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KRISLAI
Diktatorių išlaikymo kaina 
Neteisingas algų Įšaldymas 
Kalėjimų riaušių priežastys 
Mūsų spaudos vargai 
Kur brangesnis pragyveni

mas.
J. Gasiūnas

M i 1 i ta ri n i ii diktatorių išlai
kymas Indokinijoje Jungti
nėms Valstijoms labai daug 
kainavo. Per 10 metų užmuš
ta daugiau kaip 50,000 ame
rikiečių, daugiau kaip 300,- 
000 sužeista. Tūkstančiai 
amerikiečių liko narkotikų 

vaukos. Amerikiečiai taksų 
4mokėtojai sumokėjo karui dau
giau kaip 200 bilijonų dole
rių. O karui galo visai nesi
mato. .

Nors amerikiečių skaičius 
karo frontuose sumažintas, 
bet karo eiga nei kiek nesu
mažinta. Per paskutiniuo
sius porą metų karas smar
kiai padidintas-praplėstas.

Senatorius Hartke labai tei
singai pasakė, kad nei vie
nas prešidentas tiek neapsi- 
melavo, kiek Nixonas, kalbė
damas apie karą Indokinijo
je. ■ '

Daugelis unijų gerokai ank
sčiau išsikovojo algų pakėli
mą ir pasirašė sutartį, kad 
algų pakėlimą jie gaus kas
met po tam tikrą nuošimtį. 
Bet kai algos buvo įšaldytos, 
tai ir iškovoti pakėlimai su
laikyti. Kompanijos iš to la
bai daug pelnė.

Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos vakarų pakra- 
$ho direktorius Paul Schrade 
antai pareiškė: “Jeigu Nixo
nas ir algų tarybos progra
ma neleis darbininkams gau
ti, kas jiems priklauso, tuo
met įvyks generalinis strei
kas ir nauja darbo partija”.

Neteisingas algų įšaldymas, 
kad kokios, gali priversti prie 
didžiulių kovų visoje šalyje.

Negrai kaliniai paprastai 
daugiausia kaltinami už riau
šes kalėjmuose. Bet tai netei
singas kaltinimas.

Riaušių tyrinėtojai pripa
žįsta, kad daugumoje atsiti
kimų baltieji kaliniai sukurs
to riaušes ir negrus įtraukia. 
Federaliniuose kalėjimuose 
negrai sudaro 27 procentus 
visų kalinių.

Riaušės ištinka dėl nepa
kenčiamų kalėjimuose sąlygų. 
Kalėjimuose verktinai reikia 
skubių reformų.

Pagarsėjęs iliustruotas žur
nalas “Look” spalio pabaigo
je sustojo išeidinėjęs. 1,050 
prie jo dirbančiųjų darbinin
kų neteko darbo.

žurnalas buvo leistas tikslu 
pasipelnyti. O kai pelnų ne
bedaro, tai žurnalo leidėjai 
paskelbė, kad jie toliau žur
nalo nebeišleidinės.

Jeigu kapitalistinei spaudai 
susidaro daug sunkumų, tai 
ką jau bekalbėti apie darbo 
žmonių laikraščius. “Laisvei’’ 
ir “Vilniai” vis darosi sun
kesnės sąlygos, reikalauujan- 
čios daugiau finansinės para
mos.

Ne tik turistams, bet ir 
prancūzams Paryžiuje yra 
brangiausias pragyvenimas. 
Įvairios prekės yra gerokai 
brangesnė, kaip kituose mies
tuose.

K Paryžiuje už vidutinį ketu
rių kabarių apartmentą rei
kia mokėti $179 nuomos į

Pasauline Taikos Taryba 
pasižada padėti J. T. 

kovoti rasizmų

Automobilių korporacijos 
žeriasi pelnus, mažina 

dirbančiųjų skaičių
Pasaulinė Taikos Taryba, 

atstovaujanti 100 šalių tai
kos kovotojų organizacijas, 
pridavė Jungtinėms Tau
toms raginimą visur kovoti 
rasizmą ir pasižadėjimą to
je kovoje suteikti paramą.

Svarbiausias rasistų cen
tras — Pietų Afrika, ku
rioje baltieji rasistai vieš
patauja. Rodezijoje ir Por
tugalijos kolonijose taipgi 
rasizmas bujoja. Taryba

Tarybų Sąjunga minėjo 54 metų 
revoliucijos sukaktį

: Maskva. — Nors oras pa
sitaikė šaltas, 5 4 m e t ų 
revoliucijos sukakties de
monstracijoje dalyvavo šim
tai tūkstančių žmonių. De
monstrantų žygiavimas tę
sėsi per 10 mylių.

Kariu eisena buvo labai 
įspūdinga. Buvo pravežami 
senesnieji ir n a u j e s n i ej i 
ginklai, taipgi ir raketos.

Gynybos ministras Greč- 
ko pasakė, kad ginkluoto
sios jėgos yra gerai paruoš

Jungtinės Tautos 
svarsto rasizmą

Jungtinių Tautų Trečia
sis komitetas pradėjo deba
tus rasizmo klausimu. Pri
pažinta Pietų Afrika ir Ro- 
dezija, kaip svarbiausi ra
sinės diskriminacijos cen
trai- Rasizmas taipgi siau
tėja Portugalijos kolonijoje 
Afrikoje.

Rasizmo klausimu mini
mas komitetas pateiks rezo
liuciją JT generalinei asam
blėjai priimti. Rezoliucijoje 
nurodoma, kad ir Jungtinė
se Valstijose rasizmas tole
ruojamas.

New Delhis. — Indijos Ko
munistų partija per pasta
ruosius tris metus gavo 
70,000 naujų narių. Dabar 
Kompartija yra didžiausia 
partija Indijoje.

Policijos sumuštas 
jaunuolis mirė

Memphis, Tenn. — 17 me
tų negras jaunuolis Elton 
Hayes mirė ligoninėje. Jo 
galva buvo baisiai sudaužy
ta.

Pora policistų jį areštavo 
ir baisiai sumušė. Dabar šie 
policistai suspenduoti ir lau
kia teismo.

mėnesį Bruselyje — už tokį 
pat apartmentą — $113, Ro
moje—$108, Amsterdame — 
$81.

Galima užtikrinti, kad New 
Yorke ir kituose Jungtinių 
Valstijų miestuuose pragyve
nimas aukštesnis, negu Pary
žiuje ar kituose Europos mie
stuose.

nurodo, kad tų šalių valdo
vai paneigia Jungtinių Tau
tu čarteri.

Taikos Taryba artimai 
kooperuoja su Afrikos Vie
nybės Organizacija ir Pa
sauline Bažnyčių Taryba 
kovoje prieš rasizmą.

Taryba nurodo, kad 23 
valstybės padeda rasistams, 
tarp kurių yra ir Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Izraelis, 
Graikija.

tos apginti revoliucijos lai
mėjimus, niekur nenusileis
ti i mperialistų pasikėsini
mams sužlugdyti socialisti
nę santvarką, visada būti 
sargyboje socializmui ap
ginti.

Los Angeles, Calif. — 75 
apsiginklavę šerifai greitai 
nuslopino kalinių riaušes. 
Kaliniai sukilo prieš netiku
sią mitybą, reikalavo refor
mų. M

Nušovė motiną ir 
keturis vaikus

Grass Valley, Calif. — 
Mrs. Cl S. Vichi ir jos maži 
keturi vaikai Šūviais nužu
dyti. Jos abu tėvai taipgi 
peršauti. Policija areštavo 
jos buvusį vyrą, rado pas jį 
šautuvą.

Tai jau 35 žmonės šioje 
apylinkėje buvo nužudyti 
paskiausiais mėnesiais.

Maskva.—Pablogėjus san
tykiams tarp TSRS ir Ang
lijos tarybinis smuikininkas 
Davidas Oistrakas atsisa
kė atvykti į Angliją kon
certuoti.

Pelnė 10 milijoną, 
paleido 1,900 iš darbo
Detroitas. — Federal Mo

gul korporacija šiemet pa
darė apie 10 milijonų dole
rių pelno už 9 menesius.

Tuo pačiu metu ši korpo
racija nutarė uždaryti dvi 
firmas ir paleisti iš darbo 
1,900 automobilių darbinin
kų.

Korporacija statysianti 
fabriką už 20 milijonų do
lerių, kur pigesni darbinin
kai, veikiausia kur nors už
sienyje.

Washigtonas. — Senato
rius Church reikalauja Nix
ono baigti karinę diploma
tiją, kuri Jungtinėms Vals
tijoms daug nuostolių pada
ro.

Toledo, Ohio. — Stiklo 
darbininkai limėjo 13% al

gų pakėlimą.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir baigsis su gruodžio 31 d.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Brooklyn, N. Y.................................................... 1,824
Connecticut . .................  . 1,567
So. Boston, Mass......................................   1,524
Philadelphia, Pa...................... ....... ............ .. 1,176
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......................  1,032
New Jersey ..................   ...... 1,002
Kanados vajininkai . ...............•...................... 996
George Shimaitis, Brockton, Mass. .. ........... 868
M. Valilionienė, Miami-

Ft. Lauderdale, Fla..................................... 816
V. Sutkienė - V. Trask,

San Francisco-Oakland, Calif......................   816

A. Račkauskienė - H. Sametis
Haverhill, Mass..................... 768

P. Alekna, St. Petersburg, Fla. 684
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 598
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. 552
M. Uždavinis ............................. 528
A. Shupetriene - S. Penkaus-

kienė, Lawrence, Mass....... 512
Pittsburgh, Pa............................. 444

(Tąsa 3-čiamė pusi.)

Tarybų Lietuvoje
Paminklas Z. Angarieciui

Vilniuje bus pastatytas 
paminklas vienam iš Lietu
vos komunistų partijos or
ganizatorių ir jos vadovų 
Zigmui Angarieciui.

Paminklo skulptūrinį pro
jektą sukūrė dailininkas 
Alfonsas Ambraziūnas. Tai 
bus s šešių metrų aukščio 
obeliskas, kurio vienoje 
briaunoje įkomponuota 
žmogaus figūra.

Lietuvos TSR Kultūros 
ministerijos Monumentalio
sios dailės taryba gerai įver
tino šį A. Ambraziūno dar
bą.

Tarptautiniai mokslininkų 
susitikimai

Dvi dienas Vilniuje vyko 
Ekonominės savitarpio pa
galbos tarybai priklausan
čių šalių — Bulgarijos, Če
ko s 1 o v a k i j o s, Lenkijos, 
VDR, Vengrijos ir Tarybų 
Sąj ungos elektroc h e m i k ų 
susitikimas. Jame dalyva
vo pasaulinio garso moksli
ninkai. Tarybų Sąjungos 
delegacijai vadovavo Lietu

Algų kontroles taryba leis 
pakelti algas iki 5.5%

Washingtonas. — Prezi
dento Nixono sudaryta al
gų kontrolės taryba 10 bal
sų prieš 5 nutarė leisti al
gas pakelti tik iki 5.5%. 
Kartu atmetė darbo unijų 
reikalavimą atmokėti už
vilktas įšaldytas algas pa
gal unijų pasirašytus kon
traktus.

Darbo unijų atstovai ta
ryboje tokiems tarimams 
priešinosi. Jie sakė, kad 
unijos kovos kiekviename 
atsitikime, kur matys daro
mą darbininkams skriaudą,.

P. Beeis, Great Neck, N. Y...... 420
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 396
Detroit, Mich...................   396
Iš Kanados .“.......    240
Eva Kralikauskienė,

Lawrence, Mass........ .......... ... 228
L. Tilwick, Easton, Pa............ 144
J. Stanienė, Baltimore, Md. 108
R. Stakėnas, Scottsville. Mich. 108
S. Puidokas, Rumford, Me........... 34

vos TSR Mokslų akademi
jos prezidentas, profeso
rius Juozas Matulis.

Buvo aptarti darbai, ku
rie atlikti pastaraisiais me
tais, kuriant naujausius me
talų apsaugos nuo korozi
jos būdus, sudaryti planai 
artimiausiems penker i e m s 
metams.

) —’—
Kibernetikų simpoziumas

Aktualiausias matemati
nių metodų ir elektroninės 
skaičiavimo technikos pa- 
naudojimo žemės ūkyje 
problemas apsvarstė tarp
tautinis kibernetikų agrari- 
ninkų simpoziumas, trukęs 
penkias dienas Vilniuje.

Socialistinių šalių — Eko
nominės savitarpio pagalbos 
tarybos narių delegacijų 
vadavai pasirašė protokolą. 
Jame numatyta plačiai keis
tis darbo patyrimu, auto- 
ma t i z u o j a n t žemės ūkio 
valdymą, drauge spręsti ka
drų ruošimo i r technikos 
klausimus.

V. P.

AFL-CIO prezidentas G. 
Meany tarybos susirinkime 
pasakė, kad AFL-CIO kon
vencijoje bus nutarta, kaip 
reaguoti į algų kontrolės 
reikalą.

Washingtonas.-—Iš 30 vals- 
tijų čia atvykę rasistų gy
nėjai gavo 101 kongresma- 
no parašą, kad jie sutinka 
sulaikyti autobusais perve
žimą mokinių į desegreguo- 
tas mokyklas. Jiems trūks
ta dar 77 parašų. Todėl jų 
pastangos nuėjo niekais.

Detroitas. — Kelios auto
mobilių korporacijos paskel
bė savo uždarbius už šių 
metų devynis mėnesius. Vi
sos prisižėrė milijonus dole
rių pelno. Kaitų šios kor
poracijos p a l e i d i n ė j a iš 
darbo tūkstančius darbinin
ku.

General Motors paskelbė, 
kad ji padarė gryno pelno 
šiais metais $1,394,000,000. 
Tuo pačiu metu paleido iš 
darbo daugiau kaip 28,000 
darbininkų Jungtinėse Vals

Gavęs teismo užgyrimą, Nixonas 
išsprogdino branduolinę bombą

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas 4 balsais 
prieš 3 suteikė Nixonui tei
sę išsprogdinti galingiausią 
branduolinę bombą Amchit
ka saloje po žeme.

Bomba buvo nuleista my
lios gilumon. Sprogdinimas 
sudrebino visą salą ir apy
linkę. Tai buvo panašu į 
didžiulį žemės drebėjimą. 
Kadangi sala tuščia, tai ten 
nuostolių nepadaryta.

Sprogdinimui priešinosi 
prieš karą kovotojai, Kana

Demonstracijos ragino Vyskupą sinodas nieko 
baigti karą Indokinijoje nenuveikęs išsiskirstė

Washingtonas. — Prieš
karinės d e m o n s t r a c i .i o s 
įvyko 17-oje miestų. Jose 
nuskambėjo reikalą vi m a s 
dabar ištraukti amerikie
čius iš Pietų Vietnamo ir 
baigti karą.

Lapkričio 6 dieną buvo iš
sprogdinta branduolinė 
bomba Amchitka saloje. Tą 
pačią dieną demonstracijose 
buvo reikalauta sulaikyti 
sprogdinimą, kaip karo 
priemonę.

Washingtonas. — Kolegi
jas baigusiems sunku gauti 
darbą šiuo metu, skelbia 
Dlarbo departamentas.

95 šalys pasmerkė 
Jungtines Valstijas

Lima, Peru. — Čia įvykusi 
antroji Azijos, Afrikos ir 
Lotynu Amerikos valstybių 
atstovų konferencija apta
rimui prekybos ir vystymo
si klausimų pasmerkė Jung
tinių Valstijų politinę ir 
ekonominę programą.

Konferencija atst o v a v o 
95 valstybes. Daugiausia 
protestuota prieš Nixono 
uždėtus importo į Jungtines 
Valstijas 10 proc. taksų. Kai 
kurie išsireiškė, kad Tary
bų Sąungos sąlygos yra 
prielankesnės.

Detroitas.— Kalamazoo ir 
Highland Park miestų ma
jorais laimėjo negrai.

tijose ir 2,000 Kanadoje. 
Pelnai pakilo 15.6%.

Fordo korporacija per ta 
patį laikotarpį padarė $365,- 
000,000 pelno, Chrysler — 
$48,400,000. Panašiai pelnė 
ir kitos automobilių korpo
racijos.
Dabar šios kovo racijos pra

šo Nixono leidimo pakelti 
automobilių kainas $72. 
American Motors jau pakė
lė savo automobiliu kainas 
$72.

da, Japonija, Alaskos gy
ventojai ir daugelis kitų.

Belfast, šiaurės Airija.— 
200 katalikių moterų kovė- *_ c
si su anglų kareiviais, kai 
kareivis nušovė moterį.

Windsor. — Protestuoda
mi prieš branduolinės bom
bos sprogdinimą Amchitka 
saloje, 3,000 kanadiečių su
sėdo ant Ambasadoriaus til
to ir uždarė trafiką tarp 
Kanados ir Detroito.

Vatikanas.—-Vyskupų si
nodas (pasaulinis suvažia
vimas) baigėsi nieko naujo 
nenuveikęs. Jis atmetė siū
lymą priimti kunigais ir ve
dusius vyrus, taipgi atmetė 
siūlymą leisti moterims bū
ti kunigais.

Kadangi nemažai dvasiš
kių kaltina katalikų bažny
čią moterų diskriminacijos 
palaikymu, tai išrinkta ko
misija tą klausimą tyrinėti. 
Liberaliniai vyskupai nieko 
nelaimėjo. Sinodu popiežius 
Paulius pasiliko patenkin
tas ir jį palaimino.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Th antas li
goninėje serga vidurių opos 
kr au j avim u. Jis gavo 
kraujo dapildymą.

......... I -1--------r--------'-----------■----------—

Veteranai demonstravo 
prieš karą

Jersey City, N. J. — Ke
letas tūkstančių prieš karą 
kovotojų dalyvavo demons- 
trącijoje lapkričio 6 d. Tai 
buvo viena didžiausių de
monstracijų šiame mieste.

Prie jų prisidėjo daugiau 
kaip 50 karo veteranų, ku
rie kartu reikalavo baigti 
karą dabar.

Detroitas. -— General Mo
tors korporacija per 9 šių 
metu mėnesius padarė pel
no 217 milijonų dolerių. 
Pareiškė nepasitenkini m ą, 
kad pelnas dar per mažas.
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Mūsų šalies militaristai
bijo šviesos

ŠIOS šalies armijos, laivyno ir orlaivyno aukštieji 
karininkai siekia už visas amerikiečių Vietname papil
dytas žiaurybes prieš civilinius žmones visą kaltę su
versti ant žemesniųjų karininkų—kapitonų, leitenantų. 
Jie apie tokius žiaurumus, kokie, pavyzdžiui, buvo pa
pildyti prieš Mylai kaimo gyventojus, nieko negirdėję 
ir nežiną. Bet štai leitenantas-pulkininkas Anthony 
Herbert iškelia aikštėn faktus ir parodo, kad jie ne tik 
žinojo apie tas atliekamas žiaurybes, bet pagrindiniai 
yra atsakingi už jas, nes jų papildymas yra iš viršaus 
kareiviams ir žemesniems karininkams duodamos, ko
mandos rezultatas.

Na, ir už tai prasidėjo jo persekiojimas. Jis sako, 
kad jis to persekiojimo toliau nebegali pakęsti ir žada 
iš armijos rezignuoti. Bet įdomu, kad Mr. Herbert ne
žada ir pasitraukęs užsidaryti burną ir tylėti. Jis sa
ko, kad savo kaltinimus prieš aukštąją komandą jis dar 
plačiau išvystys. Jis, mat, yra gerai apsirūpinęs savo 
kaltinimus paremti nesumušamais faktais. Jo nebevar- 
žys armijos disciplina.

Svarbu ir tas, kad leit.-pulkininikas Herbert jau 
dalyvavo Korėjos kare ir yra laikomas labiausiai deko
ruotu karininku už tame taip pat neteisingame ir Kon
greso nepaskelbtame kare pasižymėjimus su savo drą
sa mūšiuose. Ką toliau ginkluotų jėgų komanda darys 
su šiuo karininku ir jo iškeltais kaltinimais, parodys 
ateitis, 
liniukai

Tuo tarpu Vietnamo karo priešai ir taikos ša- 
Herberto nusistatymą nuoširdžiai sveikina.

Tik
o

doleriai taikai, 
šimtai karams

KAI kurie šios šalies reakcininkai labai triukšmau
ja prieš Jungtines Tautas. Jie net reikalauja, kad mūsų 
vyriausybė tuoj visokią finansišką Jungtinėms Tautoms 
paramą nutrauktų. Girdi, jos mus pažemino ir įžeidė, 
kai išmetė Chiang Kai-šeką iš savo gretų ir nuo dabar 
Knijos Liaudies Respubliką laikys vienintele Kinijos 
atstove pasaulinėje organizacijoje ir jos įvairiose įstai
gose.

Įdomu žinoti, kiek iš tikrųjų tos finansinės para
mos Jungtinės Valstijos suteikia pasaulinei organizaci
jai. Paaiški, kad praeitais metais buvo tos paramos su
teikta už $335,300,000. Tai, žinoma, labai graži suma. 
Tai reiškia, kad pasaulinė organizacija taikos išlaiky
mui kasmet gauna iš Amerikos po $1.57 nuo galvos 
(nuo gyventojo).

Bet atverskime kitą pusę medalio. Taip vadinamam 
apsigynimui arba ginklavimuisi ši šalis per metus iš
leidžia po $335.3 nuo kiekvieno savo gyventojo. Kodėl 
mūsų reakcininkai, jų tarpe ir lietuviškieji, tiek daug 
ašarų išlieja dėl pusantro dolerio, o nė vienos ašaros 
nenuvarvina dėl beveik pusketvirto šimto dolerių? Ge
ros valios amerikiečiui juk taikos reikalas yra milijo
ną kartų didesnis ir vertesnis, negu karas ir militariz
ing.

Jungtines Tautas reikia ne griauti arba kaip nors 
silpninti, bet nuolatos stiprinti ir stiprinti, kad jos pa
sidarytų pajėgios išlaikyti taiką pasaulyje, kad atei- 
nančiom kartom nebereikėtų tam tikrais laikotarpiais 
pergyventi tokias skerdynes, kokias mes, mūsų karta, 
turėjome pergyventi. Tik pagalvokime apie Pirmąjį 
pasaulinį karą, apie Antrąjį pasaulinį karą, apie Ko
rėjos karą, ir apie dabartinį Indokinijos karą! O taip 
tikra, kaip ryt saulė patekės, kad jeigu nebus pasauli
nės organizacijos apsisaugojimui nuo karų, karai atei
tyje bus dar didesni, dar žiauresni, negu visi praėju
sieji karai. Ateities karai bus branduoliniai karai. 
Juose vienos bombos užteks nušlavimui nuo žemės pa- 
viršio viso mūsų New Yorko!

NUO PIRMOS 
AKIMIRKOS..

Tyrinėdami vieną plėš
riausių ryklių, mokslinin
kai nustatė, kad, prieš gim
dami, maži rykliukai sury
ja savo brolius. Rykliai 
gimdo gyvus rykliukus, nes 
mailius, išsiritęs iš kiauši
nėlių, kurį laiką dar bręsta 
motinos įsčiose. Tačiau gy
vi lieka tik keli 
lie išsirito pirmieji, nes jie 
suryja vėliau pasirodžiusius 
brolius ir seseris.

tie, ku

PILKOJO BANGINIO 
PIENAS A o / y

Kaivių pienas būna 3-4% 
riebesnį pieną-grietinėlę ga
mina pieno kombinatai. O 
štai kai kurie laukiniai gy
vūnai patys duoda gatavą 
grietinėlę. Pvz., antilopės 
gnu pienas būna 7.3-10.1% 
riebuvo, dramblė 
bet tikrą grietinėlę tiekia 
delfinų patelės — jų pieno 
riebumas nuo 18 iėi 32%.

■ Tačiau rekordas priklauso 
pilkajam Kalifornijos ban-’ 

giniui: 53% Į i

f

Kas ką rašo ir sako
VISUR AMERIKOS 
DOLERIAI
MILITARIZMO 
REIKALAMS

Urugvajaus pažangiųjų 
lietuvių “Darbe” (spalio 23 
d.) sakoma:

“Brazilija Asfaltuoja Stra
teginius Plentus. Gavo pasko
lą iš JAV banko “BID” (Ban
ka Intoernacional del Desar- 
rollo) 47 milijonus dolerių del 
asfaltavimo strateginių plen
tų, kurie pasiekia Urugvajaus 
rubežius. Tų plentų asfaltavi
mas kainuos 83,4 milijonai do
lerių. šie keliai pagreitins 
kariuomenės atvežimą į Uru
gvajaus parubežį, nes jeigu 
Urugvajuje pasikeis valdžia 
“nepalanki” Brazilijai, tai 
apskaičiuojama, kad galės 
užimti Urugvajų per 32 va
landas, ir Argentinai neteks 
nei pastebėti, kad galėtų da
ryti intervenciją. (Ištrauka iš 
dienraščio “EL POPULAR”).

aiškino, jog tai yra labai 
natūralus reiškinys. Dau
gelis ten gimusių, augusių 
ir mokslus baigusių žydų 
nebenori žydais vadintis. 
Jie yra tarybiniai piliečiai. 
O Amerikoje? Ar nedaug 
čia gimusių ir augusių atei
vių vaikų nebenori save va
dinti lietuviais, žydais, ru
sais, lenkais ir 1.1? Jie sa
ve skaito ir vadina tiktai 
amerikiečiais. Daugelis jų 
dar įsižeis, jeigu kais juos 
pavadins žydais, rusais arba 
lietuviais.

Vytauto Zenkevičiaus kalba 
Jungtinių Tautų Komitete

KETURI ĮŽYMU ŽYDAI 
AMERIKOJE

Iš Amerikos pažangių žy
dų dienraščio “Morning 
Freiheit” (lapkr. 7 d.) su
žinome, kad šiuo tarpu 
Jungtinėse Valstijose lan
kosi keturi įžymūs tarybi-| 
niai žydai veikėjai. Jie čia 
esą atvykę plačiau susipa
žinti įsu Amerikos žmonių 
gyvenimu ir supažindinti 
amerikiečius su žydų gyve
nimu Tarybų Sąjungoje. 
Svečiuosna atvykę yra ge
nerolas David Gradunsky, 
advokatas Samuel Zivis, dr. 
Juri Gristman ir dr. Janna 
Uchidova.

Jiems susitikti spalio 21 
d. įvykusi Jungtinių Tautų 
pastogėje spaudos konfe
rencija. Svečiai atsakinėję 
į daugybę reporterių klau
simų. Daugiausia aiškinęs 
ir kalbėjęs Samuel Zivis. 
Jis storiausiai pabrėžęs, 
kad Tarybų Sąjungoje nėra 
jokio žydų persekiojimo. 
Antai, jis sakė, Tarybų 
Sąjungoje žydai tesudaro 
apie vieną gyventojų pro
centą, o tuo tarpu univer
sitetuose ir įvairiose mok
slinėse bei kultūrinėse įs
taigose jų procentas daug 
aukštesnis.

Mūsų laikraščio skaityto
jams ir visiems Amerikos 
lietuviams jau gerai yra 
žinoma, kad šios Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamb
lėjos sesijoje Tarybinės de
legacijos' narių sąstate yra 
ir mūsų tautietis, keletą 
metų dirbęs Tarybų Sąjun
gos ambasadoje Washing
tone, o šiandien einąs Ta
rybų Lietuvos užsienio rei
kalų ministro pavaduotojo 
pareigas Vytautas Zenke
vičius. Tarybines delegaci
jos vardu jis lapkričio 4-tą 
dieną kalbėjo Jungtinių 
Tautų Specialaus Politinio 
Komiteto susirinkime. Jis 
savo plačioje kalboje išdės-

pasmerkė aparteidą ir vi
sokią rasinę diskriminaci
ją, aparteidą paskelbdamos 
kriminališku nusižengimu 
prieš visokį žmoniškumą. 
Bet Pietų Afrikos vyriau
sybė nė mažiausia dėmesio 
neatkreipė į pasaulinę opi
niją ir tęsia savo rasistinę 
politiką. Aišku, kalbėtojas 
sakė, kad Pietų Afrikos ra
sistinė vyriausybė nebūtų 
drįsusi taip visiškai nesi
skaityti su Jungtinių Tau
tų nutarimais ir opinija, 
jeigu jos nebūtų rėmusios 
politiniai, ekonominiai ir 
militariniai kai kurios ša
lys, “ypatingai NATO ša
lys”. J1’s atkreipė dėmesį

BET VIS TIEK ĖMĖ 
IR “PAMIRŠO”

Šių metų rugsėjo 26 die
ną Kaune mirė įžymi visuo
menininke, medikė, akių 
gydytoja dr. Veronika Ja
nulaitytė - Alseikienė. Mirė 
jau sulaukus gražaus 88 
metų amžiaus.

Apie velionę ir jos mirtį 
Chicagos kunigų “Drauge” 
(lapkr. 6 d.) atspausdintas 
V. A. gana žmoniškai pa
rašytas straipsnis. Jame, 
tarp kitko, sakoma:

Būdingiausia, kad ir gilaus 
amžiaus sulaukusi, Veronika 
kaip akių ligų specialistė, te

bebuvo populiaria gydytoja, 
apie kurią garsas ėjo net ir

• toliau už Kauno ribų. Jai jau 
buvo 70, vėliau ir 80 m. am
žiaus, bet, žiūrėk, kurią sa
vaitę suskamba skambutis 
Mickevičiaus g. ir kolchozi- 
ninkas nuo Prienų ar moteris | 
iš Kėdainių teiraujasi: gal 
gydytoja mane apžiūrėtų? 
Su mano akimis netvarkoje, 
girdėjau, ji gerai išmano...

Profesinis pašaukimas ją 
lydėjo beveik ligi pačios mir
ties — su liga ji kovojo, ne
paprastos valios pastangom, 
apie dvejus metus. Ir tiesiog 
stebėtina — dar kelias savai
tes prieš mirtį gydytoja atsi
keldavo iš lovos, kiek įmany
dama vaizduodavo esant sa
ve sveika ir... skubėdavo ap
žiūrėti atkeliavusį iš toli lie
tuvį ūkininką ar miesčionį, 
kuriem, sako, netvarkoje 
akys...

Dr. V. Alseikienė, rugsėjo 
26 d. mirusi, buvo lįspūdingai 
pašarvota jos bute Kaune.

Arba paimkime generolą Velionė tiesiog skendo gėlėse, 
Dragunsky. Jis sako, kad 
per karą naciai nužudė jo 
tėvą ir brolius, kad jis ga
lėjo išsimokslinti ir taip 
aukštai iškilti tiktai tary
binėse sąlygose. Tarybinėje 
armijoje jis buvo net du 
kartu apdovanotais Tarybų 
Sąjungos Didvyrio medaliu. 
Jis taipgi yra Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto narys.

Reporteriai svečius dau
giausia klausinėjo, kodėl 
tarybinė valdžia nenori iš
leisti žydų į Izraelį. Samuel 
Zivis atsakė, jog tai netie
sa. Pav., šiemet tik per pir
muosius šešis mėnesius 
apie 5,000 žydų išvyko į Iz
raelį.. Tik jauno amžiaus 
žydams sunkiau išvažiuoti. 
Izraelyje jie būtų paimti į 
armiją. Tuo būdu jie bū
tų panaudoti Izraelio agre
sijai prieš arabus. To, aiš
ku, Tarybų Sąjunga, neigi 
Tarybų Sąjungos milžiniška 
žydų dauguma nenori.

Dar vienas įdomus re
porterių klausimas sve
čiams, tai kodėl, girdi, pas
kutiniame gyventojų su- 
skaityme žydų procentas 
pasirodė gerokai sumažė
jęs. Vadinasi, sako repor-’ 
teriai, žydai nebeužsirašo 
žydais.

Samuel Zivis jiems pa-i

buvo apie 20 vainikų. Laido
tuves vyko ’rugsėjo 28 d., 
nuostabiai gražaus rudens po
pietėje. Lydėti į Petrašiūnų 
kapines, kauniečių pasididžia
vimą, iš Vilniaus atvyko visas 
autobusas su senaisiais vilnie
čių veikėjais, velionės, jos 
šeimos buvusiais bičiuliais, 
bendradarbiais ar artimais 
draugais. Jie visi budėjo ties 
Velionės karstu.

Tačiau straipsnio auto
rius ėmė ir “pamiršo” šią 
taurią medikę pagirti už 
vieną dalykėlį, būtent: jis 
jos nepagyrė už tai, kad ji 
tarybinei santvarkai įsikū
rus nebėgo su A. V., ir ki
tais “veiksniais” iš Lietu
vos, kad ji iki mirties pasi
liko su įsavo tauta, su jos 
žmonėmis. O reikėjo, labai 
reikėjo ją už tai smarkiau
siai pagirti, ar ne?

PASAULIO JŪRŲ 
TURTAI

I

16% pasaulio naftos ir 6% 
gamtinių dujų aptinkama 
jūros pakraščiuose. Gręži
niai iš laivų šiandien gali 
pasiekti netgi 8,000 metrų. 
Techniškai įmanoma ištirti 
98.5% visų vandenynų plo
tą. Manoma, kad artimiau
siais metais jūros dugno 
turtais naudosis apie 100 
pasaulio šalių.

Vytautas Zenkevičius 
nio Komiteto posėdyje

(kairėje) Specialaus Politi-
S. Narkeliunaitės nuotr.

tė Tarybų Sąjuungos poli
tiką ir nusistatymą Afri
kos žmonių kovos už išsi-Į 
laisvinimą reikalais, speci-| 
fiškai paliesdamas baisią 
baltųjų rasistų vedamą di
skriminaciją prieš juoduo
sius žmones Pietų Afrikos 
Respublikoje formoje taip 
vadinamo “aparteido”. Ten 
gyventojai padalyti į juo
das ir baltas grupes su 
skirtingais patvarkymais ir 
įstatymais. Nors milžiniš
ka gyventojų dauguma yra 
juodi žmonės, bet baltieji 
(atvykėliai anglai) jiems 
yra atėmę paprasčiausias 
teises ir valdo jų šalį. Visi 
didieji turtai yra baltųjų 
rankose. Taip pat Afriko
je dar ir šiandien tebevaldo 
didžiules kolonijas Portu
galija.

Todėl jau seniai šis rasi
nės diskriminacijos ir se
gregacijos (a p a r te ido) 
prieš afrikiečius klausimas 
keliamas ir diskuisūo jamas 
Jungtinėse Tautose. Tai va, 
šį klausimą minėtame ko
mitete ir gvildeno mūsų 
tautietis Vytautas Zenke
vičius. Jo kalba buvo įdo
mi, aštri, ir susilaukė pa
saulinėje organizacijoj pla
čiausio dėmesio.

Vytautas Zenkevičius sa
vo kalboje pareiškė, kad 
“visa pažangioji žmonija 
remia, ir palaiko afrikiečių 
ryžtingą kovą prieš impe
rializmą ir už pašalinimą 
kolonializmo ir rasizmo ži
dinių Afrikoje.” Jis sakė: 
“Tarybinė delegacija su di
džiausiu susidomėjimu ir 
pritarimu išklausė Afrikos 
valstybių atstovus, kurie 
šiame Komiteto posėdyje 
kalbėjo ir pateikė kalnus 
faktinos informacijos apie 
Pietų Afrikos valdininkų 
Vedama nežmoniška politi
ką”.

Zenkevičius priminė, kad 
jau 1963 ir 1964 metais 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba savo rezoliucijose 
atsišaukė į visas valstybes 
nebeparduoti ginklų Pietų 
Afrikos valdžiai. Be to, 
Jungtinės Tautus griežtai

į tai, kad Anglijos, Jungti
nių Valstijų ir kitų kapita
listinių kraštų kapitalisti
nės monopolijos turi į Pietų 
Afrikos Respublikos eko
nomiką įvesdinę tūkstančius 
milijonų dolerių ir begėdiš
kai apiplėšinėja Afrikos 
žmones. Jis pasmerkė tų 
kraštų tokią nežmonišką 
politiką.

Sugrįžęs prie Tarybų Są
jungos politikos, V. Zen
kevičius pasakė:

“Būdami ištikimi visų 
žmonių, neatsižvelgiant į jų 
rasinę kilmę, laisvės ir ly
gybės leninistinėms idė
joms, Tarybiniai žmonės 
su pasipiktinimu ir panie
kinimų atmeta aparteido 
nežmonišką politiką. Palai
kyti Afrikos žmonių kovą 
prieš kolonializmą, rasizmą 
ir aparteidą yra pagrindi
nis Tarybinės užsienio po
litikos principas, ir ši poli
tika buvo dar kartą pa
tvirtinta Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos XXIV 
Kongrese”. Ir, sakė jis, 
mes didžiuojamės, kad “vi
so pasaulio komu n i štai 
yra pirmosiose gretose ko
voje prieš aparteidą ir ra
sizmą”. Pažangiųjų pasau
lio jėgų “tikslas yra pada
ryti galą begėdiškai apars 
ti'ido politikai ir užtikrinti, 
kad imperialistinės šalys 
neberemtų Pietų Afrikos 
rasistinio režimo ir vykdy
tų Jungtinių Tautų muta ri
mus prieš jį”.

Vienų senelių namų Len
kijoje vadovo susidomėjimą 
sukėlė nukainoti karstai. 
Nurodė jų nupirkti. Kad 
neišgąsdintų senelių, kars
tus liepė pervežti naktį. Ta
čiau seneliai, kuriuos ka
muoja nemiga, tai pastebė
jo. Visi išlakstė į artimiau
sią miškelį, kur juos sura
do tik po dviejų dienų. Laik
raščiai praneša, kad ši isto
rija tapo scenarijaus pa
grindu. Sąlyginis filmo pa
vadinimas—“Juokas ir aša
ros.” Režisuoti jį ketina 
Andžejus Vaida.

Trys R. Mizaros laiškai
Bevartydamas savo ko- 

respondent jos archyvą su- f 
respondents archyvą su
radau tris Rojaus Mizaros 
laiškus, rašytus man asme
niškai iš JAV (1959-111-19, 
Druskininkų (1959-IX-30) 
ir Vilniaus (1959-XI-9). 
Visi trys laiškai rašyti ma
šinėle tik parašas “Rojus 
Mizara” pasirašyti ranka.

Su Rojum Mizara susipa
žinau asmeniškai savo ka
binete, kada jis užvažiavo 
į Panevėžį (grįždamas iš 
kelionės po Kauną—kuni
gų seminarijos, Telšių vys
kupo Maželio) 1959 metų 
rudeny, susipažinti, kaip 
jis pats išsireiškė “su tuo, 
kuris šviečia mūsų progre
syvius JAV lietuvius muzi
kos srityje”. Mūsų susiti
kimą Panevėžyje Rojus 
Mizara, sugrįžęs iš viešna
gės tėvų žemėje, į JAV, ap
rašė “Laisvėje”. Antrą 
karttą labai trumpai susi
tikome 1965 metų liepos * 
mėnesyje, Švenčiant Tary- ’’ 
bų Lietuvos 25 metines, Pa
nevėžyje, naujuose sporto 
rūmuose, kur buvau supa
žindintas su Ieva Mizarie- 
ne.

Tai buvo paskutinis mano 
susitikimas su nepaprastai 
įdomiu ir maloniu žmogu
mi, rašytoju ir veikėju, su 
nuoširdžiu pašnekovu. Šiais 
metais birželio men. vidu
ryje į Berčiūnų stovyklą 
“Saulutė” valandžiukei bu
vo užsukuusi Ieva Mizarie- 
nė. Jai aprodžiou seniau
sią respublikoje pionierių 
stovyklą, kurioje ir aš iš
dirbau be pertraukos 21 
vasarą. Paliko savo auto
grafus ant dviejų “Šviesos” 
žurnalo numerių (1970 4 
num. ir 1971 1 num.), kur 
buvo atspausdinti du mano 
straipsniai, “L. von Betho
venas” ir “L. Armstrong 
gas.” ..

Iš Rojaus Mizaros, 1960 
metais, gavau tris kny
gas “Ponas Amerikonas”, 
“Mortos Vilkienės divor- 
sas” (išleista JAV) ir'“So
vietų Sąjunga penkioliktais 
metais 1817-1932” (taipgi 
išleisti JAV). Laiškus ir 
knygas saugau kaip bran
giausius prisiminimo su
venyrus šio nuostabaus 
žmogaus—rašytojo — Ro
jaus Mizaros atminimą.

Štai, praėjo keturi metai 
nuo rašytojo mirties, o aš 
prieš akis vis matau jo gy
vą veidą mano kambaryje, 
karštai kalbant, ginčijan
tis, įrodant savo nuomonės 
teisingumą. Deja, likimas 
toks, kad niekad daugiau 
neteks paspausti rankos 
mylimam rašytojui ir iš-^ 
girsti jo malonų ir tėvišką 
balsą: “Na, tai sveikas, bro
liuk! štai ir susipažinau su 
tavimi. Nenorėjo užvažiuo
ti į Panevėžį, bet aš iškovo
jau, kad susipažinti su ta
vimi ir paspausti dešinę...”

Juozas Slėnys 
1971 X 24, Panevėžys

Po daugelio tyrinėjimo 
metų Lenkijos mokslininkui 
Janui Perbečui pavyko iš
vesti tabaką be... nikotino. 
Papirosai, pagaminti iš to
kio tabako lapų,“skoniu” ir 
aromatu nenusileidžia pa
prastiems papirosams.

Britų pašto taisyklėse ra
šoma: “Telegramos turi bū
ti parašytos visiems supran
tamai. Išimtį sudaro val
džios telegramos.”
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/LAISVES' VAJUS f (Tąsa iš 1-mojo puslapio)
* Šį sykį Brooklyno Jonams atėjo į pagalbą Jonas 
Juška, D. M. Šolomskas ir Senas Juozas. Connecticut 
vajininkams prisidėjo M. Arisonas. So. Bostono E. Rep
šienė prisiuntė keturis atnaujinimus. Philadelphiečiams 
padėjo Lipčius ir Šlajus. New Jersės vajininkams pri
siuntė I. Chalkis naują prenumeratą. Kanados vajinin- 
kai pasirodė su trimis naujais skaitytojais ir dar su at
naujinimais. Čia padirbėjo Ed. Strellis, P. Kisielienė ir 
K. Kilikevičius.

Brocktono Šimaitis neatsilieka. Jis prisiuntė šešis 
atnaujinimus. Binghamtonui pasidarbavo Anna Wellus 
atnaujinimais. M. Valilionienė irgi pašoko pirmyn su at
naujinimais. Great Necko Povilas Beeis irgi savo kolo
nijoje darbuojasi. Detroitui atėjo į pagalbą F. Nakas su 
atnaujinimais ir V. Žabui su vienu nauju skaitytoju į Lie
tuvą. L. Tilvikas, eastonietis, padvigubino savo punktus.

Nors dar nepasirodė sąraše, bet jau gavome pra
nešimą, kad “Vilnies” administratorė Mary Grager stoja 
į n i ūsų vajininkų gretas. Bravo'
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AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Ona Wellus, Binghamton, N. Y., prisiuntė blanką su 

$51; V. Kazlau, Hartford, Conn., prisiuntė blanką su 
$207, ir E. Repšienė prisiuntė blanką su $47. Visų au
kojusiųjų vardai talpinami sąraše žemiau. Dėkojame 
šioms draugėms, kad jos ne tik dalyvauja vajuje gavime 
skaitytojų, bet pasidarbuoja ir aukų rinkime.
4 Jurgis Šimaitis prisiuntė $131 aukų irgi su $51 už 
prenumeratas. Ką veiktume Brocktone be Šimaičio? 
Aukotojų vardai telpa žemiau.

S. Vaineikis, Binghamton, N. Y. ...
P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y.
Anna Wellus, Binghaiftton, N. Y. ..
J. A. Kireiliai, Johnson City, N. Y. 
N. Judikaitis, Johnson City, N. Y. , 
A. H. P., Johnson City, N. Y........ .
A. Žolynas, Endicott, N. Y................
D. Yokis, Ridley Park, Pa..............
Helen Trusk, Chicago, Ill.................
A. Lugauskas, Northport, L. L, N. 
A. Radzevičienė, Canton, Mass. ... 
P. Orintienė ......................................
Po $1: O. Klimienė; J. Poznoikas; P. Markevich; P. 

Juozapaitis, Binghamton, N. Y.; J. Vaicekauskas, Bing
hamton, N. Y.; L. Mainionienė, Binghamton, N. Y.; A. 
Maldaikienė, Binghamton, N. Y.; I. M. Liužinai, Bing
hamton, N. Y.; A. Gitaitis, Middletown, Del.; C. Bartni- 
kai, San Diego, Calif.; Anna Kulaitis Sr., Easton, Pa.; 
Albina Daugėla, Queens Village, N. Y.; Anthony Shan- 
tar, Aliquippa, Pa.; Charles Pakash, Akron, Ohio; Mrs. 
Charles Stukas, Plaistow, N. H.; D. M. Šolomskas, Florai 
Park, N. Y.; Antanas Klimas, Fairfield, Conn.; J. Sinke
vičius, Montreal, Canada; Anna Gabalienė, Eddystone, 
Pa.; A. Navarauskienė, Stoughton, Mass.; B. Mačiukaitė, 
So. Weymouth, Mass.

Per savaitę, pasibaigusią su lapkričio 5 d., aukų ga
vome $864.40. Iki šiol gauta $6,911.90. Dar reikia $8,- 
088.10.

Antradienio “Laisvėje” bus paskelbti vardai auko
jusiųjų per “Laisvės” koncertą lapkričio 7 d.

Dėkojame visiems.
Administracija

Mūsų ilgametis vajininkas Valys Bunkus prisiuntė 
$25 į “Laisvės” fondą nuo jo ir Verutės, ir rašo: “Lin
kiu, kad “Laisvė” ir ant toliau galėtų išsilaikyti taip 
tvirtai ir sėkmingai, kaip iki šiol. Prašau pasveikint vi
sus laisviečius su širdingiausiu prisiminimu.” Ačiū drau
gui Valiui.

E--—---;1 ...-................................................................. ■ ----- --------- 1 .............. ■ 1—. ..... Į-... .... .——

ALDONA ALEKNIENĖ

Žvelgiu į Tėviškę

Iš Naugatuck, Conn., gavome laišką nuo E. Samoš- 
ka (veikiausia dukra), kad ilgametis “Laisvės” skaityto
jas Bladas Samoška, sulaukęs 85 metų amžiaus, mirė 
spalio 20 d. Jis prašęs prieš mirtį, kad “Laisvei” pa
siųstų jo giminės $5. X

Nuo kitų gauta sekamai:
Pelnas nuo Hartfordo Moterų Klubo pobūvio $192.00 
LLD 6 apskrities konferencija, Chester, Pa. 100.00 
Dalis pelno nuo Brocktono pikniko po stogu,

spalio 24 d. .......h. h....... .......... ..
Mike ir Mary Bartkus, Benld, Ill ........ 
Veronika Pranaitienė, Whitestone, N. Y. .
J. M. Niaurai, atžymėjimui jų sidabrinės

* vestuvių sukakties...............................
LLD 52 kuopa, Detroit, Mich.,

per J. Bublevsky ...............................
George Shimaitis, Brockton, Mass..............
P. Bepirštis, Toronto, Canada,

per K. Kilikevičių .............................
Charles Wallant, Auburn, Mass................
Ed. Strellis, Lougueuil, Quebec, Canada
J. ir V. Kazlau, Wethersfield, Conn..........
K. Kazlauskienė, So. Boston, Mass......... .
Yedviga Naudžius, Pearl River, N. Y. ...
M. Adomonis, Great Neck, N. Y................
L. Tilvikas, Easton, Pa...............................
F. Nakas, Detroit, Mich................................
Ona Eicke (Stelmokaitė), Deerfield Beach, Fla. 10.00
P. švelnikas, Easton, Pa. .......
L. ir P. Kisieliai, Montreal, Canada.
Chas. Lake, So. Boston, Mass..........
N. Grigaliūnienė, Watertown, Mass
K. Kalošas, Halifax, Mass............
V. E. Kazėnai, Binghamton, N. Y.
Walt. Mikulėnas, Miami Beach, Fla.
F. B.- Kelly, Rodney, Ont., Canada,

per K. Kilikevičių ................
Antanas Kupronis, Somerdale, N. J. 
St. Verbyla, Montreal, Canada ....
P. Šlajus, Chester, Pa. ___'.......
M. Tamcliene, Flushing, N. Y.

už nedalyvavimą koncerte ..... 
James Žale, Ozone Park, N. Y........
V. Baltušis, Roslindale, Mass............
L. Plutienė, Dorchester, Mass.........
M. Lynn, Binghamton, N. Y. ___

Mes, gyvendami užjūryje, 
dalinai gyvename Tėviš
kės - Lietuvos gyvenimu. 
Džiaugiamės jos laimėji
mais ir sielojamės nepasise
kimais. Ilgimės to krašto, 
kur augome, kur vaikai bū
dami bėgiojome. Tėviškė, 
koks tai mielas' žodis. Mei
lę Tėvynei sunku apsakyti, 
ką jaučia širdis.

Kada lėktuvas artėja prie 
Vilniaus, keistos mintys

jos jau buvo mums pažįs
tamos. Onutė žiugždienė 
labai maloniai mus pakvie
tė pamatyti Vilnių. Ji ga
bi vairuotoja, ir taip be
aiškindama apie kiekvienąV-V.X A A & VzX w A A A Vv VA/ 1^ •* w AXjAx/AX T A. Vz A. A , ■

įstaigą ir įmones per keletą ^e*Įa*

76.00
60.00
30.00

25.00

25.00 
25.00

25.00 
15.00 I 
15.001 
15.00 
11.00 
11.00' 
11.00 
11.001 
10.40
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valandų mus ap vėžio j o po 
Vilnių ir jo apylinkes.

Vilniaus apylinkės nuo- 
jstabiai gražios, akchuviiui,, 

žaluma ir grakščios puše
lės puošia visą apylinkę. 
Kokie gražūs nauji rajo
nai: Antakalnio, Lazdynų, 
Žirmūnų daugiaaukščiai 
apartment ini ai namai. 
Vyksta masinė statyba, 
nauji didžiuliai kvartalai. 
Stebino ši milžiniška staty
ba.

Nors lankiausi Vilniuje 
prieš vienuolika metų, bet 
koks didelis progresas pa
siektas šiandien! Tik ma
tant galima suprasti Lietu
vos gyvenimo tikrovę.

Kiek laimingų darbinin
kų, tarnautojų gauna švie
sius moderniškus

no sesutę ir jos šeimą. Dai
romės pakeliui. Neatpa
žįstamai pasikeitęs Lietu
vos vaizdas. Ar tai mies
tuose ar provincijoje — pa
sipuošę nauu jomis gatvė
mis, puikiais gyvenamųjų 
namų kvartalais. Ne tik 
Vilnius, Kaunas, bet visi 
Lietuvos miestai ir mieste
liai.

Pakeliui laukuose taip 
vešlu — geras derlius. Vie
tomis geltonuoja didžiuliai 
rugių plotai, kaip akys už
mato. Mechanizuoti žemės 
ūkio darbai. Lietuvos lau
kuose dirba tūkstančiai su
dėtingų mašinų. Pastebė
jau, kad dabar laukuose 
matyti dirbant tik keletą 
žmonių prie mašinų rugia- 
piūtėje. Praėjo tie laikai, 
kada darbymetyje pulkai 
žmonių triūso laukuose 
nuo ankstyvo ryto iki vėlu
mos vakaro. Visa šeima— 
seni ir vaikai — talkavo 
prie darbo. Tuomet lau
kuose ir dainelė skambėjo: 
“Valio, dalgele.” Aišku, ne
buvo vien tik džiaugsmo 
daina, kartu ir savo vargus 
dainose užrekordavo...

Subačius
Subačiuje lankiausi 1960 

m. Dabar negalėjau atpa
žinti. Pastatyti gražūs Kul
tūros rūmai, mokykla ir 
apartmentinių namų.

Tik įėjus į sesutės Pauli
nos Čirienės darželį apstul- 
bome. Žinojau iš laiškų, 
kad ji yra augmenijos mė- 

. Bet nesitikėjau ma
tyt tiek grožio. Augina 
300 skirtingų rūšių gėlių .ir 
augalėlių. Išauginusi spal-

HELP WANTED-MALE-FEMALI
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

Foi’ mens shirt factory. Good 
salary, opportunity and excellent 
working conditions.

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

201-442-7332
(85-91)

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

Au

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

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

NURSES — RN’S — LPN’S —AIDES
Experienced. Part or full time. All 
shifts and weekends available. Ap
ply Hamilton nursing home, 285 
Hamilton St., Somerset, N. J. 
201-247-2414. (85-91)

COOK
Experienced cook. Prefer back

ground in Institutional cooking. 
Part time. Apply Hamilton Nursing 
Home, 285 Hamilton Street, Somer
set, N. J. 201-247-2414.

(85-91)

SKILLED MECHANICS. Volks
wagen. Wants you. Top pay, plus 
liberal benefits, paid vacations, ex
cellent working conditions and free 
factory training. Phone. Write Cort
land Foreign Motors, 338 Tompkins 
St., Cortland, N. Y. 607-753-3571.

(87-89)

LHCjj J.1L4.V • • i • v -t

Kalneliai, vln^ moza 1 k U k % "
mentą augalinės dangos, 
kas dabar Lietuvoje labai 
populiaru. Ir tvenkinėlis 
su tilteliu, netrūksta žuve
lių ir baltų lelijų. Puošia 
ir fontanas, kur krinta 
vandens krištalai.. Čia šali
mais pavėsinė, apaugus ža
liais krūmais nuo saulutės 
pasislėpti. Tai svečių pa
šnekesių vieta;

Du didžiuliai inspektai, 
kur pavyzdingai vešliai au
ga agurkai ir pamidorai. 
Nors niekur nebuvo prino
kusių atvirame lauke, o čia 
jau gausu.

Kiek čia skirtingų vais-

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

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

201-227-3527
(85-87)

HELP WANTED-MALE-FEMALB
Man married, Farm Help. To 

milk & care for Herd of 60 Hol- 
sten Cows, f

House available.
J. c. Lucas & Sons

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

83-87)

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)

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)

English 
Counter 
Salary.

BUTCHER

speaking. Experienced
Man. Prime shop. Top 

Call 201-796-4290.
ASK FOR MIKE.

(84-88)

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.
(84-88)

CUTTER
Short Knife. Men’s Custom Shorts.
Salary Open. Steady work.

GAMBERT BROS.
55 Lafayette Street

Newark, N. J.
623-5496

(86-89)

DRIVER (truck), capable person 
wanted to drive truck and work in 
warehouse, mechanical ability need
ed, good opprotunity for person to 
assume responsibility. Fringe bene
fits. 201-234-1600. Must be over 
30 years of age. (87-88)

10.00 
10.00 
10.00 
6.00
6.00 
6.00 
6.00

5.00 
. 5.00 
. 5.00

5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

butus, medžių ir uogų kelmelių 
iTeko lankytis pas keletą i įvairių rūšių. Domėjausi 

skrieja per galvą. Kur mus draugu tokiuose apartmen-|nauja veisle auksinių įser- 
likimas nubloškė? Toli nuo tiniuose namuose Butai1 bentų. Turi savotiškai ska- 

skoningai įruošti. Stilingi 
baldai, televizoriai, šaldy
tuvai ir kiti jau elektriniai 
namų reikmenys.

Į provinciją
Kultūrinių ryšių komite

to drg. Vytautas Kazake
vičius pakvietė mus kartu 
pietauti į “Neringos” kavi
nę. Žinoma, norėjo išgirsti 
mūsų troškimus, pageida
vimus. Sudaryti mūsų ke
lionės programą, kur nori
me keliauti ir kiek ir kur 
pabuvoti. Taip ir sudarė
me sėkmingą programą.

Tada tą pačią popietę, 
mus palydint Kultūrinių 
ryšių komiteto darbuotojai 
Monikai Ravinskienei, iš
vykome į Subačių. Pas ma-

savo krašto, nuo artimųjų. 
Ir šiandien grįžtame į tą 
taip artimą širdžiai, mielą 
pasaulio kampelį. Pasi
džiaugti tėviškės laukais, 
pakvėpuoti tyru oru. Visa 
tuo esi apstulbintas. Taip 
mielai širdį kutena.

Apsigyv e n o m e “Nerin
gos” viešbutyje. Čia tuo
jau sutikome Juliją An- 
drulienę,” “Vilnies” redak
toriaus žmoną, “Vilnies” 
redaktorių Joną Mažeiką, 
Henriką ir Joną Juškus, 
Stefaniją Sasną, L. Kapo
čių ir kitus.

Tik pa r vyku s i Vilnių su
tikome Onutę žiugždienę ir 
Marytę. Zenkevičienę, gy
venusius Amerikoje. Tad

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mike Butkevičius
Mirė lapkričio 14, 1962 m.

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

Liudvisė Butkevičienė, žmona 
Lucy Žemaitienė, švogerka 

Hartford, Conn.

KULPMONT, PA.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS 

vienerių metų mirties sukakties 
mano vyro

Barney Yurkonis
Mirė 1970 m. lapkričio 13 dieną

VICTORIA YURKONIS
‘Žmona

nu skonį ir blizga kaip auk- 
s a s saulutėje. Galvojau, 
kiek čia daug darbo įdėta! 
Šio polinkio žmogui būtina 
domėtis ir įvertinti gausios 
augmenijos grožį. Antraip 
darbas būtų sunkus’. Dau
gelį stebina darbštumas ir 
ištvermė. Pasirodo, žmonės 
domisi tuo sukurtu gamtos 
puošniu grožiu. Lankosi ko
misijos, grupės. Gal pasi
grožėti, o gal ir pasimoky
ti, pajusti gyvenimo ir 
darbo troškimą sukurti ką 
nors gražaus ir naudingo.

Krito į akis sesers vai
kai: Aldutė 14 metų ir Ar- 
vy(iukas 9 m. Kur tik ei
na, visada su knyga glėby
je. Mums nepaprasta, kad 
tiek daug Lietuvoje skaito
ma — nors televizorių turi 
ir svarbesnių programų ne
praleidžia nestebėję. Rei
kia pasakyti, kad gėrėjo
mės Lietuvos jaunimu. 
Koks jis gražins, kuklus ir 
kaip rimtai žiūri į ateitį.

(Bus daugiau)

Lenkijoje praėjusiais me
tais b o s t s e 1 e r i u tapo... 
“Kulinarinė knyga įsimylė
jusiems ir viengungiams?

Binghamton, N. Y.
Iš LDS kuopos 

susirinkimo
Lapkričio 1 d. įvyko LDS 

6 kuopos susirinkimas toje 
pačioje vietoje. Buvo na
riais skaitlingas susirinki
mas, nes daugeliui buvo 
žirigeidu sužinoti smulkme
nišką pranešimą apie pra
ėjusį kuopos parengimą- 
banketą, nes parengimas ne 
taip įvyko, kaip buvo pla
nuota. Tos nelemtos ligos 
pakenkė padarymui pelno. 
Tas jau buvo rašyta, tai' 
nėra reikalo kartoti.

A. Maldaikienė, kuri tvar
kė šį parengimą, pateikė 
raportą, pranešdama, kad 
bendrai parengimas gerai 
pavyko ir pelno padaryta 
$10.50. Buvo parduota 42 
bilietai dėl valgio. A. Mal
daikienė pardavė 18, A. Pa- 
g i e g a 1 i e n ė pardavė 9, L. 
Mainionienė — 5, A. Burt— 
4, N. Štrole — 3. Taipgi bu
vo ir aukų. S. Vaineikis at
vežė iš Lietuvos dovanėlę, 
už kurią surinkta $6.50. 
Adelė Kumpan ir M. Lynu 
aukojo po $3; Weržiai au
kojo $2. E. Bekery aukojo 
tortą. J. Vaiceakuskas pa
rengė stalus su gėlėmis. 
Gaila, kad daug narių ne
galėjo parengime dalyvauti.

Laike parengimo A. Mal
daikienė pristatė J. Vaice
kauską, kuris paaiškino 
parengimo tikslą ir prista
tė Joną Grybą iš New Yor- 
ko parodyti filmus iš Lie
tuvos. Jonas parodė įdo
mius filmus.

Prie pavaišinimo svečių 
dirbo A. Burt ir J. Vaice
kauskas.

Turime ligonių. Serga K. f
Vaicekauskienė, J. Kereilis, ministrą, prašydami įvesti 
I. Wezis, J. Strolis ir Ma- vieną savaitinę humoro pa- 
ry Lynu. Tebeserga abu'l skaitą.

Navalinskai. Jie būna 
“nursing home.” Su Mika- 
lojūnu juos aplankėme. Na
valinskas gerai atrodo ir 
smagiai šneka, o Navalins- 
kienė — tai gerokai sulie
sėjus, vaikštinėja su lazde
le. Abu pasimokė jo prenu- 
meratas už “laisvę” ir 
“Vilnį.”

Linkiu visiems ligoniams 
pasveikti, j

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks gruodžio 
6 d. Tai bus metinis susi
rinkimas. Prašome visus 

. kuopos narius dalyvauti. 
Bus kuopos valdybos rinki
mas.

Sekr. J. Vaicekauskas

Cranford, N. J.
Pranešimas

Sekmadienį, lapkričio 14 
dieną, įvyks LLD 54 kuo
pos susirinkimas. Vieta: 
460 Brookside PL, Cran
ford, N. J., pas Lillian No
vak. Pradžia 2 vai. Drau
gės ir draugai, bukite šia
me susirinkime, nepamirš
kite! /hHuuRLW:

Rašt. Jonas Gredaitis

Denver, Colorado. — Nuo 
nepagydomo vėžio čionai 
mirė tik 20 metų Mrs. Lyn 
Helton. Tiesa, kad daug* 
žmonių nuo vėžio ligos mirš
ta, bet kas nepaprasta su 
šia moteriške, kad jinai 
juostelėje išdėstė savo min
tis apie mirtį prie jos be
siruošiant. Beveik iki pa
skutinės valandos ji išbuvo 
pilnoje sąmonėje.

Kelių Paryžiaus licėjų 
mokiniai kreipėsi į švietimo
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Laisvės jubiliejinis koncertas 
buvo nepaprastai gražus

buvo

buvo 
Vyt. 
metu

Nei grasinantis oras, nei 
senatvė nesulaikė “Laisvės” 
mylėtojų atvykti masiniai į 
“Laisvės” koncertą pereitą 
sekmadienį. Newyorkieciu 
buvo daugiausia, bet 
žmonių ir iš toliau.

Pasitaikė taip, kad 
svečiu ir iš Lietuvos: 
Zenkevičius, per eilę
tarnavęs Tarybų Ambasa
doje Washingtone, kuris da
bar yra Tarybinės delegaci
jos Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos sesijoje 
narys. Buvo aukšto moks
lo svečias iš Vilniaus Ri
mantas Valatka. Ta i p g i 
Apolinaras Si n k e v i č i u s, 
“Moscow News” korespon
dentas, su žmona Zina, ir 
vilnietis ekonomistas G. Ci
bulskis su žmona Galia ir 
dukrele Larissa. Jis dirba 
Jungtinėse Tautose. “Lais
vės” populiariškumas trau
kia žmones pas ją net ir iš 
labai toli.

Rimtu ir poetišku tonu 
koncertą atidarė “Laisvės” 
Direktorių sekre t o r i u s S. 
Večkys. Jis sakė, kad “Lais
vės” misija dar toli gražu 
nebaigta. Tai reiškė, kad 
“Laisvė” dar turi daug vi- 
šuo men is k ų darbų nenu
dirbtų. Prisieina jai dar il
gai gyventi; o jos rėmėjams 
— ją remti materialiai.

Šio koncerto programos 
atlikėjai davė pavyzdį ki
tiems, kad reikia remti 
“Laisvę.” Hartfordo Lais
vės choras ne tik nieko ne
ėmė už kelionę, bet dar pa
dovanojo “Laisvei” šimti
nę!

Žinovai sako, kad ilgiau 
išbuvęs vynas bačkoje tam
pa geresniu. Kaip ten be
būtų, bet B roo k lyno Aido 
choras tikrai pasiekė aukš
tą muzikališkumą, išgyve
nęs ilgą amžių.

Šiam koncertui Aido cho
ras buvo pasirinkęs muzi- 
kališkiausias lietuviškas

At Kershulis
That seems to be the 

word, may it be a social 
gathering, welcome dinner 
for the guests or any other 
occasion, it’s usually at Ker- 
ihulis. Their beautiful gar
den has been used practical
ly every weekend during 
the summer and their home 
often in the winter. How 
many out-of-town guests 
have stayed there !

Bronė and Walter Ker-1 
shulis love people. You 
think that when one reaches 
a certain age he wouldn’t 
want to be bothered with 
company and work. It’s not 
the case here. Walter and 
Bronė are always in the 
middle of something. Not 
a dull moment! They could 
be an example to many 
younger people. They are 
always dressed well and 
pleasant ta be be with.

Once I happened to read 
a letter received by Bronė 
from a friend and in one 
part it said something to 
this effect: Your parents 
like mine have brought you 
up close to the Lithuanian 
progressive movement and 
we are doing what we can 
to carry on.

Walter and Bronė Ker
shulis occupy an honorable 
place in the American Lith
uanian progressive move
ment.

dainas. Na, ir sekėsi aidie- 
čiams taip gerai dainuoti 
tas gražias dainas, kaip aš 
nesu jų, kiek atsimenu, gir
dėjęs taip gražiai, maloniai 
dainuojant praeityje.' Ma
tys, kad mūsų M i 1 d r e d 
Stensler stengėsi chorą 
išvesti kuo gražiausiai, o ai- 
diečiai atliko jos pageidavi
mą iki aukščiausio laipsnio.

Iš jų geriausių pastangų 
išėjo gražiausias rezultatas. 
Garbė jiems!

Choristė Nelė Ventienė 
dainavo solo labai gražiai. 
Jos ir Victoro Beckerio du
etas ėjo labai sklandžiai ir 
muzikališkai. Jųdviejų dai
navimas teikė ž a v ė j a n t į 
jausmą.

Beckeris dainavo ir solo. 
Jis—dainos veteranas, tai 
jam eina gerai bile muzika- 
liška daina. Tai ir šį sykį jis 
pasirodė labai gerai.

Bet V. Beckerio ir Augus
to Iešmanto duetas tikrai 
visus žavėjo. Malonu buvo 
juodu klausytis.

Man Alberto Daukšio bal
sas labai patinka. Kai jis 
užbaigė dainą “If we only 
have love,” pasipylė gausūs 
aplodismentai.
Ir Aido choro moterų gru

pė labai gražiai dainavo. 
Tik jų pirmutinė daina 
skambėjo kaip ir per liūd
nai. Bet tokia jau tos dai
nos forma, ir jos daininin
kės pataisyti negalėjo.

Gražiabalsė Irene Janulis 
dainavo taip, kaip žvaigždei 
pridera dainuoti. Gėrėjo
mės jos dainavimu: “Žvejo 
daina,” “Kur tavo dainos,” 
“žvaigždutė.”

Amelia Young (Jeskevi- 
čiū te) suteikė mums nuosta
bą. Ji dainavo trimis kal
bomis — lietuviškai, ang
liškai ir itališkai. Ji dai
navo “Keleliu jojau 
“Rudens lapai,” ištrauka! 
iš “La Boheme.” Jos dai-

1 navimas “Mi chiammano 
Mimi” buvo nuostabiai gra
žiai atliktas. Ji skambėjo, 
kaip kokia italė dikcijoje ir 
nudavime. Daina ilgoka. 
Kai ji užbaigė, susilaukė

• gausių gausių aplodismentų.
■ Verta ji buvo.

O, kad visi laisviečiai bū- sose jai sekėsi išlaikyti mu- 
. tumete girdėję duetą Irenos šikališkumą ir balso vieno- 
. Janulienės ir Alberto Dauk- durną.

Tik sėdėk, 
linkėk, kad 
nesu s t o tų

ir jo solis-

šio. Tokio grožio dainavime 
žodžiais negalima perduoti. 
Abiejų balsai švelnūs, mu- 
zikališki taip, kad, rodosi, 
jie būtų tiksliai dėl jųdviejų 
dueto dirbti, 
klausyk jų ir 
jiedu niekados 
dainavę...

Aido chorui
tams pianu a k o m pana vo 
Eunice Smith.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba tarė kelis žodžius vi
duryje programos reikale 
finansinės paramos “Lais
vei.” Jis irgi sakė, kad 
“Laisvės” istorinė misija 
dar nebaigta Amerikoje. 
Veikiausia jis turėjo minty
je tą, kad Amerikos darbo 
žmonių kovos už geresnį 
gyvenimą nebaigtos. “Lais
vės” išleidimas kaštlyvas; 
reikia daug pinigų. Prisiei
na vėl prašyti “Laisvės” rė
mėjų pinigų.

Atsiliepimas publikoje bu
vo puikus. Jie sudėjo net 
iki keliolikos šimtų dolerių. 
Aukotojų vardai .tilps at
skirai.

Lilliana Kavaliau skaitė 
serga, tai jos nebuvo. Bet 
ji prisiuntė sveikinimą ir 
dešimkę.

Svečias Vytautas Zenke
vičius koncerto dalyvius 
gražiai pasv e i k i n o. Jam 
linksma buvo matyti mus 
po ilgos pertraukos, o 
mums—jį.

Hartfordo Laisvės choras 
pasirodė kuo puikiausiai. 
Ką tik jie ėmė, atliko ar
tistiškai, muzi k a 1 i š k ai ir 
žavė j ančiai.

Hartford iečiai niekados 
neskūpūs dainomis. Kaip 
tas magikas zuikius iš ke
purės, taip jie dainą po dai
nos iš atminties ima ir dai
nuoja. Lietuvoškos muzi
kos daugiausia, bet geras 
kiekis yra ir angliškos, kaip 
“This is my country,” ir ki
tos. Lietuviškasis “Valio” 
sujaudino visus.

Newyorkiecius nustebino 
Elena Brazauskienė, kuri 
pirmiau dainavo Aido cho
re, o dabar gyvena Hart
forde ir ten dainuoja Lais
vės chore. Ji nuostabiai ge
rai balsą išlavinus, gal pa
galba Wilma Hollis, o gal 
pati savo pastangomis. Ji 
dainavo kelias dainas, ir vi-

Laisvės choro
Wilma Hollis dainavo labai 
gražiai angliškai ir lietuviš
kai. Bet kai ji ir Elena su
sijungė į duetą, tada jos pa
rodė svietui, ką jos gali. Tai 
puiki buvo harmonija! Wil- 
mos balsas storas, o Elenos 
lyriškas. Rodosi, jų balsai 
daug skiriasi, bet dainuo
jant—tik klausyk ir norėk, 
kad jos daugiau dainuotų.

Newjorkiškis Jonas Juš
ka, poetas ir dramaturgas, 
darosi vis įžymesnė asme
nybė. Iš niekur nieko, Wil
ma Hollis išvedė Laisvės 
chorą dainuoti “Mudu du,” 
iš operetės “Sudrumsta šir
dis” — žodžiai Jono Juškos 
muzika Frank Balevičiaus 
Muzika labai skoninga, ma- 
loni; žodžiai — meilę pri
menantys. O Laisvės cho
ras, kaip su kokiu tikslu, la
bai labai skoningai ir rū
pestingai sudainavo tą dai
ną.

Viena moteriškė pakilo ir 
norėjo žinoti, ar tai mūsų 
Jono Juškos ta daina? 
“Taip,” buvo atsakyta jai,'

mokytoja ir choro vedėja paprašė Jo
ną Jušką atsistoti salėje ir 
pasirodyti. Atsistojo. Tas 
pats mūsų draugas Jonas 
Juška.

Darbštūs žmonės garbin
gi...

Laisvės chorui pianu 
akompanavo Laura Holle- 
ran.

Šį jubiliejinį “Laisvės” 
koncertą ilgai atmins tie, 
kurie jame dalyvavo. At
mins gražią jo muziką ir 
gražias dainas.

Atmins jie, jog tas viskas 
buvo pasiekta dideliu darbu, 
didelėmis mūsų chorų vado
vių pastangomis — Mildred 
Stensler, kuri taip aukštai 
išlavino Aido choro balsus, 
su kuriais ji atliko pusę šio 
įžymaus koncerto progra
mos, ir Wilma Hollis, kuri 
taip gražiai išlavino Lais
vės choro balsus ir jais taip 
gražiai atliko kitą pusę ju
biliejinio “Laisvės” koncer
to.

Atmins jie ir visus solis
tus, kurie taip gražiai dai
navo.

Mieste pasidairius
Trasportacijos fėro klau

simas pasidarė labai opus. 
Majoras Lindsay bandė gau
ti paramos iš gub. Rockefel- 
lerio, taipgi iš federalinės 
valdžios, bet nieko negavo. 
Dabar jis sako, kad 30 cen
tų fėro nebus galima išlai
kyti, gali būti pakeltas net 
iki 40 centų ar daugiau.

Is 7,600 subvių vagonų 
1,400 yra daugiau kaip 40 
metų senumo. Todėl ištin
ka nemažai nelaimių važi
nėjimo metu. Reikia juos 
žymiai remontuoti arba 
naujais pakeisti.

Lapkričio 6 d. Centralinia- 
me Parke demonstravo ke
lios dešimtys tūkstančių ko
votojų prieš karą Indokini
joje ir prieš branduolinės 
bombos sprogd i n i m ą Am- 
chitka saloje.

A. Gilman

Mūsų nuoširdžiausia padėka
“Laisvės” jubiliejinis kon

certas praėjusį sekmadienį 
pavyko daug geriau, negu 
kas nors būtų tikėjęsis.

Didelis ačiū priklauso 
koncerto programos pildy
to jams. Ypatingai turime 
tarti didžiausią padėką 
Hartfordo Laisvės chorui 
ir hardfordiečiams, 
atvyko su choru, 
reikia ir visiems kitiems 
padėkoti — nė vienas pro
gramoje dalyvis neėmė nei 
cento. Kokia kita srovė 
taip gali pasididžiuoti savo 
artistais, draugais!

Po koncerno visi progra
moje dalyvavusieji ir jų 
draugai buvo pakviesti į 
Laisvės salę, kur buvo su
ruoštos jiems kuklios vai
šės.

kurie 
Aišku,

Mes širdingai dėkojame 
Adelei Rainienei ir Marce
lei Šukaitienei, kurios pasi- 
aukojosiai dirbo, kad pri
imti svečius. Jos taipgi pri
sidėjo ir su maistu, ir dar 
su pinigine dovana ' “Lais
vei”. Jonas Lazauskas ir 
Stepas Vetchkis irgi daug 
dirbo.

Maistu taipgi prisidėjo 
K. Petrikienė, Tessie Stoč-
kiene, Adelė Lupševičienė,! 
Julija Lazauskienė ir Ona 
Laukaitienė. O darbu pri
sidėjo gera dalis aidiečių, 
“Laisvės” kolektyvo narių 
ir direktorių. G

Vienu žodžiu — dėkoja
me visiems.

Ieva Mizarienė 
Už ‘Laisvės” kolektyvą.

Pramogų Kalendorius
Lapkričio 14 d.

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

New Yorko kongresmenai 
Addabbo, Badillo, Halpern, 
Rosenthal ir Wolff pasiuntė 
balsuotojams laiškus, ku
riuose jie ragina visus ko
voti prieš karą, dalyvauti 
prieškarinėse demonstraci
jose, reiklauti prez. Nixono 
baigti dabar karą.

Gruodžio 5 dieną
Filmų rodymą ir pietus 

ruošias LLD 1 kp. ir 185 kp. 
Filmas iš Lietuvos — “Šim
tamečių godos”. Pradžia 1 
valandą. Vieta: Laisvės salė 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park., N. Y. Už viską auka

Pirmadienį' “N. Y. Times” 
išvežioto j ai sustreikavo, kai 
prie šio laikraščio išleistu
vės įvyko apsišau d y m a s. 
Vienas i š v e ž i o t o j ų buvo 
mirtinai peršautas, kitas 
sužeistas. Šovikas areštuo
tas. Antradienį išvežioto- 
jai grįžo darban.

Phelps Dodge korporaci
ja Maspethe uždarė fabri
ką, paleido 300 darbininkų.

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, lapkričio 17 

d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, įvyks Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo su
sirinkimas. %

Būkime visos. Kavute ir 
pyragu mus pavaišins mūsų 
darbščios narės Elena Šiau
lienė ir Domicėlė Galinaus- 
kienė.

Pirmininke

Puikus nutarimas

Vitražas — viena seniausių dailės šakų. Nuo 
senų senovės saulė žvelgdavo į bažnyčias per gra
žias spalvoto stiklo mozaikas, nudažydama puoš
nius altorius, kolonas įvairiaspalviais atšvaistais.

Šiandien vitražas pergyvena savo renesansą. 
Lietuvoje jis glaudžiai siejasi su dailininko Algi
manto Stoškaus vardu. Jo kūriniai puošia dauge
lio visuomeninių pastatų interjerus ir eksterjerus, 
jais grožimės ne tik parodose, bet ir atvirose aikš
tėse.

Gražiai įvertinta Onos 
Kubilienės kūryba

Prieš tūlą laiką Lietttvos 
menininkas Vytautas Pa- 
čiūra Onai Kubilienei pri
siuntė paveikslų galerijoje 
įvykusio vargonų muzikos 
koncerto, 1971 m. rugpjū
čio 18 d., dvi programas. 
Iš minėtos programos ma
tosi, kad mūsų menininkės 
čikagietės operos daininin
kės Onos B. Kubilienės 
kompazicija “Pavasaris 
Lietuvoje” aukštai vertina
ma. Toliau rašoma, kad mi
nėtas vargonų koncertas 
buvo išklausytas gausiai 
atsilankiusiu žmonių. Pro
fesorius K. Kaveckas ir nu
sipelniusi artistė M. Aleš
kevičiūtė gražiai atliko Ku
bilienės kūryba. Ilgesniam 
prisiminimui abu meninin
kai pasirašė ant ' progra
mos.

Toje programoje buvo 
atlikti tokių įžymybių kūri
niai, kaip J. S. Bachas, G. 
He n delis, ir kitų žymių 
kompozitorių.
Antrame laiške, kurį pa

rašė pati artistė Marija 
Aleškevičiūtė, skaitome, 
kad po koncerto gavusi 
daugiausiai sveikinimų už 
O. Kubilienės sukomponuo
tą dainą “Pavasaris Lietu
voje”. Ji sako, kad buvę 
svečių iš Lenkijos. Nors jie 
žodžių nesuprato, bet gro
žėjosi dainos melodija. Mie
la artistė sveikina. Kubilie
nę ir linki sėkmingo^ kūry
binio darbo. Be to, nusi

Įvairios Žinios
Portland, Ore. — Mrs. G. 

McEwen teisme gavo $280,- 
978 atlyginimo už jai pada
rytą žalą naudojant gimdy
mo kontrolės piliules. Ji 
prarado vienos akies regėji- 

Imą, sumažėjęs regėjimas ir
skundžia, kad Lietuvoje 
mažai esama moterų kom
pozitorių. Kartu apgailės-i kitos akies, 
tavo mirusios kompozitorės 
Brunzaitės.

Teko sužinoti, kad jau Brooks teisme laimėjo atly- 
įdainuotos i plokšteles trys ginimą $475,000 už praradi- 
dainos, kurios yra Kubilie- mą kojos futbolo . žaidime, 
nes kompozicija. Dainas į- Sužalotą koją reikėjo nu-

Oakland, Calif. — Wayne

dainavo ta pati artistė Ma
rija Aleškevičiūtė. Lauksi
me jų!

Smagu, kad mūsų tarpe 
yra tokių gabių moterų, 
apie kurias taip gražiai 
atsiliepia Tar. Lietuvos žy
mieji menininkai. Sveikinu 
mielą Onutę už toki gražų 
atsižymėjimą kūrybiniame 
darbe!

Vyšnute

Pittsfield, Mass. — Du 
trečdaliai balsuotoju lapkri
čio 2 d. -pasisakė už reika- 
1 avima ištraukti visas ame
rikiečių jėgas iš Indokini- 
ios ir baigti karą.

Londonas. — Anglijos an
archistų “Angry Brigade” 
grupė yra atsakinga už po
ros bombų išsprogdinimą 
Londone. Pirmiau buvo ma
nyta, kad tai bus airių re- 
publikonų darbas.

Maskva.—Leonidas Brež
nevas, grižęs iš Prancūzijos 
ir Rytų Vokietijos, pareiš
kė, kad Tarybų Sąjungos 
“taikos ofensyvas” laimi 
Europoje, susidaro palan
kesnės sąlygos taikos išlai
kymui ir nusiginklavimui.

piauti.

Bostonas. — Marksistinės 
lenininės Jaunųjų Darbi
ninkų Išilaivinimo Sąjun
gos narė negrė P. Monner- 
Lyon rinkimuoe gavo 53,269 
balsus. Trūko tik 10,000 bal
sų jos išrinkimui į Moky
klų komitetą.

Washingtonas. — Repub- 
likonų senatorių vadas Ford 
baisiai supyko, kai patyrė, 
kad jo paties Grand Rapids 
miesto gyventojai dauguma 
balsų užgyre prieškarinę re
zoliuciją lapkričio 2 d. rin
kimuose.

Mūsų Lietuviu Literatū
ros Draugijos 185 kuopos 
susirinkimas antradienyje 
buvo visomis pusėmis ge
ras. Jį pradėjome su gerais 
pietumis, kuriuos mums pa
ruošė mielosios draugės 
Venckūnienė ir šukaitienė. 
Plačiai pasitarėme dėl ben
drai su 1 kuopa ruošiamo 
p a r e n g i m o, kuris įvyks 
gruodžio 5d., sekmadienį, 
Laisvės salėje. Tai bus iš 
Lietuvos filmo “Šimtmečių 
godos” rodymas ir didjjfl 
pietūs. Bilietai jau gatavi 
ir platinami. Visi abiejų 
kuopų nariai raginami pri
sidėti prie parengimo išgar
sinimo.

Bet svarbiausias mūsų 
nutarimas, tai dalyvauti vi
sos šalies mastu antikari
niame suvaživime, kuris 
įvyks Washingtone gruo
džio 3 ir 4 dienomis. Kad 
parodyti, jog mes ne tik žo
džiais jam pritariame, nu
tarėme pasiųsti delegatą ir 
išrinkome Ilzę B i m b i e n ę 
mus jame atstovauti. Kaip 
žinia, suvažiavimo tikslas 
priversti prezidentą Nixoną 
tuoj nutraukti Vietnamo 
karą ir ištraukti visas mū
sų šalies militarines jėgas 
iš visos Indokinijos.

Kitos Amerikos lietuvių 
organizacijos turėtų pasek? 
ti mūsų kuopos pavyzdį ir 
pasiųsti delegatus į suva
žiavimą.

Rep.

Roma. — Pas areštuotą 
gatvė j e elgetą rado apie du 
milijonus lirų ($3,200).

Laikas Užsakyti Gintarą 
Kalėdij Dovanoms

Niekas neprimins Jus gražiau kaip Lietuvos 
gintaro išdirbiniai: Niujorke vėl gauta Kretin
gos “DAILĖS” karoliai: “Danguolė”, “Neringa”, 
“Barbarisas”, “Eilinė” ir sagos “Trejetas”.

Teiraukitės: “Alsa”, POB 172, Great Neck, 
New York 11023.




