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KRISLAI
Turėtų skaitytis
Kodėl žydai šmeižia TSRS 
Gana skerdynių Indokinioje 
Prasti Nixono vaistai 
Alkoholizmo pavojus

— J. Gasiūnas —
Jungtinės Tautos aiškiai pa

sakė Jungtinėms Valstijoms, 
kad Chiang Kai-šeko klika 
neatstovauja Kinijos ir kad 
Taivanas yra Kinijos Demo
kratinės Respublikos dalis, 
kurios niekas kitas negali sa- 

y vintis.
Nixono administracija da

bar turėtų baigti ginklais ir 
finansais rėmimą Chiang Kai- 
šeko režimą Taivane. Geriau
sia išeitis: savo peniukšlius iš 
Taivano pasiimti į Ameriką, 
o Taivaną palikti Kini.) o s 
Liaudies Respublikai.

Nixono administracija tu
rėtų skaitytis su Jungtinių 
Tautu tarimu,

‘Tarybų Sąjunga tūkstan
čiais žydus išleidžia i Izraelį. 
Tai kam tada šaukti ir nie
kinti Tarybų Sąjungą?

žydai nacionalistai ir te
roristai iš kailio neriasi, kad 
tik daugiau pašmeižti Tary
bų S ą j u n g ą, teroristai net 
grasina žudyti tarybinius di
plomatus. Jie veidmainingai 
šaukia, kad Tarybų Sąjunga 
persekioja žydus, neleidžia jų 
į Izraelį.

Bet jie nepasako tikros tie
sos, kad jie keršija Tarybų 
Sąjungai vyriausia už gausią 
paramą arabų šalims, kovo

jančioms prieš Izraelio agre 
siją.

Veteranų sveikatos komite
tas skelbia, akd 207,000 ame
rikiečių Vietnamo veteranų 
gauna pašalpą, kaip nuolati
niai ligoniai arba invalidai.

Iš jų 4,800 kare neteko ko
jų ir rankų, 10,000 serga pro
to ligomis. Vietnamo kare 
invalidų skaičius pakilo 300 
procentų, palyginus su antro
jo karo invalidų skaičiumi.

Gana žudynių! Lapkričio 
6 d. milijonai amerikiečių 
dar kartą pasakys Nixonui 
nieko nelaukiant baigti karą, 
atsteigti taiką Azijoje.

1971 m. rugsėjo mėnesį 
prez. Nixonas pasakė tiems, 
kurie reikalavo algų - kainų 
kontrolės:

—Aš niekad neskelbsiu al- 
gų-kainų kontrolės, nes tokia 

^kontrolė gali sudaryti dau
giau blogo, negu gero.

Nepraėjo metai, kai Nixo
nas suvalgė savo pirmesnį 
pareiškimą. Rugpiūčio mė
nesį jis įvedė algų-kainų kon
trolę trijų mėnesių periodui, 
vėliau pailgino neribotam lai
kui.

Nixonui dabar algų - kainų 
kontrolė — vienatinis vaistas 
nuo biaurios infliacijos ligos. 
Bet tas vaistas neteikia tei
giamų rezultatų, kadangi ka
ras yra vyriausia infliacijos 
priežastis. Prasta Nixono di
agnozė.

Jungtinėse Valstijose mili
jonai žmonių yra virtę alko- 
koholizmas sudaro svarbią 
priežastį šeimų pakrikimui, ne
darbo nustojimui ir daugeliui 
asmeninių tragedijų.

Alkoholizmas yra tiek pat 
pavojingas, kaip ir narkotiz- 

ą mas, bet prieš alkoholizmą 
* visai mažai kovojama. 

Nuo alkoholio miršta žmonių 
6 kartus daugiau, kaip nuo

Antikarines demonstracijos 
įvyks septyniolikoj miestų 

lapkričio šeštą dieną

Rockefellerio ir Lindsay 
siūlomų bonų planas buvo 

balsuotojų atmestas
Washingtonas. —Prieška

rinės demonstracijos įvyks 
septyniolikoje miestų. Masi
niai mitingai ruošiami dau
gelyje kitų miestų ir mies
telių. Šis šeštadienis bus tik
rai kovos diena už taiką.

Galinga tymsterių unija 
ir kelios kitos didžiulės uni
jos pasisakė už dalyvavimą 
pr ieš karinėse demonstraci- 
jose lapkričio 6 d. Taikos 
kovotojų organizacijos su
darė koaliciją bendrai veik
lai prieš karą.

TSRS siūlys planą sudaryti 
Europos Jungtines Tautas
Viena, Austrija. — čia 

diplomatiniuse rateliuose iš
ryškėja Tarybų Sąjungos 
naujas planas. Jį pasiūlys 
Tarybų Sąjunga Europos 
Saugumo konferencijai.

TSRS planuoja sukurti
Europos Jungtines Tautas, 
kurios turėtų galią aptarti 
visus svarbiausius Europos 
klausimus ir tokiu būdu žy
miai prisidėtų prie taikos 
išlaikymo Europoje.

Ragina panaikinti JAV 
bazę Kubos žemėje

Washingtonas.-Senatoriai 
McGovern ir Kennedy, abu 
numatomi būti prezidenti
niais kandidatais, reikalau
ja panaikinti Jungt. Valsti
jų militarinę bazę Kubos 
žemėje Guantanamo.

Kubos valdžia jau seniai 
reikalauja amerikiečius išsi
kraustyti iš jų žemės ir pa
likti kubiečius ramybėje.

Londonas. — Mrs. Fania 
Jordan išvyko iš Anglijos 
patenkinta, bet labai suvar
gusi nuo intensyvaus vajaus 
už išlaisvinimą savo sesu
tės Angela Davis. Milijonai 
anglų girdėjo jos balsą ir 
teikė simpatiją.

<1 . ................... ...............—........—

Nixonas nori daugiau 
galios ekonomikoje

Washingtonas.—Iždo sek
retorius Connally prašo 
Kongreso suteikti daugiau 
galios prez. Nixonui kontro
liuoti ekonomiką.

Connally nurodo, kad to
kia kontrolė dabar reikalin
ga infliacijai sulaikyti ir 
gali tęstis iki 1972 metų pa
baigos.

Denver, Colo. — Policija 
areštavo 83 Vietnamo karo 
veteranus, demonstracijoje 
reikalaujančius karą baigti. 
Jiems gręsia 90 dienų kalė
jimai ir $300 bausmės.

narkotizmo ir panašių nuodų.
Laikas susirūpinti alkoho

lizmą didėjimu.

NewYorko majoras Lind
say ir miesto taryba, pas
kelbdami šeštadienį Taikos 
Veiklos Diena, parodė gra
žų pavyzdį visiems kitiems 
miestams, kad reikia įsi jun
ti į taikos veiklą prieš karą.

Tymsterių unijos vice pre
zidentas Gibbons pareiškė, 
kad Amerikos liaudis turi 
sulaikyti 80 milijonų dolerių 
išlaidų į metus Vietnamo 
karui. O tai galima padary
ti milijonams reikalaujant 
baigti karą Indokinijoje.

Europos saugumo konfe
rencijai sušaukti Suomija 
siūlo sušaukti Europos vals
tybių, Jungtinių Valstijų ir 
Kanados ambasadorius, ku
rie galėtų sudaryti konfe
rencijai planą.

Chicago. — Daugiau kaip 
400 Vietnamo veteranų su
darė miesto centre demons
traciją prieš karą Indokini
joje.

: Laivas piketuoja 
Amchitkos salą

Vancouver, Kanada. — 
Laivas su kanadiečiais pi
ketais išplaukė į Alaską pi
ketuoti Amchitka salą, kur 
prez. Nixonas ruošia pože
minį penkių megatonų bran
duolinį sprogdinimą. Tai 
būtų galingiausias požemi
nis sprogdinimas.

Piketai reikalauja nu
traukti sprogdinimą, kuris 
gali žemę pavojingai sudre
binti ir Alaskos gyvento
jams pavojų sudaryti. Alas
kos gyventojai nuolat de
monstruoja prieš sprogdini
mą. Kanados valdžia taipgi 
pasisakė už sprogdinimo su
laikymą. Sprogdinimas bus 
250 kartų tvirtesnis, kaip 
atominė bomba numesta 
ont Hirošimos miesto.

Washingtonas. — Dakta
rai persergsti, kad sinteti
niai hormanai, naudojami 
kai kurių nėščių moterų 
persileidimui sulaikyti, gali 
gimdoje pagimdyti vėžio li
gą.

Washingtonas.—300 areš
tuotų taikos kovotojų teis
mas prasidės lapkričio 15 d.

Kairas, Egiptas. — Gais
ras sunaikino 102 metų se
numo istorinį operos pasta
tą. Žuvo daug muzikos lo
bio ir kitų senų brangenybių.

Washingtonas.—Vice pre
zidentui Agnew grįžus Ni
xono administracija nusita
rė skirti 50 milijonų dolerių 
Graikijos centro įrengimui.
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Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir baigsis su gruodžio 31 d.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Brooklyn, N. Y..................................................  1,568
Connecticut ................................  1,531
So. Boston, Mass.......... .................................... .. 1,380
Philadelphia, Pa................................................. 1,032
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ................ .. 1,032
New Jersey....... ................................................... 822
V. Sutkiehė - V. Trask, 

San Francisco-Oakland, Calif.  ........... 816
A. Račkauskienė - H. Sametis, 

Haverhill, Mass. .......... .  768
P. Alekna, St. Petersburg, Fla. .. ............... 684
George Shimaitis, Brockton, Mass............ ......... 664

M. Valilioniene, Miami,
Ft. Lauderdale, Fla ....... 660

L. Bekešienė, Rochester, N. Y. 552
M. Uždavinis ............................. 528
A. Shupetrienė - S. Penkaus-

kiene, Lawrence, Mass. .... 512
Pittsburgh, Pa..........................  444
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 404
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 396

(Tąsa 4-tam pusi.)
Mfc

Tarybų Lietuvoje
Nauji gydymo centrai
Kaunas, (ELTA). — Pus

antro tūkstančio pacientų 
kasdien galės priimti di
džiausia mieste poliklinika, 
kuri pradėta statyti Daina
vos gyvenamajame rajone. 
Septynių aukštų korpuse 
įsikurs vidaus- ir infekcinių 
ligų, chirurgijos, akušerijos 
ir ginekologijos skyriai, la- 
bolatorijos ir procedūriniai 
kabinetai. Gydymo patalpo
se bus kondicionuotas oras. 
Šalia pagrindinio korpuso 
išaugs vaikų poliklinika, 
greitosios pagalbos stotis, 
traumatologinis kompleksas.

Šį penkmetį mieste bus 
pastatyti dar keli nauji gy
dymo centrai, pareiškė, kal
bėdamasis su ELTOS kores
pondentu, vykdomojo komi- 
t e t o sveikatos apsaugos 
skyriaus vedėjas Jonas Gau- 
rylius. Eivenių gatvėje Ža
liakalnyje šiemet duris at-

Reikalauja tyrinėti 
Kento žudynes

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas gavo peticiją su 
10,380 Kento universiteto 
studentų parašų. Peticijoje 
nurodoma, kad Nacionalinė 
gvardija sudarė suokalbį, 
kuriame 1970 m. geg. 4 d. 
buvo užmušti 4 Kento uni
versiteto studentai.

Pasirašę studentai reika
lauja prez. Nixono įsakymo 
federalinei grand džiurei, 
kad toji skerdynė būtų visa
pusiai ištirta.

Havana, Kuba. TSRS 
premjeras Kosyginas, kal
bėdamas kelių tūkstančių 
darbininkų susirinkime Ha
vanos priemiestyje Alamar, 
pasakė, kad socializmas lai
mi visame plačiame pasau- 
1 y j e. Premjeras Kastro 
taipgi kalbėjo.

P. Beeis, Great Neck, N Y. .... 288
Iš Kanados  ............  240
Eva Kralikauskienė,

Lawrence, Mass.................. 228
J. Staniene, Baltimore, Md. 108
R. Stakenas, Scottsville, Mich. 108
L. Tilwick, Easton, Pa................. 72
Detroit, Mich...... ..............   72
S. Puidokas, Rumford, Me.......... 34

vers akušerinė ginekologinė
ligoninė. Rekonstruojama 
Šančiuose, kuri padidės* 
dviem šimtais lovų. Respub
likinės klinikinės ligoninės 
tori tori j oje numatyta pas
tatyti moderniškiausią Lie
tuvoje akių ligų klinikinę 
ligoninę. Joje vienu metu 
galės gydytis du-pustrečio 
šimto ligonių. Didelis trau
matologinis centras bus įs
teigtas miesto centre.

Naujas parkas Lieporiuose
Šiauliai. — Jau apie 20,- 

000 šiauliečių gyvena nau
jajame Lieporių rajone. Jo 
centre pasodintos pirmosios 
liepaitės. XI vidurinės mo
kyklos moksleiviai pačią 
pirmąją talkos dieną užso
dino apie 30 arų plotą.

Naujasis miesto parkas 
užims 10 hektarų. Parkui 
paskirta 20,000 rublių. Jį ir 
toliau šefuos moksleiviai.

Kongresmanas McClos
key kaltina Nixoną

Washingtonas. — Repub- 
likonas kongresmanas Mc
Closkey kaltina prez. Nixo- 
ną už pasireiškusius nepa
klusnumus ir net sukilimus 
tarp amerikiečių kareivių 
Pietų Vietname, taipgi už 
per didelį narkotikų naudo
jimą tarp kareivių.

Vienatinė iš to viso išei
tis, McCloskey sako, ištrauk
ti visus amerikiečius iš Pie
tų Vietnamo, baigti karą.

McCloskey jau pasiskelbė 
kandidatuosiąs prezidento 
vietai prieš Nixoną.

Washingtonas. —Kongre
sui pasiūlytos rezoliucijos 
reikalauja Nixono adminis
tracijos daryti žygius, kad 
Anglijos priespžųtda ir oku
pacija būtų baigta Šiaurės 
Airijoje.

New Yorko gubernato
riaus ir majoro Lindsay 
siūlomas pustrečio bilijono 
dolerių paskolos bonų pla
nas buvo balsuotojų atmes
tai didžiule dauguma balsų. 
Tai buvo svarbiausias šiuo
se rinkimuose klausimas 
New Yorko valstijoje.

Rockefelleris ir Lindsay 
siūlė bonų planą tikslu iš
laikyti New Yorko miesto 
transportacijos 30 c. fėrą. 
Dabar Lindsay šaukia spe
cialų susirinkimą fėro klau
simu.

Taikos kovotojai vis tęsia 
demonstracijas prieš karą
Washingtonas. — Nepai

sant areštų ir policijos puo
limų, taikos kovotojai kas
dien tęsia taikos demonstra
cijas ir piketus sostinėje.

2,000 demonstracijoje ka
talikų kunigas Groppis iš 
Milwaukee, Wis., paskelbė 
haują taikos naudai pasie
kimą: telefonu susisiekimą 
su Vietnamo taikos delega
cija Paryžiuje.

Tarp 300 areštuotųjų buvo

Galas neįvykinamoms 
Cliiango svajonėms
Hong Kongas. — Chiang 

Kai-šekas pirmą kartą mi
nėjo tokią liūdną 84 metų 
sukaktį, kai Jungtinės Tau
tos pašalino jo agentus ir 
atėmė teisę vadintis Kinijos 
respublika.

Nuo 1949 metu, kai Chian- C f

gas pabėgo į Taiwaną (For- 
mozą), visą laiką svajojo 
atkariauti Kiniją ir iškil
mingai grįžti į Pekiną. Bet 
dabar toms neįvykinamoms 
svajonėms atėjo galas. Jis 
dar gali tupėti Taiwane tol, 
kol Amerikos kariniai lai
vai ir visokia kitokia para
ma jį ten laikys. Bet jo vieš
patavimo dienos suskaity
tos.

Maskva. — Tarybini s ko
mitetas Graikijos demokra
tinio pudėjimo paramai pa
reiškė protestą padidintam 
fašistiniam terorui Graiki
joje, ypač JAV vice prezi
dento Agnew lankymosi me
tu.

Šveicarės pirmą kartą 
dalyvavo rinkimuose
Zurich a s. — Šveicarijos 

moterys pirmą kartą balsa
vo parlamentiniuose rinki
muose. Du milijonai mote
rų turėjo teisę dalyvauti 
rinkimuose.

Pirmiau jos negalėdavo 
rinkimuose dalyvauti. Bet 
dabar jau išsikovojo lygias 
teises su vyrais.

Lokaliniuose rinkimuose 
kai kur laimėjo demokratai, 
kai kur republikonai. New 
Jersey legislatures daugu
mą laimėjo demokratai.

Duluth, Minn. — Greitai 
pravažiuojantis automobilis 
užmušė 102 metų amžiaus 
Hubert V. Eva, einantį prie 
savo automobilio iš bažnyti
nio banketo.

Vallejo, Calif. — Sudužo 
vieno motoro lėktuvas ir 
užmušė 6 žmones.

ir kunigas Groppis. Išėjęs iš 
kalėjimo jis ir vėl įsijungė 
į piketą, reikalaujantį da
bar baigti karą. Piketai rei
kalauja Nixono rezignacijos 
ir išsikėlimo iš Baltųjų rū
mu, v

New Delfus, Indija. —Or
issa valstijoje siautęs viesu
las užmušė mažiausia 5,000 
žmonių, padarė daug nuos
tolių.

Nedarbas neįšaldytas
Washingtonas.—JAV Dar

bo departamentas skelbia, 
kad rugsėjo mėn. nedarbas 
ir vėl pakilo. Dabar jis sto
vi aukščiausioje vietoje per 
pastarųjų 12 metų.

Nuo rugpiūčio 15 d. algų 
ir kainų įšaldymo nedarbas 
pasiliko neįšaldytas ir jis 
laipsniškai auga.

Philadelphia, Pa.—Temple 
universiteto tarnautojai tę
sia streiką ir kartu tariasi 
su universiteto atstovais. 95 
proc. tarnautojų — negrai 
ir puertorikiečiai.

R e no, Nev. — Policija 
areštavo 17 juodųjų studen
tų universiteto patalpose, 
kai jie pareikalavo Juodųjų 
Studentų unijai raštinės. 
Panaudojo prieš juos ašari
nes bombas.

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Airių respublikonų armijos 
nariai nužudę du detekty
vus. Kautynėse tarp katali
kų, protestantų ir Anglijos 
armijos šiais metais užmuš
ta 146 žmonės.

Venice, Calif. — Išėjęs iš 
kalėjimo kalinys D. W. Bre- 
nensthal nušovė policistą 
Riley. Kitas policistas jį 
peršovė ir areštavo.

Trenton, — New Jersey 
valstijoje rugsėjo mėn. ne
darbas pasiekė 7.3% visos 
valstijoje darbo jėgos. Rug
piūčio mėnesį buvo 7.2%. 
Nedarbas didėja
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51-oji socialistines 
revoliucijos sukaktis

ŠĮ sekmadienį, lapkričio 7 dieną, sukaks lygiai pen
kiasdešimt ketveri metai, kai Pirmajam pasauliniam ka
rui dar tebeliepsnojant, Rusijos imperijos liaudis, Bol
ševikų Partijos su Leninu priešakyje vadovaujama, su
kilo ir įsteigė pirmą socialistinę liaudies valstybę. Tai 
buvo įvykis, kuris, pasak amerikiečio žurnalisto John 
Reed žodžiais, “supurtė visą pasaulį.” Visos didžiausios 
ir baisiausios iš vidaus revoliucijos priešų ir iš lauko viso 
pasaulio imperialistų pastangos su liaudies pergale susi
doroti, iš jos rankų jos laimėjimą išplėšti ir paskandinti 
ją jos pačios kraujuouse buvo veltui. Darbo liaudis lai
mėjo. Naujasis gyvenimas laimėjo. Jau ant rytojaus 
visas pasaulis buvo nebe toks, koks buvo iš vakaro 1

0 šiandien? Dėka šios pergalingos revoliucijos šian
dien jau geroka žmonijos dalis po socializmo vėliava ku
riasi naują gyvenimą — gyvenimą be išnaudotojų ir pa
vergėjų. Socializmas jau yra milžiniška jėga. Vietoje bu
vusios Rusijos imperijos gražiai klesti tarybinių tautų 
šeima Tarybų Sąjungos formoje.

Toje darnioje tautų šeimoje lygi tarp lygių yra ir 
Lietuva. Mums džiugu, kad Lietuvos liaudis po socializ
mo vėliava jau turi didžiulių, gražių laimėjimų visose 
gyvenimo srityse, pasiektų per istoriniu mastu labai 
trumpą laikotarpį. Mums džiugu, kad mūsų gimtojo 
krašto liaudis išmintingoje savo partijos ir valstybės va
dovybėje, kartu su kitomis tarybinėmis tautomis, minė
dama šią socialistinės revoliucijos 54-ąją sukaktį, ryž
tasi naujiems ir dar didesniems laimėjimams. Iš Lietu
vos spaudos sužinome, kad ruošiantis šios sukakties mi
nėjimui visoje respublikoje aidėjo šūkis penkerių metų 
planą įvykdyti į ketverius metus. Ir mes neabejojame, 
kad šis garbingas užmojis bus pasiektas, ir tuo naujasis, 
socialistinis gyvenimas dar gražiau suklestės.

Juos galima tiktai pasveikinti
DIDELE balsų dauguma šios šalies Senatas palai

dojo visą taip vadinamą “Foreign Aid” (“Užsieniui pa
dėti”) programą. O prezidentas Nixonas reikalavo, kad 
šiemet šiai programai būtų skiriama virš pustrečio 
bilijono dolerių. Tai milžiniška suma. Netenka nė kal
bėti, jog šiuo Senato pasielgimu mūsų prezidentas yra 
baisiai sukrėstas. Sakoma, kad iŠ jo pusės bus dedamos 
didžiausios pastangos dar kaip nors šią programą iš
gelbėti, atgaivinti. Gal ir pavyks. Dabar dar sunku 
pasakyti.

Bet Senatinio Užsienio Reikalais Komiteto pirminin
kas senatorius Fulbright, kuris kovojo už programos nu
traukimą, sako, kad niekas nebegalės šios programos “iš 
numirusių” prikelti jos visumoje. Tiktai kai kurios jos 
dalys bus atsteigtos. Pav., jis sako, kad iš Foreign Aid 
programos vyriausybė nebegalės pagalbos teikti užsie
nyje militariniams reikalams. Siekiant Senato užgyrimo, 
vyriausybė konkrečiai turės įrodyti, kad jos siūloma fi
nansinė ar kitokia parama užsienio šalims turi eiti tik 
ekonominiams bei kultūriniams poreikiams.

Kaip ten bebūtų su galutiniu šios programos likimu, 
mums atrodo, kad Senato dauguma pasielgė labai gerai. 
Kai taip baisiai stokoja dolerių naminiams reikalams 
(mokykloms, lligoninėms ir t. t., bilijonus dolerių kasmet 
prašvilpti reakcinių režimų užsienyje finansavimui juk 
tai didžiausias prasižengimas prieš visus geriausius šios 
šalies interesus. Reikia senatorius padrąsinti, kad jie 
prieš jokius prezidento gązdinimus nesukluptų.

KITOS IŠEITIES 
DRAUGAMS 
NEBEBUVĘ

Šioje vietoje jau rašyta, 
kad draugai kanadiečiai 
savo “Liaudies Balsą” iš 
savaitraščio pavertė pus- 
mėnesiniu. Dabar, spalio 22 
d. laidoje, redakcija plačiau 
paaiškina, kodėl jiems teko 
tos išvados prieiti. Sako:

“Mes, Liaudies Balso” dar
bininkai, pradžioj vasaros 
dar nemanėm, kad bus rei
kalinga retinti laikraštį. Ti
kėjomės, kad rudenį pradė
sime vėl išleisti kas savai
tę. Pasirodė, kad mes kly- 
dom. Atsistojo klausimas: 
grįžti prie savaitraščio ir 
finansams išsibaigus visai

sulaikyti, ar suretinti ir 
tokiu būdu leisti jį ilgiau. 
Apie tai buvo gerai pasi
kalbėta su montrealiečiais 
ir torontiečiais. Jie palaikė 
idėją, kad leisti ilgiau, kiek 
tik galima, nors ir rečiau 
išleidžiant. Tikimės, kad ir 
visos kitos kolonijos su 
tuo sutiks.

Suretinimas lai k r a š č i o 
dar nereiškia, kad mums 
bus lengva išlaikyti jį. Vis- 
tiek reikia jam visų skaity
tojų paramos. Skaitytojų 
eiles retėja. Tuo tarpu iš
leidimas reikalauja vis dau
giau pinigų. Kyla paštas, 
kyla spaustuvės išlaidos, 
kyla popierio kaina ir 1.1. 
Mūsų lėjgomis ir suretin
tą bus nelengva išlaikyti.”

Kas ką rašo ir sako
IR JIE VERKIA DĖL 
ČIANG KAI-šEKO 
LIKIMO

Kunigų “Draugas” (sp. 
27 d.) per ašaras šaukia: 

“Kad pasaulis neina tie
sos, taikos ir gėrio keliu, 
kad vis labiau jame įsigali 
smurto ir jėgos teisė, vaiz
džiai parodė aukščiausioje 
pasaulinėje institucijoje — 
Jungtnėse Tautose užperei- 
tą naktį įvykę balsavimai, 
kurių metu tautinė Kinija 
buvo dauguma balsų išmes
ta iš Jungtinių Tautų ir į 
jos vietą pakviesta komu
nistinė Kinija.

Reikia pasidžiaugti, kad 
JAV visą laiką globojo ir 
tebegloboja tautinę Kiniją 
.ir teikia jai karinę apsau
gą. Turime didžiuotis, kad 
krašto, kuriame mes gyve
name, vyriausybės atstovai 
nebalsavo 
prievartos

Ir dar: 
viams, šis 
skaudus.”

už smurto ir 
įteisinimą.”

“Mums, lietu-
įvykis yra labai

KODĖL DAR VIS 
TRŪKSTA ŠVIEŽIŲ 
ŽUVŲ LIETUVOJE?

Žurnalas “Švyturys” (Nr. 
19, 1971 m.) paskelbė savo 
reporterio žurn a 1 i s t o L. 
Tapino pasikalbėjimą su 
žuvininkystės valdybos vir
šininku Jonu B a r a v yku. 
Iš interviu sužinome, kad 
šviežiomis žuvimis Lietuvos 
gyventojų aprūpinimo pro
blema tebėra toli gražu, ne
išspręsta. O tai esanti labai 
svarbi problema.

I Tapino klausimą, “kodėl 
mums vis dar trūksta švie
žių žuvų, sugautų vidaus 
vandenyse?,” Baravykas 
atsako:

“... Tuo klausimu daug 
ginčijamasi, ieškoma kalti
ninkų, tai aštri problema, 
o priežasčių yra visas kom
pleksas. Žuvų atsargos ma
žėja dėl intensyvios žūk
lės, o konkrečiai Kuršių 
mariose — dėl to, kad at
skiros pramonės įmonės 
teršia vandenį. Tad pagrin
diniu žviežios žuvies tiekė
ju natūraliai turėjo tapti 
mūsų ežerai ir ypač tven
kiniai. Deja, taip neįvyko 
— šiuo m e t u tvenkininė 
žuvininkystė tesudaro vos 
T9.7 procento, 
įvyko?

Svarbiausia del to 
ši šaka dar jauna, reika
laujanti didelių kapitalinių 
įdėjimų, paramos. Ūkiai 
buvo nesuinteresuoti puo
selėti žuvininkystę, nes vi
sų pirma ji dar labiau už 
žemės ūkį yra priklausoma 
nuo gamtos. Žuvys — gyvi 
padarai, nepalankios vasa
ros ir žiemos gali jas iš
gaišinti, o kur dar skaudi 
rykštė-—žuvų ligos!. . Tad 
šiuo metu neturim nė vie
no ūkio, kuris verstųsi vien 
tvenkininė žuvinink y s t e, 
nes jis aiškiai būtų neren
tabilus. Pašarų kokybė ge
rėja lėtai. Norėtųsi žuvį 
auginti, pigesni- u o s e, ge
riau suprojektuotuose tven
kiniuose, gauti daugiau 
praktinės paramos iš moks
lo įstaigų. Žemdirbiams už 
pa r d u o d a m u is gyvulius 
valstybė primoka, tuo tar
pu žuvininkystės ūkiai jo
kio ekonominio skatinimo, 
jokių dotacijų negauna, tad 
tenka šią šaką derinti su 
žemes ūkiu, ypač su anti- 
ninkyste. Štai šiemet 21 
žuvininkystės ūkis išperins 
apie tris milijonus ančiukų 
ir parduos 5,260 tonų an-

Kodėl taip

, kad

Profesoriaus Jono Švedo netekus
tienos. Pagaliau negalime 
smarkiai plėsti ir ančių 
ūkio, nes tai kai kur pa
kenktų tvenkininei žuvi
ninkystei. Kita vertus, 
ūkiams atsidėti vien žuvi
ninkystei, kaip minėjom, 
yra rizikinga.”

Vadinasi, problema sun
kiai sprendžiasi. Baravy
kas sako:

“.. .Pagrindinis mūsų už
davinys — išplėsti ir page
rinti žuvininkystę, o tuo 
pačiu .ir žuvų sugavimą. 
Tad penkmečio pabaigoje 
tikimės respublikos gyven
tojams patiekti žuvų pus
antro karto daugiau, negu 
dabar, t. y. apie 6 5,000 
centnerių. Didžiausią dė
mesį, vystant- vidaus van
denų žuvininkystę, skirsi
me tvenkiniams. Tiesa, šie
met karpių sugausim dar 
tiek pat, -kiek ir pernai, ta
čiau jau kitąmet jų sugavi
mas padvigubės, o penkme
čio pabaigoje karpių par
duosim beveik tris kartus 
daugiau negu dabar,—apie 
25 tūkstančius centnerių. 
Tad tvenkininė žuvininkys
tė sudarys daugiau negu 
trečdalį viso mūsų įsužve- 
jojimo.”

liaudies muzikos instrumen
tų orkestro įkūrėjas. Pasi
rinko patį sunkiausią kelią, 
rinko liaudies muzikantus, 
kaimuos grojančius birby
nėmis, lumzdeliais, skudu
čiais, daudytėmis, kanklėmis. 
Vadovavo tų instrumentų 
tobulinimui, rašė kūrinius. 
Pirmieji kūriniai solo šian
dien plačiai skambantiem

Lyg pirmųjų šalnų pa
kąsta nustojo plakusi kom
pozitoriaus, profesoriaus Jo
no Švedo širdis, ilgus metus 
nerimusi ir ieškojusi, ryš
kiai švietusi savo daugia
pusiu talentu.

Jonas Švedas gimė 1908 
m. spalio 9 d. Liepojoje, 
pašto tarnautojo šeimoje. I men piaciai sKamuamiems 
Muzika jį traukė nuo pat! liaudies muzikos instrumen- 
vai k y s t ė s. Mokydamasis 
Ylakių vidurinėje mokyklo
je, jis grojo mokinių orkest
rėlyje, pramoko vargonuoti. 
1924 m. jis pradėjo mokytis 
Klaipėdos muzikos mokyk
loje, trombono klasėje, kar
tu studijavo kompozicijos

tams buvo parašyti Jono 
Švedo.

Jono Švedo iniciatyva 
Lietuvos TSR Valstybinėje 
konservatorijoje buvo įkur
ta liaudies instrumentų ka
tedra, kuriai jis ilgus metus 
vadovavo. 1966 m. jam su-

teoriją pas kompozitorius teiktas profesoriaus vardas.
St. Šimkų ir J. Žilevičių. 
Kompozitoriaus J. Žilevi
čiaus paskatintas J. Švedas 
su kitais moksleiviais rinko 
kaimuose užsilikusius liau
dies muzikos instrumentus, 
užrašinėjo liaudies dainas. 
Jam buvo pavesta tvarkyti 
mokyklos muziejuje liau
dies muzikos instrumentų 
skyrius. Šis nuolatinis rū
pinimasis senaisiais muzi
kos instrumentais ir pa
ženklino J. Švedą kelrode 
žvaigžde.

IR PRANCIŠKONAMS 
GAILA CHIANG 
KAI-šEKO

Ir Brooklyno pranciškonų 
“Darbini n k o” redaktoriai 
visu kibiru ašarų apraudojo 
jų idėjinio kolegos Chiang 
Kai-šeko liūdną likimą. 
“Taiwano priešams pasise
kė”, jie sako, “visus užhip
notizuoti ‘tiesa’, kad yra tik 
viena Kinija. Amerikos kal
bėtojas nebuvo parengtas 
tą fikciją griauti nei juri
diškai, nei politiškai.” To
dėl Chiang Kai-šekas su 
“savo” Taiwanu turėjo neš
dintis iš Jungtinių Tautų... 
Tik mums neaišku, kodėl 
mūsų tėvai - pranciškonai 
laiku nesusiprato padėti 
Amerikos atstovui gerai 
prisirengti su ta fikcija su
sidoroti? Su jų dvasiška pa
slauga gal gi ir būtų pavy
kę išvengti tos “baisios tra
gedijos”. ..

Chiang Kai-šeko likimas 
giliausiai jaudina ir Chika- 
gos menševikų gazietos vy
rus. Jie užkietėjusio reak
cininko kongresmano Pu-' 
fcinski lūpomis grūmojančiai 
šaukia: “Jei prezidentas Ni
xonas nepanaudos veto ir 
įsileis komunistinę Kiniją į 
Jungtines Tautas, jam teks 
vieta ant specialaus istori
jos suolo, kuris skirtas ame
rikiečiams, apgautiems ko- 

t rnunizmo...” (“N.”, sp. 27 d.).

Būdr.mrs muzikinių ko
lektyvų apžiūrų komisijų 
pirmininku, Dainų švenčių 
vyriausiuoju dirigentu, J. 
Švedas daug padėjo lietuvių 
meno saviveiklai. Jis labai 
nusipelnė ir kaip kompozi
torius, ypač kurdamas liau
dies ansamblio repertuarą. 
J. Švedas harmonizavo, per- 
komponavo, pritaikė ir pats 
parašė apie 200 kūrinių — 
dainų mišriam, vyrų ir mo
terų chorams, solo balsui su 
fortepijono pritarimu, stam- 

Baigęs mokyklą, J. Šve- kiujų bei mažųjų formų in
das metus dirbo jos dėsty- strumentines ir vokalinės 
toju, o uždarius mokyklą, muzikos kurinių, 
persikelia gyventi į Kauną 
ir čia tęsia toliau intensy
vią muzikinę veiklą, iš pra
džių kaip Kauno muzikinio’ 
teatro artistas, vėliau kaip 
muzikos pedagogas “Auš
ros” berniukų gimnazijoje 
ir Kauno konservatorijoje.

Tuo laiku kartu su J. Ba
naičiu jis parašė ir išleido 
bendrojo lavinimo mokyk
loms penkių dalių muzikos 
vadovėlį “Muzika”. Tai bu
vo pirmoji konkreti priemo
nė jaunimo muzikinio lavi
nimo lygiui kelti. Parašė

bume parašyta ir apie Jus, 
mums mielą ir brangų tau
tietį. Aš perskaičiau tai, 
kas parašyta. Perskaičiau 
vieną kartą, paskui antrą, 
po to dar sykį. Ir tada ta
riau pats sau: “Aš turiu 
tam tautiečiui parašyti”. 
Paskui šmėstelėjo kita min
tis: Ką tu parašysi nepažįs
tamam daugiau negu du
kart už tave vyresniam 
žmogui?”

Aš, bibliotekos lankytojas, 
noriu padėkoti Jums už tai, 
kad mes, nedidelio miestelio 
gyventojai, turime progos 
skaityti “Laisvę”. Aš dėko
ju Jums, gerbiamas M. Si
manavičiau, ir už tą gražų 
albumą, atsiųstą Molėtų 
bibliotekai. Man būtų labai 
malonu ir paranku tą albu
mą turėti savo asmeninėje 
bibliotekoje. Todėl ir krei
piuosi į Jus tuo reikalu. Gal 
dar įmanoma tą albumą 
gauti, gal galėtute atsiųsti 
jį man

Linkiu Jums, gerbiamas 
Simanavičiau, geros sveika
tos ii' viso kito, kas miela, 
malonu pagyvenusio žmo
gaus širdžiai. A

S. Antanavičius
Molėtai, 1971.X.13

Iš laiškų
Gerbiamas Simanavičiau!
Aš manau, kad šis laiškas 

Jus kiek nustebins, nes jo 
autorius Jums nei girdėtas, 
nei regėtas, nei giminė ir 
nepažįstamas. Tačiau man 
būtų labai smagu, jei tas 
nustebimas Jums suteiktų 
nors kiek malonumo.

Gerbiamos “Laisvės” 
redakcija ir 
administracija!

Sveikiname iš Lietuvos 
Klaipėdos geležinkelio sto
ties darbininkai ir siunčia
me geriausius linkėjimus 
visiems laisviečiams.

Tamstų laikraštyje “Lais
vėje” radome “Jubiliejinio 
Albumo” skelbimą. T a i g i 
m (‘s ir nutarėme r a šyli 
jums laišką ir prašyti, kad 
jus mums tą Albumą at- 
siųstumėte. Ir parašykite, 
kaip mes jums už jį galėtu-I XXVVXjy J VI.il.lM VAU

' Mano pavardė ir vardas mėme atsilyginti.

t
♦

Rumunijoje, Ariešo slėny
je, auga medis, kuris nieka
da nemeta lapų. Tiesa, ru
denį jų spalva keičiasi, pa
sidaro rusvai varinė, bet 
pavasarį jie vėl sužaliuoja. 
Mokslininkai mano, kad po 
buko šaknimis yra šiltas 
šaltinis, kuris visą laiką 
gaivina medį, neleidžia jam 
“užmigti”.

Miuncheno plaukimo ba
seine po varžybų- buvo pas
kelbtas nugalėtoj as — Joha- 
nas Leimanas, bet prie tei
sėjų staliuko atsiimti meda
lio priėjo jo motina. Pats 
rekordininkas negalėjo pas
tovėti ant kojų. Tą dieną 
kai Johanas pasiekė rekor
dą, išsilaikydamas ant van
dens 6 min. 15 sek., jam su
kako 9 mėnesiai.

—Antanavi č i u s Steponas. 
] Gyvenu Molėtų miestelyje.

;, bet dabar 
dirbu ir Molėtų rajono laik
raštyje “Pirmyn” 
riniu darbuotoju, 
reikalais dažnai 
Molėtų biblioteką, 
buotojos ne kartą 
šakojo apie Jus, mūsų že
mietį: Bibliotekoje aš suži
nojau Jus pasirūpinus, kad 
Molėtų biblioteka gautų pa
žangių Amerikos lietuvių 
laikraštį “Laisvę”.

Ne per seniausiai biblio
tekos skaitykloje pamačiau 
gražų albumą, išleistą “Lai- 
sevės” jubiliejaus proga. 
B ibi i o t e k o s darbuotojos

minu iwin. j. ui VtllU, XV-LUlC Ll

daugybę straipsnių plačiųjų I Esu mokytojas
liaudies masių muzikinio 
auklėjimo klausimais, kur 
pabrėžiamas nuoseklus mu
zikinio auklėjimo vaidmuo 
bendro lavinimo mokyklose. 
Savo paskaitomis jis popu
liarino muziką per radiją, 
rinko ir harmonizavo liau
dies dainas, vadovavo pučia
mųjų orkestrams, skudučių 
ansambliams.

1940 metais atkūrus Lie
tuvoje Tarybų valdžią J. 
Švedas organizuoja Liau
dies dainų ir šokių ansamb
lį, kuriam ištisus du dešimt
mečius vadovauja, kuria 
jam repertuarą. Jis pirmojo 
muzikos istorijoje lietuvių

literatū- 
Įvairiais 
nueinu į 
Jos dar
niau pa-

Iš anksto didelis ačiū.
Pasirašo i

Lekis
Daukša

Žutautas
Nuo Redakcijos: “Lais- 

“Jubiliejinį Albumą” tuoj 
pasiųsime. Atlyginimu pra
šome nesirūpinti. Tai laiky
kite mūsų dovana Klaipė
dos stoties darbininkams.

Washingtonas. — Nixono 
administracija dar kartą 
nusilenkė didžiajam bizniui, 
sutikdama leisti šiek tiek 
pakelti įšaldytas kainas. 
Unijos, visuomeninės orga
nizacijos ir vartotojų komi-Į / Į X A V V VZ A *• VZ Kz VA W A VZ V VZ I V UVV I VZ KZ A Z. T W X w

man pasakė, kad tame ai-1tetai protestuoja.

Spalio 18 d. Vilniaus visuomenė į paskutinę poilsio vietą palydėjo kompozi
torių Joną Švedą. Laidotuvės įvyko Antakalnio kapinėse. Nuotraukoje — kalba 
Lietuvos Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministras Henrikas Zabulis.

Dešinėje — velionio našlė, sūnūs, giminės. A. Brazaičio nuotrauka
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St. Petersburg, Fla.
Šeštadienį, spalio 23 LLD , sugyventi, atjausti, supras- 

, kn cuiY’iinaS nncrorhirnn'R Rt.on45 kp. suruošė pagerbimo 
puotą Vincui Wilkauskui.

Svečių susirinko daugiau 
negu buvo tikėtasi.

Šiuo laiku atvyksta daug 
sveč*ųNį Floridą žiemavoti 
ir mūsų parengimus gausiai 
lanko.

Svečiams susėdus' prie 
stalų, mūsų rūpestingos šei
mininkės pateikė skanius 
pietus. Baigiant pietauti 
pirmininkaujanti Adelė Pa
kalniškienė apibūdino šios 
dienos pokylio tikslą. Ji sa
kė: šiandien mes čia susi
rinkome išreikšti užuojautą 
Vincui Wilkauskui dėl įvy
kusios jam nelaimės einant 
organizacijos pareigas. Sa
lėje nuskambėjo aplodis
mentai. :

Pirmiausia pristatė kuo- 
po s pirmininkę Pauliną 
Blaškienę pakalbėti. Pauli- 

. na kuopos vardu sveikino 
Vincą. Sakė, džiugu, kad 
Vincas susveiko ir gali šian
dien dalyvauti jam pagerbi
mo puotoje. Linkėjo jam pil
nai suveikti ir vėl grįžti 
prie organizacinės veiklos.

Toliau pakviesta vadovau
janti šeimininkė Monika 
Raškauskienė. Ji sakė: at
jaučiu ir suprantu, kad drg. 
V. Wilkauskas pergyveno 
skausmus ir nemalonumus. 
Tačiau džiaugiuos, kad jis 
šiandien gali su mumis da
lyvauti, mes visuomet gra
žiai sugyvenom ir koopera- 
vom maisto paruošime. Lin
kiu, kad Vincas gerai su
stiprėtų ir grįžtų prie savo 
įprastų pareigų.

Kalbėjo Jonas Mileris:
“Gerbiami svečiai, mes 

dažnai čia susirenkame pa
valgyti skanius pietus, drau
giškai praleisti popietę. Ta
čiau’ šios dienos pobūvis 
$ra kiek skirtingesnis tuo, 
kad š i a n d i e n pagerbsi
me, užjausime mūsų orga
nizacijos veikėją Vincą Wil- 
kauską dėl įvykusios jam 
nelaimės einant organizaci
jos pareigas. Mūsų LLD 45 
kp. yra didžiausia visoje or
ganizacijoje. Ir labai gražu, 
kad mes, sulaukę senatvės, 
galime gražiai organizuotai

ti mūsų draugus ištiktus 
nelaimės.

Iki šioliai mūsų kuopoje 
ši idėja nebuvo įgyvendinta. 
Tačiau gražu, kad mes 
lėsim ją praktikuoti ir 
Toliau. S

Drg. Wilkauskas yra 
sitarnavęs mūsų visų 
garbos.”

Pasku t i n i s pristatytas 
pats Vincas Wilkauskas. Jis 
giliai sujaudintas netikėtos, 
nelauktos j a m suruoštos 
staigmenos. Kalbėjo trum
pai. Dėkojo nuo savęs ir jo 
žmonos Marytės 45 kuopai 
už suruoštą jam pagarbos 
puotą. Šeimininkėms už ge
rus pietus. Svečiams už 
skaitlingą atsilankymą. Kai 
bėtojams už gražius žodžius 
ir pareikštą užuojautą.

Dainos Mylėtojų Chorui 
ir jo vadovei Adelei Pakal
niškienei už dainų progra
mą. Aldonai Aleknienei už 
skaitytą jo mėgiamą eilė
raštį. “Vasaros užbaigai”, 
kurio autorius yra P. Jusas.

Dar kartą ačiū visiems.
Mūsų ligoniai

Povilas Pučkorius jau su-l 
sveiko. Malonu buvo jį su
tikti pobūvyje.

V. J. Valley pergyveno di
delę operaciją. Nupiovė 
jam kairiąją koją aukščiau 
kelio. Jau sugrįžo iš ligoni
nės ir gydosi namie. Džiu
gu girdėti, kad jo sveikata 
gėrėja, koja gražiai gyja.

Kuopos narys Joseph 
Kowszylo mirė prieš 3 sa
vaites. Spalio 27 jo giminės 
pavaišino kuopos narius po- 
laidotuviniais pietumis. Ačiū 
jiems.

ga- 
ant

uz- 
pa-

Kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkriččio 7-tą, 
11 vai. ryto. Vieta: 314 
15th Ave. So.

Po susirinkimo bus pie
tūs ir muzika pasišokti. 

Kviečiame visus.
V. B—ne

Anaheim, Calif. — Artifi- 
cialis (dirbtinas) sniegas 
sudegė ir apdegino 3 žmo- 
nes.

HARTFORD, CONN.
Mirus

Juozui Saurusaičiui
1971 m. sPalio 21 d.

Noriu, kad mano brangiam mylimam vyrui 
Būtų lengva Amerikos žemelė.

• Dėkoju visiems už užuojautą, už dalyvavimą 
šermenyse, už palydėjimą į kapus ir už gėlių 
puokštes bei kitas dovanas.

Likusli viena labai liūdžiu.
Anastasia Saurusaitiene, žmona

Brockton, Mass.
Iš atsibuvusio pikniko po 

stogu spalio 24 d.
Surengė Moterų apšvietos 

klubas ir LLD 6 kuopa. Bu
vo pasekmingas ir davė gra
žaus pelno. Ačiū apylinkės 
miestų draugams, kaip tai— 
iš Norwoodo, So. Bostono 
ir iš kitur, kurie pas mus at
silankė. Tik nežinau, kas 
atsitiko su Haverhillio drau
gais. Buvo paskelbta “Lais
vėje,” kad rengiasi atva
žiuoti, bet jie nepribuvo. 
Mes susirūpinę, kad kas 
nors nebūtų atsitikę, jiems 
atvažiuojant...

Gal dėl to parengimas 
pavyko gerai, kad daug 
mūsų progresyvių draugų 
aukojo daug maisto ir kitų 
daiktų, kaip tai — iš Nor
woodo draugai A. ir O. Ža
mbai, Wm. Žilaitis, M. Už- 
davinis, B. Sarapienė, M. 
Trakimavičienė, N. Grybie
nė, P. Žuakuskienė, Helena 
Tamašauskienė iš Hingham, 
A. Vaitekūnienė, Birutė 
Copp, O. Klimienė iš Stough- 
tono, S. Rakutienė iš Nor
woodo, L. Šmitienė, M. Gu- 
tauskienė, Elz. Stepanaus- 
kienė, A. Markevičienė, K. 
Kalvelienė, P. Orentienė, 
St. Saukienė; J. Vaitekūnas 
prisidėjo su $5 auka.

Apšvietos Klubo ir LLD 6 
kuopos rengimo komisija 
rieškia didelį ačiū visiems 
aukotojams ir atsilankiu
siems. Taip pat širdingą 
ačiū draugėms P. Žukaus
kienei ir Elenorai Belekevi- 
čienei už pasidarbavimą dėl 
dovanų išleidimo, kas pada-

didelis ačiū to parengimo 
vyriausiai gaspadinei Anna i 
Markevičienei ir jos pagal
bininkėms, kurios taip sun
kiai dirbo pagaminime ska
nių pietų ir visus pavaišino.

Būtų gerai, kad ir dau
giau tokių linksmų paren
gimų įvyktų.

Das sykį visiems ir vi
soms širdingas ačių.

S. Rainard

dies smūgį ir jau neatsi
gavo. Nors labai gerai dak
tarų buvo gydomas, net 
aukščiausiai išsilavinę šir
dies specialistai tyrinėjo, 
bet nebeišgelbėjo. Be są
monės 5 dienas sunkiai al
suodamas išgulėjo ir mirė.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje, Perlojoje. Atvyko į 
Jungtines Valstijas 1907 m., 
į Connecticut valstiją.

Liko duktė Josephine, jos 
vyras ir anūkas Chmurair 
žmona Anastasia Saurusai- 
tienė.

Na, ir aš noriu biskį pri
siminti. Tetos vyras, man 
tetėnas, buvo nuoširdus 
žmogus, gero būdo. Jis ma
ne su sūnum Serge pasiėmė 
į Ameriką, kartu gyvenom, 
kol už Walterio ištekėjau, 
niekad negirdėjome iš jo 
šiurkštaus žodžio, visada 
švelniai į mane ir į sūnų at
sikreipdavo.

Atsidėkodama už tai, per
skaičiau atsisveikinimo ei
lėraštį (parašytą Daratėlės 
Yuden).

Po laidotuvių visi buvo 
pakviesti į Laisvės choro 
salę pietauti. Kadangi Juo
zas Saurusaitis labai mylė
jo “Laisvę’ ir skaitė ją nuo 
pirmo jos numerio, tai buvo 
pravesta dėl laikraščio rink
liava.

Teta labai dėkoja visiems, 
kurie palydėjo paskutinėje 
kelionėje į Zion Hills Ceme
tery. Ir už vainikus bei ki
tas dovanas, už patarnavi
mą ir pagaminimą pietų C. 
Miller ir A. Žemgulis. Ir vi
siems jos giminėms, kurie 
neapleido jos liūdnoje, sun
kioje valandoje. ;

E. Brazauskienė

Hartford, Conn.
Labai liūdna pranešti, kad 

dėdė Joseph Saurusaitis mi
rė spalio 21 d. Hartford 
Hospital Hartforde.

Velionis paskutinius me
tus beveik buvo po daktaro 
priežiūra, ir vaistus nuolat 
ėmė. Gavo širdies ataką na
mie, tuoj buvo nuvežtas au
tomobiliu į ligoninę. Ten už 
poros dienų gavo antrą šir-

HARTFORD, CONN.
Mirus

Juozui Saurusaičiui r *
1971 m. spalio 21 d. *

Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Anas-
tazijai, dukrai Josephine, žentui, anūkui ir ki-
tiems giminėms.

A. Saurusaitis C. Zavickas
C. H. Brazauskas Nežinomas
B. S. Savitcheff J. Krauzaitis
Z. Gryszkiewicz J. DeCarli
J. Liss H. Carlson
E. Brazauskas į L. žemaitis
J. J. J. Chmura C. M. Shimkus

; S. B. Lenczyk L. Butkewitch
J. Giuliano H. E. Mazochow

■ C. Miller

New Haven, Conn.
Lietuvių svetainė jau ei

na prie pardavimo. Gali bet 
kurią dieną būti perleista 
tiems, kurie užmokės reika
laujamą sumą pinigų. Gaila 
paleisti gražią įstaigą, iš

Philadelphia, Pa.
Pranešimas

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 7 dieną, 
antrą vai. po pietų, 715 N. 
6th St. Draugai ir draugės!! 
Atvykite į šį susirinkimą vi
si, kas tik išgalite. Svarbių 
draugijos reikalų visados 
turime aptarti. Turime ir 
šitame. O antra, skaitlingas 
narių susirinkimas suteikia 
daug malonumo. Visiems 
žinoma, kad kur kitur jau 
negalima susirinkti, tiktai 
salėje.

Kviečia Valdyba

HELP WANTED-MALE-FEMALF

kurios buvo daug apšvietos į 201‘835‘3226’ 
paskleista.

Lapkričio 14 dieną, kaip 
girdėtis, Waterburio lietu
viai duos pietus su menine 
programa. Tokios progos 
negalima praleisti, reikia 
dalyvauti.

J. Kunca taria didelį ačiū 
Aleksandrai Veličkai už pa
raginimą stoti į “Laisvės” 
vajaus darbą. Taipgi Bru
no Medley Floridoje ir Sta
sys Stotkevičius Lietuvoje 
pataria darbuotis “Laisvės” 
vajuje. Kaipgi galima atsi
sakyti! Nors jau man suei
na 85 metai, bet dirbsiu kaip 
koks jaunuolis dėl sukėlimo 
$15,000 fondo. Manau, kad 
taip darys ir kiti laisviečiai.

J. Kunca

Washingtonas. —Federa
linis teismas uždraudė Vir
ginijos kalėjimams naudoti 
brutalumą prieš kalinius.

WORCESTER, MASS.
Mirus

Barborai Žemeikis
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje liku

siai šeimai —
Vyrui DAMININKEI ŽEMEIKIUI,
Dukrai BARBORAI ir jos šeiniai,
sesutei HELENAI ir jos šeimai, ir visiem 

artimiesiems ir draugams
J. B. Jakaičiai
J. M. Petkūnai
F. M. Petrauskai
J. H. Raulušaičiai
J. K. Sabaliauskai
J. J. Demikiai
F. M. Petkūnai 1
J. D. Lukai
J. H. Šarkiai
K. O. Valentukevičiai
J. U. Jaskevičiai
J. M. Kelley
M. Sukackienė
F. K. Draugai
Rakiela ir mother

A. Motiejaitienė
V. Pačėsas
A. Draugė
V. Žitkus
M., Jucienė
M. Lukas iš Virginia
M. Green
M. šiupėnienė
E. Jusienė
E. Pilkauskienė
J. Senkus
A. Vasilienė
L. Ausiejienė
J. Wallent
O. Margienė

HELP WANIED-MALE-FEMALB
EXPERIENCED ASSISTANT 

MECHANIC —
for knitting dept. Tai-Tji Links. 
Modern air conditioned plaht. Be
nefits and profit sharing. Call or 
apply in person Valley Knitting 
Mills. 14 Doty Rd Haskell, N. J.

(82-86)

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)

MAINTENANCE MECHANIC
With Black Seal Hi-pressure Fire
man's license for second shift. Rate 
$3.95. Contact Mr. Floyd Dubois 
Chemicals.

Union Ave. & Dubois St.
E. Rutherford, N. J. 933-2300

(84-88)

SEWING MACHINE 
MECHANIC

For mens shirt factory, 
salary, opportunity and excellent 
working conditions.

CONQUEROR MFG. CO.
420 Park Ave., Perth Amboy, or call 

201-442-7332
(85-91)

Good

SET-UP MEN —To regrind drills, 
taps, 
ence 
paid 
with 
tion. 
2345 

Au

special tools & set up. Experi- 
necessary. Free hospitalization, 
holidays & vacation. Oppty. 
young & expanding organiza- 
Keeno Corp-Stanco Lighting, 
Vauxhall Rd. .
Equal Opportunity Employer. 

UNION, N. J. 201-964-7001
(84-89)

IMMEDIATE OPENINGS
PLASTIC 

EXTRUDER OPERATORS
on Blown Film
CALL 373-0470

10AM-4PM 
IRVINGTON, N. J.

(84-86)

Man married, Farm Help. To 
milk & care for Herd of 60 Hol- 
sten Cows.

House available.; ■ s
J. C. Lucas & Sons 

Cazenovia, N. Y. 13035 
315-655-8146

83-87)

AUTOMOTIVE Truck 
wth national company, 
necessary.

Call
Mr. Pettigrew, (212)

Parts man
Experience

564-5264
(83-86)

MECHANICS "
Need several all around experienced 
VW mechanics for expanding deal
ership in northeast Bergen Coun
ty. Top salary, many company 
benefits, paid holidays, full insur
ance coverage. Call

Mr. Gago, 201-262-8989
(83-89)

Waterbury, Conn.
Jau netoli parengimas, 

kurį rengia Lietuvių Litera
tūros Draugijos 28 kuopa 
dėl spaudos naudos.

Įvyks lapkriččio 14 dieną, 
103 Green St., apatinėje klu
bo svetainėje. ;

Aš turiu pasakyti, kad ■ 
komisija gavom laišką nuo i 
laisviečių, kurie ketina at- ; 
važiuoti pas mus ir atsivež
ti menininkus iš New Yor- 
ko, kurie sudarys progra
mą. Tai būs malonu visiems ! 
jų pasiklausyti. j

Dabar mes norime pak
viesti drauges ir draugus iš 
Connecticut valstijos — iš 
Bridgeport, Hartford, New 
Haven, Oakville, Naugatuk 
ir Union City. Malonėkite 
atsilankyti, ir savo draugus 
ir pažįstamus atsivežkite, o 
mes, komisija, bandysime 
jus visus pavaišinti su ge
rais ir šiltais pietumis.

Prašome nesivėluoti, nes 
pietūs bus duodami pirmą 
valaiftą už prieinamą kai
ną.

Mūsų ligoniai
S. Tolius jau labai seniai 

serga ir yra praradęs vie- sewers 
ną koią aukščiau kelio. Da-

a e e JIimVLIIl 145 VpCICll/WliS. XYJLUJV4. (All

bar ir kitą koją nuėmė, nes cond. plant. Benefit & profit shar- 
kitos išeities nebuvo, jeigu Į...........
nori gyventi.
tokio gero žmogaus, kad to
kia nelaimė atsitiko.

Mūsų Literatūros Drau
gijos 28 kuopos finansų sek
retorė Klem Yenkeliunienė 
nelabai gerai jaučiasi svei
katoje. Jau kelios dienos 
guli lovoje. Aš linkiu, kad 
ji greitai pasveiktų ir galė
jų būti su mumis.

Pastebėjau “Laisvėje” ko
respondencijoje iš St. Pe
tersburg, Fla., kad V. J. 
V alley pergyveno didelę 
operaciją. Jam nuėmė kai
riąją koją aukščiau kelio. 
Mes, Waterburio draugės ir 
drau g a i, apgailestau  j ame, 
kad jį patiko tokia didelė 
nelaimė, ir linkime, kad jis 
pilnai pasveiktų.

NURSES — RN’S — LPNS — AIDES 
EXPERIENCED. PART OR FULL 
TIME. ALL SHIFTS AND WEEK
ENDS AVAILABLE. APPLY HA
MILTON NURSING HOME, 285 
HAMILTON ST. SOMERSET, N.J. 
201-247-2414. (85-91)

COOK
EXPERIENCED COOK. PREFER 

BACKGROUND IN INSTITUTIO
NAL COOKING. PART TIME. 
APPLY HAMILTON NURSING 
HOME, 285 HAMILTON STREET, 
SOMERSET, N. J. 201-247-2414.

(85-91)

GENERAL FACTORY WORK
Nights or days. Pleasant working 
conditions, fringe benefits.

HOL-TITE PRODUCTS 
12 Dwight Place, Fairfield, N. J. 

201-227-3527
(85-87)

GIRLS WANTED

also
BUTTON MACHINE OPERATORS

Good Salary
Trunipf Knitting Mills

Putnam Ave., Ridgewood, N.Y.
(84-86)

1815

MOLD MAKERS
Company that specializes in plastics 
and wax injection molds wants ex
perienced help. Ideal Southern New 
Hampshire location offers uncon
gested living. Write or call Hy-Ten 
Die and Development Corp., P. O. 
Box 393 Powers St., Milford, N. H. 
03055

(80-86)

Brake Men And Experienced Diesel 
Mechanics Wanted at large truck
ing company. Good benefits and 
starting salary. Call 933-6000. Ext. 
207.

Ask For Paul Bauer.
An equal opportunity employer. 

Carlstadt, N. J.
(84-89)

DIE CUTTER .
Piscataway, N. J., manufacturer 

has openings for experienced die 
culler. Must be able to set-up for 
short and long production runs. 
Steady work with opportunity to 
move up to department manager. 
Salary open. Apply in person to 

Paramount Industries
VM A 2nd St. (cor. Rock Ave.)

■ Y (82-85)

English 
j Counter 
Salary.

BUTCHER

speaking. Experienced
Man. Prime shop. Top 

Call 201-796-4290.
ASK FOR MIKE.

(84-88)

Experienced overlock & singer 
sewing machine operators. Mod. air

! ing. Call or apply in person Valley 
, . Knitting Mills, 14 Doty Rd. Haskell,Labai gaila n. j. 201-835-3226.

(82-86)

Keli metai atgal Bristol, 
Conn., buvo keli “Laisvės” 
skaitytojai. Dabar paliko 
tik vienas Andrius Rėklai
tis. Važinėjant su vajaus 
reikalais, mes nuvykome jį 
pamatyti ir suradome jį ne 
Bristol, bet Thomaston, 
Conn.

Jis turi sūnų ir dvi duk
teris, tai kai kada gyvena 
pas sūnų Bristol, o kai ka- 
jda pas dukterį Thomaston.

REAL ESTATE
ATLANTIC CITY. Guest house, 

near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., off Pacific. 17 rms. two por
ches, 2% baths, 3 kit. Lot 25’xl75’ 
Asking $28,000. 609-345-2760.

. . (74-85)

Susitikome su juo ir jis 
sakė, kad prieš apie dvejus 
metus jis turėjo dvi dideles 
operacijas, bet mes nieko 
nežinojome. Dabar yra pil
nai pasveikęs ir gerai atro
do, ir sakė, kad jau sulaukė 
76 metus. Pasikalbėjome su 
juo. Jis atsinaujino “Lai
svės” prenumeratą. Linkiu 
jums, drauge, geros sveika
tos. -i-

M. Svinkuniene

Saigonas.—Jungtinių Val
stijų armijos helikopteris 
susidaužė. Žuvo 10 ameri
kiečių karių.

Ontario, Kanada. -— Su
streikavo Bell telefonų ope
ratoriai. Reikalauja naujo 
kontrakto su algų pakilimu.

WIRE MACHINE OPERATOR
Electronics firm requires exper

ienced operator for Artos wire cut
ting machine. Pleasant atmosphere. 
Good working conditions.

Please Call 201-523-0305.

FOR SALE

(84-88)

VIRGINIA
One of the nicest small farms 

in Shenandoah Valley of Va., lo
cated 6 miles from Staunton and 
Interstates 64 and 81. For 80 acres 
of excellent grazing and farm land 
with woods. Watered by spring and 
stream, good fencing, paved road.

Call owner PAUL OBAUGH at 
703-886-0721 or 703-886-7225.

OWNER P. O. BOX 2127, 
STAUNTON, VA. 24401

(84-85)

Cranford, N. J.
Pranešimas:

Sekmadienį, lapkričio 14 
dieną, Įvyks LLD 54 kuo
pos susirinkimas. Vieta: 
460 Brookside PL, Cran
ford, N. J., pas LiJJian No
vak. Pradžia 2 vai. Drau
gės ir draugai, būkite šia
me susirinkime, nepamirš
kite! Dę V. V5

Rašt. Jonas Gredaitis

Berlynas. — Iš Prancūzi
jos vykdamas Brežnevas 
buvo sustojęs Berlyne pasi
tarti su Rytų Vokietijos va
dovais.

Santiago. — Čilės prezi
dentas Allende informuoja, 
kad pas jį į svečius atvyks 
Kubos premjeras Kastro.
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'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Reikia pasveikinti Connecticut vajininkus. Jie pui
kiai stumiasi pirmyn. Šį sykį prisiuntė atnaujinimų V. 
Staugaitis ir M. Svinkūnienė. Philadelphijos vajinin
kus pastūmėjo pirmyn P. Walantiene. Worcesterio Jas- 
kevičius gerokai pašokėjo su atnaujinimais. New Jer- 
sės vajininkams pagelbėjo K. Paciūnas su nauja pre
numerata į Lietuvą ir Muzikevičius su atnaujinimais. 
P. Alekna prisiuntė naują prenumeratą ir glėbį atnauji
nimų. Pittsburgiečiams atėjo į pagalbą K. Purtikas.

Naujai įstojo į vajų M. Uždavinis iš Norwood, 
Mass.; LLD 20 kp., Binghamton, N. Y., per J. Vaice
kauską su vienu nauju skaitytoju ir atnaujinimais; 
A. Shupetrienė ir S. Penkauskienė, Lawrence, Mass., ir 
Eva Kralikauskienė. Lawrence, Mass.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Per M. Uždavinį, Norwood, Mass., .$261.00:
LLD 9 kuopa, Norwood, Mass......................... $100.00
William Žilaitis, Norwood, Mass. ............... 100.00 j

'M. Trakimavičienė, Norwood, Mass................ 11.00!
J. ir M. Sadaskai, Norwood, Mass.................. 10.00
Nellie Grybienė, Norwood, Mass...................... 10.00

Krasauskienė, Norwood, Mass. .......... 10.00 
A. ir K. Barisger, Canton, Mass. ........... 6.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................... 5.00
F. ir B. Preibis, Walpole, Mass......................... 3.00
A. ir O. Zarubai, Norwood, Mass. .......... 8.00 
A. ir S. Rakutis, Norwood, Mass....................... 1.00
G. Bataitis, Dedham, Mass........................... •.. 1.00

b E. Kurulienė, Stoughton, Mass.............. •..........  1.00

Per A. Jurevičienę gavome $100.00 — tai paliki
mas mirusio LLD 45 kuopos nario Dorefe Lasnik, St. 
Petersburg, Fla.

• • •

Dorothy Shultz-Šatienė iš Oregon City, Ore., pri
siuntė $100 ir rašo:

“Liūdnai praslinko antri metai be mano mylimo vyro 
Antano Shultz-šato. Negailestinga mirtis atskyrė jį nuo 
mūs lapkričio 22 d. Jis buvo nuoširdus rėmėjas pažan
gaus judėjimo ir laikraščių. Tai aš ir stengiuosi tęsti 
jo darbą kiek išgaliu.”

Iš Portland, Oregon, M. Janis prisiuntė $86 aukų 
ir atnaujino prenumeratą. Ji rašo: “Aš jau baigiu 86 
metus, tai ir aukoju $86 prisimindama mano brolį Joną 
Savicką, kuris jau seniai miręs. Aš buvusi M. Jelkienė, 
o dabar Jonikaitienė.”

•
Vajininkės A. Shupęįrienė ir S. Penkauskienė, Law

rence, Mass., prisiuntė blanką su $54. J. Jaskevičius, 
Worcester, Mass.., prisiuntė aukų $44 ir $153 už prenu
meratas. M. Svinkūnienė prisiuntė aukų $30. Vardai 
aukojusiu telpa žemiau sąraše.
* k -:-

Helen Žukienė iš Binghamton, N. Y., prisiuntė $11 
aukų ir Namo Bendrovės šėrą paaukojo “Laisvei” ver
tės $25.

Šį sekmadienį visi dalyvaukime šauniajame 
“Laisves” jubiliejiniame koncerte, 2 vai. popiet, 
New National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn.

Susitiksime pažįstamų iš visos apylinkės ir iš 
tolimesnių kolonijų. Koncertas bus įvairus, sma
gus, linksmas. Įėjimas 2 doleriai.

Kelrodis į “Laisvės” koncertą
Kaip pasiekti koncerto vietą subway bei elevated traukiniais

Gyvenantie arti Canarsie - 14th St. linijos važiuokite 
šia linija iki Lorimer St. stoties. (Patrtina sėsti priešaki
niuose 'vagonuose.) Lorimer St. stotyje eikite pirmyn, kur 
matysite laiptus žemyn, virš kurių užrašas: 1ND—Jamaica- 
Queens; ten tuneliukas eina į Crosstown traukinį GG. šis 
traukinys eina į Greenpoint,—pirmas sustojimas Nassau Ave. 
stotis. Čia išlipę gatvėn eikite atgal apie pusantro bloko, ir 
rasite Driggs Ave.; ten netoli bus koncerto svetainė — 261 
Driggs Ave.

Kurie važiuosite iš Jamaikos Jamaica traukiniu, geriau
siai išlipti Hews Street stotyje ir eiti du blokus atgal — iki 
Union Avė., ir prie Broadway rasite IND linijos GG truaki- 
nio stotį. Šiuo trakiniu pavažiavus dvi stotis bus Nassau Ave.

Važiuojantieji automobiliais iš Connecticut ir Massachu
setts valstijų, atvažiavę iki Long Island, važiuokite Throgs 
Neck tiltu iki Long Island Expressway, sukite dešinėn į Ex
pressway ir važiuokite iki pamatysite 2 didelius gaso tankus, 
juos pravažiavę laikykitės dešinėj, įprivažiuosite pasisukimą 
į Grand Ave., pasisukite ir važiuokite šia Grand Ave. iki 
Graham Ave., sukite dešinėn ir važiuokite iki Driggs Ave.; 
sukite kairėn ir už vieno bloko kairiajame šone bus New 
National Hali.

Automobiliais iš New Yorko pusės važiuokite Williamsburg 
tiltu tiesiai (nekrypkite į šoninius išvažiavimus nuo tilto), 
važiuodami tiesiai pivažiuosite plačią Union Avė., čia ne
krypkite .į dešinę, bet važiuokite skersai ir įvažiuosite į 
Meserole St., važiuokite iki Graham Ave, čia sukite kairėn 
ir važiuokite iki Driggs Ave., čia pasukę kairėn pamatysite 
kairiajame šone New National 'Hali — tai koncerto salė.

kad paskelbs streiką gruo
džio 15 d., jeigu iki to laiko 
nebus a t n a u j i n t. a s kontrak
tas.

Rep.

Pramogų Kalendorius

Mieste pasidairius
New Yorke kai kurių žu

vų kainos“ pakilo 25 centais 
ir daugiau, nepaisant kainų 
įšaldymo.

Trys plėšikai atėmė iš 
Mrs. Bunker $100,000 ver
tės papuošalų.

Žydų Kultūriniai Klubai 
ir Draugijos, atstovaujan
čios 60 organizacijų New 
Yorke, pasmerkė fašistinį 
rabiną Kahane ir jo teroris
tinius sekėjus. Ragina val
džią imtis priemonių, kad 
teroras būtų sulaikytas.

Unijistų konferencijoje, 
šeštadienį įvykusioje, pasi
sakyta prieš algų įšaldymą, 
prieš streikų draudimą, už 
įaksavimą turčių. Konferen
cija taipgi pasisakė už ka
ro baigimą Indokinijoje.

J Nuo kitų gauta sekamai:
M. Rudžiai, Methuen, Mass. ............ $16.00 

V. Karalius, Naugatuck, Conn. ........... 11.00 
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass. ....... 11.00 
Dominick Kasmauskas, Stanhope, N. J.......... 11.00
Antanas Klepasky, Manville, N. J. .......... 11.00 
Anna Margis, Worcester, Mass. .. ....-----  11.00
X A. Shupetriai, Lawrence, Mass. .......... 10.00 
J. P. Miller, Seminole, Fla. ................ 10.00 
M. A. Pūkis, Yucaipa, Calif................................ 10.00
Olga Graham (Šukytė), So. Boston, Mass. .. .10.00 
Bronius Marcinonis, Waterbury, Conn. ..... 9.00 
V. Pacesas, Worcester, Mass. • ......... 9.00 
R. Samuolis, St, Petersburg, Fla. ........... 7.00 
Ona Petrauskienė, Prospect, Conn.................    6.00
P. Aleksonis, Lawrence, Mass. .......................... 6.00
Petronė Paulauskienė, McKees Rocks, Pa. ... 6.00 
X Purtikas, Pittsburgh, Pa. ................ 6.00 
J. Palionis, Worcester, Mass. ....... ..... 6.00
V. Žitkus, Worcester, Mass., ...................... 6.00
J. A. Kodžiai, Lawrence, Mass. ............. 5.00 
P .V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich. ...... 5.00 
Ig. ir M. Liužinai, Binghamton, N. Y. ....... 5.00 
Anna Mesko, Philadelphia, Pa. ..... •........ 5.00 
P. Valenta, Egg Harbor, N. J........................... 5.00
Antonina Saulėnas, Elizabeth, N. J.,

per K. Paciūną .. •.................. •.............. 5.00
J. Lietuvninkas, Worcester, Mass.......................  4.00
Martha Burkauskienė, Elizabeth, N. J.............. 3.50
K. Kiziulis, Lawrence, Mass. .................3.00 
X Šleivis, Methuen, Mass. ........... ♦...... 3.00 
T. ‘ Tartonis, Lawrence, Mass............. ............ 2.00
X M. Milvidai, Lawrence, Mass. ........... •. -. 2.00 
T. Bačauskas, Philadelphia, Pa. -- - ...-------- 2.00
Po $1: P. Milius, Lawrence, Mass.; Martha Dwos- 

ke, Andover, Mass.; Sophie Penkus, Lawrence, Mass.; D. 
Bulauka, No. Andover, Mass.; P. Baltuškoms, Lawrence, 
Mass.; S. Shlakis, Lawrence, Mass.; A. Butėnas, Na
shua, N. H.; V. Daunis, Union City, Conn.; B. Kiduliene, 
Oakville,.Conn.; J. Samoška, Oakville, Conn.; A. Lato- 
žius, Waterbury, Conn.; F, Muzikevicius, Budd Lake, 
N. X; M. Grakey, Asbury, N. J.; J. Vaicekauskas, Bing- 
hamto, N. Y.; Paul Mikalajūnas, Binghamton, N. Y.; 
Ignas Liužinas, Binghamton, N. Y.; M. Sukaskas, Wor

“Laisvei” pasiųsta $219, 
“Vilniai” — $60, Angela 
Davis gynimui — $41, Mr. 
Lee sušelpti — $25. Iš vi
so išaukota $335. Įskaitat 
Šerus $125, kuopos turtas— 
$231.10. Mirė du kuopos na
riai.

Cheseerio 30 kp., raporta
vo A. Lipčius. Jų kuopa 
veikia bendrai su Philadel
phijos kuopa. Narių kuopa 
turi 8.

Delegatai užgyrė žurnalo 
“Šivesos” turinį. Pageidau
jamą leisti ją ir ateityje. 
Bet knygos postaruoju lai
ku leidžiamoj tik viena te
ma, t. y. apie Lietuvą. To
dėl nariai skaito jas nuo
bodžiomis, nes apie Lietuvą 
labai daug rašoma mūsų 
spaudoje, taipgi daug apie 
Lietuvą sužinoma iš turistų.

LLD Reikalai
Raportas VI-os apskrities 

konferencijos
Konferencija atsibuvo 

1971 m. spalio 17 d. Chester, 
Pa. Konferenciją atidarė 
pirmininkė d-gė J. Stanie
nė, ir ji taipgi palikta šios 
konf eren c i j o s pirmininke. 
Sekretorė O. Kučiauskaitė 
perskaitė protokolą iš pra
eitos konferencijos, kuris 
buvo priimtas. Ji palikta 
konferencijos- sekretore.

Delegatų dalyvauja seka
mai:

Philadelphijos kuopa — 
5 delagtai.

Baltimorės kuopa—3 del.
Chesterio kuopa — 2.
Viso 10 delegatų, atsto

vaujančių 51 narį.
Mirusieji organizaci j o s Pageidaujama daugiau ži- 

nariai pagerbti atsistojimu nių apie kitų tautų gyveni- 
minutės tyloje.

Philadelphijos 10 kuopos 
raportą išdavė J. Kazlaus
kas sekamai: N ariu yra 29. 
Vienas gautas naujas na
rys. Du mirė. Susirinki
mus laikome kiekvieną mė
nesį. Turėta 5 parengimai, 
kurie finansiškai buvo gau
sūs, pavieniai irgi daug siu 
aukojo. Iš viso pelno davė 
$1,086.17. Iš tų “Laisvei” pa
skirta $830, “Vilniai” —. 
$225, “Liaudies Balsui” $75, 
Kent University studentų 
apgynimui— $21, Moterims 
už Taiką — $44. Iš viso iš- 
aukota $1,195.

Baltimorės 25-os kuopos 
delegatės raportas. Kuopo
je yra 14 narių. Laikyti 5 
susirinkimai, 2 parengimai.

mą, kultūrą bei jų papro
čius. Įdomiausia pastaruo
ju laiku buvo knyga “Juo
dasis kraujas” — A. Lau- 
rinčiuko.

Po konferencijos įvykę 
pietūs davė pelno $332. Iš- 
aukota iš jų sekamai: “Lais
vei” ir “Vilniai” po $100, 
“Liaudies Balsui”—$50, An
gela Davis gynimui — $25, 
“Daily World” — $25. Iš vi
so — $300.

VI-os apskrities valdyba 
sekanti: Pirmininkė — J. 
Stanienė, protokolų sekre
torė — O. Kučiauskaitė, fi
nansų sekretorė — E. Mulo- 
kaitė, iždininkas — A. Lip- 
čius.

Konferenc. sekretorė
O. Kučiauskaitė

cester, Mass.; Ch. Daugėla, Worcester, Mass.; J. Jo- 
dzienė, Worcester, Mass.; J. Sabaliauskas, Worcester, 
Mass.; D. žameikis, Worcester, Mass.; M. Buchy, Wor
cester, Mass.; P. Petrauskas, Shrewsbury, Mass.; P. 
Cook, Auburn, Mass.,; Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. 
J.; Nellie Bulovą, Philadelphia, Pa.; P. Semen, Gulf- 
Port, Fla.; A. Lukas, Gulfport, Fla.; John Blaškis, St. 
Petersburg, Fla.; R. Kirk, Seattle, Wash.; P. Brown, 
Rochester, N. Y.; K. Žemaitienė, Rochester, N. Y.<; G. 
Krauch, Great Neck, N. Y.; M. Smaidjas, Great Neck, 
N. Y. C- ■ .

Pereitą savaitę gavome $838.50. Iki šiol gauta $6,- 
047.50. Dar reikia $8,952.50 iki pasiekimo $15,000.

Širdingai dėkojame visiems.
Administracija

Kinijos Liaudies Respub- 
likos vėliavą Jungtinėse 
Tautose iškėlė amerikiečiai, 
kadangi Kinijos delegacija 
dar nepribuvo.

Long Island geležinkelio 
darbininkų unija pranešė,

Sugrįžo linksimos 1 
ir laimingos

Linksmos, nes turėjusios 
puikias atostogas (vakaci
jas) tolimame, mums lietu
viams mažai težinomame 
krašte Jamaicoje. o lai
mingos, nes visa kelionė 
ten ir atgal praėjus be jo- ; 
kių nesusipratimų.

Kalbu apie net keturias : 
šios apylinkės mūsų veikė
jas: apie Anne Yakštis, 
“Tiesos” angliškosios dalies 
redaktorę, apie Heleną Jes- 
kevičiūtę, “Laisvės” ben
dradarbę, Laisvės Jubilieji
nės Komisijos ir LDS Pild. 
Tarybos narę, apie mokyto
ją ir dainininkę Amelia 
Young, ir apie Amelia Jus- 
kovic, LDS Pild. Tarybos 
narę. Jos sugrįžo praeitą 
pirmadienį.

Dvi pilnas savaites jos 
praleido tame įdo m i a m e 
krašte su jo tropiškų kli
matu. Būtų gražu, kad jos 
apie jį ką nors mums pa
pasakotų “Laisvėje.” Ne
atsimenu, kad kada nors 
kas nors būtų apie Jamai- 
cą rašęs.

Rep.

Lapkočio 14 d.
LLD 28 kuopos spaudos 

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

Pietūs ir susirinkimas
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 185 kuopos pietūs 
ivyks lapkričio 9 d. Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Pietūs bus 
12-ą valandą, o po .skanių 
pietų, apie 2-ą vai., bus su
sirinkimas.

Kviečiami su mumis daly
vauti ir LDS raštinės dar
bininkai, ir “Laisvės” ko
lektyvas, taipgi visi LLD 
nariai. Gerus pietus turė
site tik už $1.50.

Komitetas

Rugsė-Washingtonas. -
jo mėnessį abelnas biznis 
nupuolė 0.3%. Tai rodo, kad 
algų - kainų įšaldymas ne 
kiek nepakelia ekonomikos.

Nuotraukų rodymas buvo gražus
LDS 1 kuopos nuotraukų- 

“slides” rodymas pereitą 
sekmadienį Laisvės salėje 
pavyko labai gražiai. Nuo
traukas rodė Jonas Siurba.

Nuotraukos buvo spalvo
tos. Spalvų įvairumas pada
rė nuotraukas gražiomis ir 
naturališka išvaizda. Gam
tiniai reginiai buvo realūs, 
kaip ir žmonės.

Stebėtina, kaip nuotrau
komis galima daug ką pasa
kyti be žodžių. O gal nuo
traukos gali pasakyti dar 
daugiau, negu žodžiai ? Kaip 
ten nebūtų, bet Siurbos nuo
traukos pasakė labai daug 
apie tai, kas buvo siekiama 
jomis pasakyti.

Ypatingai jo nuotraukos 
buvo įdomios iš paties New 
Yorko. Jo nuotraukos iš 
praeities gyvenviečių paly
ginimui su dabarčia, padarė 
didelį įspūdį. Iš nuotraukų 
matėsi kaip milžiniškasis 
New Yorkas sensta ir tuo 
pačiu laiku vėl atgimsta ki
tokioje formoje — namų 
statyboje ir kitose gyveni
mo madose...

Man patiko gera jo kon
centracija nuotraukų iš New 
Yorko Central Park. Jame 
milijonai newyorkieciu pra
leidžia liuoslaikį, ypatingai 
šventadienius. Per 60 metų 
ir aš esu daug kartų jame 
buvęs. Tada žmonės ten 
vaikščiojo ir žaidė gražiai, 
švariai apsirengę, duodami 
malonumą ir poilsį teikian
tį jausmą. Dabar Jono Siur
bos nuotraukose matėme 
apgailėtiną padėtį tame pa
čiame parke. Pats parkas 
nebe taip gražiai atrodo, 
kaip praeityje, kad atrodė. 
O jame vizitoriai, kurių 
daugumą sudaro jaunimas, 
ne taip, kaip praeityje, 
s k u dūriuose ir susi
vėlusiuose plaukuose pas
kendęs. Tūli jų bando ten 
net nuogi voliotis, kaip

kiauliamigyje, “saulės spin
dulius” gaudyti.

Matėme ir tą vietą New 
Yorko žemutinėje dalyje, 
irgi parke, kur šiandien ei
na nuolatos tokis biznis, ku
rį galima vadinti “juodąją 
rinka”, kur tūlus daiktus, 
ypatingai gražmenas—laik
rodėlius, žiedus, karielius— 
gauni pusdykiai. Daugelis 
spėja, kad tie daiktai paten
ka ten per vagystes, kurių 
šiandien įvyksta galybės 
New Yorke. Policija nespė
ja vagių gaudyti. . . g

Įdomios buvo nuotraukos 
iš pereito LDS seimo. Ten 
matėme daug mūsų pažįsta
mųjų veidų iš visos plačio
sios Amerikos. ■

Nuotraukos iš Lietuvos 
buvo pasigėrėtinos. Iš pra
eitos ten Įvykusios dainų 
šventės matėsi įdomių daly
vių ir reginių. O tų reginių 
tiek daug dabar Lietuvoje. 
Pati Lietuvos gamta graži 
— širdį traukianti. Ten da
bar tiek daug tų naujų gra
žių gyvenviečių pristatyta. 
Ypatingai matėme nuotrau
kas iš Vilniaus, kur tik šią 
vasarą Jonas Gasiūnas ir jo 
žmona Valerija viešėjo ir 
buvo nutraukti prie naujų
jų gyvenviečių, kurių jau 
daug yra. žmonės pradeda 
ten gyventi kaip kokiuose 
parkuose. Ir eiliniai žmo
nės, o ne kokie tik turčiai.

Po nuotraukų programos, 
svečiai buvo pavaišinti ska
nia kava ir namie keptais 
pyragais. Pyragų liko tik 
trupiniai! Vaišes prirengė 
ir pyragus iškepė Kostanci- 
ja Rušinskienė ir Julia La
zauskienė. Ačiū joms!

Jonas Lazauskas ir Jonas 
Rušinskas (šiandien čia bu
vo Jonų diena!) pagelbėjo 
kituose darbuose padaryti 
šią sueigą sėkminga...

A. Gilman
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Šis šeštadienis
Diena už Taiką

Mūsų miesto majoras 
Lindsay bendrai su prezi
dentais visų rajonų (bo
roughs) paskelbė šį šešta
dienį, lapkričio 5 dieą, kaip 
Dieną už Taiką. Bus eisena 
gatvėmis ir milžiniškas su
sirinkimas Central Parke.

Marša v i m a s prasidės 11 v. 
prieš pietus nuo 36th Street 
ireis6th Avė. Eisenos prieš
akyje eis miesto pareigūnai 
ir vadai dviejų organizaci- 

|jų, kurios šį sąjūdį ruošia— 
People’s Coalition for Peace 
and Justice ir National 
Peace Action Coalition.

Visi New Yorko žmonės 
kviečiami per šią dieną vie
naip ar kitaip išreikšti savo 
nusistatymą prieš Vietna-4 
mo karą ir už taiką. DedŠ? 
mos didelės pastangos, kad 
ši Diena už Taiką tikrai iš
reikštų šio miesto žmonių 
taikos troškimus.

An Inspiring Letter
w It was vei’y refreshing 

and inspiring to read Dr. 
John Staneslow’s open let
ter to Secretary of Defense 
R. Laird. Dr. StanesloW iš 
Lithuanian. He has always 
been a progressive person 
and it was so good to see 
that even in retirement and 
with health problems he still 
is trying to do something. 
A letter like that by a pro
fessional certainly has an 
effect. More professionals 
should speak up against war 
and many other ills in our < 
society.

Dir St anoslow says: “I 
served in both World War I 
and World Wai' 11 and 1 felt 
1 was doing so to defend our 
country. But now billions 
are being spent to destroy 
and commit genocide on the 
Vietnamese people.”

Another place he says: 
“We need schools, proper 
nutrition and development 
of our country instead of 
feeding the munition ma
kers and the manufactur
ers of bombers.”

Dr. Staneslow lives in 
New Smyrna Beach, Flori
da, now. He and his artist 
wife Christine used to have 
a big beautiful home in Wa
terbury and for many years 
the Lithuanians had mem- , 
orable picnics there.

Use




