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KRISLAI
Dejuoja kanadiečiai 
Tris kartus daugiau bombų 
Valdžia didina infliaciją 
Amerikiečiai Kanadoje 
Vajus jau įpusėjo

J. Gasiūnas

Kanados premjeras Tru
deau pareiškė nepasitenkini
mą Jungtinių Valstijų mano- 
polistinio kapitalo lindimu i 
Kanadą. Lapkričio 2 d. jis 
pasakė:

“95 procentus mūsų alie
jaus ir gazo kontroliuoja am
erikiečiai; mes nenorėtume 
eiti iki 99 proc. Amerikiečiai 
Kontroliuoja 60 proc. mūsų 
pramonės; mes nenorėtume, 
kad jie kontroliuotų 80 proc.”

Kai pramoninė gamyba yra 
Jungtinių Valstijų kapitalo 
kontrolėje, labai sunku šaliai 
nepriklausomai gyventi. Val
džia esti priversta svetimšalių 
interesus ginti, ypač kovoje 
tarp darbininkų ir darbdavių.

Senatorius Mansfield, kriti
kuodamas Nixono adminis
tracijos militaristinius žygius 
Indokinijoje, pareiškė, kad 
šiame kare numesta bombų 
tonų tris kartus daugiau, 
kiek buvo numesta antro.jo pa
saulinio karo metu Europoje 
ir Pacifiko karo teatre.

Indokinijos teritorija, kur 
dabar karas siautėja, nebus 
didesnė, kaip Texas valstija. 
O bombų tonų tris kart dau
giau numesta, negu antrojo 
pasalinio karo metu.

A , Negalima pasidžiaugti, kad 
amerikiečių dabar daug ma
žiau žūsta, kaip pirma, kuo
met šimtai tūkstančių Indo
kinijos žmonių žūsta. Kai 
karas bus užbaigtas, tik tuo
mete galėsim ramiau atsi
kvėpti.

Kongresiniame komitete ty
rinėjamas vienas pašto pro
jektas, kuriam pastatyti su
tikta skirti daugiau 62 mili
jonų dolerių, o dabar jau rei
kalaujama daugiau 130 mili
jonų dolerių.

To projekto statybos kaina, 
kaip matote, pakilo daugiau 
kaip 100 procentų. Infliacija 
pasiekė aukščiausią laipsnį 
toje statyboje.

Tai tik vienas pavyzdys to 
viso blogo, kas dedasi val
džios sutartyse su kontrakto- 
riais. Ypač militariniuoše dar
buose nesvietiškai padidina 
kainas. Tokiu būdu valdžia 

.■žymiai prisideda prie inflia
cijos didėjimo.

Nelengvas gyvenimas jau
niems amerikiečiams Kana
doje. Nedarbas ten siekia 10 
procentų visos darbo jėgos. 
Todėl nelengva gauti kokis 
nors užsiėmimas.

Be to, prieš amerikiečius 
dabar jaučiama neapykanta, 
tai ir darbdaviai vengia ame
rikiečius samdyti. Amerikos 
kapitalo kontroliuojamos fir
mos irgi neenori priimti nuo 
karo pabėgėlių.

Taigi, arti 70,000 jaunuo
lių, atsisakiusių tarnauti mi- 
litarinėse jėgose ir vykti Pie
tų Vietnaman kariauti, turi 
nemaža sunkumų Kanadoje. 
Bet jie jaučiasi laimingi, kad 
jiems nereikia kariauti Indo
kinijoje.

“Laisvės” trimėnesinis va- 
• (jus jau pradėjo antrąją pusę. 

Vajininkai sėkmingai darbuo
jasi ir turi gerų pasekmių.

Kinijos delegacija ragina 
Jungtines Valstijas tuoj 

trauktis iš Taivano
Jungtinių Tautų asamblė

joje Kinijos Liaudies Res
publikos delegacijos vadas 
Chiao Kuan-hua kaltino 
Jungtines Valstijas pasau
linėje agresijoje, ir ragi
no administraciją ištraukti 
militarines jėgas iš Taiva
no, kuris yra Kinijos ne
atskiriama dalis.

Chiao taipgi reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos iš
trauktų savo militarines jė
gas iš Indokinijos ir Korė
jos, kad toms šalims leistų 
susitvarkyti ir nepriklauso
mai gyvuoti.

Kinijos liaudis yra nusi- 
sprendusi išlaisvinti Taiva- 
ną, sakė Chiao. Jokia jėga 
jo išlaisvinimo negali sulai
kyti.

Chiao sakė, kad Kinija 
veikianti bendrai su 'revo
liucinėmis jėgomis Azijoje, 
Afrikoje ir Lotynų Ameri
koje, kartu kovojanti prieš 
didžiųjų valstybių “mono
polistinę politiką.” Prie di
džiųjų valstybių, žinoma, 
jis priskaitė ir Tarybų Są
jungą.

Tūkstančiai japonų prieš 
Ameriką demonstravo

Tokijas.—Tūkstančiai ja
ponų studentų demonstravo 
prieš Amerikos - Japonijos 
saugumo sutartį. Jie rei

kalavo amerikiečius trauk
tis iš Okinavos, panaikinti 
visas amerikiečių bazes Ja
ponijos žemėje.

Policija puolė demonst
rantus, areštavo 322 stu
dentus, tarp kurių buvo 61 
mergina. 40 žmonių sužeis
ta. Policija taipgi nuken- 
tėjo. ■' !

Kai kuriuose ir kituose 
miestuose panašios demon
stracijos įvyko.

New Yorkas — Federali- 
niai agentai padarė kratą 
puertorikiečių 1 a i k r aščio 
“Claridad” leidykloje. Ieš
kojo falšyvų pinigų, kai 
buvo atspausdinti ir pask
leisti pinigų formos lapeliai 
kvietimui dalyvauti puerto
rikiečių suvažiavime lapkri
čio 19 d.

Patriotų jėgos muša 
priešus Indokinijoje
Saigonas. — Patriotų jė

gos Pietų Vietname, Kam- 
bodijoje ir Laose padidino 
kovas prieš Amerikai par
sidavėlių valdžių militari
nes jėgas.

Kambodijoje patriotai ūžė 
mė svarbų miestą Rom 
Long 60 mylių nuo sostinės. 
Priešų žuvo keletas šimtų, 
kiti betvarkėje pasitraukė.

Prie Saigono partizanai 
padarė net 19 užpuolimų, 
padarė priešui daug nuos
tolių. Amerikiečiai padidino 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą.

Abu Brooklyno Jonai stovi 
pirmoje vietoje.

Finansinis vajus irgi pasie
kė gerą $15,000 įpusę. Per 
antrąj pusantro mėnesio lai
kotarpį, žinoma, teks gerokai 
pasispausti, kad galėtume va
jų sėkmingai baigti.

Tai galima padaryti su žy
mia vajininkams talka.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Connecticut .....................  2,770
Brooklyn, N. Y........................................ .... 2,340
So. Boston, Mass.......... ...................................... 1,836
New Jersey ......................................................  1,322
Philadelphia, Pa.  ......................................1,312
George Shimaitis, Brockton, Mass..................... 1,244
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......................... 1,032
Kanados vajininkai ..................... ;............ 1,084
M. Valilipnienė, Miami -

Ft Lauderdale, Fla...................  1,084
A. Račkauskienė - H. Sametis,

Haverhill, Mass. ...................................... 960

V. Sutkienė - V. Trask
San Francisco-Oakland, Calif. 816

P. Alekna, St. Petersburg, Fla. 720
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 634
L. Bekešienč, Rochester, N. Y. 552
M. Uždavinis .......   528
A. Shupetrienč - S. Pęnkaus-

kiene, Lawrence, Mass........ 512
J. Staniene, Baltimore, Md. ...... 504

Pittsburgh, Pa................................... 444
P. Beeis, Great Neck, N. Y........ 420
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 396
Detroit, Mich.......................... .......... 396
Eva Kralikauskienė, 

Lawrence, Mass............... 228
S-. Puidokas, Rumford, Me. .... 206
L. Tilwick, Easton, Pa......... . 144
R. Stakenas, Scottsville, Mich. 108
Chicago vajininkai ....... , 72

Korporacij os negali kainų 
pakelti be vyriausybės 
leidimo, skelbia taryba

Washingtonas. — Nixono 
paskirta Gyvenimo Kainų 
Taryba nutarė, k a d auto
mobilių korporacijos ir ki
tos firmos neturi teisės pa
kelti kainas be vyriausybės 
užgyrimo.

Taryba nurodo, kad 1,300 
didžiojo biznio įstaigų, no
rinčių pakelti savo produk
tų kainas, pirmiausia turi 
informuoti vyriausybę, kiek 
produktų kainos pakelia
mos. Jeigu po 30 dienų lau

kimo nebus pasipriešin t j., 
tada pakėlimas įeina galion.

Bet i ra čia kompanijoms 
suteikiama išimtis, kad iki 
sausio 1 d. kainų pakėlimo 
nereikia raportuoti, nes eg
zaminam jos mašinerija dar 
nėra pilnai veikianti. Ne
trukus tuo reikalu bus pa
darytas naujas tarimas.

Atrodo, kad didysis biz
nis suras, kaip daugiau pri
siplėšti pelnų iš darbininkų 
ir vartotojų.

Yablonskių žudikas Martin 
gavo mirties bausmę

Washingtonas. — 93 Tai
kos Korpuso nariai, vei
kiantieji užsienio valstybė
se, bus paleisti iš darbo, 
kadangi jie nesutinka su 
Nixono administracijos už
sienine programa. Jie esą 
demokratai, į tas vietas 
demokratų administracijos 
paskirti.

Tebestreikuoja 15,000 
Ispanijos mainierių
Madridas.—Daugiau kaip 

15,000 Ispanijos mainierių 
streikuoja Asturijos pro
vincijoje. Valdžia grūmoja 
teroru prieš streikierius, 
taipgi žada visai uždaryti 
kasyklas. Bet mainieriai 
laikosi vieningai kovos lau-

Streikieriai gauna para
mos iš kitų pramonių dar
bininkų, kovojančių prieš 
fašistinę diktatūrą.

Atėnai. — Graikijos fa
šistinė valdžia nubaudė an
gliško laikraščio “Athens 
News” leidėją Horn 7 mė
nesių kalėjimu ir $330. Ap
kaltintas pasiremiant fa
šistiniu spaudos kontroles 
įstatymu. Horn parašė, kad 
JAV vice prezidentas Ag
new “nepageidaujamas 
Graikijoje”.

Už generalinį streiką
Baltimore, Md. — AFL- 

CIO centralinė darbo unijų 
taryba ragina AFL-CIO 
konvenciją skelbti genera
linį streiką prieš Nixono 
ekonominę programą, kuri 
baisiai skriaudžia darbinin
kus.

Taryba atstovauja 170 
lokalų su 280,000 narių. Ta
rybos prezidentas Fornaro 
vyksta į konvenciją kovoti 
už generalinio streiko šau
kimą.

Portland, Me. — 4 žmo
nės žuvo gaisre sename 35 
kambarių viešbutyje.

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

Tarybų Lietuvoje
Rengiamas 

“Kalbos vadovas”
Lietuvos TSR Paminklų 

apsaugos ir kraštotyros 
draugijos Vilniaus kalbos 
sekcija ruošiasi išleisti “Kal
bos vadovą.” Iš kalbotyros 
leidinių ir spaudos kalbi
ninkai surinko apie dešimt 
tūkstančių kalbos taisymų. 
Tie pavyzdžiai aptarti, su
klasifikuoti, pradėtas rašy
ti pats “Vadovas.”

Įvyko respublikos kalbi
ninkų teorinis seminaras, 
kuriame buvo apsvarstytas 
“Lietuvių kalbos praktikos 
vadovo” prospektas. Pra
nešimus skaitė ir diskusijo
se kalbėjo Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto dar
buotojai, aukštųjų mokyklų 
dėstytojai.

Lietuviškų lėlių gastrolės
Tarptautiniame lėlių te

atrų festivalyje, kuris vyko 
Vengrijos PeČo mieste, da

lyvavo Kauno lėlių teatro 
kolektyvas. Jis parodė 
spektaklį “Eglė žalčių ka
ralienė,” kurį pagal S. Nė
ries poemą pastatė respub
likos nusipelnęs meno vei
kėjas S. Ratkevičius.

Nebe pirmus metus Lie
tuvos TSR Valstybinės res
publikinės bibliotekos vaikų 
skyriaus lėlių teatras ben
drauja su Martino miesto 
(Slovakija) lėlininkais. Jie 
jau lankėsi vieni pas kitus 
po keletą kartų, keitėsi pa
statymais.

Neseniai vilniečiai vėl pa
buvojo Martine, kur vyko 
saviveiklininkų lėlių teatrų 
festivalis.

V. P.

Washingtonas — Prezid. 
Nixonas kritikavo Ameri
kos Centralinės Žvalgybos 
agentūrą, kurios vadovybė
je padaryta labai daug klai
dų užsienyje veikiant šni
pams.

Washington, Pa. — Mai-® 
nierių vado Yablonskio, jo 
žmonos ir dukters žudikas 
23 metų Aubran W. Martin 
gavo mirties bausmę elek
tros kėdėje. Taip nuspren
dė 7 moterų ir 5 vyrų džiū- 
rė.

Martin bovo vienas 5 
suokalbininkų nužudyti Ya- 
blonskį. Netrukus bus tei
siami kiti Martino padėjė
jai nužudyti Yablonskius.

Lima. — Peru valdžia 
perėmė iš privačių firmų 
televizijos, radijo ir kitą 
oro komunikaciją.

Portugalijai karšta 
Afrikos kolonijose
Alžyras. — Portugalijos 

kolonijos Guinea-Bissau iš
silaisvinimo kovotojai nuo
lat kovoja prieš kolonistų 
jėgas. Šiais metais kova 
padidinta. 369 užpuolimai 
buvo padaryti, kuriuose su
naikinta nemažai Portuga
lijos militarinių jėgų.

Išsilaisvinimo jėgos jau 
kontroliuoja du trečdalius 
šios kolonijos. Portugalai 
laikosi tik miestuose.

Jungtinių Tautų asamb
lėjoje 93 iš 131 valstybės 
pasmerkė Jungtines Valsti
jas už pardavinėjimą chro
mo ir kitų produktų rasistų 
Rodezijai ir Pietų Afrikai.

Prasidėjo pasitarimai 
dėl strateginių ginklų
Viena, Austrija. — Pir

madienį čia prasidėjo 92-oji 
sesija strateginių ginklų li- 
mitacijos klausimu tarp Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos.

Pirmoji sesija įvyko 1969 
metais Suomijos sostinėje 
Helsinkyje. Per 91 sesiją 
padaryta šiek tiek pažan
gos. Šioje sesijoje bandoma 
pilnai susitarti, iki Nixo
nas vyks į Maskvą.

Wilmington, N. C. —^ Po
licija areštavo 100 baltųjų 
kovotojų prieš negrus. Jie 
buvo susirinkę be policijos 
leidimo pasitarti.

JAV erdvėlaivis skrieja 
aplink planetą Marsą

Pasadena, Calif. — Jung-®
tinių Valstijų erdvėlaivis 
Mariner 9 jau skrieja ap
link planetą Marsą ir siun
čia nuotraukas ir kitus 
duomenis. Nuotraukos ro
do, kad Marsas yra agaub- 
tas dulkių debesimis, tai ir 
nuotraukos neaiškios.

Mariner 9 užrekordavo 
vieną šiltesnę Marse vietą 
12 laipsnių. Iš to daroma 
visokių d a le i d i m ų. Bet 
mokslininkams tebėra ne
aiškus dalykas.

Du tarybiniai erdvėlaiviai 
artinasi prie Marso. Jie pa
ruošti ant Marso nusileisti 
ir iš ten pranešinėti, taip
gi nuotraukas perduoti.

Chicago. — Gydytojų ir 
kitų sveikatos tarnautojų 
konvencija nutarė reikalau
ti iš kalėjimo paleisti An
gela Davis.

Mainieriai laimėjo 
45 dieną streiką

Pittsburgh, Pa. — 80,000 
minkštosios anglies kasėjų 
laimėjo streiką. Jie strei
kavo 45 dienas ir už jas ne
gavo jokių benefitų.

Kontraktas atnaujintas 
su $50 alga į dieną su 1973 
metais, taipgi su darbo są
lygų pagerinimu.

New Jersey valstijos 
daktarų grupė skelbia, kad 
tie, kurie kasdien geria 
svaiginančius gėrimus, už 
poros metų sužaloja širdį.

Kyla mėsos, žuvies ir 
kiaušiniu kainos

Washingtonas — Gyveni
mo Kainų taryba paskelbė, 
kad mėsa, žuvis, kiaušiniai 
ir kai kurie kiti maisto pro
duktai nepaeina po kainų 
kontrole ir jų kainos gali 
pakilti.

Taipgi nepaeina po kon
trole naudoti automobiliai, 
remontuoti namai, naudoti 
drabužiai ir apavai.

Visų produktų kainas, abel- 
nai imant, leista pakelti 
iki pustrečio procento, bet 
ir šiame atsitikime gali būt 
nemaža išimčių. Mat žiū
rima, kad biznis “nebūtų 
nuskriaustas”.

Nedarbas didėja
Detroitas. — Michigano 

valstijoje šiuo metu 267,000 
bedarbių kolektuoja bedar
bių apdraudą, o 81,000 iš
baigė apdraudą ir darbo 
negauna.

450,000 gauna šiokią to
kią pašalpą. Detroite ne
darbas pasiekė 10% visos 
darbo jėgos.

Berkeley, Calif. — 1,000 
antikarin i ų demonstrantų 
piketavo karo laivą “Coral 
Sea”, lėktuvų nešėją, siun
čiamą į Vietnamo vandenis 
kariauti. Miesto taryba nu
tarė priglaust kiekvieną at
sisakiusį kariauti Indokini
joje.

Berlynas. — Sekmadienį 
įvyko Rytų Vokietijos rin
kimai, kuriuose dalyvavo 
apie 13 milijonų piliečių.

Teheranas. — Irano mili- 
tarinis teismas nubaudė 
amerikietę Sharon La Bere 
3 metams kalėjimo už “ko- 
mun i s t i n ė s ideologijos” 
skleidimą tarp studentų.
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Naujoji diskriminuojamu 
žmoniii kategorija

NIEKAM nėra jokia paslaptis, kad musų Amerikoje 
nerasi tokios gyvenimo arba darbo srities, kurioje ne
būtų diskriminuojami juodieji žmonės ir baltieji biednio- 
kai. Bet dabar turime dar vieną, naują ir trečią diskri
minuojamų žmonių kategoriją. Sunku net tuo ir tikėti, 
bet ją sudaro mūsų jauni žmonės, ypač mūsų studenti
ja. Jie skaudžiai diskriminuojami politiniame gyvenime.

Apie tai labai aštriai pasisako “The N. Y. “Times” 
(lapkr. 15) savo vedamajame “Corrupters of Youth.” 
Laikraštis, reikia pasakyti, negailestingai šią diskrimi
naciją pasmerkia. Jis, žinoma, tai daro savotiškais su
metimais, bet svarbu, kad jis šią įdomią fenomeną iške
lia aikštėn.

Kaip žinia, neseniai šioje šalyje suteikta balsavimo 
teisė jaunuoliams, sulaukusiems 18 metų amžiaus. Pir
miau galėdavo balsuoti tiktai sulaukę 21 metų. Tuo bū
du turime porą ar trejetą desėtkų milijonų naujų jaunų 
balsuotojų. Šiam įstatymui įėjus galion, pradėjus veik
ti. jau turėjome šio mėnesio pradžioje rinkimus, kuriuo
se aštuoniolikamečiai turėjo teisę ir galėjo balsuoti. Įdo
mu, kaip tuos jaunus “ateivius” į politinį gyvenimą su
tiko senųjų kapitalistinių partijų vadai ir politikieriai.

Ir štai “The N. Y. Times” praveda platų apklausi
nėjimą. Ir jei ne visur, tai labai labai daugelyje vietų 
suranda tik giliausio pasipiktinimo vertą padėtį. Vei
kia biauriausia diskriminacija prieš jaunuosius žmones. 
Nenorima, kad jie registruotųsi ir balsuotų. Kai kur 
net siekiama nustatyti, kad tėvų išlaikomas jaunuolis- 
studentas neturi teisės balsuoti!

Ypatingai diskriminacijos rykšte plakami studentai. 
Politikieriai bijo jų balso ir įtakos politikoje. Mat, jie 
jaučia, kad jaunime beplintąs nepasitenkinimas visa ka
pitalistine santvarka gali plačiai pasireikšti ir rinkimuo
se. Reakciniam elementui pavojus.

Kai kur, matyt, varoma propaganda jaunime, kad 
neapsimoka dalyvauti rinkimuose, panaudoti balsavimo 
teisę, nes vis tiek šios Sistemos negalima pakeisti iš vi
daus. .Geriau ją šturmuoti iš lauko pusės ir t. t.

Aišku, 'kad Amerikos pažangiečiai negali užgirti 
šios diskriminacijos prieš jaunimą. Ji yra smerktina ir 
žalinga. Kiekvienas jaunas žmogus, sulaukęs 18 metų 
amžiaus, privalo naudotis balsavimo teise ir dalyvauti 
visuose viršininkų ir valdininkų rnkimuose. Svarbu, 
žinoma, kad jauni balsuotojai rinkimuose nebalsuotų ak
lai. Svarbu, kad jų balsas visuomet atitektų tiems kan
didatams, kurie žinomi kaip kovotojai už pažangą, už 
darbo liaudies interesus.

Savo pirmutinėje kalboje Chiao Kuan-dua plačiai 
išdėstė ir nušvietė Kinijos nusistatymą įvairiais klausi
mais, liečiančiais visą pasaulį, visas valstybes bei tau
tas, visus žmones. Kinija išlaisvins Taivaną. Nėra to
kios jėgos pasaulyje, kuri ją sulaikytų nuo šio tikslo 
pasiekimo. Kinija reikalauja, kad Jungtinės Valstijos 
nutrauktų karą Indokinijoje ir visas militarines jėgas ir 
jėgas savo pasekėjų iš ten ištrauktų; Vidurio Rytuose 
Kinija smerkia Izraelį ir jo agresiją prieš arabus, ir 
padeda arabams išlaisvinti savo žemes. Kinija remia
ir ateityje rems visus žmones ir visas šalis, kurie ir ku
rios kovoja už išsilaisvinimą ir nepriklausomybę. Ki
nija niekados nedalyvaus didžiųjų valstybių derybose 
dėl branduolinio nusiginklavimo. To turi siekti visos 
valstybės bendrai. Kinija pažada, kad ji niekados, nie
kados nebus pirmutinė panaudoti branduolinį ginklą 
prieš kitą šalį. Ji ginkluojasi tiktai apsigynimui. Jung
tinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga turi sudėti tokius 
pat pažadus. Kinija skaito save dalimi “Trečiojo pasau
lio,” kurį sudaro biednos, ekonominiai atsilikusios šalys 
Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje. Kinija pasitiki, 
kad progresas ir revoliucija pasaulyje laimės prieš re
akciją ir imperializmą.

Tai šitokia būsianti Kinijos Liaudies Respublikos 
politika Jungtinėse Tautose. Tfegu visais pasaulis girdi, 
žino ir supranta...

Dabar tik lieka palaukti ir pamatyti, kaip šitie de
klaracijoje paskelbti dėsniai bus vykdomi praktikoje.

“Nėra jėgos, kuri 
mus sulaikyt^..?’

VISI formalumai baigti. Kinijos Liaudies Respub
lika jau Jungtinėse Tautose, ir jos delėgacija jau daly
vauja Generalinės Asamblėjos 26-oje sesijoje, ir jos pir
mininkas Chiao Kuan-dua pasakė pirmutinę kalbą. Vi
sų ji buvo išklausyta su didžiausiu dėmesiu. Visi laukė 
ir daug tikėjosi. Ir reikia pasakyti, kad Kinijos atsto
vo kalba buvo labai labai aštri, kovinga, revoliucinga, 
kai ką džiuginanti, kai kam nerimą ir susirūpinimą ke
lianti.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Kas ką ra
ATNAUJINA SKYRIŲ IR 
KVIEČIA TALKON

“Vilnies” redakcija pra
neša, kad ji nusprendė at
naujinti kultūros puslapį ir 
kviečia savo bendradarbius 
padėti jai jį pallaikyti. Toks 
puslapis pasirodys dukart 
mėnesyje. Na, ir toks pus
lapis jau pasirodė lapkričio 
9 dienos laidoje. Įdomus ir 
patrauklus. Mes vilniečiams 
vėliname gražiausio pasise
kimo.

PAGERBTAS LIETUVOS 
KOMUNISTŲ VADO 
ATMINIMAS

“Eltos” pranešime iš Pa
kruojo skaitome:

Rajono centre, Vienybės 
aikštėje, šiandien iškilmin
gai atidengtas paminklas 
įžymiam revoliucinio judė
jimo veikėjui, vienam iš 
Lietuvos Komunistų parti
jos organizatorių ir vadovų 
Karoliui Požėlai.

Į paminklo atidengimo iš
kilmes atvyko vadovaujan
tys respublikos partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai, re
voliucinio judėjimo Lietu
voje dalyviai, K. Požėlos 
bendražygiai, giminės ir ar
timieji, susirinko Pakruojo 
ir aplinkinių rajonų darbo 
žmonės, K. Požėlos gimti
nės — jo vardu pavadinto 
kolūkio —• žemdirbiai.

Kaip žinia, Karolis Požė
la buvo vienas iš 1926 me
tais Smetonos sušaudytų 
keturių Lietuvos liaudies 
vadu. 

L*

LABAI TEISINGO 
PASIPIKTINIMO 
STRAIPSNIS

Kanadiečių lietuvių pabė
gėlių “N. L.” (lapkr. 3 d.) 
perspausdino iš kito pabė
gėlių leidinio “Akiračiai” 
labai įdomų Z. V. Reka
šiaus straipsnį “Apie pus
laukinę tautelę svieto pak
raštyje”. Rašo jis su giliu 
ir teisingu pasipiktinimu 
“Vaduotojų” ir “veiksnių” 
propogandą prieš Tarybų 
Lietuvą.

Pasiklausykime:
Prieš trejetą savaičių te

ko viename amerikietiška
me laikraštyje perskaityti 
labai ilgą ir įdomų laišką 
apio vienos mažos, puslau
kinės tautelės gyvenimą 
krašte, kuriame dar ligi 
šiol tebeviešpatauja kolo
nializmas.

Šios mažos, nuo pasaulio 
aklinai atskirtos .tautelės 
gyvenimas aprašytas tikrai 
egzotiškai. Pasirodo, ten ne 
tik kad nėra radijo, elek
tros, televizijos, vandentie
kio, kanalizacijos ir kitų 
modernios civilizacijos pa
togumų, bet žmonės dar 
taip aklinai atskirti nuo li
kusio pasaulio, jog net ne
žino, kad tokie dalykai iš 
viso egzistuoja!

Kaime ten žmonės dirba 
žemę primityviais įrankiais, 
semia vandenį iš šulinių ki
birais. Mieste palinkusios 
senutės nešioja plytas sta
tyboms. Vaikai taip pat 
turi atsilyginti kolonizato
riams Už tai, kad friokyklo- 
se juos truputį pamoko 
žemdirbiams reikalingų įgū
džių — pusę dienos jie kas
tuvais kasa griovius.

Egzotiški rašihiai apie 
puslaukiniu tautų gyveni
mą dažniausia sukelia keis
tų minčių. Nejučiomis ir 
pagalvojau, ar jie dar val
go žmogieną, it kaip turėtų

šo ir sako
šios primityvios tautelės 
gyventojas išsigąsti, patę- 
kęs į modernios civilizacijos 
išvietę ir pamatęs tokius 
negirdėtus, neregėtus tech
nikos stebuklus.

Tiesą pasakius, taip ne
galvojau, kadangi, pasiro
do, ši puslaukinė tautelė 
gyvena Baltijos pakrantė jė 
ir vadinasi lietuviais...

Po šimts perkūnų! Visko 
buvau skaitęs ir girdėjęs 
apie savo tautą, bet šitokių 
dalykų net nesapnavau. Ir 
todėl nebelioeka nieko kito, 
kaip tik pasižiūrėti, kokia 
gi šios šitos kvailos istori
jos istorija.

Minėtas ilgas skaitytojos 
(anglišku vardu ir pavar
de) laiškas buvo išspausdin
tas Čikagos katalikų savait
raštyje “The New World” 
(rugpjūčio 20, 1971 m.).

Didžiausias minėto jos 
laiško nuopelnas — tai, kad 
jis labai gerai parodo, kokį 
įspūdį mes, išeivijos lietu
viai, paliekame kitiems sa
vo pačių informacija apie 
Lietuvos likimą.

Šiame ponios Delaney 
laiške galima nesunkiai at
pažinti visą eilę propagan
dinių išvadų, kurių netrūk
sta dar ir šiandieną dauge
lyje išeivijos laikr a š č i ų , 
rūpestingai “atrenkančių” 
informaciją iš Lietuvos 
taip, kad gyvenimas ten at
rodytų kaip galima labiau 
sunkus, netvarkingas, atsi
likęs, tamsus ir beviltiškas. 
Pasirodo, ir šitokia “infor
macija” kartais žmones įti
kina ...

Nieko čia baisaus, jei ko
kia naivi moteriškėlė pati
ki tokia propaganda, dargi 
pati ją truputį “pagražin
dama” (nėra Lietuvoje nei 
bibliotekų, nei teatrų, pirk
ti galima tik tiek, kiek val
džia leidžia pagal korte
les!). Deja, maždaug tokią 
pat informaciją apie Lietu
vą randa išeivijos lietuvių 
jaunimas šeštadieninių mo
kyklų vadovėliuose. Nenuo
stabu tad, jog ir vaizdą apie 
Lietuvą ir lietuvius jie susi
daro maždaug tokį pat, 
koks jis atsispindi tame 
laiške. Vaizdas, tiesa, stip
riai antikomunistinis. Ta
čiau, apart gailesčio tiems 
ir apkiautusiems žmonėms, 
daugiau, vargu, ar galima 
ko tikėtis. Kokia prasmė 
mokytis lietuvių kalbos, jei 
ją vartoja tik tamsūs kai
miečiai? Kokia prasmė su
sipažinti su jos geografija, 
jei ten nerasi nieko įdo
maus, pažangaus, įspūdin- 
ar gero? Kuriems galams 
grūsti sau į galvą protėvių 
tautos istoriją, jei ta tauta 
dar ir šiandieną tebėra pus
laukinė? Ar verta domėtis 
ūkininkais, kurie žemę te
bedirba dar iš viduramžių 
paveldėtais įrankiais?

Vienas Niujorko elgeta 
pasikabino lentelę: “J ūs, 
išleidžiantieji tūksta n č i u s 
dolerių tam, kad apžiūrėtu
mėte Europos griuvėsius, 
sumokėjote penkis centus, 
tam, kad pamatytumėte al
koholio sunaikinto žmogaus 
griuvėsius.”

Vienas švedas Vedybinio 
gyvenimo dešimties metų 
sukakties proga savo žmo
nai padovanojo karolius iš 
224 sagų, kurių žmona per 
tuos metus, nepaisant nuo
lankių vyro prašymų, ne
buvo prisiuvusi.

IŠ LA
Didžiai Gerbiamas 
“Laisvės” Redaktoriau!

Mums buvo' džiugu, kai 
“Laisvė” vėl buvo pasiro
džius šešių puslapių.

Laikraštis pilnas turinin
gos medžiagos. J. Baltušis, 
kaip visada, turiningai papa
sakojo apie savo kelionę po 
Švediją, iškeldama^ tai, kas 
pirmiausia įdomu mūsų 
žmogui, ką pasisavinti iš 
kitos šalies gyvenimo. Bet 
bene reikšmingiausias kuni
go Č. Kavaliausko straips
nis “Nepagydomas ligonis 
ir žydinti obels šaka tėviš
kėje.” Miela patirti, kad ir 
dvasininkų protuose vyksta 
idėjinė revoliucija, kad ir iš 
jų daug kas neužsimerkia 
ir blaiviai vertina pasauli
nius įvykius, kad jie nuo
širdžiai sielojasi paprastų 
žmonių problemomis, trokš
ta ne tik patys susiorien
tuoti, bet ir kitiems padėti 
susigaudyti.

Pasiunčiau “Laisvei.” iš
verstą straipsnį apie T. 
Dreizerį ryšium su jo šim
to metų gimimo sukaktimi. 
Straipsnio autorius yra pa
žangaus žurnalo “World 
Magazine” redaktorius Jo
seph North, plačiai pažįs
tamas angliškai skaitančiai 
kritinio realizmo literatū
rai. Akyse man tebestovi 
plati Amerikos gyvenimo 
panorama, nupiešta jo ro
mane “Amerikoniškoji tra
gedija.” Rašytojas neišsi
galvojo siužeto, o tik apy- 
braižiškai apdorojo vieno į 
elektros kėdę patekusio žu
diko istorijos dokumentinę 
medžiagą.

Šiurpas krėtė, skaitantį 
kaip šaltai, viską apgalvo
jęs, Klaidas ėmė žmogžu
dystes ir kaip išradingai jį 
po to stengėsi išgelbėti ap
sukrūs advokatai. Prisipa
žinsiu, visada koktėjausi 
knygomis, kurių pagrindi
nis veikėjas yra niekšas, 
gyvenimo šiukšlė, neturįs 
net F. Dostojevskio aprašy
to Roskolnikovo didybės 
manijos, tačiau čia inane 
stebino nepaprastai gilus 
psichologizmas, tamsiausių 
žmogaus psichikos kortelių 
iškėlimas aikštėn, nuostabi 
ištikimybė gyvenimo tiesai, 
jo tikrovei.

Lyg veidrodyje atspindė
jęs tikrovę, T. Dreizeris pa
rašė rūstų kaltinamąjį aktą 
buržuazinei santvarkai.

Su karščiausiais linkėji
mais sėkmės kilniame Jūsų 
darbe.

J. SUbatavičius
Vilnius, 1971.X.31

linkę. Mes iš La Guardia lėk
tuvų stoties į Detroitą at- 
skridom į valandą ir 13 mi
nučių, tai iš W i n d s o r o į 
Brooklyną atskrisčiau į va
landą 20 minučių. Bet ...

Kai pagyvensiu čia ilgiau 
ir susipažinsiu su Kanada, 
tai gal ir į “Laisvę” ką nors 
parašysiu.

M. Stakoff

Prašau perduoti geriau
sius linkėjimus “Laisvės” 
personalui, tai yra: redak
toriams, administracijai ir 
spaustuvės darbinin k a m s. 
Taipgi siunčiu geriausius 
linkėjimus Aido choro dai
nininkams ir linkiu jiems 
kuo geriausių pasekmių dai- 
naviihe. Apgailestauju, kad 
vos praėjusį sezohą pradė
jau Chore dainuoti, o šį sė- 
zoną jau nebegalė jau ateiti 
į Choro pamokas.

Taipgi, draugas Siurba 
pranešė man, kad.LDS Ko- 
tniietas paskyrė mane į 
Įstatų komisiją, bet ir ten 
negalėsiu dalyvauti.

Jeigu iš Windsor aikštės 
skristą lėktuvai, tai vis tiek 
greičiau atskrisčiau, negu 
draugai Rušinskai iš Coney 
Island traukiniu, bet iš 
Windsoro orlaukio tik maži 
lėktuvai it tik į apy

1971 metai yra “Laisvės” 
jubiliejiniai metai. Ta pro
ga ir aš noriu pasveikinti 
“Laisvės” kolektyvą ir pa
linkėti geriausios sėkmės.

Aš “Laisvėje” skaitau 
straipsnių, kurie net supur
to. Žmogudystės, apiplėši
mai, y -stos, demonstra
cijos, streikai ir t. t. Pas 
mus Lietuvoje to nėra. Ne
reikia jokių streikų. Kiek
vienas penkių metų planas 
atneša visokių pagerinimų, 
prekių padaugėja, algos pa
kyla.

Ant galo noriu padėkoti 
savo giminei Sofijai Lipčie- 
nei už brangią dovaną. Ji 
man užsakė “Laisvę” ir da
bar aš ją gaunu jau per 
daugelį metų.

L. Nabažas

NAUJOS KNYGOS

Vardai ir žodžiai
Tie, kam rūpi gimtosios 

kalbos kultūros reikalai, su 
įdomumu paims į rankas 
Vilniaus “Minties” leidyklos 
leidinį “Vardai ir žodžiai/’

Šiame tomelyje-—daugiau 
kai]) dvidešimt vertingi! 
straipsnių kalbos klausi
mais. Juose autoriai pami
ni žymiųlietuvių kalbos puo
selėtojų, kalbininkų J. Da
mijonaičio, J. Pabrėžos, J. 
Endzelyno ir kt. memoria
lines datas.

Iš daugelio straipsnių, re
komendacijų, nu rody m ii pa
žymėtini “Frazeo 1 o g i z m u 
vaidmuo kalboje” (autorius 
B. Kalinauskas), frazeolo
gizmai iš šmaikščiosios že
maičių leksikos (parinko V. 
Vitkauskas).

Gal kiek platesnės apim
ties galėjo būti straipsniai 
apie mūsų vietovardžius, 
apie didžiųjų Lietuvos mies
tų vardus.

Skait y t o j ą sudomins 
straipsniai apie sanskrito 
kilmę, apie tai, kaip atsira
do pavardės ir kt.

Bene reikšmingiausias šio 
leidinio skyrius — gausus 
lietuvių vardų abėcėlinis eti
mologinis žodynas, aiškinąs 
vardų kilmę ir reikšmę. Čia 
ir mitologiniai, ir literatū
riniai, ir net pačių tėvų su
manyti vardai. Iš viso pa
teikiama daugiau kaip 2,000 
vardų.

Tomelyje pirmą kartą 
skelbiamas gana kruopščiai 
sudarytas lietuvių kalboty
ros metraštis, kuriuo pasi
naudos ir bibliotekininkas, 
ir lituanistas. Jame pami
nėtos pavardės daugelio 
šviesuolių, kuriems daugiau 
ar mažiau rūpėjo lietuvių 
kalba.

Leidinį puošia įžymių žmo
nių portretai bei jų mintys 
kalbos klausimais.

Šis leidinys — būtinas ne 
tik lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojui, bet ir 
kiekvieham, kuris domisi 
lietuvių kalbos kultūra. Jis 
ptavėrs ir tėvams, paren
kant naujagimiams vardus.

L. VMnikonis

Philadelphia, Pa.
/

Ir mums Lietuva
kiek priartės ,

Prieš 60 metų lietuviai 
laivais atplaukdavo Delave- 
ro upe į Lhiladelphiją. Sa
kydavo, kad daug pato
giau, negu į New f or k o 
“ašarų ^alą.” Čia giminės 
ateidavo prie prieplaukos, 
sutikę saviškį vedėsi tiesiai 
į namus., Po kiek laiko-—ir 
į cukraunią. Cukraunios 
buvo dvi prie Delaware 
upės. Darbas buvo sunkus, 
ir šiltuose kambarį u o s e. 
Tik tvirčiausieji atlaikyda
vo. Silpnės n i e j i glaudėsi 
prie H & H Co. valgyklų, 
kur taipgi didžiuma darbi
ninkų buvo lietuviai.

Laikas pakeitė daugelį 
įmonių ir darbo ssąlygų. 
Laivų prieplaukos, priėmu- 
sios žmones, seniai panai
kintos. Tokios rūšies lai
vais niekas nenori keliauti.

New Yorkas išgarsėjo 
orlaivių stotimis. Bet iš r 
Philadelphijos keliauti kad' 
ir į Kenedžio o r 1 a u k į — 
tikras vargas dėl per dide
lio žmonių keliavimo. Na, 
ir štai, Philadelphijos “In
ternational” orlaukis vis 
didinamas, ir iš jo jau ga
lima skristi į Lietuvą! 
Skrendama taip: į Londo
ną, o iš ten į Leningradą. 
O iš Leningrado važiuok 
kaip patinka. Pirmutinis 
lietuvis šiuo keliu išskrido 
V. Litvinas.

Jau po rinkimų
Net ramiau, gal ir tie 

rėksniai dipukai apsira
mins. Philadelphijos mies
to majoras ir kiti aukštes
ni valdininkai yra demo
kratai. Jų reakcin gurnu, 
j'odos, dikupai turėtų tik 
džiaugtis ir gėrėtis. Bet 
kas tau! Jie sužavėti Nix- 
ono republikoniškumu. Kai 
Nixonas darbavosi dėl pre
zidentystės, čia dipukai 
įsteigė lietuvišką komitetą, 
kuris darbavosi už republi- 
konų kandildatą.

Šiemett čia buvo renka
mas miesto majoras. De
mokratų reakcinė mašina 
pasirinko žymų reakcinin
ką, buvusį policijos virši
ninką F. L. Rizzo (italų 
kilmės). Republikonai ir 
jiems pnašūs dipukai dar 
pridėjo saviškį lietuvį An
thony Novasitis kandidatu 
į koncilmanus. Taip ir pra
sidėjo šauksmai už A. Na- 
vasitį per radiją ir laiš
kais bent po kelis kartus 
per savaitę.

Na, spalio 2 dieną įvyko 
rinkimai. Pasekmės nuliū
dino “veiksnius.” Demo
kratų kandidatas į majorus 
gavo 48,524 balsų daugiau 
už republi k o n ą T. Long- 
streth. Buvo perrenkami 5 
koncilmanai. Bet republi
konai balsų gavo daug ma
žiau kaip demokratai — 
kiekvienas po 132 tūkstan
čius mažiau. Taip ir būsi
me be lietuviško koncil- 
mano.

Kam n or s A. Novasitis 
daug kainavo, nes ji atski
rai buvo daug garsinamas.

M. Sūnus

Prie įėjimo į vieną Londo
no bažnyčią kabo skelbi
mas: “Jei čia nuodėmės at
leidžiamos, tai dar nereiš
kia, kad čia jos nedaromos. 
Prašome saugoti kišenes ir 
rinkinukus.”

Praeitą sekmadienį 13 
žmonių žuvo gaisruose 5 f 
miestuose, 14 sužeista, daug 
nuostolių gaisrai padarė.
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ALDONA ALEKNIENĖ

' Žvelgiu
(Tąsa iš pereito num.) 

Panevėžys
Su Eugenijų Dyra keliau

jame į Panevėžį. Pasikeitęs 
neatpažįstamai. Miestas iš- 
gražėjęs, išplitęs. Daug nau
jų statybų, .iškilę daugia
aukščiai apartmentiniai na
mai. Dideli teatro rūmai. 
Tik gaila, kad vasaros lai
ku buvo uždaryti. Taipg i 
daug įvairių įmonių buvo 
užsidariusios,

Toliau keliaujame į Šedu
vos apylinkę. Daug buvome 
girdėję apie “Velnio malū
ną”—restoraną. Tad pasi- 
ryžome pamatyti. Jau iš to
lo matyti didelis malūnas 
laukuose.

Tik įžengus į vidų paste
bimas puikių liaudies formų 
panaudojimas. Int e r j e r ų 
specialistai siekia, kad in
terjerų apiforminimas jung- 
tųsi su architektūra. Tai di- 

‘ dėlės plotmės kompozicijos. 
Jos reikalingos daug spe
cialistų, architektų ir dai
lininkų. Papietavę įdomioje 
aplinkoje grįžome į namus. 
Lankomės kolūkyje “šviesa”

Atvykę į Subačių tuojau 
susipažinome su arti Suba
čiaus esančio “Šviesa” kolū-

į Tėviškę
jus aiškina, kad į metus jie 
užaugina 1,000 bekonų.

Užsimoję plačiu mąstu ir 
daržininkystėje. įrengti šil
tadaržiai, kur augina agur
kus, pomidorus ir kitokių 
daržovių. Mūsų dėmesį at
kreipė naujas inspektas, ku
ris baigiamas įrengti. Tik
ras milžinas, užima 10 arų 
plotą. Moderniškas iš stam
bių vamzdžių ir stiklo su 
atskirais langais, kuriuos 
lengvai, reikalui esant, ga
lės atidarinėti. Bus apšildo
mas dujomis.

Eugenijus pasakoja, dad 
jiems trūksta darbo rankų. 
Nelengva viską aprėpti. Da
bar žmonės, sulaukę pensi
jos, meta darbą. Lengviau 
nori pagyventi, nedirba iki 
žilos senatvės kaip senovėje.

Jaunimas mokosi ar in- 
dustrijoje dirba. Baigę mok
slus pasirenka vietą ten, 
kur jo profesija pareikalau
ja. Pasikeitė laikai labai 
daug. Iš esmės pasikeitė vi
sas gyvenimas Lietuvoje.

Buržuazziniais laikais iš 
Lietuvos vyko jaunimas ir 
ištisos šeimos į užsienį.

| randasi kultūros rūmai ir 
'mokykla.
! Matysime buvusias kaimo 
bakūžes, tik muziejuose. Ir 
dabar tą reikalą jau tvtrko. 
Teko lankytis Etnologijos 
muziejuje Vilniuje, kur pui
kiai pavaizduojama kaimie
čio grįtelė ir jo buvusi bui
tis. Ateinančioms kartoms 
primins dar taip neseniai 
egzista v u s į primityvišką 
kaimo gyvenimą.

(Bus daugiau)

Skurdas vertė laimės ieško
ti svetur. Šiandien matome, 
kad Lietuvoje trūksta dar- 

kio pirmininku Eugenijumi:bininkų. Pasirodo, kad Lie- 
Dyra. Sunku, manau, rasti tuvos žemė išmaitina sočiai
tokį jauną, energingą vyrą, 
kuris taip nuoširdžiai dirba. 
Jau per 14 metų rūpinasi 
kolūkio gerove. Pilnas pla
nų dėl progreso, dėl kolū
kiečių didesnių laimėjimų. 
Aišku, kolūkinė santvarka 
išugdė daug talentingų kol
ūkinės gamybos vadovų.

Eugenijus Dyra vieną 
dieną mus pakvietė pama
tyti jo vadovaujamą kolūkį, 

% turintį 1,880 hektarų plotą. 
Kuvažiavę į lauką radome 
piaunant rugius. Buvo sek
madienis, bet laukti negali
ma. Šiandien giedra, o kas 
toliau bus—gal lietus. Kar
tu ir iškulia du kombainai, 
išsyk į sunkvežimius eina 
sausi grūdai. Veža į sandėlį.

Einame į didžiulį pastatą. 
Čia švariai auginami “beef- 
stekai”. Jau dideli jaučiai.

Antras pastatas. Eugeni-

daugiau gyventojų negu 
anksčiau. Visa, tai rodo, kad 
agriku 11 ū r o s specialistai 
sėkmingai vysto Lietuvos 
ūkį pirmyn. Puikūs rezulta
tai visose ūkio šakose.

Keliaujant matyti dauge
lyje žemesnių vietų, kaip 
vykdomi didžiuliai meliora
cijos darbai. Drenuoti plo
tai, anksčiau buvusios balos, 
paverčiamos į derlingą že
mę-

Jau mažai kur likę bu
vusių vienkiemių. Netolimo
je atetyje galutinai išnyks 
vienkiemiai. Kolūkiuose au
ga naujos gerai, patogiai 
sutvar k y t o s gyvenvietės.

Gamybos augimą lydi 
staigus kolūkių pajamų di
dėjimas. Tad ir įgalina pa
keisti buvusį kaimo veidą. 
Dailūs individualūs mūri
niai nameliai, prie kurių

Rochester, N* Y.
Mirė Rochesterio lietuvių 

antibolševikinio bloko na
rių “patriarchas.” Neiš
laikęs sunkios operacijos, 

I ligoninėj e rug. (rugsė j o ? 
— Red.) 23 dieną iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė 75 m. amž. 
senosios kartos ateivis Pe
tras Norkeliūnas. Jis: buvo 
ALTos ir BALFo sk pirmi
ninku, visų lietuviškų orga
nizacijų ir antibolševikinio 
bloko nariu.

Buvo labai vienpusiškas. 
“Teisybė” buvo vien tik jo 
politikoje. Šiaip buvo labai 
geros šnirdies žmogus. 
Amerikoje gyvendamas ki
tų minčių tautiečiams: fizi
niai blogo nepadarė. Jis 
(Suruošė 32 Lietuvių Dienas. 
Tokie lietuviai karo metu 
Lietuvoje būtų sukūrę dau
giau ugnies, keršto ir blogo 
mūsų tautai. Jis jokių dis
kusijų su kairesniais ne
norėjo. Sakydavo: “Su bol
ševikais taikos nėra.” 
Darbdaviams pataikauda
vo. Unijų neapkentė. Jis 
kitaip suprasti negalėjo.

Tebūnie Petrfui poilsis 
gilus ir ramus.

Korespondentas
Redakcijos pastaba: Ačiū 

už korespondenciją, bet jū
sų pastabos apie tą “nelai
mingą” našlį labai asmeniš
ko pobūdžio. Jomis negali
me pasinaudoti. Atleisite.

ir čia prasidėjo jo gyveni
mas. Susituokė su Jadvy
ga Česnulevičiūte, užaugino 
dukterį Genovaitę ir du sū
nus, ir juos išmokslino. Ve
lionis buvo žinomas Brock- 
tone, daugiausia Bridgewa- 
teryje ir St. Petersburge, 
Fla. Visuomet lankydavo 
pažangiųjų lietuvių paren
gimus. Priklausė prie LLD 
45 kuopos. Šeimynoje per
gyveno širdies skausmų. Su
sirgo jo žmona, gavo para
lyžių. Slaugė ją per 15 me
tų. Ji mirė 1968 m. Taip 
pat mirė jaunesnysis sūnus 
Pranas.

Garbė jo dukteriai Brown, 
sūnui Stanley Smudin, kad 
laidotuvės buvo laisvos.

Palydovai buvo paprašyti 
į Brownu namus ir ten bu
vo labai draugiškai pavai
šinti. 

• ♦ • •
Lapkričio 8 dieną policija 

susekė 50,000 dolerių vertės 
falšyvų bumaškų. Tai dau
giausia po 5 ir 10 dolerių

bumaškos,
Suareštavo 5 vyrus ir 

kaltina juos tų bumaškų 
darymu. “The Brockton 
Enterprise” paskelbė suim
tųjų vardus ir pavardes.

Pasirodo, kad 3 yra iš 
Brocktono. Tai šie: Allen 
M. Klein, 31 metų, Joseph 
L. Lanares, 27 metų, ir 
Stanley W. Grant, 34 metų.

Kiti du iš kitur. Patrick 
Russo, 35 metų, iš Long 
Beach, Calif., ir Lawrence 
D. Weiner, 30 metų, iš 
Revere, Mass.

Geo. Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Mire

Trečiadienio rytą draugė 
Walantiene paskambino 
“Laisvės” raštinei, kad 
praėjusį antradienį, lapkri
čio 16, mirė Ignas Paliepis. 
Pašarvotas Norkaus Šer
meninėje, 7104 Rising Sun 
Avė., bus laidojamas šešta
dienį, lapkričio 20. V.

BOSTON, MASS.

HELP WANTED-MALE-FEMALF
SEWING MACHINE 

; MECHANIC
For mens shirt factory. Good 

salary, opportunity and excellent 
working conditions.

CONQUEROR MFG. CO.
420 Park Ave., Perth Amboy, oi’ call 

201-442-7332
(85-91)

HELP WANTED-MALE-FEMALB
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)

SET-UP MEN —To regrind drills, 
taps, special tools & set up. Experi
ence necessary. Free hospitalization, 
paid holidays & vacation. Oppty. 
with young & expanding organiza
tion. Keene Corp-Stanco Lighting, 
2345 Vauxhall Rd.

Au Equal Opportunity Employer. 
UNION, N. J. 201-964-7001 

(84-89)

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)

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)

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

GAMBERT BROS.
55 Lafayette Street 

Newark, N. J.
623-5496

(88-91)

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)

DRIVER (truck), capable person 
wanted to drive truck and work in 
warehouse, mechanical ability need
ed, good opportunity for person to 
assume responsibility. Fringe bene
fits. 201-234-1600. Must be over 
30 years of age. (89-90)

STOUGHTON, M ASS. 
Mirus

Vincui Smudin
1971 m. lapkričio 6 d.

Reiškiame gilią užuojautą velionio dukteriai Jeane 
Brown, sūnui Stanley Smudin, anūkams, 

giminėms ir draugams.
Ona Klimiene ir šeima

BROCKTON, MASS.

Brockton, Mass.
Vėl netekome vieno 

laisviečio Vinco Smudino 
(Smudinavičiaus). Mirė lap
kričio 6 d. Brockton City 
Hospital. Buvo 91 metų 
amžiaus. Buvo pašarvotas 
Prophett Funeral Home, 
B ridge water, Mass. Šerme- 
meninėje buvo gražių gė
lių buketų, nemažai lan
kytojų. Laidotuvės buvo 
laisvos lapkričio 11 d. Da
lyvavo nemažai palydovų į 
Pine Hill cemetery, West 
Bridgewater, Mass.

Šermeninėje ir ant kapų 
atsisveikinimo kalbą pasa
kė G. Shimaitis. Priminė, 
kad velionis buvo laisvų pa
žiūrų, skaitė “Laisvę,” “Vil
nį,” remdavo finansiškai.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje, Vilniuje. Būdamas 
19 metų amžiaus atvyko į 
Ameriką, į Haverhill, Mass.,

Apie kai ką
Lapkričio 6-ą So Bostone 

turėjome Amer. Liot. Pil. 
Klubo ir LLD 2-os kuopos 
susirinkimus. Nebuvo skait
lingi, nes mūsų vyrai mi
tingus mažai lanko.

Pravesta keletas tarimų 
bei sumanymų. Buvo kel
tas klausimas: ar belaikyti 
klubo čarterį? Po diskusijų 
dauguma pasisakė, kad lai
kytume klubą, kol esame gy
vi. Taipgi buvo sumanyta, 
kad norintieji pasilikti Įdu
bo nariais turėtų pasimokė- 
ti už 1971 metus ir to
liau duoklių mokėjimą pa
miršti. Kitaip įsakant, kas 
pasimokęs iki 1972-rų metų, 
po tam nebus duoklės ren
kamos. Galutinai tą spręsti 
palikta metiniame susirin
kime.

Kad atžymėjus “Laisvės” 
60-ies metų gyvavimo jubi
liejų, LLD 2-ra kuopa gruo
džio 6-ą nutarė surengti 
pietus. Penkios gabiosios 
moterys apsiėmė pietus ga
minti, tikiu, kad bus ska
nūs. E. Freimantienė išda
vė whist parių, kurios kas 
šeštadienis laikomos, finan
sinę atskaitą, o E. Repšie
nė buvo patvirtinta kaipo 
“Laisvės” vajininkė, nes ji 
jau ir anksčiau darbavosi.

Už bile kokį pasidarbavi
mą kreditą reikia duoti 
moterims, nes jos pasirodo 
veiklesnėmis už vyrus. 

• • •
Posakis: Per daug norėsi, 

mažai turėsi, dažnai išsipil- 
j do. Taip atsitiko su ponia 
Hicks per praeitus Bosto
ne miestavus rinkimus. Ji 
prieš 4 metus kandidata
vo į meisto gaspadoriaus 
majoro vietą ir pralaimėjo.

Mirus

Vincui Smudin
1971 m. lapkričio 6 d.

■Reškiame gilą užuojautą velionio dukteriai Jeane 
Brown, sūnui Stanley Smudin, anūkams, 

giminėms, idėjos draugams, bičiuliams.

Marijona Gutauskienė 
Anna Pekarskienė 
Kastancija Kalvelienė 
Alfonsas Skirmont 
Josephina Skirmont 
George Shimaitis 
Sophia Shidlauskas

John ir Ona Vaitekūnai

Stefanija Sauka 
Frank Markevičius 
Anna Markevičienė 
Frank Chereška 
Kazimiera Chereška 
Paulina Shležas 
Nellie Vareika

PHILADELPHIA, PA.

Su gilia meile prisimenu 
Mano mylimą motinėlę

Barbara Aim Gegžnas
kuri mirė 1971 m. birželio 2 d.

— ir —
Mano mylimą tėvelį

Juozą Gegžuą 
kuriis mirė 1959 m. lapkričio 22 d. 

Širdis niekados jų nepamiršta.
ALICE GEGŽNAS

Vėliau kandidatavo į kon- 
gresmanės vietą Washing
tone — laimėjo, bet tuo ne
pasitenkino.

Šią vasarą lėktuvų kom
panijos gerokai iš Mrs. 
Hicks pasipelnė. Ji beveik 
kasdien skrisdavo į Wa
shington;} dalyvauti Kongrese 
ir tuo pačiu metu varė 
kampaniją Bostone, kad 
laimėti majoro vietą. Ta
čiau lapkričio 2-rą ponia 
Hicks -buvo smarkiai nusi
vylus, nes Kevin White,ga
vo virš šešiasdešimt nuo
šimčių balsų.

Dabar atrodo, kad Louise 
Day Hicks prakiš ir Wa
shingtone kongresmano vie
tą, nes rinkiminiai apskri
čiai perorganizuoti: jos rė
mėjai suskirstyti... Tačiau, 
kaip “Boston Globe” rašo, 
politikieriai nemano, kad 
L. D. Hicks trauksis iš jų 
tarpo. Kai kurie sako, kad 
ji gali būt sugrąžinta į mo
kyklų komitetą. Iš ten ji 
politinę veiklą pradėjo.

Kadangi dabar plačiai 
kalbama apie Nixono kont
rolę, norisi kai ką apie tai 
pasisakyti.

Kontrolė ant nuomų, o 
taksams ant namų kontro
lės įnėra, kiek miesto po
nai nori, tiek kelia. Jei 
samdysi kontraktorių pa
taisyti sugedusius vandens 
tiekimo vamzdžius, jis ne
kontroliuojamas. Turėjau 
progą tą patirti. Už tam 
tikro kiekio vandens vamz
džių suvedimą vienas kon- 
traktorius (plumberis) už
prašė $700, kitas — 630, o 
radau trečią, kuris tą dar
bą .atliko už $460.

Tai kur čia kontrolė ir 
Nixono kontrolieriai? Kai 
kurie plumberiai Bostone 
ima $15 per valandą. Sako
ma, kad Kalifornijos valsti- 
j o j uni j ištai plumberiai gau
na net po $23 į valandą, o 
neunijistai tokį pat darbą 
dirba už $6 į valandą.

Didžiosiose ČIA ir AFL 
unijose priklauso apie 14,- 
000,000 o turinčių darbus 
JAV yra apie 70,000,000 
žmonių.

Kad gavus divorsą Mas
sachusetts valstijoje, reikia 
apkaltinti vyrą ar moterį 
šeimos suardymu, nes to 
įstatymai reikalauja. E. M. 
Ginsburg pateikė bilių, ku- 

..rį surašė Boston Bar Asso-

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)

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

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

201-227-3526
(88-91)

ciation’s Family Law Com
mittee ir pridavė House Ju- 
dciary Committee dėl pra- 
vedimo įstatymo divorsams 
palengvinti. E. M. Gins- 
burg sako, kad jei šis įsta
tymas įeis galion, bus lygus 
Kalifornijos ir New Jersey 
valstijose esamiems dėl di- 
vorsų gavimo įstatymus. Be 
kitų kvailysčių, dabartinis 
įstatymas leidžia teisėjui 

i vieną vyrą ar moterį pri
pažinti kaltu ir smarkiau 
nubausti, nes abiejų negali
ma pripažinti lygiai kal
tais. 

* *
Mūsų valstijoje per šių 

metų 10 mėnesių autombi- 
1 i ii avarijose žuvo virš 700 
žmonių, daugiausia jaunuo
lių, militarinio amžiaus. 
Taipgi daug žūsta gaisruo
se. Beveik nėra tos dienos, 
kad kas nors nesudegtų, 
banką ar krautuvę apva
giant su policija susišaudy
me nežūtų.

Yra sakoma, kad mažai 
kas įvyksta be priežasties. 
Padaugėjusių žuvimų kalti
ninku yra karas Vietname, 
nedarbas ir dididelė nelygy
bė. Prie minėtų blogumų 
prisireda dar ir dabartinis 
chemikalais maisto sudar
kymas.. Žmonės, taip mai
tindamiesi, praranda natūra
lius jausmus. O jaunuolis, 
norintis išvengti karinės 
tarnybos, elgiasi taip, kad 
patekus į kalėjimą. Arba, 
kitaip sakant, nebijo kalė
jimo, nes iš ten lengviau gy
vas išeis, negu išliks pate
kęs į karo frontą. O mer
ginos, netekusios meilužių, 
irgi eina blogais keliais.

A. K—a

Saigonas. — Pietų Viet
namo reakcinis vadas Bong, 
numatomas būti permjeru 
prez. Thieu valdžioje, žuvo 
nuo bombos sprogimo kar
tu su savo sargu. 8 žmo
nės buvo sužeisti.

TAPERS
FINISHERS

To work Immediately.
$7 a Roll.

CALL SHELLEY AT
201-364-8370

FLAIR
Jackson, New Jersey

(88-91)

BOLOGNA MAKER
Helper or Apprentice. 

Good pay. Union benefits.
Tel. (201) 945-7086

(88-91)

Montello, Mass.
Buvo rašyta, kad laisvie- 

tis, LDS. 67 kuopos narys 
John Grigas buvo sunkiai 
susirgęs. Net keturias sa
vaites išgulėjo ligoninėje. 
Džiugu, kad ten jam svei
katą gerokai pataisė. Drg. 
Grigas dar tik 67 metų am
žiaus. Jeigu užsilaikys pa
gal gydytojo nurodymą, ga
lės dar ilgai pagyventi. Jis 
dabar randasi namie. Adre
sas: 121 Hovendon Avenue, 
Brockton, Mass. 02402.

G. Shimaitis

PRANEŠIMAI
Baltimore, Md.

LDS 48 kuopa turėsime 
metinį susirinkimą gruo
džio 4, šeštadienį, 2 valan
dą po pietų, Stanių namuo
se, 2813 New York Ave.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Turėsime išrinkti 
valdybą 1972 metams ir iš
girsime metinį raportą.

Komitetas

Taipgi LLD 25 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks 
tą pačią dieną tuo pačiu 
laiku ir toje pačioje vietoje.

Visi nariai kviečiami de- 
dalyvauti. Reiks išsirinkti 
valdybą 1972 met. Taipgi 
turėsime raportus iš kuopos 
apskrities konferencijos ir 
iš kuopos metinės veiklos.

Komitetas
. ___

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia sumažino sa
vo pinigų vertę 35 procen
tais. g'

Buenos Aires. — Swift 
kompanijos Jungtinių Vals
tijų skerdyklų fabrikas Eu
bank r u t a v o. Kompanija 
skolinga šėrininkams 30 mi
lijonų dolerių.

Coblenz, Vakarų Vokieti
ja.-— Tiltui su lūžu s ant 
Rhine upės žuvo 20 žmohių.

W ashingtonas.—Įšaldžiuš 
algas ir kainas privačių na
mų statyba sumažėjo 12%
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Nuo vinių—iki elektroninių mašinų

Lietuvos mašinų pramonė LAISVĖS' VAJUSf i

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Mašinų gamybos ir meta
lo apdirbimo pramonė atsi
rado Lietuvoje praėjusio 
šimtmečio pabaigoje. Ta
čiau viena svarbiausių in
dustrijos šakų ji tapo tik 
Tarybų valdžios metais. Jei 
viena kita įmonė, kaip Kau
no “Neries” šlifavimo stak
lių gamykla, jau atšventė sa
vo gyvavimo šimtmetį, tai 
kitos iš esmės susikūrė tik 
prieš dešimt penkiolika me
tu..

Smulkios dirbtuvėlės se
niau Lietuvoje gamino vie
lą, kibirus, spynas, kirvius, 
nesudėtingus žemės ūkio pa
dargus, Nuo vinių, grandi
nių ir pasagų iki elektro
ninių skaičiavimo mašinų, 
ypač metalo piovimo stak
lių, didžiųjų žvejybos tra
lerių — toks Tarybų Lie
tuvos mašinų gamintojų ke
lias. Pakanka pažymėti, kad 
dabar kas trečias pramonės 
darbuotojas dirba mašinų 
gamybos ir metlo apdirbimo 
įmonėse ir gamina beveik 
ketvirtadalį visos pramonės 
produkcijos. Sukurti ištisi 
gamybiniai kompleksai.

Šiandien sunku įsivaiz
duoti mokslo ir technikos 
pažangą b e radioelektroni
kos. Jos produkcija yra 
būtina ir užkariaujant kos
mosą, ir mechaniz.u o j an t 
bei automatizuojant įvairių 
liaudies ūkio šakų gamybą. 
Nenuostabu, kad mūsų res
publikoje ši jauna pramonės 
šaka tapo viena iš svarbiau
sių mašinų gamybos šakų. 
Ji gamina gineskopus, tele
vizorių kanalų perjungėjus, 
atlenkimo sistemas, trans
formatorius bei kitas deta
les ir mazgus radijo pramo
nei. Jų pagrindu sukurta 
televizorių, magnetolų ga
myba.

Nemažu indėliu prie liau
dies ūkio ugdymo prisideda 
prietaisų gamintojai. Lie
tuvoje daromos elektroni
nės ir skaičiavimo mašinos, 
elektrografiniai dokumen
tacijos dauginimo aparatai, 
elektros skaitiklių. Skaičia
vimo priemonių komplekso 
“HRūta-110,” kuris paga
mintas Vilniaus skaičiavimo 
mašinų gamykloje, kūrėjai 
buvo apdovanoti respubliki
ne premija. 0 į komplek
są įeinantis skaitantis įren
ginys “Rūta - 701” įvertin
tas tarptautiniu mastu — 
1970 metų Leipcigo pavasa
rio mugėje jam buvo pa-j 
skirtas aukso medalis.
Lietuva-TSRS “Šveicarija”

Lietuva šiandien garsėja 
kaip staklių pramonės kraš
tas. Mūsų respublika pagal 
staklių gamybą (Rusijos 
Federacijos, Ukrainos ir 
Baltarusijos) užima ketvir
tą vietą Tarybų Sąjungoje. 
Didelė jų dalis precizinės.

Kryptis, kuri buvo nusta
tyta prieš 10-13 metų, kad 
tiksliųjų metalo piovimo 
taklių gamyboje Lietuva 

privalo tapti Tarybų Sąjun
gos “Šveicarija,” visiškai 
pasiteisina. Per pastaruo
sius metus buvo sukurta ir 
pradėta gaminti dviejų mi
kronų tikslumo koordinati- 
nio ištekinimo staklių ga
ma su optine atskaitymo sis- 
teifla, apvalaus šlifą vi m o 
staklės, apdorojančios deta
les vienos dešimtosios mi
krono tikslumu.

Apie lietuvišką staklių ko
kybę, tikslumą ir patikimu
mą byloja ir aukso meda
liai, kuriuose mūsų kon-

struktoriai ir gamintojai 
gavo tarptautinėse parodo
se už labai didelio tikslumo 
krumpliaračių fre z a v i m o 
staklės. Tai buvo pirma
sis toks aukštas respublikos 
mašinų gamintojų darbo 
i vertinimas. Liet u v iš k a s 
stakles dabar naudoja daug 
Europos, Azijos ir Afrikos 
šalių. <

Nemaža savo produkcijos 
mašinų gamintojai skiria 
žemės ūkiui. Žemės ūkio 
mašinų firma “Neris” vie
nintelė Tarybų Sąjungoje 
tiekia ūkiams techniką žo
lės miltų gamybai. Tai — 
žolės miltų agregatai, gra- 
nuliatoriai, šienapiovės — 
pašarų smulkintuvai.

Mašinų gamintojai taip 
pat plečia kultūrinių ir bui
tinių prekių gamybą. Tai— 
dviračiai paaugliams, buiti
niai šaldytuvai, magnetofo
nai, magnetolos, televizo
riai.

Naudingi ryšiai
Tarybų Lietuvos pramo

nės įmonės palaiko ryšius 
su visais Tar. Sąjungos eko
nominiais rajonais. Dabar 
kas penktas Tarybų Sąjun
goje pagamintas traktorius 
turi kuro siurblį, padaryta 
Vilniaus kuro aparatūros 
gamykloje. Panevėžio auto- 
kompresorių gamykla jau 
dabar tiekia apie pusę ša
lies automobilių pramonei 
reika 1 i n g ų autokompreso- 
rių. Vilniaus statybos ap
dailos mašinų gamykla savo 
kompresorius siunčia Kiro- 
vo, Kalinino, Kostromos, 
Leningrado ir kitoms eks
kavatorių gamykloms.

Plačiai žinoma mūsų ma
šinų gamintojų produkcija 
ir už respublikos ribų. Šian
dien jie eksportuoja savo 
produkciją daugiau kai]) į 
70 pasaulio šalių. Parduo
damos metalo piovimo stak
lės, skaičiavimo mašinos, 
grąžtai, dviračiai, suvirini
mo agregatai, kineskopai, 
elektros varikliai, maisto 
pramonės automatai, elek
tros varikliai, maisto pra
monės automatai, elektros 
skaitikliai.

Kuriant mašinas bei prie
taisus, bendradarbiaujama 
taip pat ir su užsienio spe
cialistais. “Sigmos”’ skai
čiavimo technikos susivie
nijimo konstruktoriai palai
ko ryšius su Vokietijos De
mokratinės R e s p u b l ik o S 
specialistais konstru o j a n t 
elektroninį skaitantį auto
matą. “Elfos” susivieniji
mas bendra d a r b i a u j a su 
Čekoslovakijos ir Lenkijos 
specialistais konstruojant ir 
įsisavinant mažo galingu
mo elektros variklių gamy
bą. ,

Jonas Barysas
Lietuvos T S R Valstybinės plano 
komisijos mašinų gamybos skyriaus 

viršininko pavaduotojas

Kefiro tėvyne
Kefiras, pasirodo, seniai 

žmonėms žinomas. Mažo
se gyvenvietėse, išsimėčiu
siose Kaukazo kalnuose, jis 
vartojamas nuo amžių. Pa
našiai kaip kiniečiai kažka
da nepaprastai saugojo ste
buklingojo farforo gamy
bos paslaptį, taip ir Kauka
zo kalniečiai niekam neiš
duodavo kefiro — sveiko ir 
gaivinančio gėrimo — ga
mybos recepto.

Connecticut vajininkai tikrai gražiai pakilo pir
myn. M. Svinkūnienė prisiuntė 10 atnaujinimų, L. Že
maitienė 8, O. Šilkienė ir L. Butkevičienė po 3, J. Lukš
tas id M. Aksonas po 2, M. Barnett ir M. Valinčienė 
po 1. Brooklyno vajininkams atėjo į pagalbą pats La
zauskas su 10 atnaujinimų, Senas Juozas su 3, o po 1 
V. Urbonienė, J. Grybas ir J. Jordan.

So. Bostonui atėjo E. Repšienė su nauja prenume
rata į Lietuvą ir 1 atnaujinimu . Mary Staishis irgi pri
sidėjo su 1 prenumerata.

New Jersės vajininkams pasidarbavo F. Shimkienė, 
K. Račiūnas ir G. Stasiukaitis. Philadelphijai prisiuntė 
3 atnaujinimus R. Merkis. George Shimaitis, brockto- 
nietis, prisiuntė 8 atnaujinimus, o S. Rainardas prisidė
jo su 3 atnaujinimais. Kanadiečiai prisiuntė po 1 at
naujinimą — J. Kiškiūnas ir K. Kilikevičius.

M. Valilionienė prisiuntė tris atnaujinimus, O. Birš
tonienė užrašė laikraštį savo draugei. P. Kupris pagel
bėjo baltimoriečiams su 7 atnaujinimais.

Smagu matyti haverhillietes su naujais punktais, 
nors jas ir pralenkė M. Valilionienė. Reikia pasidžiaug
ti ir Rumfordo S. Puidoko darbu.

• • •

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Blankus su aukomis gautos iš sekamų vajininkų 

(vardai tilpsta sąraše žemiau): Felicia Shimkienė, Ar
lington, N. J., surinko $113; A. Račkauskienė ir M. Sa- 
metis, Haverhill, $62; Ignas Urmonas, Chicago, Ill., $26.

— • * •• " •" • •

Antanas Ruseckas iš St. Petersburg, Fla., prisiuntė 
$81 ir rašo: “Prieš 81 metus K. ir M. Šnipai gruodžio 
23 d. susilaukė dukrelės Idos. 1971 m. gruodžio 10 d. su
kaks treji metai mūsų malonaus vedybinio gyvenimo. 
Taigi mes abu ir aukojame ‘Laisvei’ $81.”

• ""**•*"•"*•"* <0

S. Puidokas, rumfordietis, nuvyko į Auburn, Me., 
pas J. Krapavicką, seną buvusį brooklynietį, rado> jį 
sveiką, nepaisant, akd jam jau netoli 90 metų. Jis iš
traukė $60 ir sakoi: $51 “Laisvės” fondui, o $9 už pre
numeratą.

Iš Massachusetts gavome Namo Bendrovės Šerą 
vertės $25 A. Kangiserienės, kuri jau mirusi prieš 20 
metų. Jos sūnus Leo rašo, 'kad, pasitaręs su dviemis 
savo sesutėmis, nusitarė, kad motina būtų taip norėjusi 
padaryti.

Sąraše matysite vardą Dr. A. J. Palubinsko iš San 
Francisco, Calif., kuris aukojo $25 per A. Račkauskienę 
ir M. Sametis, haverhillietes. Tai aukšto mokslo žmo
gus, kuris dirba radiologijos skyriuje, Kalifornijos uni
versitete.

Nuo kitų gauta sekamai:
Per “Laisvės” koncertą lapkričio 7 ęl. (vardai til

po antradienio num.) ...............................  $1,342.00
Barbora Kushlienė, Riverdale, N. J.

(prisiminimui mirusio vyro Antano) 50.00
George Shimaitis, Brockton, Mass. ............... 41.00
Dr. A. J. Palubinskas,

San Francisco, Cal..............................  25.00
Paul Karpowich, Nashua, N. H.......... ...............25.00
LLD 136 kuopa, Harrison, N. J..........................20.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md...................... 20.00
J. Jordan, Three Bridges, N. J........................... 11.00
J. Gluoksnis, Scranton, Pa............................... 11.00
Izidorius P. Vezis, Binghamton, N. Y............ 11.00
S. J. Rainardai, Brockton, Mass.................   11.00
Vincas Kartonas, Jensen Beach, Fla.................. 11.00
Agnes Jurevičienė, St. Petersburg, Fla........... 11.00
LDS 168 kuopa, Harrison, N. J................ ....... 10.00
Julia Gittzus, Bedford, Mass........................... 10.00
D. M. Šolomskas ir šeima

už nedalyvavimą koncerte .................... 10.00
Martin Mazur, Chicago, Ill............................. 10.00
Walter Graunas, Ozone Park, N. Y..................... 10.00
J. ir M. Strižauskai, Bridgeport, Conn.,

sveikina koncerto dalyvius 
rengėjus, vajininkus ...............................  10.00

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MASPETH, N. Y.

Rože Laukaitiene
Mirė lapkričio 22, 1965

Jau šešeri metai kai mirė mano mylma žmona 
Rožė, vaikų motina ir anūkų močiutė. Ilsėkis, ra
miai Alyvų Kalnelio kapinėse. Mes Tavęs niekad 
nepamiršime. Tavo kapą lankysime labai dažnai.

Jurgis, vyras 
dukra Julė ir vyras 
Ben Petrulis 
sūnus Juozas 
ir žmona Joan

A.

M.

10.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

F. Trainys, Maspeth, N. Y. ......... .
William Jokubonis, Waterbury, oCnn.
U. Šimoliūnienė, Binghamton, N. Y.
M. Stashis, Pocasset, Mass. .........
P., Gardauskas, New Britain, Conn.
P. ir J. Ramoškai, Kearny, N. J. ..
A. Josmantienė, Harrison, N. J. ...
J. Sikorskis, Kearny, N. J.......... .......
J. ir I. Urmonai, Chicago, Ill...........
Draugas X, Harrison, N. J............ .
G. , ir C. Kairiai, Kearny, N. J. ....
J. Šlenis, Newark, N. J.............. .
P. Yokumskas, Haverhill, Mass. ....

Danyla, Chicago, Ill.................. . .
Andrijauskas, Chicago, Ill. .....
Puishis, Chicago, Ill.................... .
Sinkus, Chicago, Ill. .. . .......... .
Genys, Scranton, Pa_____ ___ _

J. M. Kaminskas, Chicago, Ill. ... ..
Mary Nevins, Forest Hills, N. Y., per J. Grybą 5.00 
Mary Janis, Mineola, N. Y-------- -------------
K. Cheraška Brockton, Mass. ......................
A. Brazys, Baltimore, Md. ........................ .
Andrius Rėklaitis, Thomaston, Conn. .. ..........
Petras Kupris, Laurel, Md.............. . ..............
Nick E. Samanick, New Hyde Park, L. L, N. '
A. Birštonienė, Miami, Fla.. .................. .........
J. Kiškiūnas, Toronto, Canada ......... .  .........
Rose Shimkus, Bridgeport, Conn. ..........
Po $1.00: Ida Pavlovsk!, Haverhill, Mass.;

Urbonas, Brooklyn, N. Y.
Y.; K. Prokapas, Fitchburg, Mass.; I. Didjun, Hamden, 
Conn.; W. Killman, Stoughton, Mass.; Peter Cox, Roslin- 
dale, Mass.; J. W. Thomson, Miami, Fla.; J. Motuzas, 
Mexico, Me.; J. Stanys, Baltimore, Md.; E. Pažarskie-

5.00 
5.00 

. 4.00 
. 4.00 
. 4.00 
r. 3.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
Vera 

.; K. I. Levanai, Brooklyn, N.

Pramogų Kalendorius
Gruodžio 5 dieną

Filmų rodymą ir pietus 
ruošia LLD 1 kp. ir 185 kp.

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

Apie Aido Chorą
Jau laikas pranešti vi

siems, kad Aido choras 
rengs Naujų Metų sutiki
mą Laisvės salėje. Kaip 
visuomet, taip ir šiemet, va
karienė bus gera ir už pi
gią kainą. Bilietai jau pla
tinami, tad prašome pasi
teirauti pas aidiečius. Pra
šome įsigyti bilietus iš anks
to ir paraginti savo drau
gus atsilankyti. Bilietas $6.

>

nė, Chicago, Ill., ir Joseph Zeleniakas, Waterbury, Conn.į^

Praėjusią savaitę, baigiantis su lapkričio 12 d., 
aukų gavome $1,959.00. Iki šiol gauta $8,870.90. Dar 
reikia $6,129.10.

Lapričio 12 d. sąraše buvo paskelbta auka “A. H. P., 
Johnson City, N. Y., $5.,” o turėjo būti pilnas vardas 
A. H. Pagiegalai. Atsiprašome.

Administracija

Mieste pasidairius
Policija kaltina Alton Ed

wards savo žmonos užmu
šimu žmonių pilnoje gatvė
je prie miesto rotušės.

Apie 500 Chiang Kai-šeko 
šalininkų sekmadienį suda
rė protesto demonstraciją 
prie Roosevelto viešbučio, 
kur yra apsistojusi Kinijos 
Liaudies Respublikos dele
gacija.

Nepasitenk i n i m a s tarp 
universitetų ir kolegijų stu
dentų auga, kuomet paža
dai reformas pravesti ne
išpildomi.

Tūkstančiai veteranų ma
siniame susirinkime reika
lavo daugiau darbų. Ne
darbas tarp veteranų siekia 
8.1 procento.

Šimtai mokytojų, studen
tų ir tėvų šaltame ore prie 
miesto rotušės protestavo 
prieš mokyklų fondų maži
nimą.

Bronx Afro-Lotynų vete
ranų nariai piketavo Kings
bridge Veteranų ligoninę. 
Jie reikalavo veteranų or
ganizacijos pripažinimo.

Harlemo Juodųjų Ekono
minio Tyrimo centras skel
bia, kad po algų ir kainų 
įšaldymo Harleme pragyve
nimo kainos pakito, o algos 
pasiliko nepakeltos.

Rep.

Aido choro garbės nariai 
Fr. Mažiliene, V. Zubov, 
Ona Kalvaitienė ir Elena 
Sungaila paaukojo po $5. 
Dėkojame.

Retkarčiais po pamokų, 
įvairiomis progomis, pasi
vaišiname. Vieną vakarą 
W. Keršulis perdavė dova
ną nuo Namo Bendrovės; 
o antra vakara — mūsų 
naujoji aidietė Marytė Ne- 
vinskienė, ketverto m e t ų 
buvimo Amerikoje proga, 
patiekė skanias vaišes. AL 
diečiai širdingai dėkoja.

t

F.

malkos saloje. Dalyviai bu
vo labai susidomėję.

Anne pavaišino iš Jamai
kos atvežtu konjaku, lietu
višku sūriu, kava. Marcelė 
Jakštienė pavaišino labai 
skaniu namie keptu tortu. 
Prie vaišių tęsėsi draugiš
kas pasikalbėjimas.

Nepamirškime sekamo 
kuopos susirinkimo, kuris 
įvyks trečiadienį, gruodžio 
1, Laisvės salėje. Pradžia 
6:30 vai. vakare.

Narys

PRILYGSTA 15 JAUČIŲ
Begemotų mėsa labai ska

ni ir maistinga, todėl pran
cūzų zoologai atlieka speci
aliuose draustiniuose bege
motų veisimo ir auginimo 
eksperimentus. Iš vieno be
gemoto galima gauti tiek 
pat mėsos, kiek iš 15 jaučių.

Iš LDS 13 kuopos
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyko lapkričio 3 d. Mažai 
narių tedalyvavo. Valdybos 
raportai rodo, kad kuopoje 
visi dalykai tvarkoje. Visi 
nariai užsimokėję iki sau
sio 1 d.

B aigiantis susirin k i m u i 
Anne Yakstis ir Elena Jes- 
kevičiūtė papasakojo savo 
įspūdžius iš atostogų Ja-j

Jau pradedame kalbėti ir 
planuoti apie Aido choro 60 
metų sukaktį, kurią atšvę- 
sime sekančių metų gegu
žės mėnesį. Nutarta su
rengti iškilmingą banketą 
su menine programa. Smul
kesnių duomenų pranešime 
vėliau, o tuo tarpu ragina-." 
me visus Aido p lietelius ne
pamiršti šios žvarbios Ai
do choro sukakties.

Saigonas.—Daugiau kaip 
1,000 amerikiečių karių pa
sirašė prezidentui Nixonui 
ir Kongresui peticiją, rei
kalaujančią baigti karą In
dokinijoje.

Belfast, šiaurės Airija.— 
Bombų sprogimai įvyko net 
keliose vietose.

JOIN THE LIST OF OUR THOUSANDS 
OF SATISFIED CLIENTS

The most speedy, economical and simplest way to send gifts 
to your relatives or friends in USSR is to purchase for them
SPECIAL PREFERENTIAL ROUBLE GIFTS-CERTIFICATES
They are;
Valid in the special foreign currency stores in many large 
cities of the Soviet Union
The quality of the merchendise is high, the prices are low
Time-Validity unlimited
No charge to Recipient
Delivery and Satisfaction guaranteed
Exchangeable for local Rouble Currencies, if desired
Amounts unlimited

RECOMMENDED FOR FAST RESULTS— 
UNAFFECTED BY LONGSHOREMEN STRIKE

Request Information on Cars and Apartments
For your own safety send your orders to our affiliated firms;

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., 21st fl., New York, N. Y. 10022
Tel. 212-758-1150-51
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729

or directly to the sole representative of
V/O VNESHPOSYLTORG in USA

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. (Between 28th and 27th Sts.)

New York, N. Y. 10001 Tel.: (212) 685-4537




