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KRISLAI
Nixcnas vėl pranašauja 
Prasti jo naujieji vaistai 
Pelnagrobiai džiaugiasi 
Filmas apie Sacco ir Vanzettį 
Kalėjimo sargų suokalbis

J. Gasiūnas
Prez. Nixonas savo ekono- 

minėn programon įjungė kai- 
nų-algų įšaldymo pratęsimą 
neribotam laikui, iki būsianti 
infliacija sulaikyta.

Kainų — algų įšaldymas, 
Nixonas sako, pakeisiąs pra
moninę gamybą, suteiksiąs 
daugiau darbų ir pažabosiąs 
♦nfliaciją. Mes, girdi, susi
jauksime naujos gerovės, ko
kios Amerikoje dar nebuvę. 
Nedarbas pranyksiąs.

Pelnai neturi būt įšaldyti 
ar kontroliuoti, nes jie neša 
visiems gerovę, sako Nixonas.

šių metų sausio 4 d. Nixo
nas taipgi pranašavo, kad 
šiais metais ekonomika bus 
praplėsta, infliacija būsianti 
sulaikyta, nedarbas žymiai 
sumažės.

Prabėgo šių metų 9 mėne
siai. Per tą laikotarpi nieko 
panašaus neatsitiko, ką Nixo
nas pranašavo. Kaip tik prie
šingai. Pramoninė gamyba 
sumažėjo, nedarbas padidė
jo, infliacija pasiekė labai 
aukštą laipsnį. Prezidentas 
buvo priverstas griebtis griež
tų priemonių kainoms ir al
goms sukontroliuoti.

Neatrodo, kad ir naujieji 
Nixono vaistai galėtų pagydy
ti rimtai sergančią ekonomi
ją', jeigu karas nebus baigtas.

Kam pelnus pažaboti? Lai 
pelnagrobiai tunka, dar dau
giau pelnų kraunasi.

štai General Motors korpo
racija paskelbė per pirmąjį 
šių metų pusmetį padariusi 
pelno daugiau kaip 2 bilijo
nus dolerių. Pelnai pakilo 43 
procentus.

Ford Motor kompanija per 
tą patį laikotarpį pelnė 367 
milijonus dolerių, nepaisant 
65 dienų streiko. Taip ir ki
tos korporacijos žeriasi did
žiulius pelnus.

Taip bus ir kainų-algų kon
trolės metu. Darbininkai ir 
mažieji biznieriai turės daug 
nuostolių. Didžiosios korpo
racijos dar daugiau nutuks.

New Yorke Baronet teatre 
rodomas svarbus filmas iš 
Sacco ir Vanzetti gyvenimo. 
Veikiausia jis rodomas ir ki- 

‘ tuose miestuose.
Filmas parodo, kaip šiedu 

prieš skurdą ir priespaudą 
kovotojai buvo sufremuoti, 
apkaltinti žmogžudystėje ir 
elektros kėdėje sudeginti. Jie 
buvo reakcijos aukos. Kai 
tūkstančiai sveturgimių buvo 
areštuoti palmerinio siautėji
mo metu, šimtai deportuoti, 
Saęco ir Vanzetti įsijungė 
areštuojamus ginti. Prieš juos 
suokalbis sudarytas jais atsi
kratyti.

šis filmas parodo suokalbi
ninkus tikroje šviesoje. Pana
šūs suokalbininkai dabar nori 
apsidirbti su liaudies kovotoja 
Angela Davis.

San Quentin kalėjimo sar
gai kalbino kalinį Allan Man
omo nužudyti negrą kovotoją 
George Jacksoną.

Paleistas iš kalėjimo Manel
io televizijoje paskelbė savo 

pareiškimą, kuriame nurodo, 
kad sargai jam ir peilį siūlė,

S. Agnew visur pasitiktas 
protesto demonstracijomis 

prieš karą Indokinijoje

Kanados kardinolas ragina 
sinodą sutikti moterims 

teisę būti kunigais
Ankara, Turkija. — Čia 

atvykusį JAV vicepreziden
tą Agnew pasitiko protesto 
demonstracijomis. Tūkstan
čiai reikalavo baigti karą 
Indokinijoje. Istanbule dvi 
bombos sprogo prie Jung
tinių Valstijų konsulato, su
daužė du amerkiečiu auto
mobilius.

Turkijos valdžios parei
gūnai iškilmingai pasitiko

Lindsay skelbia suteikti 
“jėgą bejėgiams”

Mainieriai atsisako dirbti
he užgirtos sutarties

New Yorkas. — Majoras 
Lindsay, kalbėdamas 400 
municipalių įstatymų gynė
jų, pareiškė, kad turi būt šu
te i k t a “jėga bejėgiams,” 
reiškia, liaudžiai, o ne di
džiajam bizniui tarnauti.

Savo kalboje jis netiesio
giniai pasmerkė gub. Rock- 
efellerio žygius Attica ka
lėjimo riaušėse, kuriose žu
vo žmonės. Jis reikalavo 
kalėjimuose reformų, ku

Jungtinėms Tautoms 
gresia bankrotas

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Than tas 
pareiškė, kad Jungt.Tautos 
stovi ant bankroto slenks
čio. Daugiau kaip 33 mi
lijonai skolų yra neiškolek- 
tuojamu, nes tūlos valsty
bes neišgali ar nenori su
mokėti skolų.

Asamblėjoje teks svarsty
ti, kaip pagerinti Jungtinių 
Tautų finansinę padėtį.

Detroitas. — Automobilių 
pramonės kampanijos padi
dino automobilių darbinin
kų paleidimą iš darbo ir su
mažina naujų automobilių 
gamybą, kadangi daugiau 
kaip pusantro milijono 1971 
ir 1972 gamybos automobi
lių yra neparduotų.

Panama nori atgauti 
kanalo zoną iš JAV
Jungtinių Tautų asamblė

jai Panamos respublika pri
davė memorandumą, ku
riame ji reikalauja pilnų 
teisių Panamos kanalo zo
noje.

Iki šiol tą zoną kontro
liuoja Jungtinės Valstijos. 
Panamiečiai prašo Jungti
nių Tautų padėti tą zoną 
atgauti, amerikiečius iš Pa
namos žemės iškraustyti.

Eddyville, Ky. — 6 kali
niai pabėgo iš kalėjimo, 2 
visam gyvenimui nuteisti.

bet jis atsisakė žmogžudystę 
papildyti.

Sargas tada nušovė George 
Jacksoną. Tai dar viena suo
kalbininkų auka.

ir priėmė Agnew, parody
dami simpatiją Jungtinėms 
Valstijoms ir prezidentui 
Nixonui.

Po apsilankymo Turkijoje 
Agnew išvyko Iranan daly
vauti 2,500 metų nepriklau
somybės sukakties ir se
niausios monar c h i j o s pa
saulyje minėjime. Vėliau 
vyks į Graikiją, kur jo tėvai 
gimė.

rios galėtų padėti kaliniams 
persiauklėti, o ne padaryti 
juos dar didesniais krimina
listais.

Smarkiai jis kritikavo fe- 
deralinę valdžią, kuri remia 
didįjį biznį ir palaiko pra
monėje netvarką.

Marietta, Ohio. — Babtis- 
tų bažnyčios pečiui spro
gus 4 vaikai ir jų mokyto
jas žuvo, 14 sužeidė.

Eskimai kovoja už 
savo žemę

Washingtonas. — Alaskos 
eskimai pridavė teismui 
skundą, kuriame nurodo, 
kad Alaskos valdžia nelega
liai pervedė aliejaus kom
panijoms 76,000 ketvirtai
nių mylių žemės plotą, ku
ris eskimams priklauso.

Eskimai reikalauja tą plo
tą jiems grąžinti, kad jie 
galėtų iš aliejaus biznį da
ryti.

Izraelis deportavo 
18 juodųjį; izraeliečių
Tel Avivas.—Izraelio val

džia suėmė 18 iš Jungtinių 
Valstijų atvykusių juodųjų 
izraeliečių, susodino į lėktu
vą ir deportavo atgal.

Jie su savo šeimomis čia 
atvyko apsigyventi. Tam tu
rėjo leidimą. Su savimi vi
sa grupė atsivežė $2,500 gy
venimo pradžiai. Jų depor
tavimą jie skaito rasistiniu 
aktu. Valdžia aiškinasi, kad 
jie čia nereikalingi, tik “ap
sunkins valstybę.”

12 milijonų pabėgėlių
New Delhis.—-Indijos žmo

nių priežiūros ministras 
Khadilkar sako, kad Indijo
je jau yra apie 12 milijonų 
iš Rytų Pakistano pabėgėlių.

Indijai juos užlaikyti tie
siog neįmanoma. O Pakis
tano valdžia nenori tartis 
tuo klausimu. Ministras 
sako, kad ši našta Indijai 
neturi būt pastovi.

Geneva. — 1970 metais 
narkotikų importas į Jung
tines Valstijas pakilo 50%.
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Tarybų Lietuvoje
Paryžiuje skamba 
lietuviška daina

Gastrolių į Prancūziją iš
vyko “Lietuvos” valstybinis 
ansamblis. Savo pasirody
mus jis pradėjo Paryžiuje. 
Po to ansambliečiai keliaus 
po kitus Prancūzijos mies
tus ir surengs daugiau kaip 
15 koncertų. Jų metu pran
cūzai pamatys populiarius 
lietuvių liaudies šokius, iš
girs lietuviškas sutartines, 
liaudies dainas.

“Lietuvos” ansamblio kon
certuose dalyvauja ir Aka
deminio operos ir baleto te
atro solistas, TSRS liaudies 
artistas V. Noreika. Arti
miausiu metu jis taip pat 
dainuos Prahos nacionalinė
je operoje, kur atliks pa
grindinius vaidmenis Dž. 
Pučinio operose “Bohema” 
ir “Madam Butterfly.”

Simpoziumo tema — 
valstiečių sukilimai

Šešias dienas Kaune vyko 
simpoziumas Rytų Europo- 
pos agrarinės istorijos klau
simais. Jame dalyvavo dau
gelio tarybinių respublikų 
mokslininkai. Perskaityti 65 
pranešimai, kuriuose buvo 
nagrinėjamas valstiečių ju
dėjimas, pradedant XVI 
amžiumi ir baigiant XX am
žiaus pradžia.

Didelį apžvalginį prane
šimą apie valstiečių sukili
mus feodalinėje Lietuvoje 
skaitė akademikas J. Jurgi
nis, apie XVII-XVIII am
žių Lietuvos agrarinio vys
tymosi ypatumus — istori
jos mokslų daktaras M. Ju
čas.

Simpoziumo svečiai susi
pažino su Lietuvos pamin

Briuselis.— Belgijos Kom
partija kaltina Nixoną už 
padidėjimą nedarbo Belgi
joje ir kitose Vak, Euro
pos šalyse, kai Nixonas už
dėjo 10 proe. taksų ant im
porto į Ameriką.

M'l Į y II .1 i I n I I l

Denver, Colo.— Policija 
užmušė negrą James E. 
Young apsišaudymo metu. 

klais — Panemunės pilimis, 
Vilniaus ir Kauno istorijos 
paminklais.

Archeologų vasara
Šimtai naujų archeologi

nių radinių sudėta į respub
likos muziejus po šių metų 
vasaros ekspedicijų. Jose 
dalyvavo Istorijos instituto 
mokslininkai, universi t e t o 
ir Vilniaus pedagoginio in
stituto studentai, daugelio 
muziejų darbuotojai.

Šiemet buvo toliau kasinė
jama prieš keletą metų ne
toli Šventosios aptikta ne
olito laikų gyvenvietė, kur 
surasta nemaža gintaro dir
binių, keramikos pavyz
džių.

Ypač archeologus pra
džiugino piliakalnis, esantis 
netoli Maišiogalos. Čia ras
ta sudegusių grūdų atsargų, 
žemdirbystės įrankių, pa
statų liekanų. Manoma, kad 
čia, pusiaukelėje tarp dvie
jų Lietuvos sostinių — Vil
niaus ir Kernavės, — būta 
nemažos gyvenvietės.

Toliau buvo tyrinėjami 
Pakalniškių kapinynas Ša
kių rajone ir Gintališkės— 
Plungės rajone.

Pirmą kartą Lietuvos ar
cheologijos istorijoje buvo 
tiriamos senojo lietuvių ti
kėjimo vietos. Tai dau
giausia pagonybės laikų ak
mens šventyklos — atskiri 
akmenys ar jų grupės.

Nepilnais duomenimis, 
Lietuvoje yra apie 2,500 ar
cheologinių paminklų — ak
mens amžiaus stovyklų, pi
liakalnių, kapinynų, kurie 
daug naujo gali pasakyti 
apie mūsų gimtinės senovę.

V. P.

Maskva.—Iš kalėjimo pa
leista Leningrade lėktuvui 
pagrobti suokalbininke R. 
Aleksandrovič išleista iš
vykti į Izraelį.

Washingtonas. — Senati
ms užsienio reikalų komite
tas nutarė sulaikyti Pakis
tani ekonominę ir militari- 
nę pagalbą.

Vatikanas. — Kanadietis 
kardinolas Flahiff iškėlė 
Vyskupų sinodo suvažiavi
me klausimą, kuris baisiai 
nepatinka popiežiui Pauliui 
ir kitiems užkietėj u s i e m s 
reakciniams kardinolams.

Jis ragino suteikti mote
rims lygias su vyrais teises 
katalikų bažnyčioje, kad ir 
moterys galėtų būti kuni
gais. Jis nurodė, kad dau

Washingtonas. — Jungti
nės Mainierių Unijos pre
zidentas Boyle pranešė, kad 
derybos su anglies operato
riais nevyksta ir tokiu būdu 
minkštosios anglies kasėjų 
streikas toliau bus tęsiamas, 
iki sutartis b u s mainierių 
užgirta.

Prezidentas Boyle įsakė 
namo grįžti 25 narių komi

Karas ir pelnai neša 
“pramoninį chaosą”
Washingtonas. — Jungti

nės Automobilių Darbinin
kų unijos prezidentas Wood
cock pareiškė Kongresui, 
kad didžiojo biznio pelnai ir 
karas Indokinijoje sudaro 
Jungtinėse Valstijose' “pra
moninį chaosą.”

Woodcock aiškino, kad al
gų ir kainų įšaldymas ne
sulaikys infliacijos ir chao
so, kol nebus karas baigtas 
ir didieji pelnai sukontro
liuoti.

Detroitas. — Buvęs kali
nys nuvarė lėktuvą su 47 
žmonėmis į Kubą.

Kinija ruošiasi karui
Pekinas.—Kinijos prem

jeras Chou E n -1 a i t u r ė j O 
dviejų valandų pasikalbėji
mą su 60 amerikiečių. Jis 
aiškino, kad Kinija kasa 
slėptuves miestuose ir mies
teliuose karo pasitikimui.

Tarybų Sąjunga sutrau
kusi dideles armijas ant Ki
nijoj rubežiaus, sakė prem
jeras. Invazija galima ir 
Kinija esant i tam pasiruo
šusi. ■

Apie Amerikos imperia
lizmą ir “dviejų Kinijų” pla
ną nei žodžio nesakė. Jis 
pasakė, kad laukia Nixono 
atvykstant ir pasitariant 
svarbiaisiais klausimais.

Springfield, Ill. — AFL- 
CIO Illinois valstijos uni
jų konvencija nutarė sulai
kyti darbą vienai dienai, 
kaip protestą prieš algų 
įšaldymą. Konvencijoje da
lyvavo 2,300 delegatų. Vi
si pasipiktinę algų j šaldy
mu.

gelis eilinių kunigų ir pa
rapijiečių pageidauja pilnai 
panaikinti moterų diskrimi
naciją, kuri visai nekrikš
čioniška.

Keletas kardinolų ir vysk- 
pų pasisakė už celibato pa
naikinimą, kad kunigai ga
lėtu susituokti ir šeimas 
sukurti, kaip daugelio kitų 
religijų dvasiškiai daro.

tetui, kuris laukė sutartį 
užgirti, bet nesulaukė. Pa
sitarimai su anglies opera
toriais tęsiasi toliau.

Mainieriai visai nesutin
ka su prez. Nixono algų 
įšaldymu. Jie reikalauja al
gas pakelti iki $50 į dieną. 
Iki šiol gaudavo po $35 į 
dieną.

5,000,000 anglą gyvena 
lūšnynuose

Londonas. — Butų gerini
mui organizacija “Shelter” 
raportuoja, kad Anglijoje 
yra 1,800,000 visai netinka
mų gyventi namų, bet juose 
gyvena daugiau kai]) 5 mili
jonai žmonių.

Jeigu namų statyba taip 
progresuos, tai ims daugiau 
kaip 200 metų panaikinti 
lūšnynus ir pastatyti pa
kankamai namu. 

Ir

Detroitas. — Automobilių 
darbininkai pagal kontrak
tą galėjo gauti algų pakėli
mą 28 c. į valandą lapkri
čio mėn., bet dabar Nixo
no algų įšaldymas sulaiko 
pakėlimą ir padidina auto
mobilių korporacijoms pel
nus.

Izraelis negrįšiąs į 
senus rubežius

Tel Avivas. — 1 z ra e 1 i o 
premjerė Goldą Meir pasa
kė diplomatiniam korespon
dentui Thaler, kad Izraelis 
jokiu būdu negrįš į senuo
sius rubežius prieš 1967 ka
rą.

Apie pasitraukimą iš už
kariautų arabų žemių Izra
elio valdžia visai nenori ir 
kalbėti. Kai kuriuos oku
puotus rajonus jau apgy
vendino žydų šeimomis. Tę
sia apgyvendinimą ir ki
tuose rajonuose. Prievarta 
arabus išvaro.

Pekinas. — Etiopijos im
peratorius Selassie buvo iš
kilmingai priimtas. Tarp 
kitų įžymybių jo pasitikime 
buvo ir Mao Cei-tungas.
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Kaip ir buvo tikėtasi. . .
KAI prezidentas Nixonas paskelbė taip vadinamą 

“kainų ir algų kontrolę” arba “užšaldymą,” jis prie šir
dies ranką prisidėjęs užtikrino, jog tai esąs tiktai laiki
nas reiškinys, būtinai reikalingas jam kovoje prieš in
fliaciją. Bet kiekvienam rimtai galvojančiam amerikie
čiui buvo aišku, kad tai yra tiktai dar vienas mūsų pre
zidento pažadas, kurio jis neištesės. Buvo aišku, kad jo 
įvedamas algų ir kainų užšaldymas per 90 dienų inflia
cijai kelio neužkirs.

Tą užšaldymą jis buvo pavadinęs “nauja ekonomine 
programa.” Pagal ją ir ją pravedant, viskas šalyje pa
sitaisysią: ir pramonė tuoj pagyvesianti, ir daugybė nau
jų darbų atsirasią ir t. t.

Dabar turime iš paties prezidento lūpų, kad jis pats 
yra ta savo programa nusivylęs, kad kontrolė arba už
šaldymas tikslo dar toli gražu nepasiekė, kad negali būti 
kalbos apie kontrolės panaikinimą. Prieš kelias dienas 
jis paskelbė, kad kontrolė pasiliks taip ilgai, “kaip ilgai 
ji bus reikalinga infliacijai nugalėti.” Ir dabar jis tai sa
vo programai davė naują pavadinimą. Ji dabar vadinasi 
“Post freeze economic stabilization program” (užšaldy
mui pasibaigus ekonominės stabilizacijos programa). Bet 
ir šioje jo programoje nei kontrolė, nei užšaldymas kapi
talistų pelnų ir palūkanų už paskolas nepaliečia.

Kaip žinia, dabartinėje kontrolėje tiktai darbininkų 
algos nė vienu doleriu nepakilo. Bet kainos? Kaip su 
kainomis. Tegu atsako šeimininkės, kurioms tenka mais
tą pirkti. Panašu į stebuklus, jeigu nuėjus į krautuvę šei
mininkė neranda ant kurio nors maisto kainą nepa
kilusią.

Kaip organizuoti darbininkai žiūri arba pažiūrės į 
prezidento Nixono šią “ekonominės stabilizacijos progra
mą”? Šiuos žodžius rašant (antradienį) darbo unijų 
nusistatymas dar nežinomas. Pranešama, kad Washingto
ne (‘ina pasitarimas tarp AFL-CIO ir nepriklausomų dar
bo unijų (automobilistų ir tymsterių) vadų. Kai šie žo
džiai pasieks skaitytoją, veikiausia jų nusistatymas jau 
bus išryškėjęs.

Prezidentas įkūrė dvi tarybas, į kurias kviečia darbo 
unijas prisiųsti savo atstovus. Viena vadinama “Pay 
Board” (Apmokėjimo arba algų taryba), o kita—“Cost 
of Living Council” (Pragyvenimo kainų tvarkymo tary
ba). Susirinkę darbo unijų vadai turės nusitarti, ką jie 
daiys su šiuo prezidento pakvietimu.

Pastaba: Darbo unijų Vadai nutarė kooperuoti su 
prezidentu ir priėmė pakvietimą dalyvauti minėtose 
dviejose tarybose.

Ir čia apgaųstė
KONGRESMANĖ Mrs. Bella Abzug turi pagrindo 

piktai skųstis. Šiomis dienomis prieš ją buvo panaudota 
biauri apgavystė pačiame Kongrese. Mat, ji buvo pa
siūlius rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad vyriausybė 
Kongresui raportuotų, kaip ji yra susirišusi su taip va
dinamais Pietų Vietnamo prezidentiniais rinkimais. Na, 
ir vieną gražią dieną ji gauna pranešimą, kad jos rezoliu^ 
cija bus Atstovų Buto paimta svarstymui.

Atsidaro sesija. Buto pirmininkas Carl Albert iš 
Oklahomos pamato, kad Mrs. Abzug nėra salėje ir tuoj 
pasiūlo jos rezoliuciją pakišti po stalu (kas faktinai reiš
kia jos atmetimą). Ir į vieną minutę Atstovų Butas ran
kų pakėlimu užgiria pirmininko pasiūlymą. Į salę įeina 
Mrs. Abzug, tik keturias-penkias minutes pavėlavus, ir 
randa, kad jos rezoliucija jau palaidota!

Ji protestuoja. Ji nurodo, kad niekados pirmiau se
sijai prasidėjus nebūdavo iškeliama jokia rezoliucija 
svarstymui, kad per kelias pirmas minutes vyksta kon- 
gresmanų pasisakymai. O dar svarbiau, kad niekados 
pirmiau jokia rezoliucija nebūdavo balsuojama, jos au
toriui nesant posėdyje. Visados būdavo svarstymas ati
dedamas. Be to, rezoliucijos autoriui visados būdavo 
pirmiausia suteikiamas balsas savo rezoliuciją paaiškin- 
ti-apginti ir t. t. Bet štai dabar, neprisilaikant jokių 
per visą istoriją vartojamų formalumų ir tradicijų, jos 
rezoliucija tapo palaidota!

, Žmonės turėtų protestuoti prieš tokį pasielgimą su 
Mrs. Abzug labai laiku ir labai vietoje patiekta visiškai 
protinga rezoliucija.

TIK ŽURNALISTINIAI 
CHULIGANAI GALI 
ŠITAIP RAŠYTI

Cleveland© smetonininkų 
“Dirvoje” (spalio 1 d.) ra
šoma apie Lietuvos šaunųjį 
Panevėžį:

“Miestas tapo panašus į 
tas (gyvenvietes, kurios 
Amerikos filmuose figūruo
ja vaizduojant ‘wild west? 
Kieno greitesnis ginklas, 
tas valdo gatvę. Ir Panevė
žyje, kieno stipresnis kumš- džius. Antai: 
tis,tas gatvės ir šokių salės 
herojus. ‘Panevėžys — chu
liganų miestas,’ plinta gar
sas apie Panevėžį.”

Chuliganu gali būti ne 
tik paprastas žmogelis, bet 
ir žurnalistas. Šitaip apie 
Panevėžį gali rašyti tiktai 
žurnalistinis chuliganas.

Pasirodo, kad šis “žurnalis
tas” skaitė Lietuvos spau
doje, jog Panevėžyje koks 
ten girtas Juozas Jankevi
čius gatvėje užpuolė ir su
mušė du nekaltus žmones. 
Ir už tai šiam plunksnos 
chuliganui iš “Dirvos” jau 
visas miestas tapo “chuliga
nų miestu.”

O ar mažai tokių atsitiki
mų mūsų miestuose? Ras
kite tokį miestą Amerikoje, 
kuriame panašių atsitikimų 
neįvyktų kasdien net po ke
lis. Tai kodėl “Dirvos” re
daktorius neapšaukia mūsų 
miestų “chuliganų mies
tais”? Kodėl savo chuliga
niškos plunksnos nepalei
džia prieš tą patį Clevėlan- 
dą?

Beje, dar įdomu ir štai 
kas. Straipsnio “Chuliga
nizmas plečiasi Panevėžy
je” autorius paskelbia ir 
priežastį, kodėl ir iš kur tas Paprasta tarnyba, valdininka- 
“chuliganizmas” kyla, bū- yimas, ar Kristaus ir Bažny- 
tent, kad Panevėžio jauni
mas per daug rublių turi. 
Jis tiesiog ir sako: “Pane
vėžyje jaunieji, ‘įsidarbinu
sieji’ mieste, neblogai uždir
ba. 150 rublių eilinė tokio 
darbininko alga. Todėl jau
nimui, visų pirma, rūpi rub
lis. Mokslo pažymėjimai 
mažai ką reiškia...”

O tuo tarpu tos pačios die
nos “Dirvoje” įžymusis 
smetonininkų galvočius Vy
tautas Meškauskas taip pat 
ilgame straipsnyje “Krem
lius pralaimi ūkiniame fron
te,” sušilęs įrodinėja, kad 
Tarybų Sąjungoje, žinoma, 
ir Tarybų Lietuvoje, di
džiausias skurdas dėl rub
lių stokos, nes “Amerikietis 
uždirba apie 4 kartus dau
giau” už tarybinį žmogų.

Tik įsivaizduok,, kaip il
gai badu dabartinis ameri
kietis nenumirtų, jeigu jis 
vieną ketvirtadalį savo pa
jamų teturėtų.

Vienas smetonininkas rė
kia, kad tarybinis darbinin
kas per daug uždirba, per 
daug rublių turi, todėl išdy
kauja, todėl sugenda ir tam
pa chuliganu, o kitas įro
dinėja, kad jis iš savo už
darbio turi badauti, nes te
uždirba tik vieną ketvirta
dalį to, ką uždirba ameri
kietis darbininkas. Argi ne 
aišku, kad šitie smetoninin- 
kai niekus plepa, neužsi
merkę meluoja apie savo 
gimtąjį kraštą, apie savo 
tautą ?

mų. Vienas jų toks. Vaiš
nora sako:

“ Nixono kelionė į Kini
ją aiškiai rodo Amerikos 
politikos bankrotą: bus ko
munistams paaukotas Pietų 
Vietnamas ir Čiang Kai-še- 
ko laisva Kinija.”

Pasirodo, kad ne viskas 
tvarkoje ir su pačiais kuni
gais. Pas juos priviso daug 
išdykėlių,” “iškrypę 1 i ų , ’ ’ 
pamiršusių Kristų ir jo žo-

Neseniai Italijoje vienas 
vyskupas uždarė kunigų se
minariją, nes jos klierikai ėmė 
kalbėti anarchistų, marksistų 
ir maoistų kalba, pasiprie
šindami socialinei krašto san
tvarkai ne žodžiais, bet dar
bais. Jie apkaltino Bažnyčią, 
kad ji “išdavusi savo misiją,” 
kad ji “toleruojanti socialinį 
neteisingumą,” kad ji “sus
ikompromitavusi pinigais, val
džia ir nustatyta galia.” Kai 
taip kalba seminarijos auklėti
niai, busimieji kunigai, ko 
galima iš jų laukti? Ne ko 
kito, kaip tik komunizmo ak
tyvistų. Dėl to komunistinė, 
laicistinė ir antiklerik alinė 
spauda šoko ginti “vargšų” 
klierikų™ sąžinės, žodžio (ir 
darbų) laisvės.

Vaišnora nesitiki daug ir 
iš vyskupų Sinodo. Ten ir
gi jis tikisi triukšmo. Vie
nas baisus dalykas, tai kad 
Sinode atsirandą kunigų, 
kurie norėtų panaikinti ku
nigams celibatą. O dar bai
sesnis, tai kai kurių sieki
mas išsilaisvinti iš parazi
tiško gyvenimo. Tik pasi
klausykime :

Kitas labai opus ir svarbus 
klausimas, su kuriuo Vyskupų 
Sinodas susiduria, yra kuni
gystė. Kas ji pagaliau yra?

XIII—XIV A. RAŠTAI 
TOŠELĖJE

Novgorodo žemėje puikiai 
išsilaiko medis. Tarybiniai 
archeologai joje surado 
daugybę įvairiausių X—XV 
a. medinių daiktų — prade
dant statiniais ir baigiant 
įrankiais, mechanizmų dali-

mis, įvairiausiais namų ap
yvokos daiktais. Bet nuo
stabiausias radinys — tai 
seni rusų paminklai, rašyti 
beržo tošelėje. Ji, pasirodo, 
viduramžių Rusijoje buvo 
plačiai naudojama raštui, 
tarsi savotiškas šiaurės pa
pirusas. • L. ;

MŪSŲ SVEIKATA ;

Botu lizinas—pavojingas 
apsinuodijimas

Dažnai Amerikos spaudoje skaitome apie konservuo
tais (“kenuotais”) valgiais žmonių apsinuodijimus. Ry
šium su tuo minimas* žodis “botulizmas.” Kas jis per vie
nas? Kaip pavojingas juo apsinuodijimas?

čionai paduodame iš Lietuvos “Valstiečių Laikraščio” 
(rugs. 23 d.) apie botulizmą klausimus, ir atsakymus. La
bai svarbu susipažinti. — Redakcija

čios misijos vykdymas? Ko 
kunigai, bent didele jų dalis, 
laukia iš Sinodo ? Iš kai ku
rių kraštų jau iš anksto atėjo 
į Sinodo Sekretoriatą ne tik 
pavienių, bet organizuotų 
(kartais kelių šimtų) kunigų 
pasiūlymai ir reikalavimai: 
padaryti kunigą lygiu pasau
liečiams, užsidirbančiu įvai
riais užsimimais sau pragyve
nimą (taigi laisvą nuo tikin
čiųjų malones), patarnaujantį 
bažnyčioje tik laisvalaikiu, 
leisti dalyvauti politiniame ir 
socialiniame gyvenime, kovo
je už darbo žmonių medžia
ginę gerovę, pagaliau leisti, 
vesti žmoną.

Šie ir panašūs reikalavi
mai, matyt, ne tik Paulių 
VI, bet ir mūsų vaišnoras ir 
balkūnus tiesiog stulbina.

Mes, žinoma, tegalime 
jiems patarti per daug sa
vo nelaimingų nervų nega
dinti, nes šis Sinodas tokių 
pasiūlymų nepriims.

LABAI PESIMISTIŠKI 
LABAI LIŪDNI 
APDŪMOJIMAI

Brooklyno pranciš k o n ų 
“Darbininke” (sp. 5) smar
kiai tituluotas J. Vaišnora 
pabėrė didelį glėbį savo la
bai pesimistiškų apdūmoji-

Brighton.—Anglijos Dar
bo Partijos metinė konfe
rencija užgyrė Europos sau
gumo konferencijos šauki
mą ir smerkė konservatorių 
valdžią, kaip šaltojo karo 
palaikytoją.

Grįžusiam iš ligoninės ne
darbingumo lapelyje užra
šyta diagnozė— botulizmas. 
Bendradarbiai klaus i n ė j a 
jį, kokia čia liga. Tačiau ne
gavę išsamaus atsakymo, 
jie kreipiasi į gydytoją. Ma
nome, kad atsakymai į šiuos 
klausimus bus naudingi ir 
šeimininkėms.

Kas yra botulizmas
Botulizmas yra vienas sun

kiausių apsinuodijimų maiš
tu, neretai pasibaigiąs mir
timi. Ligos pavadinimas ki
lęs iš lotynų kalbos žodžio 
“botulus,” reiškiančio deš
rą. Mat, seniai pastebėta, 
kad susergama dažniausiai, 
suvalgius sugedusios dešros, 
kumpio, konservų. Pasta
raisiais metais padažnėjo 
botulizmo atvejų nuo na
muose konservuotų daržo
vių ir grybų. Tačiau ligą 
sukelia ne pats produktas, o 
botulizmo lazdelių (bakteri
jų) pagamintas nuodas 
(toksinas).

Iš kur botulizmo sukėlėjas 
patenka į maistą.

Botulizmo lazdeles plati
na įvairūs naminiai gyvu
liai, graužikai, paukščiai, 
žuvys, savo išmatomis už
teikdami augmeniją, dirvo
žemį, vandenį. Skerdžiant 
gyvulį, mėsa gali būti už
teršta žarnų turiniu, o kar
tu ir bakterijomis.

Nejaugi ligos sukėlėjas 
nežūsta, verdant, konser
vuojant, sūdant bei rūkant 
produktus? v

Pati botulizmo*' lazdelė 
nėra atspari temperatū
rai. Tačiau nepalankiomis 
sąlygomis šios bakterijos 
virsta sporomis, kurios 
labai atsparios. Jos virimo 
(100°C) temperatūroje iš

lieka gyvos iki 5 valandų. 
Taigi produktų apdoroji
mas, ypač namuose, šį pa
vojų ne visuomet pašalina.

Ar įgalima atpažinti botu- 
lizmu užkrėstą maistą?

Ne visuomet! Pasigami
nęs botulizmo toksinas daž
niausiai nekeičia produkto 
išvaizdos, kvapo bei skonio. 
Tik retkarčiais ragaujant 
jaučiamas apkartusių rie
balų skonis. Lengviau atpa
žinti užkrėstus konservus— 
jiems atšoka dangteliai, iš
sipučia dėžutės.

Kaip pasireiškia ir kaip 
pavojingas botulizmas?

Susergama, praėjus, 12-24 
valandoms (rečiau 2 valan
doms ar net 1 savaitei) po

apsikrėtimo: svaigsta gal
va, kartais pykina, bet vidu
riai būna užkietėję, pučia 
pilvą, džiūsta burna. Ligo
nis ima blogiau matyti, jam 
dvejinasi akyse. Tempera
tūra dažniausiai buna nor
mali, žmogus lieka sąmonin
gas. Sunkiais ligos atve
jais užkimšta balsas, prisi
deda kraujotakos sutriki
mas, ir per keletą dienų li
gonis gali mirti. Lengves
niais atvejais pasveikstama 
per 1-3 savaites.

Ką daryti, susirgus botu- 
lizmu?

Reikia skubiai kreiptis į 
gydytoją. Pirmąją pagalbą 
jis gali suteikti ir namuo
se, tačiau paskui būtina 
gult į ligoninę. Ligos eiga 
gana klastinga.

Kaip apsisaugoti botuliz
mo?

Parieš konservuojant gry
bus, vaisius bei daržoves, 
būtina rūpestingai juos nu
plauti. Išpūstos konservų 
dėžutės, stiklainiai su atšo
kusiais dangteliais turi bū
ti išimti iš apyvartos. Įvai
rių rūšių konservus ir kitus 
mėsos produktus reikia lai
kyti š a 11 a i, ne aukštesnėj e 
kaip +10°C temperatūroje. 
Toksinui gamintis taip pat 
kliudo pakankamas drus
kos arba cukraus kiekis. 
Namuose konservuotus mė
sos produktus prieš varto
jant virkime arba apkepki
me. 
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J. ūsaitis
Medicinos mokslų kandidatas

tat nerasime, tur būt, nė 
vienos specialybės, kur jų 
nebūtų! *

Šiandien vyro ir moters iš
silaisvinimas vienodas, mo- f 
kytojų moterų dargi dau
giau, negu vyrų. Kas tre
čia moteris dalyvauja vi
suomenei naudingoje veik
loje, 40-50 proc, moterų iš
renkamos deputatėmis, dau
giau, negu vyrų. Kas tre- 
i r tarnautojų — moterys. 
Yra liaudies ūkio šakų, ku
rios didžia dalimi grindžia
mos moterų darbų: preky
ba, visuomeninis maitini
mas, švietimas, aptarnavi
mas. Trečdalis teisėjų — 
moterys, pusė—tarėjų. Per
nai moterys pagimdė 0.5 mi
lijono kūdikių. Jos ilgiau 
gyvena nei vyrai. Šiuo me
tu dešimtadalis moterų gy
vena be vyrų, savarankiš
kai auklėja vaikus.

Sociologai ir ekonomistai 
yra apskaičiavę moters 
triūsą virtuvėje valandomis. 
Išvados: moterys šeimos 
reikmėms sugaišta daugiau y 
laiko, kaip vyrai. Prie sa-t 
vo darbo fabrike ar įstaigo
je ji turi dar pripliusuoti 
4-5 valandas namu ruošos.

PAVASARIS TĖVIŠKĖJE

Kai eglės siūbavo nuo vėjo 
Ir ošė pušynai žali, 
Beržai pakelėse šlamėjo, 
Taku pamiškėj žingsniavai.

Girdėjai — genelis kalena, 
Kukuoja gegutė pilka, 
Pašlaitėj upelis čiurlena 
Mielos tėviškėlės lauke.

ĮDOMYBĖS

APIE MOTERIS
Vyrai tvirtina, kad mote

ry^—geresnioji žmonijos pu
sė. Tai, žinoma, kompli
mentas. Bet tai, kad mote
rys sudaro didesnę jos da
lį—tai absoliuti tiesa. Pas
kutinis gyventojų surašy
mas tiksliai nustato, j og 
moterys turi sau nepagei
daujamą persvarą—18,900,- 
000.

Berniukų gimsta dau
giau, nei mergaičių (TSRS 
atitinkamai 106-100) ir iki 
25-29 metų stiprioji lytis 
yra vedančioji. Padėtis pa
sikeičia po 40-ties. Senelių- 
moterų jau yra žymiai dau
giau negu senelių-vyrų. Vi
durinėje Azijoje ir Užkau
kazėje tas skirtumas beveik 
nežymus, o Pabaltijyje ir 
Ukrainoje moterų yra 54-55 
proc.

Demografai griauna lig- 
šiolįnę nuomonę apie mote
rį kaip silpnosios lyti ('s at
stovę: jos gyvenimas įvai
resnis, sudėtingesnis, šun
ie e sn is, dargi atsakinges
nis negu vyro: 
motinos rankose 
menės ateitis,
kosi, dirba, moko kitus, gy
do ir suteikia gyvybę, mai
tina ir

moters-
■ visuo-

Moteris mo-

Čia tavo širdis neberimo 
Kartu su grožybe gamtos, — 
Jaunystes daina suskambėjo 
Iš tavo krūtinės karštos.

rūpinasi 
šeima ir atlieka daugybę vi
suomeninių pareigų.

Iš laiškų
Mielas Drauge,

Rašau laišką žiūrėdamas 
iš savo kabinetėlio lango į 
gerokai pageltusius klevus 
ir kaštonus. Taigi, pralei
dome dar vieną vasarą, ti
kėdamiesi dar ir sekančių 
sulaukti.

O liūdna kada tenka lai
doti gerokai už save jaunes
nius žmones, kaip štai ne
seniai palaidojome Antakal
nio kapinėse P. Ulevičių. Jį 
palaidojome netoli A. Venc
lovos ir T. Tilvyčio, taip pat 
anksti mirusiu.

Užtat smagu matyti dar 
tvirtus ilgaamžius, kaip mū
sų žymius revoliucionierius 
Igną Gašką, šiomis dieno
mis sulaukusį 80 metų, ar
ba Viktorą Brigmaną, bai
giantį 87-sius metus.

Mano sveikata atrodo pa
gerėjusi, nors dar sutriki
mų pasitaiko, kaip gydyto
jai konstatuoja. Bet pats 
jaučiuosi sveikas.

Beje, džiugu, kad Jūsų 
aktyvusis kultūros darbuo
tojas A. Petriką pasveiko 
bei gražaus amželio — 80 
metų — susilaukė. Nors su 
pavėlavimu siunčiu jam pa
sveikinimą ir linkiu dar 
daugelį metų taip pat ener
gingai darbuotis.

Šiomis dienomis visa ma
no skaitlingoji šeima buvo 
susirinkusi. ,

Šeima įvairi — keturi vai
kai, aštuoni anūkai, trys 
žentai, viena martelė ir 
mudu su Genovaite. O tam 
progą sudarė mūsų vyriau
siojo sūnelio Vilniaus-Vy
tauto palaikų " perkėlimas. 
Jis žuvo 1944 metų gegu
žės mėnesį, buvo Maskvoje 
kremuotas, ir urna su pele
nais 27 metus išbuvo kre
matoriume. Dabar pasiry- 
žome parvežti į Vilnių ir 
rugsėjo 21 d. palaidojome 
Antakalnio kapinėse po 
antkapiu, kurį padarė jau
nas skulptorius V. Lukošai- 
tis. '

Tai tokios mano rudens 
naujienos, kuriomis drau
giškai pasidalinu.

Nuoširdžiai linkiu visiems
Dar galima pateikti pa- laisviečiams geros sveika- 

vyzdžių, kai technikumuose, 
aukštosiose mokyklose mer
gių absoliuti dauguma, už- Vilnius, 1971.X.2K. žakavičiene

tos ir sėkmės. , <
Justas Paleckis f
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St. Petersburg, Fla. tėvų kapuSo
Krosna dabar nebe ta. 

Man teko per ją pervažiuo
ti 1965 metais. Tada keliai 
buvo taisomi, tiltas virš ge
ležinkelio buvo apgriuvęs, 
nenaudojamas. Dabar vis
kas sutaisyta, išasfaltuota. 
Senas kelias šalia likęs, ša
limais statomi gyvenimo na
mai. Kita eilė namų kito
je kelio pusėje prieš kapi
nes, su gera mokykla ir 
reikmenų krautuve.

Grįždami sustojome gim
tinėje — Pediškiuose. Ten 
brolio Vinco žentas gerai 
įsitaisęs.

šeštakai. irgi jau mieste
lis. Pakeliais plečiasi su 
naujais namais.

Per tris dienas aplankiau 
14 vietų pas gimines. Visi 
gerai gyvena.

Su grupe vykau tik į Tra
kus ir Kauną.

Rugpiūčio 26 dieną po pie
tų išskridome į Leningra
dą. Ant rytojaus parodė 
paauksuotus palocius ir pa
veikslų galeriją. Vakare vy
kome į operos teatrą. Ope
ros pastatymas tęsėsi iki 
pusiaunakčio.

Ant rytojaus vėl į Švediją, 
iš ten didžiuoju Skandina
vijos lėktuvu 747 su 370 ke
leivių į New Yorką.

New Yorke mutinė buvo 
pilna keleivių. Kol joje at
likome reikalus, mūsų East
ern Airline lė k t u v a s mus 
paliko. Į Miami parvažia
vome rugpiūčio 29 d.

Beje, New Yorke, išėjus 
iš muitinės, teko susitikti 
Ievutę Mizarienę. Tik la
bai trumpai pasikalbėjome, 
pasikeitėme laiškais.

Teko smarkiai nuvargti,

New Haven, Conn.
Gal jau laikas pamąsty

ti apie “Laisvės” vajaus 
klausimą. Mes, “Laisvės” 
skaitytojai, esame pasiryžę 
palaikyti mūsų laikraštį dar 
ilgai ilgai!

Štai jau vajus prasidėjo. 
Stokime į darbą sukėlimui 
daugiau paramos, negu 
spauda reikalauja.'

Brangūs “Laisvės” skaity
tojai! Aš prašau pagalbos 
savo kolonijoje ir apylinkė
je atsinaujinti prenumera
tas ir gauti naujų skaityto
jų kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje. Norintieji prisi
dėti prie vajaus, pašaukite 
telefonu 776-0192. O aš ir 
“Laisvė” tarsime ačiū, 
draugų rengiasi dalyvauti 
Hartforde “Laisvės” naudai 
parengime spalio 17 d. Bus 
proga sutikti daug lietuvių 
ir praleisti dieną “Laisvės” 
naudai su daugeliu draugų. 
O Laisvės choras ir solistai 
palinksmins visus savo gra
žiomis dainomis. Todėl ne- 
praleiskime progos.

J. Kunca

Dabar ji randasi namie ir 
sparčiai eina geryn. Tai yra 
linksma girdėti.

P. S. Šermenyse sutikau 
Oną Griciūnienę, tik ką išė
jusią iš ligoninės. Ji sako: 
“Tik ką nenumiriau. Mano 
koja taip užsinuodijo, kad 
skausmai mane ko nepa
smaugė, vos gydytojai mane 
išgelbėjo nuo mirties. Kad 
ir su lazdele nusprendžiau 
ateiti ir atsisveikinti Povilą 
ir tuo pačiu sykiu užsisaky
ti vietą pas laidotuvių di
rektorių. Ir dar noriu už- 
simokoėti į LLD ir jai $2 
paaukoti.”

Aš jai sakau, ačiū, drauge. 
Ji man sako: “Neužmiršk, 
turėsi ir ant m a r-o kapo 
kalbėti.” Sakau: “Nežinia, 
kuri pirma mirsime.”

E. Repšienė

WANTED-MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALfi
nai nuo pareigų pasitraukė. 
Jos vietą perėmė kuopos iž
dininkas Jonas Rūbas.

Kaip yra žinoma, E vos 
vyras V. J. Valley yra rim
tas ligonis. Jis ir vėl išvež
tas ligoninėn ir šiomis die
nomis turės pergyventi dar 
vieną rimtą operaciją. La
bai gaila mūsų gero kuopos 
veikėjo. Linkiu jam tvirtos 
valios viską pasekmingai 
pergyventi.

Antanas Čelkys buvo ope
ruotas ant akies. Operaci
ja pavyko gerai, jau sugrį
žo iš ligoninės ir gydosi na
mie, p

Knygų sutvarkymo ko- 
i narys P. Bunkus 

pranešė, kad knygos sutvar
kytos ir pasiųstos Lietuvon,

“Laisvės” administracija 
prisiuntė kuopai laišką ir 
blanką aukoms parinkti. 
Laiške prašo talkos “Lais
vės” vajuje dėl sukėlimo 
$15,000 “L” fondui ir gauti 
naujų prenumeratų ir at
naujinti senas. Laiškas pri
imtas vienbalsiai.

Kaip jau yra žinoma, Po
vilas Alekna nuo pat atvy
kimo į Saint Petersburg^ 
yra “Laisvės” vajininkas, 

Iž-'sutiko dirbti ir šiame vaju
je. Geriausios jam sėkmės.

Apdiskusuotas “Laisvės” 
jubiliejinis parengimas. Nu
tarta jį suruošti lapkričio 
13-ąją.
Musų kuopos nariams yra 

žinoma, kad Vincas Vil- 
kauskas, eidamas kuopos 
pareigas, nukentėjo auto
mašinos avarijoje. Džiugu, 
kad jis jau susveiko. Malo
nu buvo jį sutikti kuopos 
pobūvyje.

Jo nelaimė buvo iškelta 
kuopos susirinkime, plačiai 
apkalbėta ir nutart spalio 
23 d. suruošti V. Vilkauskui 
užuojautos pramogą.

misijos

bei

Ju-i

šeštadienį, rugsėjo 25 d., 
r mū&ų įprastoje salėje, 314— 

lajp Ave. So., LLD 45 kuo
pos, pramoga buvo visapu
siškai pasekminga.

Po vasaros lietingų ir 
karštų mėnesių oras pradė
jo atvėsti, tai į kuopos pra
mogas svečių atvyksta ir iš 
tolimesnių vietų.

Taipgi po ilgų atostogų 
sugrįžo Jonas ir Margareta 
Milleriai. Gerai nusiteikę, 
patenkinti kelione.

Šeimininkės visus pavaiši
no skaniais pietumis. Po
pietė praėjo geroje nuotai
koje. Svečiai linksmai šo
ko iki vakaro.

Sekmadienį, spalio 3 d., to
je pačioje salėje įvyko 
LLD 45 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Jį atidarė 
kuopos pirmininkė Pauli
na Blaškienė.

Pirmiausia minute tylos 
buvo pagerbti mirę kuopos 

^nariai Joseph Kowszylo ir 
^Michael Vitkus.

Toliau susirinkimą vesti 
išrinktas Jonas Milleris.

Sekė kuopos valdybos 
komisi j ų pranešimai.

Finansų sekretorė A. 
revičienė raportavo apie 
nansų bei narių stovį,
dininkas J. Rūbas sutiko su 
jos raportu.

Parengimų komisijos ra
portą pateikė Monika Raš- 
kauskienė. Be kita ko, ji 
priminė, kad nuo rugsėjo 
mėnesio parengimų kuopai 
liko paramos.

Spalio mėnesio parengimų 
komisijon įeina šios mote
rys: Vadovaujanti šeimi
ninkė Monika Raškauskie- 
nė, jai pagelbsti A. Stukie- 
nė, H. Šalūnienė, O. Petkū- 
nienė, J. White, A. Aleknie
nė; patarnauja praie kavos 
O. J. Gendrėnienė; prie sti
presnių gėrimų dirba vyrai. 
Taipgi yra komisijoje drau
gų, kurie atlieka įvairius 
darbus. Tai A. Raškauskas, 
J. Grėblikas, Jonas Stanči
kas, J. Dovidonis ir V. Bun- 
kus.

Jonas Blaškys ir eilę me
tų dirbo atsakingą darbą— 
supirkdamas kuopos pra
mogoms įvairius gėrimus. 
Šį kartą dėl rimtos prie
žasties iš šių pareigų atsi
sakė. Jo vieton išrinktas 
Juozas Bakšys.

Eva Valley taipgi yra nuo
latinė ir nenuilstanti kuo
pos parengimų bilietų par-l 
davinėtoja. Šį kartą laiki-

Chester, Pa.
Nuoš i r d ii s pakvietimas 

visiems delegatams ir sve
čiams. Visi būsite malo
niai priimti ir pavaišinti 
spalio 17 d. Lietuviu Lite
ratūros Draugijos 6-osios 
apskrities konferencijoje. 
Kaip jau pranešta, konfe
rencija prasidės 11 vai. ry
to, o pietūs ir vaišės—1 vai. 
Vieta: 339 East 4th Street, 
Chester, Pa.

Kviečia —
Apskrities Komitetas

Screw Machine Set-Up Man For 
Escomatics. Permanent good work
ing cond. A/C Growing plant with 
our own products, 8 paid holidays, 
paid vacation .other benefits, 277- 
4200: or apply in person. Johnson 
Engineering Co. Inc.

95 Summit Ave., Summit, N. J.
(77-81)

MECHANIC — with tools to do 
general repairs to hoisting engines, 
compressors and welding machine 
on field and shop equipment. All 
company benefits. Call 201-589-8095 
between 9 A.M. & 2 P.M.

(79-85)

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. 
Metuchen, N. J.

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. 201-256-6200-410 

(73-81

(71-83 KNITTERS. Threaders, Warpers 
and Foremen wanted.

Call 201-345-2800.
FINTEX ELASTIC

10 Owens Dr., Wayne, N. J.
(73-82)

Montello, Mass.
Mūsų ligoniai, “Laisves” 

skaitytojai
John Grigas susirgo spa

lio 1 dieną, laikosi namuo
se daktaro prižiūrimas. Gy
vena 121 Hovendon Avenue, 
Brockton, Mass.

Paul Baronas, einant na
mo nuo Liet. Taut. Namo, 
parpuolė netoliese nuo savo 
namų, susižeidė burną ir 
rankas. Policijos tapo nu
vežtas į Brockton City Hos
pital, Susižeidė nepavojin
gai. Gyvena 104 Ford St., 
Brocktone.

K. Kalvelienė rugsėjo 5 d. 
sunkiai susirgo. 18 dienų iš- 

Atvažiavo Amerikon 1905 kuvo ligoninėje. Dabar ser- 
Gyveno New Haven, Sa namie P° daktaro prie- 

Conn., Worcester, ir pasku-Uiura- Gyvena 87 Upland 
Road, Brocktone.

George Shimaitis

Iš Bostono apylinkės
Mirimai ir ligoniai

Jamaica Plain spalio 1 d. 
po trumpos ligos mirė Po
vilas Petraitis.

Palaidotas spalio 4 d. Fo
rest Hill kapinėse.

Povilas buvo gimęs Lietu
voje Panevėžio apylinkėje, 
1889 m.

m.

tiniu laiku Cambridge ir 
Brighton, Mass. Priklausė 
prie lietuvių draugijų ir 
klubų ir Brightono klube 
buvo raštininku nuo pat jo 
susiorganizavimo.

Povilas buvo laisvų pažiū
rų, jo sūnus laisvai jį ir pa
laidojo iš Vaitkaus koply
čios. Kapinėse E. Repšie
nė pasakė atsisveikinimo 
kalba.

Lydėtojai buvo pakviesti

Miami, Fla.
Dar iš mano įspūdžių 

Lietuvoje
Rugpiūčio 13 dieną Mia- 

mio turistų grupė prisidėjo 
prie New Yorko grupės — 
kartu susidarė 31 turistas. 
Mus iki Švedijos lydėjo 

susirinkti į Brightono Lie- Union Tours veikėjas Mr. 
tuvių Klubo svetainę, kur Ellyn. Ten mus atsisveikin- 
visi buvo pavaišinti

St.John's 
University
pharmacy
as a major field of study offering 
a B.S, \ '■

write or phone:
College of Pharmacy 
St. John’s University 
Jamaica. New York 11432 
Phone 969-8000, Ext. 275

IMHHMnMMli

(78-82)

SWIMMING POOL INSTALLER
Take full charge of swimming pool 
installations (steel wall). Must be 
able to lay out jobs and handle 
crew. Salary open. Phone Mr. Lewis, 
914-452-3330 anytime. Town & 
Country Pools, 224 Wagner Road, 
Poughkeepsie, N. Y.

(78-80)

MECHANICS—for industrial & 
diesel machinery maintenance, night 
shift. Heavy equipment or industrial 
experience desirable. Call Mrs.

nes faktinai per dvi naktis chasson for appointment. 201-442- 
9550. (78-80)ir pusę kelionės išbuvome be 

miego...
J. Smalenskas

TRUCK MECHANIC. 4 positions 
open for first class mech. Steady 
work. Diesel experience needed. Day 
and night work. Excellent benefits. 
Union shop. Contact Mr. J. Perin, 
2CU-589-4861 between 8 & 5 daily. 
An equal opportunity employer.

(77-83)

MAINTENANCE MECHANICS
Experienced in repair and main

tenance of manufacturing machines 
and equipment. Group insurance be
nefits. Company pension plan. Paid 
vacations and holidays. Area wages. 
Steady employment. Apply:

U.S. GYPSUM CO.
193 Henderson St., Jersey City, 

N. J. 07302.
201-435-4700. An equal opportunity 

employer. (77-81)

Needed at once. Forklift 
driver, punch press operator, 
experience necessary. Small 
ufacturing Co.

SNYDER DOORS CO.
525 E. Chelten Ave. GR. 8-7400.

(77-81)

truck 
Some 
man-

Warehouseman. An opportunity for 
a responsible individual to work in 
a small modern chemical plant. 
Diversified duties including manifest, 
shipping and receiving. 5 day week, 
full benefits; salary $130 week. 
Must speak English. Call Mr. Perl- 
stein. 201-381-6200, for interview.

i (77-81)
MALE & FEMALE

School Drivers—Howell Township 
Schools need substitute drivers for 
regular routes and occasional field 
trips. Should be township resident. 
Call 201-933-2775 or 201-364-1651 
for information.

(78-81)

Bridgeport, Conn.
Sekmadienį, spalio 3 die

ną, įvyko LDS 74 kuopos 
susirinkimas. Nariais nebu
vo skaitlingas. Būtų atsilan
kę dar mažiau, jeigu nariai, 
kurie turi automobilius, be
būtų atvežę tų, kurie jų ne
turi. Mat, sekmadieniais ir 
šeštadieniais autobusai ne
kursuoja.

Susirinkime keletas narių 
nusitarė spalio 17 dieną 
vykti į hartfordiečių paren
gimą. Ten kaip žinia, bus 
pietūs, prasidės 1 valandą. 
Programą pildys Laisvės 
Choras su savo solistais. 
Visi ir visos būkime toje 
gražioje sueigoje.

Lapkričio 14 dieną taipgi 
spaudos naudai pietus ren
gia waterburieciai. Bus sve
tainėje—103 Green St. Pie
tūs taipgi 1 vai. Ten taip 
pat visi ir visos būkime. Aš 
būsiu.

Boiler repair mechanic. Must have 
boiler welding experience.

Full benefits, Vacation. Call 9 
to 5.

201-684-5162, Paterson, N. J.
((77-83)MEN & WOMEN WANTED for 

Food Processing Plant, also 1 all 
around Truck and Plant mechanic. 
Also 1 Receptionist between 20 & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Must be Good with 
figures.

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

(71-80)

Grinders. Sheet metal disc. Must 
be experienced. Good working con
ditions and fully paid benefits. 
Alpine Metal Products, 7 Progress 
St., off Inman Ave., No. Edison, 
N. J. 201-753-4543. (77-82)

i vloi uuvu pavaišinu. damas linkėjo daug gero ir 
I Povilas paliko liūdinčią įsakė, kad Leningrade mus 
žmoną Josephine ir sūnuj sutiks iš Vilniaus atvykęs 
Franką Petraitį, kuris taip-Į gidas.
gi priklauso prieCambridgej Leningrade mus sutiko 
ir Brighton lietuvių klubų, j Roma Davidavičiūtė. Ten' 

mums pasakius, kad mes 
esame Union Tours 40-oji 
grupė, muitinėje mus pra
leido čemodanų neatidar- 
rius. Iš muitinės išėjus mū
sų grupę tvarkė vadovė Ro
ma.

Leningrado pavalgydino 
ir aprodė miestą.

Į Vilnių pribuvome prieš 
pietus rugpiūčio 15 d. Čia 
mus pasitiko giminės ir 
prieteliai su gėlėmis. Apie 
smulkmenas rašė Izabela 
Jakimavičienė, tai aš jų ne
minėsiu.

Vilniuje aplankėme gerus 
draugus Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
viršininkus ir kitus užsienio 
reikalus tvarkančius vadus.

Vėliau jau su giminėmis 
leidau laiką. Man daug pa
gelbėjo mano geras drau
gas Ignas Mališauskas. Gi
mines nusivežiau į “doleri
nę krautuvę” ir ten jiems 
papirkau dovanų.

Rugpiūčio 19 dieną pribu
vo Petras Grėblikas, sesutė 
Angė Greblikienė ir jų vy
riausias sūnus. Pradėjome 
maršrutą. Vakare buvome 
Kazlų Rūdoje. Ten pernak
voję ant rytojaus nuvyko
me į Krosną,ten aplankėme

rodos, ir prie LDS.
Anksčiau buvo rašyta, 

kad Afemija Žvingila pasi
davė į ligoninę operacijai.

MEN and WOMEN wanted for 
food processing plant. Also 1 all 
around truck and plant mechanic. 
Also 1 receptionist between 20 & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Must be good with 
figures. 201-521-3338. Ask for Mr. 
Abbott. (77-84)

Factory help. Male needed. Door 
manufacturing and assembly plant. 
Blue Cross, Blue Shield coverage. 
Life insurance. Good starting rate 
plus overtime. Apply at Main office. 
Baker-Aldor-Jones of New Jersey. 
Coddington Rd., Whitehouse, N. J. 
201-534-4151. (77-81)

J. Strižauskas

Washingtonas.— Kongre
se keletas kongresmenų ir 
senatorių pasmerkė apga- 
vingus rinkimus Pietų Viet
name ir siūlo sulaikyti 
ramai fondus.

pa-
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GIRLS. Receive free training in 
the comestics field. Earn 83 per 
hr. in commissions working fn your 
spare time.

For personnel interview call Mrs. 
McGeary. MA 6-5659. (77-81)

Oil Burner Service Man. Exper
ienced. Chance to get out of the 
City. Apt. avail, in suburbs for 
salary and other benefits. Call ~

201-541-5222. (77-80)

Sales-Recent high school gradu
ate. Over the counter, selling exp. 
necessary. Also general duties in 
center city jewelry store. 40 hr.-6 
day week. Call 215 WA. 2-5049 af
ter 11 A.M. (77-80)

HOUSEKEEPER. 14 room . City 
Line estate needs lady on Soc. Sec. 
to care for and make her home. 
Equal opportunity employer. Call 
PE 5-7393, after 7 call GR. 3-9343.

(77-79)

REAL ESTATE
ATLANTIC CITY. Guest house, 

near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., off Pacific. 17 rms. two por
ches, 2!6 baths, 3 kit. Lot 25’xl57’. 
Asking 828,000. 609-345-2760. ' T

(74-79)

Auga, puošiasi naujais namais, kultūnmais-bui 11 n 1a i s ir administraci
niais pastatais Dzūkijos sostinė Alytus. Neseniai čia atiduotas naudoti bui
tinio aptarnavimo kompleksas. Gražiame pastate įsikūrė viešbutis, parduo
tuvė, taupomoji kasa, kirpykla, kavinė “Dzūkija.”

Pirmoje nuotraukoje: naujojo buitinio komplekso rūmai Alytaus centre.
Antroje nuotraukoje: “Dzūkijos” kavinėje. Padavėjos Emilija Borisienė 

ir Nijolė Leliūtė (priekyje) ruošiasi sutikti lankytojus.
A. Brazaičio nuotraukos

Pranešimas
Lawrence, Mass.

LDS 125 kuopos ir LLD
kuopos susirinkimas įvyks spa
lio 16 d., 2 vai. po pietų.

Turėsim pasikalbėjimą apie 
“Laisvės” vajų. Taipgi kvie
čiam ir “Laisvės” skaitytojus 
dalyvauti.

Susirinkimo vieta: Polish 
American V eterans’ J ulian 
Stopyra Post, Ine., 23 Mon
mouth St.

NURSES. RN’S, part time and 
full time, nite shifts. Challenging 
positions for in-patient unit of N.E. 
Mental Health Center. Nite differ
ential. Exc. working conditions and 
fringe benefits. Salary commensur
ate with exp. Call PI 3-1600. Ext. 
86. (77-79)

RESORT HOTEL. 80 rooms on 
the ocean front in New Jersey’s 
finest shore community. Dining 
room seats 300. Elevator. Steady 
clientele. Season June to Septem
ber. Same ownership for 27 years. 
Gross 8150,000. Asking $250,000.

201-774-2505. (77-81)

Valdyba

Jungtinių Tautų asamblė
joje Sirijos delegacija smer
kė Jungtinių Valstijų planą 
Vidurio Rytams. Toks pla
nas tik padeda Izraelio 
agresijai.

Ankara. — Turkijos mi- 
litarinis teismas nuteisė 
mirčiai 18 teroristų, kovo 
mėn. pagrobusių 4 Ameri
kos orlaivininkus ir reikala
vusių $400,000 jų išpirki
mui. Pagrobtieji be išpir
kimo buvo paleisti/



4 puslapis LAISVE Penktadienis, Spalio (October) 15, 1971

'LAISVĖS' VAJUS Mano atsiprašymas
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Šis sąrašas įima prisiųstas prenumeratas ir fondui 
aukas iki praėjusio penktadienio. Nuo dabar taip ir 
skelbsime: kiekvieno penktadienio numeryje bus praneš
ti rezultatai iki praėjusios savaitės penktadienio.

Smagu matyti naujų vajininkų mūsų sąraše. Gražiai 
pasidarbavo San Francisco-Oaklando vajininkės V. But
kienė ir V. Trask. M. Valilionienė iš Miami - Ft. Lau
derdale irgi jau prisiuntė gražų pluoštą atnaujinimų 
ir vieną naują skaitytoją. A. Bernatienė iš Los Ange
les, Calif., stojo į vajininkus, kaip ir visuomet, o jai at
ėjo į pagalbą su atnaujinimu W. Raila.

Sveikiname Great Necko Povilą Bečį ir Rumford, 
Me., S. Puidoką, įstojusius į vajininkus.

Pašoko pirmyn su punktais So. Bostono vajininkai 
per G. Kvietkas, Jonas Lazauskas pastūmėjo brooklynie- 
čius pirmyn. Taipgi Jennie Stanienė, baltimorietė, irgi 
pašoko pirmyn.

Sėkmės visiems!
• • •

, AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Per V. Taraškienę (Trask) iš Oakland, Calif, pri

siųstas čekis už $156: $39 prenumeratoms, o $117 aukų. 
LLD 198 kuopa aukojo $100. K. Mugianienė $6, A. V. 
Taraškai $10, Ig. Kamarauskas $1. 

• • •• • •
Juozas S. Deltuva iš Baltimorės rašo: Prisiunčiu 

čekį vertės $100 prisidėjimui prie “Laisvės” fondo. 
Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, linkėdamas geros 
sveikatos bei ryžto, kad “Laisvė” gyvuotų daug metų.

• • •
A. Bernatienė, Los Angeles, Calif., prisiuntė čekį už 

$87: $9 už prenumeratą ir $78 aukų nuo LLD 145 kuo
pos, Los Angeles, Calif., $50; A. Peslis $10; po $5 C. Vis- 
gaitis, G., ir A. Bemat ir J. N.; G. ir M. Lapės $3. 

• • • .
Mary Kvietkas iš Miami Beach, Fla., rašo: Rasite 

čekį už $85, tai auka gimtadienio minėjimo proga mano 
vyro Frank Kvietkas, kuriam suėjo 85 metai amžiaus. 
Linkėjimas nuo mūsų abiejų, kad “Laisvė” sulauktų 
dar bent 60 metų gyvavimo sukakties. Visiems kolek
tyvo nariams linkime daug sveikatos ir kantrybes jūsų 
sunkiuose darbuose. • • • • • ■ •

Mano gimtadienio proga—rašo Eva Kralikauskienė, 
Lawrence, Mass.:

Gimiau 1891 metų spalio 15 dieną. Esu našlė. Mano 
gyvenimo draugas Vincas Kralikauskas mirė prieš pen
kerius metus. Esu pažangiųjų judėjime, tęsiu savo vyro 
darbus. Myliu lietuvišką spaudą ir ją skaitysiu, kol 
sveikata ir akys tarnattš. v

Žinodama, kad ir Spauda turi visokių sunkumų, tai 
mano 80 metų gyvenimo sukakties proga aukoju po vie
ną dolerį nuo kiekvienų pergyventų metų, siunčiu “Lais
vei” $80. Laikraštis “Laisvė” yra mano visas džiaugs
mas.

Džiaugiuosi, kad mano akys dar gerai tarnauja ir 
galiu laikraštį skaityti. Mane gamta apdovanojo gera 
sveikata.

Sveikinu visus laisviečiusM
* • • —

LDS 74 kuopa, Bridgeport, Conn., per A.. Marozą, 
aukoja fondui du Namo Bendrovės Šerus—$50.

N uoširdžiausiai atsiprašau 
draugus Čiurlius ir visus, 
kurie buvo pas juos suva
žiavę į svečius pereitą sek
madienį.

Istorija tokia: Sekmadi- 
nio rytas baisus — smarkiai 
lyja, didelis vėjas, radijas 
sako, kad taip bus per visą 
dieną.

Skamba telefonas. Kal
ba draugė Nelė Ventienė. 
Ji sako, kad ji turi išvirus 
kopūstų dėl pikniko, bet bi
jo važiuoti, nevažiuos. Juos 
pristatys mums ir mes nu- 
vešime.

Na, ir ji su Povilu tuos 
kopūstus mums pristato. 
Bet,sakau, važiuokime į 
“Laisvę,” pašauksime Čiur
lius, gal piknikas atšauk
tas. Per telefoną atsiliepia 
draugė Čiurlienė. Sako, kad 
piknikas įvyks.

Ventai parveža mane na
mo. Sakau Ilzei, ką dary
sime, oras baisus. Ji atsa
ko, kad ji labai nori važiuo
ti. Sako, nepamiršk Albu
mų paimti ir nuvežti, gal 
kas nors norėt nusipirkti.

Sėdau į savo mašiną ir va
žiuoju atgal į “Laisvę.” Ant 
vieno užsisukimo daug van
dens. Staiga mano maši
nos “brakes” (stabdžiai) 
nustoja veikę. Išsigąstu. 
Mat, tik prieš porą dienų 
buvau pakeitęs mašinas (se
noji daug bėdos man buvo 
pridariusi). Na, o kiekvie
nas automobilio vairuo
tojas žino, kad kiekvie
na mašina turi savo “kapri
zus.” Aš prie savosios ka
prizų dar nepripratęs. Stab
džių sustojimas veikti man 
nubalsavo, kad į pikniką 
vykti nebeliko nė kalbos.

Labai pikta, labai nema
lonu, bet ką padarysi... 
Mes nepasiekėme pikniko, o 
suvažiavę svečiai negavo 
skaniai išvirtų kopūstų.

Dar kartą visus nuošir
džiai atsiprašau. Kartu su 
atsiprašymu prašau drau
gus Čiurlius nuo “Laisvės” 
kolektyvo priimti nuošir
džią padėką už obuolius, 
kuriuos parvežė drg. A. 
Mitchell ir kiti draugai.

A. Bimba

Nuo kitų gauta sekamai:
Detroito Lietuvių Moterų Pažangos Klubas

per A. Wardo .......................................... $25.00
B. Minett, Stroud, Canada............................... 12.00
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y...........................11.00
Ruth ir Servit Gugas, Detroit, Mich...............10.00
Julia Meškienė, Ozone Park, N. Y. (prisiminimui

savo mylimo vyro Antano Meškio) ..... 10.00
A. černevičienė, Maspeth, N. Y........................   10.00
Agnes Bogan, Miami, Fla................................... 6.00
J. K. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y............ 6.00
Gasper J. Kvietkas, Dorchester, Mass.................. 6.00
B. Kutkus, Great Neck, N. Y.................................6.00
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y......................... 6.00
Veronika Wasiloski, Mountain Top, Pa.............6.00
Margaret Valinchus, New Haven, Conn............ 6.00
Ben Brown, Miami, Fla........................................ 5.00
B. Baleišis, Valley Stream, N. Y........................... 5.00
Joseph Simel, Colts Neck, N. J........................... 5.00
Agnė iš Richmond Hill, N. Y................................ 2.00

Meksikos valdžia reikalau
ja Jungtinių Valstijų at
šaukti taksus ant importo.

Po $1: Br. Bernotas, Seattle, Wash.; C. Stašinskas, 
New Kensington, Pa.; A. Petraitienė, Brooklyn, N. Y.; Ma
ry Kardokas, Dorchester, Mass.; James Kancere, Wilton 
Manors, Fla.; Frank Nevardauskas, Philadelphia, Pa.; 
A. Antanaitis, Baltimore, Md.; O. Kučiauskaitė, Balti
more, Md.

Per savaitę gavome $655.00. Dar reikia $11,884 iki 
pasiekimo $15,000.

Dėkojame visiems už aukas. Vajininkams linkime 
sėkmės.

Administracija

Ottawa. — Kanadon atvy
ko TSRS premjeras Kosy
ginas spalio 17 d. Jis lan
kysis keliuose mieštuose ir 
išbus 8 dienas. Turės pasi

tarimus su Kanados valdžia. 
- f ■ •* ' ■ .. . : ' -•

Jeruzale. — Izraelio pre
kybos deficitas už pirmus 
6 šių metų mėnesius siekia 
688 milijonus dolerių. Tai 
37% daugiau, negu 1970 m. 
už tą patį laikotarpį.

Our Lillian
It’s hard to think about 

Laisye’s office without Lil
lian Kavaliauskaitė. We are 
so used to hear her voice 
ton the phone, used to seeing 
her around.. And she is a 
person. always responding 
when asked for a favor. 
She has done a lot of vo
luntary work like typing et
cetera besides her job. She 
is a very good worker and 
has been with Laisve for 
over 30 years. She could 
have gone and “made mo
ney”” some place else, but 
she didn’t. She loves to be 
with her own people and 
finds satisfaction in con
tributing to the American 
Lithuanian pro g r es s i v e 
movement.

With sincere sadness we 
think about her operation 
and generally run -down 
condition. She is a young 
person yet and we sure 
hope the present hardships 
will pass and she will be 
back on the job. She is our 
Lillian! Our “Lady Lais
vė.”

Use

Dar iš pikniko 
pas Čiurlius

Bent S. Večkys ir aš su
grįžome iš čiurlių pikniko 
ne tik su obuoliais. Gerieji 
draugai, suvažiavę iš apy
linkės mums perdavė “Lais
vei” aukų, prenumeratų.

Štai pirmasis prieina prie 
manęs Antanas Globičius iš 
Wilkes-Barre, Pa., ir įteikia 
$83, kuriuos padalinti liepia 
sekamai: už vieną prenu
meratą į Lietuvą, už savo 
prenumeratą, $60 “Laisvės” 
fondui ir $2 už LLD duok
les.

Gerai man pažįstama Lu
ce Rauduvienė, su kuria vy
kome 1960 metais į Lietuvą 
ir pas kurią keletą kartų 
teko svečiuotis, kada mūsų 
abiejų vyrai buvo gyvi, at
vyko į pikniką savo automo
biliu iš Pittston, Pa., atsi- 
veždama su savimi pilną 
mašiną žmonių. Ji įteikė 
$10 “Laisvės” fondui.

Elzbieta Katinienė iš Eas- 
tono pridavė “Laisvei” $5. 
ir dar perdavė man gražią 
dovaną Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubui, kurio ji yra 
narė.

Mūsų geroji philadelphie- 
tė Walantiene, kuri dirbo 
piknike, pridavė man $5 au
ka “Laisvei” nuo Frank 
Navardausko, irgi philadel- 
phiečio. Jis, sako Walantie
ne, aukoja “Laisvei” todėl, 
kad negalėjo atvykti į pik
niką.

OS. Večkys pridavė nuo 
philadelphietės Lietuvaitės 
$86. Už “Laisvės” prenume
ratas į Lietuvą ir vieną sa
vo $57, “Liaudies Balsui” 
už 3 prenumeratas $19, ir 
$10 mūsų niujorkiškiam Ai
do Chorui.

Kitais žodžiais, nesigaili
me nuvykę į pikniką, kad ir 
per didelę audrą.

Dėkojame draugams.
Ieva Mizarienė

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, spalio 20 d., 
2 vai. po pietų įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas. Tikimės, 
kad sueis geras skaičius na
rių išgirsti raporto iš atsi
buvusios mūsų popietės. 
Taipgi, teko nugirsti, kad 
šį mėnesį kai kurių mūsų 
narių išpuola gimtadienis— 
sueikime ir palinkėkime 
joms ilgiausių metų.

Vaišes mums šį kartą pa
ruoš nenuilstamos draugės 
Nelė Ventienė ir Bronė Ker- 
šulienė-

Pirmininkė (79-80)

Lietuvių Namo B-vės 
šėrininkams

Lietuvių Namo Bendroves 
(Lithuanian Building Cor
poration) šerininkų suva
žiavimas įvyksta šeštadienį, 
spalio 16, savame name, 102- 
04 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai.

Visi New Yorko apylinkes 
šerininkai turėtų suvažiavi
me dalyvauti. Būtų gerai, 
kad ir iš toliau! kai kurie 
šerininkai atvyktų dalyvau
ti. Svarbu šėrininkams iš
girsti 2 metų finansinį ra
portą ir daugiau sužinoti 
apie bendrovės stovį.

Po suvažiavimo v a k a r e 
bus pavaišinti visi suvažia
vimo dalyviai. J. G.

Sydney, Australija. — Mi- 
litarinis lėktuvas sudužo, 
visi jame buvę žuvo.

Vyksime į Hartfordą Demonstracijos
Kaip buvo numatyta, taip 

ir bus. Graži, skaitlinga 
grupe niujorkiečių sekma
dienį vyks į Hartfordą ir 
ten dalyvaus ruošiamame 
bankete-koncerte. Gal net 
kelios mašinos bus pilnos.

Kalbėjausi su mūsų vei
kėju Jonu Grybu. Jis sako, 
kad jo “Merkuriu” važiuos 
net penkiese. Jų tarpe esą 
įžymių dainininkų, kurie, 
paprašius, gal ir padainuos. 
Tai būtų malonus “surpri- 
zas.”

Tad pasimatysime Hart
forde! Rep.

Mieste pasidairius
Su spalio 19 diena užsi

daro iliustruotas žurnalas 
“Look” dėl finansinio ban
kroto. Iš darbo paleidžia
ma 1,050 žmonių. Lieka da
bar tik vienas panašus žur
nalas “Life,” kuris taipgi 
sunkiai finansiniai verčiasi.

1 •

Sekmadienį lietus visai 
sugadino Kolumbuso dienos 
demonstraciją. Ren gėjai 
buvo priversti ją atšaukti. 
Tai pirmą kartą taip atsiti
ko per 75 metus.

•

Miestas dabar apkainuoja 
nuosavybių vertę 57 pro
centais. Prieš 20 metų buvo 
apkainuojama iki 98 pro
centų. Bet nuosavybių tak
sai nuolat kyla ir kyla.

Majoro Lindsay padėjėjai 
sako, kad sausio men. Lind
say paskelbs savo kandida
tūrą prezidento vietai.

* .i. . n 'i .fH

New Yorko nuomininkai 
norėtų pastovaus nuomų už
šaldymo.

Moterų Išsilaisvinimo Cen
tras rengia spalio 16 ir 17 
dienomis kultūrinę sueigą 
549 W. 52 St. Pradžia 2 v. 
popiet. Bus filmai rodomi, 
poezija skaitoma, dainų, mu
zikos ir kitokių įvairumų. 
Taipgi bus ir vaišių.

11 ' ’ • ""1"'

Masinis mitingas kovai 
prieš karą įvyks spalio 29 
d., 7 vai. vakare, Diplomat 
Hotel, 108 W. 43 St.

Rep.

Jungtinių Tautų asamblė
joje Albanijos užsienio rei
kalų ministras Nase smerkė 
Tarybų Sąjungą už sutartį 
su Vakarų Vokietija.

Conroe, Texas. 14 metų J. 
A. Price kalėjime pasikorė 
panašiai, kaip prieš 10 metų 
jo tėvas taipgi kalėjime pa
sikorė.

Ir--"- .....................

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 

ęSavo gųninems Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užšisakyti “Laisves” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3$ 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

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

prieš karą
Trečiadienį įvairiose New 

Yorko dalyse įvyko gan 
skaitlingos demonstracijos 
prieš karą su reikalavimu, 
kad jis būtų tuoj nutrauk
tas. Skaitlin g i a u s i a, di
džiausia demonstracia buvo 
darbo unijų suruošta Man- 
hattane tarp 7th Avenue ir 
37th St. Prasidėjo 4 vai. ii' 
baigėsi prieš 6. Dalyvavo 
keletas tūkstančių žmonių.

Kalbėjo visa eilė unijų va
dų. Priimta rezoliucija prieš 
karą. Iškelta trys reikala
vimai, būtent: Galas Viet
namo karui, galas algų už- 
šaldymi, už darbus visiems 
amerikiečiams.

Demonstracijoje dalyvavo 
ir miesto majoras Lindsay 
ir pasakė trumpą, bet aštrią 
kalbą prieš karą. Jo kalbą 
publika palydėjo gausiais 
aplodismentais. Taikos my
lėtojai majorą sveikina už 
jo drąsą viešai visos miesto 
valdžios vardu pasisakyti 
prieš karą. Rep.

Iš LDS 13-os kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko spalio 6 d. Pir
mininkė E. Jeskevičiūtė pri
davė susirinkimui 3 naujų 
narių aplikacijas. Viena na
rė padidinb apdraudą ant 
$1,000. Pasirodo, kuopa 
įtraukta į vajaus sąrašą su 
6 nariais.

Skaitytas “Laisvės” ad
ministracijos laiškas, kvie
čiantis prisidėti prie vajaus. 
Nutarta iš kuopos iždo tam 
tikslui paskirti $25.

Skaitytas Lietuvių Namo 
Bendrovės direktorių laiš
kas, kviečiantis dalyvauti 
suvažiavime spalio 16 d. Iš
rinkta Marcelė Jakštienė 
atstovauti suvažiavime kuo
pą.

Skaityta LDS Nacionali
nio Bowlingo komiteto pa
dėka už finansinę paramą.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks lapkričio 3 d.

Kuopos narys

Tokijas. — Kinijon išvyko 
50 unijistų grupė tartis su 
Kinijos unijomis.

Maskva. — Angela Davis 
atsiuntė padėkos laišką Ta
rybų Sąjungos moterims už 
prisidėjimą prie kovos jos 
išlaisvinimui.

BRING JOY TO YOUR RELATIVES FOR 
CHRISTMAS AND NEW YEAR

The fastest and most economical way of sending your 
gifts to your relatives in USSR — is to purchase 

for them
PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES

for which they can obtain first class merchandise 
in the special stores of Vnesh posy Ito rg.

THE QUALITY OF THE GOODS IS HIGH — 
THE PRICES ARE LOW

For further information, catalogs and orders apply 
to any of our authorized firms:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.

^v^488 Madison Ave., 21st fl., New York, N. Y. 10022
Tel. 212-758-1150-51

or directly to our Central office.

PODAROGIFTS, INC.
ATTENTION! NEW ADDRESS

240 Fifth Avenue New York, N. Y. 10001 
bet. 27 & 28 Sts.

Tel.: 212-685-4537
Subway: BMT, EE or RR —28th St. the nearest station
Buses: 1, 2, 5 and 15

Pramogų Kalendorius <
Spalio (Oct.) 16 d. T

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

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

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketas-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai, 157 * 
Hungerford St. Rengia* 
Liet. Moterų Klubas. Pie
tūs—1 vai.

Spalio 31 d.
LDS 1 kuopa ruošia įdo

mią popietę “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Apart 
kitko, bus rodomi įvairūs 
paveikslai. Prašome įsitė- 
myti parengimo datą ir da
lyvauti.

Lapkričio 7 d.
Įvyks “Laisvės” Jubilieji

nis Koncertas. New Natio
nal Hali, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 
vai. dieną. Prašome tą die
ną turėti mintyje.

-------- ;
¥Lapkričio 14 d.

LLD 28 kuopos spaudos 
naudai parengimas įvyks 
viršminėtą dieną, salėje 103 
Green St., Waterbury,Conn. 
Bus vėliau pranešta apie 
programą.

Washingtonas. — Per pa
staruosius 10 metų farme- 
rių skaičius Jungt. Valsti
jose sumažėjo 6 milijonais, 
skelbia Agrikultūros depar
tamentas. Praradę savo 
ūkius jie atsikraustė į mies
tus.




