną Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Draugija 
Įrengia pietus su žaislų pa- 
, marginimu. Pradžia 1 vai. 
ĮGaspadinės žada duoti ge- 
Vus pietus, o po tam svečiai 
galės draugiškai pažaisti už 
labai prieinamą kainą.

Metinis “Laisvės” paren
gimas įvyks spalio 17 dieną, 
sekmadienį. Pradžia 1 vai. 

| Laisvės Choras dalyvaus su 
! gražia menine programa. 
I Labai rūpestingai rengiasi 
|W. Hollis, kad programa 
ibūtų įvairi ir turininga. 
Bus gražių ir solo dainelių.

Taigi, visus kviečiame da-
į pažangias organizacijas ir lyvauti, gražiai praleisti po- 
atidžiai dalyvavo ju veik
iu

Velionė nebuvo tik eilinė 
narė. Ji jau buvo prasila
vinusi moteris ir užimdavo 
organizacijų 
pareigas. Per kelis metus 
ėjo LDS 6 kp. pirmininkės 
pareigas, naujų narių įra
šymo vajuose. Laikraščių 
“Laisvės” ir “Vilnies” va
juose per eilę metų buvo 
nepavaduojama vajininkė, 
gražiai pasirodydavo, nes 
turėjo plačią pažintį ir mo
kėjo su įvairių minčių žmo
nėmis gražiai sugyventi.

Tūlam laikui jai teko pa
sitraukti nuo LDS 6 kuo-

komitetuose

pietę su mumis ir tuomi pa
remti “Laisvę”. Ir patys 
gražiai pasižmonėsite už la
bai prieinamą kainą.

Rengėjai užtikrina, kad 
jie priims visus ir gerai pa
vaišins, kaip visada Moterų 
Klubas padaro.

Abu parengimai Įvyks 157 
Hungerford St. salėje.

Rengimo Komisija

Washingtonas. — JAV iž
do pasekretoris Volcker in-

Rugsėjo 5-ąją, 314—15th 
Ave. So., įvyko LLD 45 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Jį 
atidarė kuopos pirmininkė 
Paulina Blaškienė, o susirin
kimą pravedė V. Bunkus.

Pirmiausia minute tylos 
pagerbtas miręs kuopos na
rys Antanas Vėgela.

Kuopos valdyba ir pramo
gų komisija pateikė prane
šimus.

Finansų sekretorė A. Jure
vičienė pranešė finansų bei 
narių stovį. Taipgi priminė, 
kad mūsų kuopa sparčiai 
auga narių skaičiumi. Šian
dien ir vėl įrašėme tris nau
jus.

Kuopos iždininkas Jonas 
Rūbas sutiko su finansų se
kretorės pranešimu.

Pramogų komisija šiam 
mėnesiui pasiliko senoji, tik 
vieton sergančio V. Vilkaus- 
ko sutiko dirbti V. Bunkus.

Komisijų pranešimus su
sirinkimas užgyrė vienbal
siai.

J. Rūbas tarė keletą žo
džių apie mūsų kuopos na
rį A. Vėgela. Vėgela dar 
sveikas būdamas įteikė kuo
pos valdybai raštelį ir pini
gų, kad jam mirus, jo lai
dotuvių dalyvius pavaišin
tų pietumis. Jo pageidavi
mas išpildytas.

Kalifornietė K. Karosienė 
prisiuntė kuopai padėkos 
laiškutį už prisiminimą jos 
gimtadienio.

Chicagos “Vilnies” vajus 
prasidės šio mėnesio 15-ąją. 
Saint Petersburg© “Vilnies” 
va jĮninku šuo tiko būti Jo
nas Stančikas, kuris praei
tais metais laimėjo pirmą 
dovaną “Vilnies” vajuje.

Povilas ir Aldona Alek
nai šią vasarą viešėjo Lie
tuvoje. Jie pasikalbėjo su 
Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komitetu. Su
žinojo, kad Amerikos Liet. 
Liter. Draugijos leidiniai 
yra pageidaujami Lietuvo
je.

Sutvarkyti knygas ir jas 
pasiųsti Lietuvon į komisi
ją išrinkti šie asmenys: 
Aldona Aleknienė, Walteris 
Dubendris ir Pranas Bun
kus.

Mūsų ligoniai
Povilas Pučkorius susirgo 

influenza. Jau trečia savai-

V. J. Valley vėl buvo nu
gabentas ligoninėn. Ten 
pabuvęs keletą dienų sugrį
žo ir gydosi namie.

Juozas Stanelis sugrįžo iš 
ligoninės, gydosi namie.

Petronėlė Simėnienė per
gyveno didelį skausmą dėl 
palūžusio rankos riešo. Jau 
susveiko. Malonu buvo ją 
sutikti mūsų pobūvyje.

Susirinkimą pabaigus, 
mūsų šeimininkės pateikė 
pietus. Visiems pavalgius, 
Justinas Stančikas paprašė 
Aldoną Aleknienę pasidaly
ti su mumis savo įgytais 
įspūdžiais Lietuvoje.

Aldona pirmiausia sveiki
no nuo “Gimtojo krašto” 
personalo, taipgi nuo dien
raščio “Tiesos” leidėjų ir 
nuo daugelio kitų Lietuvos 
žmonių. Aldona sakė:

“Labai džiaugiuosi ir esu 
laiminga aplankiusi Tarybų 
Lietuvą. Lietuvoje lankiau
si 1960 metais, dabar pa
mačiau didelį pasikeitimą, iš
nyko bakūžės samanotos. 
Lietuva klesti visose gyve
nimo srityse. Plačiai pake- 
liavom po Lietuvą, aplan
kėm savuosius. Visur bu
vome mielai sutikti ir pa
vaišinti.”

Pristatytas ir Povilas 
Alekna tarti keletą žodžių. 
Jis skaičiais nurodė, kiek 
yra pasiekta Lietuvo
je prie socialistinės san
tvarkos moksle, agrikultū
roje, pramonėje ir visose 
kitose srityse. Taipgi pri
minė, kad Lietuvos žmonių 
didžiausias troškimas — tai 
pasaulinė taika.

Sekanti kuopos pramoga 
įvyko šeštadienį, rugsėjo 11 
toje pačioje salėje. Svečių 
susirinko, kaip ir visuomet, 
pilna salė. Mūsų rūpestin
gos šeimininkės pavaišino 
pietumis. Po pietų svečiai 
linksmai šoko iki vakaro.

Šeštadienį, rugsėjo 25, bus 
pietūs ir muzika pasišokti. 
Vieta: 314 — 15th Ave. So. 
Kviečiame visus.

V. B—nė

Cranford, N J.
Iš pagerbimo L. šerelie- 
nės ir L. Vaičionienės

Tų dviejų draugių pager
bimui parengimas pavyko 
pusėtinai gerai. Nors jis 
buvo nelabai skaitlingas, ta
čiau kuomet, apart įžangos 
tikietų, daugelis jų artimų
jų ir draugų prisidėjo su 
dovanomis, nuo kurių neat
sisakė ir jos pačios, aukoda
mos daug dalykų ir įdeda
mos daug darbo, parengimą 
padarė pasekmingu.

Prisidėj o šie asmenys: 
Wally Sherelis, Lillian She- 
relienės sūnus, M. Barkau
skienė, J. Grybas, Antanas 
Staniulis, Thelma Makutė- 
nas, B. Shimkienė ir Ignas.

Pasekmės to viso paren
gimo: Įplaukė $226, išlaidų 
$56. Pelno liko $170. Pelnas 
paaukotas “Laisvei”.

Širdingai dėkoja visiems 
dalyviams ir visiems prisi- 
dėjusiems prie šio parengi
mo LLD II Apskritis ir 
Kuopa.

54

Ignas

Binghamton, N. Y.
Banketas ir filmų rodymo 

vakaras
Šetadienį, spalio 9 dieną, 

Amerikos Legiono salėje 
įvyks LDS 6 kuopos meti
ni s- tradicinis banketas ir 
naujų filmų iš Tarybų Lie
tuvos rodymas. Rodys drg. 
Jonas Grybas iš New Yor- 
ko. Pradžia 6 vai. vakare. 
Įžanga $3 asmeniui.

Šio banketo rengimo ko
misija rūpestingai darbuo-

HELP WANTED-MALE-FEMAL1
BATCH MAKER. Paint mfgr. 

Experienced. Steady work, good pay, 
all benefits. Call 201-344-8000, bet
ween 12 and 2 PM.

(66-75)

PORTERS. 18 yrs. of age or over. 
Will train the inexperienced. Free 
coffee breaks and lunches in beauti
ful Colonial surroundings. Blue Cross 
and Blue Shield. 8 pd. holidays, va
cation, etc. We are an equal oppor
tunity employer. Contact Convales
cent Center, 1515 Lamberts Mill 
Rd., Westfield, N. J. M (70-75)

3 LABORERS WITH 
TRANSPORTATION.

GOOD PAY WITH RAISE.
201-236-6249

(71-77)

CARPENTRY & MASONARY 
All Types — Estimates 

Cheerfully Given. 
201-236-6249

(71-75)

WEB PRESSMAN — offset to 
work in expanding Co. — back
ground forms & commercial job shop 
helpful. Opportunity to advance to 
your potential. Call 201-548-1054.

(71-79)

MEN & WOMEN WANTED for 
Food Processing Plant, also 1 all 
around Truck and Plant mechanic. 
30. Some light typing and taking 
30. Some light typing & takink 
phone orders. Must be Good 
figures.

201-521-3338.
Ask for Mr. Abbott.

(71-80)

with

COUPLE or MATURE woman to 
live in. Housekeeping and cooking. 
Own living quarters, with private 
bath and TV. Excellent salary. Ex
perienced and. refs. Family of 5. 
School age children. Chestnut Hill. 
215-CH-2-6288, (73-74)

HELP IANTED--MALE-FEMALB
AUTO BODY MAN and Bear 
Machine operator. Experienced. 
Call WALTER’S AUTO BODY 

201-727-3660.
(70-74)

Wanted. Experienced sheet metal, 
metal tubing and wire set-up men 
(2), combination men. GARDEN 
STATE MOUNTING AND FINISH
ING, 780 Freylinghusen Ave., New
ark, N. J. 201-242-7200. Mr. Nass- 
our). (67-73)

COOK — INSTITUTIONAL

CALL— EV 2-4963

BETWEEN 2—4 P. M.
(71-73)

Air conditioning. Refrigeration 
mechanic for top commercial serv
ice and installation shop. Top pay, 
excel, benefits, full time, year round. 
United Comm. Ref. Hillside, 201- 
923-2113. Alex Fiedler.

(72-75)

MEN willing to train hand squee
gee pushers, automatic press oper
ator and helper. Exp. pref, willing 
to train. Steady full time company 
benefits. Color reproductions, Gar
den State Rd., Union, N. J. 686- 
4780. (72-74)

ATTENTION
Web Pressman-Offset to work in 

Expanding Co. — background forms 
& commercial job shop helpful. Op
portunity to Advance to your po
tential. Metuchen, N. J. Call 201- 
548-1054. (72-78)

EXPERIENCED MACHINIST 
OR TOOL MAKER

With roll forming background pre
ferred. Apply in person to Mr. Sam 
Greene — Greene Hammer Metal 
Products —. 15 Rechboyton Road, 
Dover, 201-366-3070.

(72-76)

formuoja, kad per šių metų lte guli ligoninėje. Sveikata 
pirmą pusmetį federalinė gerėja.
valdžia turėjo 9 bilijonų do
lerių deficitą.

Ištisus 12 metų prancūzas 
Raimondas Alivjė išlaikė 
savotišką “pasaulio rekor
dą”: per 56 sekundes spė
davo paplauti ir išdarinėti 
vištą. Neseniai jį pralenkė 
anglas Makeilas — tą pačią 
operaciją jis atliko per 49 
sekundes. Makeilas pasie
kė ir kitą “rekordą” — per 
70 sekundžių suvalgė vištą.

jasi kad jis būtų vienas iš 
geriausiai pavykusių, ir ji 
kreipia didelį dėmeisį į vi
sus vietos ir plačios apylin
kės lietuvius ir prašo jų 
nepraleisti šios progos, nes 
tokios progos nedažnai at
eina į mūsų koloniją. Tad 
visi dėkime pastangas, kiek 
kuris išgalime. Patys da
lyvaukime ir kvieskime sa
vo kaimynus.

Su pakilusiu ūpu darbuo
jasi rengimo komisija: Ma
ry Lynn, A. ir M. Burtai, 
L. Mainionienė, A. Maldai- 
kienė, A. Mainionienė ir N. 
Mačiukienė, Lad vakaras 
būtų sėkmingais. Pagelbė
kime jai maistu ar pinigais 
prisidėdami pagal i š g a lę. 
Širdingai prašome visus bū
ti laiku — 6 vai. vakare.

Rengimo komisija

Full
SUPERVISOR — R.N.

time evenings. Liberal benefits.
Van Dyk Manor, 

445-8200.
Richwood, N. J.

(71-77)

MAN FOR
MODERN DAIRY FARM

in Columbia County, must be ex
perienced milker, top salary, with 
earned raises to right man, good 
housing with utilities. Excellent 
school district. Code 518-348-8196.

(72-76)

GIRLS WANTED

Clerk — Typist
Answer telephone 

switchboard. Also Girl for 
picking and billing. Apply

Or
in

RN and LPN. For small Nursing 
home. Part time.
HOMESTEAD NURSING HOME
119 Broadway, Freehold, N. J. 

201-462-0444.
(73-77)

4216

No
dor
person:

AMBASSADOR LACE & 
EMBROIDERY CO.

Palisade Ave., Union City, N.J.
(73-75)

Gerą cukrinių runkelių derlių išaugins Kėdainių 
rajono Aristavos kolūkio valstiečiai: čia jais apsėta 70 
hektarų. Pasėlius prižiūri mechanizatoriai.

Ae Dilio nuotrauka

1 / ROCHESTER, N. Y. ' ' ■

1 Mirus

P Daratai Valtienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesio valau-

doje jos vyrui Jonui Vaitai, sūnui Geddy, dukrai
Daratai, marčiai Daratai Vaitas, anūkei Karen
dviem proanūkėm Debbie ir Kathy, taipgi gimi-
nėms Lietuvoje ir Amerikoje draugams.

K Žemaitienė M. Žemaitienė
A. L. Bekešiai J. K. Savarinai
O. Galinat J. L. šopiai
F. J. Kontenai V. Poškienė
K. V. Zlatkai Mr. ir Mrs. A. Orlen
V. Greibienė Mr. ir Mrs. G. Savage
P. O. Malinauskai Mr. Giedraitis
Mr. ir Mrs. Dobons Mr. ir Mrs. Maneliai
Mr. ir G. Mokerj J. A. Milleriai
Mr. ir Mrs. R. Sheralis P. Žirgulis
V. Bulienė A. Uisavičienė I
N. Baltakienė J. V. Rinkevičiai 1

( Ona Gricienė F. Gricius 1
H. Grižienė H. Velikiene 1

Čarlis šaliūnas ištiktas 
paralyžiaus, gydosi priežiū
ros namuose.

1

$

*įž fa \

LDS 6 kuopos nariams
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyks spalio 4 dieną 
Sokol salėje, 2 2 6 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes turime daug svar
bių reikalų atlikti.

LDS 6 kp. fin. seki’.

%

e

r, . ■■ -jo -*• -■ • - • • - • .

Philadelphia, Pa.
Pranešimas

LLD 10-tos kuopos susi
rinkimas įvyks, spalio 3

N. 6th St. salėje.
Be kuopos bėgančių rei

kalų, bus renkami delega
tai į LLD 6-tosios apskri
ties konferenciją, kuri įvyks 
17 d. spalio, Chester Pa. 
Prašomi atvykti į susirin
kimą visi nariai.

Valdyba
(73-74)

Hartford, Conn.
Dėmesio!

Rugsėjo 26 dieną Įvyks 
Namo bendrovės šėrininkų 
banketas - koncertas. Dai
nuos Laisves choras. Vieta: 
157 linge rf o rd St. Pradžia 
1 vai. Kaina $3.

Labai svarbu visiems šė- 
rininkams dalyvauti, būti
nai atnešti po dovanėlę iš
leidimui. Tikimės daug sve
čių turėti. Gerai pavaišin
sime.

Kas atsimena praeitą pa
vasarį mūsų parengimą, bu
vo visi patenkinti, o ypač 
daug džiaugsmo sukėlė lai
mėjimų stalas.

Iki pasimatymo.
Rengimo komisija

J. De Čarli 
H. Carlson 
J. Chernauskas 

(72-73)

GLASS CUTTER-GRINDER. Ex
perienced. to cut all thickness of 
glass, free hand. Must know dimen
sions in metrics and American sys
tem. Salary open. 201-256-6200. X10.

(73-77)

KNITTERS. Threaders, Wrappers 
and Foremen wanted.

Call 201-345-2800.
FINTEX ELASTIC

10 Owens Dr., Wayne, N. J.
(73-79)

Somalyje sukurti specia
lūs daliniai kovai su bež
džionėmis. Mat, beždžionių 
gaujos nusiaubia miestų 
parduotuves, sandėlius, gy
venamuosius namus.

Žiogo klausos organai yra 
užpakalinėse kojose.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

PRESSMAN. For A. B. dick and
M. D. G. offset. Steady day job. 
Call BOISE-PRINTING 
appt. 122 E. Second St.,
N. J. 201-757-7200.

CO. for 
Plainfield,

(73-76)

Screw Machine Set-Up Man For 
Escomatics. Permanent good work
ing cond. A/C Growing plant with 
our own produucts, 8 paid holidays, 
paid vacation .other benefits, 211- 
4200: or apply in person. Johnson 
Engineering Co. Inc.

95 Summit Ave., Summit, N. J.
(71-75)

Maintenance worker. General clean
ing, able to do modern repairs. Must 
speak and write English. Must have 
owners license. Starting salary 
$5200.00 a year. Apply West New 
York Housing Authority, 6100 Adams 

Ave., West New York, N .J. 
201-868-6100

(71-74)

PRODUCTION WORKERS
GOOD WORKING CONDITIONS.

Steady employment.
Apply Fimbel Door Corp- 

Whitehouse, N. J. 
201-534-4112

(71-77)
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Sekmadienį Laisves salėje popiete su užkandžiais, vaišėmis ir menine programa.
Įėjimas nemokamas. Visi kviečiami

Pradžia 2 vai.
Pramogų Kalendorius *

NASTĖ BUKNIENĖ

An trukart tėviškės padangėj
(Tąsa iš pereito num.) 

Anykščiuose
“Tarybinės moters” vyr. 

redaktorės mielos Birutės 
Boreišienės pakviesta vieną 
dieną su ja nuvažiuojame į 
Anykščius. Ligšiol jau bu
vau mačiusi Lietuvoje daug 
gražių vietų, bet čia buvo 
ypatingai gražu. Tačiau 
Anykščių kraštas lietuviams 
brangus ne tik dėl savo 
gražios gamtos. Šiame kraš
te gimė, augo ir kūrė žymūs 
poetai ir rašytojai. Dabar 
jie jau mirę, bet jų kūryba 
ir atminimas gyvi žmonių 
tai-pe. Didžiulių medžių pa
vėsy, ant kalnelio, y r a na
mas, kuriame arti 30 metų 
gyveno ir kūrė rašytojas 
Vienuolis-Žukauskas. Visas 
jo mimas dabai' muziejus.

Wasted Lives
It’s said, it’s heartbreaking 

how many lives are being I 
wasted nowadays. Mad
ness of dings is crippling 
our youth beyond the point 
of “no return.”Dissatisfied, 
restless youth of this coun
try do not seem to really 
care what happens to them.1

War in Vietnam has tak- 
en an incredible number of 
lives and is still taking 
them. Where will it all end?

Many people are absolute
ly shocked by the bloodshed 
at the Attica prison. The 
use of violence there stands 
as one of the most callous 
and repressive acts ever 
carried out by a supposedly 
civilized society on its* own 
people. All of us who op
pose violence must deplore 
this use of force by so called 
responsible authorities. We 
must try to understand this 
event fully.

The demands of the in
mates at Attica were basic
ally reasonable and human. 
They asked for more rele
vant vocational shops and 
other plain necessities. The 
fact that they had to take 
over the prison only sug
gests the extent of their 
frustration and the lack of 
other channels to express 
totally legitimate grievan
ces. • IT,

Mayor Kenneth A. Gibson 
of Newark wrote in his 
statement immediately af
ter the Attica catastrophe: 
“We understand why these 
demands had to be made. 
But we must understand 
more than this. We must 
recognize the political 
awareness present in the in- 
mates’ actions. And we 
must see in this awareness 
an awakened desire of 
people to change and im
prove their conditions act
ively and constructively.

Across the country young 
men and women in prisons 
are becoming aware of the 
forces which have con
trolled their lives. Many of 
these people have previous
ly been uninvolved, alienat
ed, without direction. They 
now attempt to learn how 
to deal with these forces 
and institutions so that 
they might be able to shape 
their own destiny and that 
of their children.”

Use

Jis palaidotas kieme. Kapą 
puošia granito paminklas.

Toje pat sodyboje yra ir 
kitas muziejus. Tai Antano 
Baranausko klėtelė. Ji da
bar apgaubta kitu pastatu, 
kad jos neveiktų atmosfe
ros sąlygos ir kad ji ilgiau 
galėtų išlikti. Toje klėtelėje 
Baranauskas yra parašęs 
savo garsiąją poemą “A- 
nykščių šilelis.” Muziejaus 
darbuotojos ne tik man ap
rodė muziejus, bet ir su 
gražiu įrašu įteikė Vienuo
lio knygą ir apjuosė lietu
viška juosta. Taip pat pa
vaišino A n y k s č i ų vynu, 
skaniais skilandžiais ir ce
pelinais. Apdovanojo suve
nyrais.

Netoli nuo miesto, kaip tik 
prie Anykščių šilelio, yra 
garsusis Puntuko akmuo. 
Jame dail. Pundzius yra iš
kalęs Dariaus ir Girėno tes
tamentą ir reljefus. Moksli
ninkai aiškina, kad šis ak
muo ledynų atneštas iš Suo
mijos, o legenda sako, kad jį 
velnias numetęs. Sako, vel
nias norėjęs numesti šį 
akmeni ant Anykščių 
bažnyčios, bet patai- 

į'kęs kaip tik toje vietoje, 
kur dabar Puntukas stovįs. 
Kaip ten bebūtų, tokie pasa
kojimai davė sumanymų ir 
vietos menininkams, kurie 
ėmė gaminti suvenyrus ir 
juose vaizduoti, kaip vel
nias neša akmenį. Vieną to
kių suvenyrų ir man pado
vanojo. t

Aplankėme ir rašytojo Jo
no Biliūno kapą Liūdiškių 
piliakalnyje, netoli nuo 
Anykščių. Tas piliakalnis 
dabar vadinamas Biliūno 
vardu, nes Biliūnas, sako
ma, savo gyvenime jį labai 
mylėjęs. Biliūno gimtasis 
kaimas yra čia pat. Jame 
yra įrengtas jo memoriali
nis muziejus. Gi piliakalnio 
viršūnėje prie jo kapo pa
statytas ir aukštas obelis
kas, simbolizuojąs jo apsa
kymėlį “Laimės žiburys.” 
Užkopėme aukštais cemen
tiniais laiptais, kurie iš apa
čios veda prie Biliūno kapo 
ir paminklo. Viršuje buvo 
nepaprastai gražus vaizdas 
į visą apylinkę.

Savilionyse
Žiūrėdama į Biliūno pa

minklą, prisiminiau ir kitą 
rašytoją, kuris palaidotas 
savo tėviškėje ir taip pat 
ant aukšto kalno. Tai Rojus 
Mizara, tarp kitko, didelis 
mano ir Prano asmeninis 
draugas. Rojaus tėviškė tik 
skirtingoje Lietuvos vietoje 
— Dzūkijoje. Į Savi Ii o n is 
mane iš Vilniaus nuvežė 
drg. Rugienienė — ji pagal 
profesiją advokatė. Tai mū
sų aidietės K. Rušinskienės 
giminaitė. Nuostabiai gra
žios Rojaus gimtojo kaimo 
apylinkės. Iš tolo matyti 
Juodžio kalnas. To kalno 
viršūnėje amžino poilsio at
sigulė mūsų Rojus. Padėjau 
rožių prie kapo ir susijau
dinusi atsisveikinau.

Palangoje
Daug buvau girdėjusi 

apie Palangą o dabar štai 
ir pati savo kojomis žarstau 
smiltis ir braidau Baltijos 
vandeny. Koks malonus 
jausmas, kai kojos įgrimsta 
į minkštą, baltą smulkutį

smėlį o jūra šniogždama 
sveikina.

Mane į Palangą, kurią 
pirmą kartą savo gyvenime 
aplankiau, pasikvietė ir ma
nimi rūpinosi Leokadija 
Diržinskaitė su kuria ar
čiau susipažinau kai ji New 
Yorke 1967 m. praleido ke
letą menesių būdama Ta
rybų Sąjungos delegate SN- 
0 Generalinės asamblėjos 
sesijoje. Palangoje tuo me
tu vasarojo ir drg. Sniečku- 
vienė su anūkėle. Ji mudvi 
su drg. Diržinskaite buvo 
pas save pasikvietusi į sve
čius.

Bendrai Palangoje tuo 
metu buvo labai daug va
sarų tio jų. Jų savaitgaliais 
atvykdavo dar daugiau-pri
važiuodavo autobusais, dvi
račiais, motociklais. Visus, 
mat, Palanga vilioja savo 
nuostabiu pajūrio grožiu.

Turėjau progos ne tik pa
simaudyti Baltijos vandeny, 
pasideginti saulėje, bet ir 
pamatyti kai kurias Palan
gos įdomybes. Susipažinau 
su Palangos miesto meru 
drg. D. Puodžium. Juodu su 
drg. Diržinskaite man net 
knygelę apie Palangą pado
vanojo su gražiu įrašu.

(Bus daugiau)

Mieste pasidairius
Manhattane iš laivo iškel

tas automobilis turėjo 200 
svarų narkotikų 40 milijonų 
dolerių vertės. Prancūzijo
je narkotikai buvo paslėpti 
automobilyje. Areštuoti 5 
narkotistai, kuriems tas au
tomobilis priklausė.

•

Policijos komisionieriaus 
Murphy žygiai prieš kyšius 
smarkiai paveikė policiją. 
Šiemet jau areštuota 129 
žmonės, kurie bandė poli- 
cistus papirkti. Tokių areš
tų bus ir daugiau.

•

New Yorko valstija pa
skyrė miestui $3,200,000 ko
vai prieš kriminalizmą.

Bronxo darbo unijų vei
kėjai ’ruošiasi turėti karui 
moratoriumo demonstraci
ją spalio 13 d. prie County 
Court House.

•

5,000 pavaduotojų moky
tojų neteko darbo, kai mo
kyklų fondai buvo suma
žinti.

3,000 Western Union tele
gramų darbininkų grįžo 
darban, kai sutartis buvo 
unijos užgirta.

•

150 unijų vadų turėjo kon
ferenciją ir nusitarė su
rengti karui moratoriumo 
demonstracijas spalio 13 ir 
lapkričio 6 dienomis.

"r 1 •

60,000 vaistinių ir ligoni
nių tarnautojų unijos atsto
vai pareiškė protestą prieš 
algų įšaldymą.

Williamsburge tarp So. 1 
ir 2 St. prie Marcy Avenue 
areštavo 10 žmonių, apsigy
venusių tuščiuose namuose.

•

Šio miesto advokatų gru
pė ragina Senatą laikytis 
antikarinio nusi s t a t y m o, 
neremti prez. Nixono kari
nės programos, sulaikyti 
karui skiriamus fondus.

Rep.

Iš Moterą Klubo susirinkimo
Rugsėjo 15 d. įvykusiame net keletą parengimų “Lais- 

Niujorko Lietuvių Moterų ve” 60 metų gyvavimo ju- 
Klubo susirinkime narių at
silankė nedaug, nes buvo 
labai karšta diena, bet ku
rios atėjo, visos buvo pilnos 
energijos ir gerų sumany
mų dėl klubo žiemos dar
buotės.

Susirinkimą pradėjo klu
bo pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė ir ji buvo išrinkta vaka
ro vedėja. Ji trumpai papa
sakojo iš savo viešnagės 
Lietuvoje. Ji sakė, kad tu
rėjo ne vieną pasikalbėjimą 
su moterimis Lietuvoje apie 
mūsų klubą. Jos seka mūsų 
klubo veiklą. Yra Lietuvo
je ir mūsų klubo narių, ir 
jos prašė pasveikinti klubie- 
tes. Narės priėmė tai su 
gausiu plojimu.

Valdyboje buvo pakaita, 
nes finansų sekretorė Lilija 
Kavaliauskaitė išėjo į ligo
ninę. Anna Yakštis, iždinin
kė, apsiėmė laikinai vesti 
abu postus.

Skaitytas laiškas iš “Vil
nies” administracijos, kvie
čiant mus pasidarbuoti “Vil
nies” naudai. Klubas pa
skyrė $25. Kitas laiškas bu
vo iš “Laisvės” reikale fon-

biliejui. Pelno padarė ne
mažai.

Nutarta rengti klubie- 
tėms pardvaišinimo popietę. 
Narė Julia Lazauskienė su
tiko duoti vietą savo sode, o 
vaišes paruošti apsiėmė E. 
Siaurienė ir N. Ventienė. 
Šis pobūvis įvyks spalio 2

Taipgi nutarta surengti ' 
pobūvį spalio 24 d. ir kviesti 
Stefaniją Masytę atvykti su 
filmais.

N. Ventienė parvežė lin
kėjimų klubietėms iš Flo-j 
ridos nuo draugių ir drau
gų. Dėkojame.

Šiame susirinkime prisi
dėjo aukomis šios draugės: 
A. Vaznienė ir J. Anskienė 
no $5; A. Quater $2 ir V. 
Brusokienė $1.

Sekančiam susirin k i m u i 
vaišes paruošti apsiėmė B. 
Keršulienė ir N. Ventienė.

Po susirinkimo pasivaiši
nome. Ieva Mizarienė vai
šino “paukščių pieno” sal- 
dainėmis iš Lietuvos. Atsi
rado ir daugiau ko.

Klubietės nepamirškite 
ateiti į susirinkimą spalio 

do ir vajaus. Paskyrėme|20 d., 2 vai. po pietų. Jau 
$50, ir nutarta atnaujinti bus šaltoka, tai “no excuse” 

1 ■ neateiti.
Adelė Rainienė
Vakaro korespondentė

keturias prenumeratas, ku
rias mes turime išrašę Lie
tuvoje kolūkiečiams, sene
lių namams ir Kuršėnų vai
kų namams. Skaitytas Lie
tuvių Namo Bendrovės laiš
kas, kuriame kviečia išrink
ti atstovą į suvažiavimą. Iš
rinkta Elena Siaurienė.

E. Siaurienė raportavo iš 
dovanų komisijos veiklos. 
Atrodo, kad dovanų gau
name kas mėnesis, ir klu
bui lieka nerpažai pelno.

A. Rainienė raportavo iš 
LLD 2-osios apskrities. Sa
kė, kad apskritis veikia ge
rai. Šiais metais surengė

Apie Aido chorą
Praėjusią savaitę įvyko 

Aido eboro šio sezono pir
mosios pamokos, į kurias 
atsilankė beveik visi aidie- 
čiai, ir džiugu buvo matyti 
vieną naują narę. Taip pat 
tikimasi ir daugiau naujų 
narių.

Kalbėta apie Aido choro 
veiklą ir jo 60 metų sukak
tį, kurią atšvęsime sekan
čių metų pavasaryje. Visi 
draugiškai pasivaišinome ir 
pasikla u s-Ž m e viešėjusiųjų 
šią vasarą Lietuvoje aidie- 
čių N. Buknienes ir I. Mi- 
zarienės pasakojimų apie 
viešnagę Lietuvoje ir jų da
lyvavimą kultūrinėse suei
gose. M. Stensler pasakojo 
apie savo apsilankymą 
Saint Petersburge, Florido
je. Kadangi tuo pačiu lai
kotarpiu ten lankėsi aidie- 
čiai V. Bekeris, N. ir P. 
Ventai ir N. ir A. Iešman
tai, tai jie turėjo progos ten 
pasirodyti su dainomis, kas, 
žinoma, buvo naujenybė flo- 
ridiečiams, ir jie buvo labai 
patenkinti. Kalbėjo ir mū
sų mielasis aidietis J. La
zauskas, kuris visuomet ku
pinas gražaus humoro. Jis 
palinksmino aidiečius su 
savo ypatingais šposais. Va
karo tvarką pravedė pirmi
ninkas J. Grybas, priminda
mas apie mūsų mielosios ai
dietės Lili jos Kavaliauskai
tės pašlijusią sveikatą. Kal
bėjo su viltimi, kad jinai ge
riausiai susveiktų ir vėl bū
tų mūsų tarpe.

Prie vaišių asmeniškai pri
sidėjo N. Buknienė (lauktu
vės iš Lietuvos), J. Lazaus
kienė atnešė savo darže au
gintų daržovių ir vaisių, p J.

Rugsėjo 26 d.
Tai bus sekmadienis -— 

Įvyks “Laisvės” oficialus 
atidarymas Jubiliejinio va
jaus. Pradžia 2-rą valan
dą dieną. Turėsime gražią 
programą ir užkandžių. 
Prašėme dalyvauti. Kviečia 
Spaudos Bendrovės direk
toriai.

Spalio 9 d.
Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
J. Grybas iš New Yorko. 
American L e g i o n salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

socialis pobūvis pas K. J. 
Čiurlius. Prašome šią die
na rezervuoti.

♦

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. Ozone 
Bark, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

“Angela Davis Diena” 
New Yorke

šį šeštadienį, rugsėjo 25 
dieną, Manhattano didžia
jame Central Parke ruošia
ma demonstracija už išlais
vinimą profesorės Angela 
Davis. Ji tebelaikoma kalė
jime Kalifornijoje. Neišlei
džiama nė po kaucija iki 
teismo. j

Niujorkiečiai s u is i r i n k s 
tūkstančiais, kad užprotes
tuotų prieš tokį elgimąsi su 
šia įžymia mokslininke ir 
pareikalautų, kad iji būtų iš
leista po užstatu iki teis
mo.

Protesto ir reikalavimo 
demonstraciją ruošia Ne Wj 
Yorko Free Angela Davis 
komitetas. Kviečia visus 
geros valios niujorkiečius 
dalyvauti.

Bus įžymūs kalbėtojai. De
monstracija prasidės nuo 1
vai. po pietų ir tęsis iki 4.

Iš visur apie viską
Afrikos miškuose tarp Ga

nos ir Kongo auga maži 
krūmokšniai su smulkiomis
uogomis. Tos uogos turi 
nuostabią savybę. Kai tik 
žmogus jų suvalgo, pasikei
čia skonis: rūgštus valgis 
tampa saldžiu. Po 2-3 va
landų skonis atsitaiso.

Seniausia pasaulyje vais
tinė yra Romoje. Ji veikia 
nuo 1070-ųjų metų. i

Motery Klubo narėms
Spalio 2 d. sueikime visos 

pas draugus Julytę ir Joną 
Lazauskus. Kaip žinote, jie 
mums pavedė savo daržą tai 
popietei, kad mes galėtume 
suėjuseios gražiai pasikal^Grybas pavaišino stipresniu 
beti, pasivaišinti. Visos bū-i gėrimu. Patiekime maisto 
kime 2 vai. po pietų ir at- padirbėjo N. Buknienė ir H. 
siveskime savo draugus.

Maisto gaminimu rūpina
si mūsų nenuilstančios na
rės — Elena Siaurienė ir 
Nelė Ventienė. Būtų gerai, 
kad atsirastų “ukvatninkiu” 
ir joms padėtų. Jei kas ma
note kaip nors prisidėti su 
pyragu bei kuo kitu, pra
neškite.

Lazausku vieta: 114-15— 
122nd Street, South Ozone 
Park.

Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities me

tinė konferencija prasidės 
11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta : 339 E. 4th St, 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite delegatus. Delegatai 
pribūkite laiku.

Kviečia Apskrities
. Komitetas

Feiferienė.
Daug didelių darbų stovi' 

prieš aidiečius, ir turime 
juos atlikti taip, kaip pri
dera. Su gera kooperacija 
mes juos sėkmingai atliksi
me. H. F.

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.*
Įvyks Banketae-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai, 157 
Him ger f ord St. Rengia 
Liet. Moterų Klubas. Pie
tūs—1 vai.

Pirmininkė

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose pasirodė anekdotų au
tomatų. Reikia įmesti 10 
centų monetą, ir išgirsi vie
ną iš 240 anekdotų, užrašy
tų magnetofono juostoje.

Spalio 24 d.
Niujorko Moterų Klubo 

popietė, Laisvės salėje. Vė
liau duosime daugiau infor
macijų.

Spalio 30 d.
1-ma kuopa ruošia 

“Laisvės” salėje, 
Bus rodomi

Prašome įsitėmyti
The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the 
USSR is to purchase for them

PREFERENTIAL SPECIAL
which can be 
first - quality
in the special Vneshposyltorg 
foreign currency ^stores

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.

LDS 
popietę 
Ozone Parke, 
filmai.
parengimo datą ir dalyvau
ti.

ROUBLE CERTIFICATES
redeemed for

merchandise

For the new catalogue 
explaining the certificates and Orders 

apply to any of our affiliated firms
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
488 Madison A ve., 21 st f L, New York, N. Y. 10022 
Tel. 212-758-1150-51
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel. 212-581-7729

or directly to:

PODAROGIFTS, INC.
WE SPEAK ALL LANGUAGES

210 Fifth Avenue New York, N. Y. 10001 
Tel.: 212-685-4537

Dar prie “Vilnies” fondo,
Dar prisidėjo prie “Vil

nies” fondo su $5 auka An
ne Yakštis.

Šiandien išsiunčiu čekį 
vilniečiams už $223. Tiek 
per mane gauta aukų.

Su šiuo baigiu darbą rin
kimo aukų vilniečiams, nes 
jau prasideda mūsų laikraš
čio “Laisvės” vajus.

Ieva Mizarienė

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, spa
lio 6, Laisvės salėje. Kvie
čiame visus kuopos narius 
dalyvauti. Atostogos praėjo. 
Turime pasitarti apie LDS 
veiklą. Pradžia 6:30 vai. va-/ 
kare.

Valdyba




