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KRISLAI
Vilniaus lietuviškumas 
Naujas “konsulas” 
“Šviesos” num. 4, 
Kunigy rezistencija 
Gerb. Vyt. Zenkevičius

Ieva Mizarienė
SLA organe ‘‘Tėvynėje’’ per

spausdintas kokio tai A. Bar- 
čiaus raštas iš “Sėjos”, kuria
me bandoma Įrodyti, kad 
Vilnius nelietuviškas. Palygi
nimai keisti, o išvados dar 
keistesnės. Kiek aš sykiu bu
vau Vilniuje, su visais kalbė
jau tik lietuviškai ir visi mane 
suprato ir atsakė lietuviškai 
— ir patarnautojai, ir viešbu
čio tarnautojai, ir autobusų 
vairuotojai, ir milicininkai. 
Gal būt ponas Barčius kalbė
jo tik rusiškai, tai jam ir at
sakė rusiškai.

Bet sakyti, kad užrašai gat
vėse, aikštėse ir 'prie Įstaigų 
vien tik rusiški, tai netiesa. 
Visur pirmoje vietoje užrašy
ta lietuviškai, o žemiau rusiš
kai. O reikia atsiminti, kad 
Vilnius — Lietuvos sostinė 
ir Čia privažiuoja visokių 
žmonių iš visur, tad reikia 
prie lietuviškos kalbos ir ki
tos kalbos.

Štai “pasižymėjo” lietuvė 
moteris — Jusefa Dau ž var
ei ienė. Ponas Rajeckas, Wa
shingtone sėdintis ambasado
rius be valdžios, paskyrė 
Daužvardienę garbės gener. 
konsulu irgi be valdžios.

Klausia “Draugo” reporte
ris ponios, kiek ji gaus algos, 
4 aįi atsako: “Garbės konsulai 
algų negauna, bet Washingto- 
nas, pritariant J. Rajeckui, 
gali skirti iš turimų sumų tam 
tikra paramą.” Nebadaus po
nia.

šią savaitę išsiuntinėjome 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariams “Šviesos” ketvir
tą numerį, šis numeris ypa
tingai įvairus, randasi raštų iš 
Amerikoje gyvenančių rašyto
jų, taip pat ir iš Lietuvos.

Viena nemaloni klaida, tai 
paskutiniame puslapyje, kur 
rašau apie LLD reikalus, ten 
pasakyta, kad mūsų Draugi
jos 6()-metinis jubiliejus Įvyks 
1972 metais, o mano buvo 
parašyta, kad tai Įvyks 1975 
metais. Tikiu, nariai supras, 
kad tai technikinė klaida.

Sugrįžęs iš Romos, prelatas 
J. Balkūnas pareiškė viešame 
klerikalų susirinkime, jog jam 
f’omoje pranešė, kad Lietuvos 
kunigai palaiko rezistenciją. 
Taigi, kodėl sielotis, jeigu vie
ną kitą suima už tokj nešvarų 
darbą?

SekmadienĮ, gruodžio 12 d., 
1 vai. dieną visi sueikime Į 
Laisvės salę atsisveikinti su 
gerbiamu Vytautu Zenkevi
čium, TSRS atstovu Jungtinė
se Tautose.

Manome, kiekvienas doras 
lietuvis norėtų paspausti V. 
Zenkevičiui ranką ir padėko
ti už jo puikią kalbą Jungti
nėse Tautose Lietuvos klausi
mu. . ?

Paryžius. — Tarptautinė
je Studentų Solidarumo sa
vaitėje čia įvyko prieškari
nė konferencija, kurioje da
lyvavo studentai iš 22 šalių. 
Žie pasisakė už solidarumą 

u Indokinijos kovojančia 
liaudimi ir Afrikos kovoto
jais prieš kolonializmą.

Pakistanas ir Indija karo 
sūkuryje; Indija pripažino 
Bengalo sukilėlių valdžią

NewDelhis. — Indijos mi
litarines jėgos, bendrai su 
bengalieči a i s partizanais, 
eina pirmyn Rytų Pakista
ne, kuris dabar jau atskir
tas nuo Vakarų Pakistano. 
Norima greitu laiku pasiek
ti Rytų Pakistano sostinę 
Dacca, išvalyti iš ten Pa
kistano militarines jėgas ir 
perkelti į sostinę Bengalo 
valdžią.

Indija jau pripažino Ben
galo nepriklausomybę ir 
valdžią. Tuomet Pakistanas

Jungtinių Tautų asamblėja 
bando sulaikyti karą

Jungtinių Tautų saugu
mo taryba, negalėdama nie
ko padaryti Pakistano-In- 
dijos konflikto reikalu, vi
są dalyką perdavė Asamb
lėjai svarstyti. Dabar pra
sidėjo tuo opiu klausimu 
debatai, ę

Jungtinės Valstijos nu
duoda, kad jos bešališkai 
reikalauja baigti karą, bet 
kartu simpatijas rodo Pa- 
kistanui. Kinija visu smar

Suiminėjami studentai 
ir dėstytojai

Londonas (Tass-Elta). — 
Pietų Afrikos Respubliko
je slaptoji policija beveik 
kasdieną suiminėja aukš
tųjų mokyklų studentus ir 
dėstytojus, kurie bent šiek 
kiek kritiškai atsiliepia apie 
rasistų vyriausybės veiks
mus.

Kaip praneša laikraštis 
“Daily Telegraph”, vien tik 
per pastarąsias 10 dienų 
buvo suimta 32 žmonės.

Suimtieji žiauriai kanki
nami bei mušami, rašoma 
straipsnyje. Kvotos metu 
rasistai neseniai mirtinai 
nukankino vieną studentą.

Didžiausi miestai
Maskva (Tass-Elta).. — 

Pagal gyventojų skaičių 
Maskva yra ketvirtasis pa
saulio miestas. Joje gyvena 
6 milijonai 94 2 tūkstančiai 
žmonių.

Didžiausių pasaulio mies
tų sąraše, kaip pranešama 
SNO demografijos metraš
tyje, pirmauja Tokijas — 9 
milijonai gyventojų, toliau 
seka Niujorkas — 7.8 mili
jono ir Londonas—7,7 mi
lijono.

Montevideo. — Urugva
jaus prezidentiniuose rinki
muose valdiškosios Colora
do partijos kandidatas Bor- 
daberry laimėjo prezidento 
vietą. Bendro fronto kan
didatas pasiliko trečioje 
vietoje. Bendro fronto va
dovybė kaltina valdžią suk
tybėse.

nutraukė ryšius su Indija.
Kai Rytų Pakistane In

dijos jėgos užima vis dau
giau ir daugiau teritorijosi 
tuo pačiu metu Pakistano 
militarines jėgos vakaruose 
veržiasi pirmyn Indijos 
provincijoje Kašmire, kurio 
gyventojai norėtų atsiskirti 
nuo Indijos.

Nepaskelbtas karas eina 
visu smarkumu. ’Pakistano 
lėktuvai bombarduoja Indi
jos miestus. Tą patį daro 
ir Indijos oro jėgos.

kumu gina Pakistaną, bai
siai burnoja prieš Tarybų 
Sąjungą, kuri pritaria In
dijai ir Bengalo žmonėms, 
kovojantiems už nepriklau
somybę.

Tarybų Sąjunga ragina 
Pakistaną pripažinti pas
kiausius rinkimus ir išrink
tus atstovus Rytų Pakista
ne. Pataria Pakistano val
džiai tartis su bengaliečiais 
ir tokiu būdu baigti karą.

Vėliausios 
Žinios

Vėliausios t
New Delhi, Indija. — Vė

liausi praneš i m a i iš Rytų 
Pakistano rodo, kad mūšiai 
eina prie sostinės Dacca. 
Indusų ir bengaliečių patri
otų armijos laimi, ir mano
ma, kad joms pavyks Daccą 
paimti.

United Nations, N. Y.— 
Su Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos rezoliu
cija, kurioje reikalaujama 
tuoj nutraukti mūšius, ne
siskaito nei Indija, nei Va
karų Pakistanas. Mūšiai 
dar vis aštrėja. Pakistano 
valdžia sako, kad jos armi
jos laimi Kašmiro fronte.

Jessore, R. Pakistanas.— 
Bengaliečiai patriotai su di
džiausiu džiaugsmu sveiki
na Indijos armiją, atėjusią 
padėti išsilaisvinti.

Santiago, Čilė. — Liaudie- 
čių valdžia paskelbė griež
tą maisto paskaidymo kon
trolę. Prezidentas Allende 
sako, kad šio žygio griebtis 
privertė fašistinis elemen
tas, kuris siekia valdžią nu
versti.

Bagdadas. — Irakas nu
traukė diplomatinius ryšius 
su Anglija ir Iranu, kuriam 
Anglija leido užimti tris 
Persijos įlankoje salas, Ira
kui prigulinčias.

Reykjavik, Islandija. — 
Didesnė pusė parlamento 
atstovų pagaliau sutiko lai
kinai palikti Amerikos mi- 
litarinę bazę Islandijoje.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Šiaurės V i et n a m o skundas 
prieš Amerikos padidintas 

skerdynes IndokinijojeVajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir baigsis su gruodžio 31 d.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Brooklyn, N. Y. .. ............................    3,476
Connecticut ....................................................... 3,070
New Jersey ........................................................   2,158
So.. Boston, Mass.............................................  1,872
Kanados vajininkai .......................................... 1,824
George Shimaitis, Brockton, Mass. .................  1,794
M. Valilionienė, Miami -

Ft. Lauderdale, Fla.....................................   1,772
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.......... . ..........  1.644
P. Alekna, St. Petersburg, Fla....................  1,572
Philadelphia, Pa................................................. 1,480

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1,264 
A. Račkauskienė ir II. Sametis,

Haverhill, Mass.................. 1.248
P. Alekna, SI. Petersburg, Fla. 1,212 
V. Stukienė-V. Trask

San Francisco-Oakland, Gal. 1,140 
L. Bekešienč, Rochester, N. Y. 804 
A. Shupetrienė - S. Penkaus-

kienč, Lawrence, Mass. 680 
LLD 20 kp., Binghamton, N.Y, 634 
Detroit, Mich............................... 624

(Tąsa 4-tam pusi.)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Kristijono Donelaičio 

muziejus
Tolminkiemyje, kur gy

veno ir kūrė lietuvių groži
nės literatūros pradininkas 
K. Donelaitis, rengiamas jo 
memorialinis muziejus. 
Kauno restauratoriai atsta
to senąją Tolminkiemio baž
nyčią, kurios restauravimo 
projektą paruošė Paminklų 
konservavimo instituto dar
buotojas N. Kitkauskas. 
Ruošiant brėžinius, naudo
tasi senomis nuotraukomis 
ir aprašymais. Dalis me
džiagos gauta iš Lenkijos ir 
Vokietijos Federacinės res
publikos archyvų.

Tolminkiemyje taip pat 
statomi kultūros namai, 
kurių brėžinius paruošė 
inžinieriai.

_____ *
Apginta 1,500 disertacijų
Vilniaus V. Kapsuko uni

versiteto jungtinėje fizikos, 
matematikos ir mechanikos 
fakultetų mokslinėje tary
boje šiomis dienomis apgin
ta 1,500-o j i pokario metais 
mokslinė disertacija. Jos

Demonstracijos prieš 
karą ir taksą naštą

Chicago. — Liaudies Koa
licija taikai ir teisingumui 
priėmė planą kovai prieš 
karą ir taksų naštą, taipgi 
prieš nedarbą ir Nixono 
ekonominę programą.

Koalicijos sueigoje daly
vavo 87 atstovai iš 21 na
cionalinės organi z a c i j o s. 
Nusitarė ruošti demonstra
cijas daugelyje miestų ir 
miestelių balandžio 15 d., 
kai bus paskutinė pajamų 
taksų mokėjimo diena, pro
testuos prieš aukštus tak
sus.

P. Beeis, Great. Neck, N. Y. 600
A. Bemat. Los Angeles, Calif. 516
J. Stanienė, Baltimore, Md........ 504
Pittsburgh, Pa. .......  480
Eva Kralikauskienė,

Lawrence, Mass................. 456
L. Tilwick, Easton, Pa. ........... 372
W. Briedis, Nashua, N. II...... . 300
Chicago vajininkai ............... 228
K. Naravas, Shenandoah, Pa.....  160
R. Stakėnas, Scottsville, Mich. 108

autoriui Aloyzui Požėrai su
teiktas fizikos-matematikos 
mokslų kandidato laipsnis.

Per pokarinį lakiootarpį 
universitete apginta 104 
daktarato disertacijos. Pa
staruoju metu ekonomikos 
mokslu daktaro vardas su
teiktas žinomo etnografo ir 
kraštotyrininko Balio Bu- 
račo sūnui Antanui Bura- 
čui, o istorijos mokslų dak
tarės — Vilniaus pedago
ginio instituto dėstytojai 
Aldonai Gaigalaitei.

V. P.•
Svarbus indelis

Šilalė. — Prieš penkerius 
metus Juodainių tarybinia
me ūkyje susikūrė raciona
lizatorių taryba. Dabar ji 
jungia keturioliką suma
niųjų. Per tą laikotarpį 
ūkio inžinierius V. Gum- 
balis, mechanizatoriai S. 
Gembutas, A. Jocys ir kiti 
racionalizatoriai įdiegė apie 
keturiasdešimt savo pasiū
lymų. Racionalizatorių są
skaitoje — apie trisdešimt 
tūkstančių rublių sutaupytų 
lėšų.

Reikalauja dolerį 
nuvertinti

Roma. — Vakarų Euro
pos valstybių užsienio rei
kalų ministrų konferencijo
je griežtai reikalavo Jung
tinių Valstijų dolerių vertę 
numažinti. Nusitarė pana
šų susirinkimą turėti ne
trukus Washingtone, kur 
dalyvaus ir Kanados bei Ja
ponijos ministrai.

JAV iždo sekretorius Con
nally davė ministrams su
prasti, kad Nixono admini
stracija veikiausia sutiks 
numažinti dolerio vertę. Fi
nansinė krizė tebesiautėja.

Jungtinių Tautų asamblė
ja gavo Šiaurės Vietnam j 
skundą prieš Jungtinių 
Valstijų tęsiamas skerdy
nes Indokinijoje.

Skundo pareiškime nuro
doma, kad per pastaruosius 
30 mėnesiu Nixono “vietna- 
mizacija” padidino Pietų 
Vietnamo armiją nuo 500,- 
000 iki milijono pirmos rū
šies ginklais aprūpintų ka
reivių. Tuo pačiu metu smu
kiai padidino Indok i n i j o s 
bombard avim u s. 230,000

Jungtinės Valstijos nutraukė 
visokią Indijai paramą

Washingtonas. — Pritar-i Nixonas pasakė, kad lo
dama Pakistanui, Nixonojdijos panaudojimas milita- 
administracija pranešė, kadrinės jėgos prieš kaimyną 
sulaiko visokią ekonominę j Rytų Pakistane sudarė ne
paimamą Indijai.

Administracija pirmiau 
buvo susitarusi su Indijos 
premjere Gandhi suteikti 
Indijai ekonominės para
mos 87 milijonų 600,000 do
lerių vertės. Dabar toji 
parama nutraukta, kaip nu
trauktas ir ginklų pardavi
mas Indijai.

Lotyną unijos smerkia 
blokadą prieš Kubą
Karakas, Venezuela. — 

Šeštasis Lotynų Amerikos 
Krikščionių Darbo Unijų 
kongresas griežtai pasmer
kė Jungtinių Valstijų blo
kadą prieš socialistinę Ku
bą. Taipgi nutarė raginti 
visas Amerikos valstybes 
užmegzti diplomatinius ir 
prekybinius ryšius su Kuba.

Kongresas pareiškė, kad 
Lotynų Amerikos daugelis 
žmonių kenčia skurdą ir 
badą todėl, kad jų šalyse 
viešpatauja “kapitali s t'i n ė 
prie spauda” ir Jungtinių 
Valstijų finansinė monopo
lija. -'

Kastro grįžo iš Čilės
Havana. — Kubos prem

jeras pasitenkinęs grįžo iš 
Čilės. Kelionėje buvo trum
pai sustojęs Peru ir Vene- 
zuelos sostinėse, susitiko 
ten su tų šalių vadovais.

Prieš pat išvykimą iš Či
lės reakcionierių inspiruota 
moterų demonstracija buvo 
Santiagoje surengta prieš 
Kastro ir Čilės valdžią. Da
lyvavo pora tūkstančių mo
terų, kurias užpuolė jauni 
revoliucionier i a i. Policija 
turėjo juos išskirstyti, de
monstracijas uždrausti.

Los Angeles. — Kalifor
nijos Demokratų tarybos 
sušauktoje konferenc i j o j e 
nutarta reikalauti amnes
tijos visiems Vietnamo ka
ro priešams.

amerikiečių padeda Saigono 
armijoms kariauti.

Iš Pietų Vietnamo karas 
išplėstas Laose, Kambodžo
je, bombardavimai atnau
jinti ir Šiaurės Vietname. 
Karo nuostoliai dabar di
desni, negu pirmiau.

Los A n gely es, Calif. — 
Apie 200 kalinių baigė vie
nos dienos streiką, kai kalė
jimo viršininkas Walsh su
tiko asmeniškai peržiūrėti 
kaliniu reikalavimus.

laimingą padėtį, todėl viso
kia parama nutraukiama.

W a shingtonas,— Švietimo 
ir Gerovės departamentas 
kaltina Bostono mokyklų 
sistemą rasinės diskrimina
cijos toleravimu. Reikalau
ja diskriminaciją tuoj nai
kinti.

Bedarbių 
demonstracija

Seattle, Wash. — Tūks
tančiai bedarbių ir šalpos 
dalyvių sudarė demonstra
ciją. Joje dalyvavo vyrai, 
moterys ir vaikai. Motinos 
šaukė, kad vaikams badas 
gresia.

Šioje apylinkėje nedarbas 
siekia 13% visos darbo jė
gos. Demonstrantai reikala
vo darbų ir maisto pervir- 
šiaus išdalinimo skurdžių 
šeimoms.

Dearborn, Mich. — Ford 
Motor korporacija pasiuntė 
11 atstovų į Maskvą tartis 
dėl prekybos, bet kartu ma
žina darbininku skaičių, c. c-

Kairas.— Egipto užsienio 
reikalų ministras Riad pa
reiškė, kad taika Vidurio 
Rytuose galima, jei Izraelis 
skaitysis su Jungt. Tautų 
rezoliucija, kuri reikalai! j a 
pasitraukimo iš okupuotų 
arabų žemių.

Varšuva. — čia atvykęs 
JAV prekybos sekretorius 
Stans pasakė, kad Jung
tinių Valstijų ir Lenkijos 
santykiai yra žymiai pa
gerėję ir prekyba padidė
jusi.

Long Beach, Calif. — 6 
milijonų dolerių vertės bu- 
sų, sunkvežimių, traktorių 
ir medikamentų grąžinta iš 
Pietų Vietnamo ir bus pa
naudota prieš skurdą ko
vojančiai agentūrai, kuriai 
tokių reikmenų reikalinga.
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KAS TIE “BAJORIŠKI 
IŠGAMOS”

A. Daugvydas “Akira
čiuose” rašo:

“Lietuvoje seniau buvo 
plačiai vartojami tokie su 
neigiama reikšme žodžiai,

Palyginę senovės bajorus- 
išsigimėlius su dabartiniais, 
galime pasidžiaugti, kad ir 
dabartinių gretos kas kart 
sparčiai eina prie visiško 
išnykimo.”

Jungtinėje Valstijose vei
kiančius “vaduotojus” taip-

Leonas Stepanauskas

Naujametine dovana iš Bauceno

Antroji faze
Lietuvos žurnalistas New Yorke Apolinaras Sinke

vičius rašo Vilniaus “Tiesoje” apie Nixono ekonominę 
programą ir jos pasekmes. Skaitykite:

Rugsėjo pabaigoje R. Nixonas Detroite, stambiau
siame Amerikos automobilių pramonės centre, pažadėjo 
savo “ypatingąja programa” sutvarkyti Amerikos eko
nomiką. Tada JAV prezidentas pareiškė, kad vyriau
sybė ruošianti amerikiečiams kitą šios programos fazę, 
išsaugojančią kainų ir algų kontrolę. Ji prasidės įpu
sėjus lapkričiui. Vos pasibaigė kainų ir algų įšaldymo 
90 dienų laikotarpis, o amerikiečių dėmesys jau nukreip
tas į antrąją fazę, kurios prezidentas neterminuoja. 
Amerikos ekonomistai teigia, kad antroji fazė gali truk
ti 3-4 metus.

“Pirmoji fazė Amerikos darbininkams kainavo 500 
milijonų dolerių, kurių jie negauna, įšaldžius algas. Šie 
pinigai palieka kompanijų seifuose. Kiek kainuos Ame
rikos darbininkams antroji fazė?” — Detroite kreipėsi 
į prezidentą vietos metalurgų profsąjungų vadovas C. 
J;i ugi;i va s. Prezidentas į šį klausimą atsakyti galėjo 
tik tiek, jog tai “priverstines priemonės”,.. <

Atstovų rūmų narės Belos Abzug teigimu, tokie pa
reiškimai yra “blogiausios rūšies demagogija, priden
gianti politiką, kuri milijonus darbo žmonių nuveda Į 
bedarbių eiles.” Vyriausybė nutyli, kad tiek pirmoji, 
tiek antroji JAV dabartinės ekonominės politikos fazės 
reikalauja aukų tik iš darbo žmonių, bet ne iš monopo
lijų. Amerikos spaudoje labai šykščiai tai vienur, tai 
kitur prasiskverbia duomenų, kad pirmoji fazė apsun
kino eilinio amerikiečio gyvenimą: pragyvenimo lygis 

I toliau smunka, kainos kyla, bedarbių daugėja*. . O di
dysis biznis — klesti! JAV finansų ministro Džono 
Konelio žodžiais, “Amerikos kompanijų pelnai maži... 
Mes išspręsime šią problemą (supraskite, padidinsime 
jų pelnus — A. S.), kontroliuodami kainas.” Tai aiš
kiausias paliudijimas, kam skiriami naujosios ekonomi
nės politikos vaisiai. Prezidentas Baltųjų rūmų spau
dos konferencijoje apie antrąją fazę priminė, jog algos 
gali būti padidintos, bet tai bus leista tik tuo atveju, 
jeigu kompanijos padidins produkcijos gamybą, esant 
tam pačiam darbininkų skaičiui. Vadinaisi, pirmiausia 
rūpinamasi, kad nemažėtų kapitalistų pelnai. Matyt, 
todėl vyriausybė ir nekreipia dėmesio į profsąjungų pra
šymą, kad korporacijų mokesčiai už naujus kapitalinius 
įdėjimus būtų sumažinti ne 10, o 5 procentais.

“Po antrojo pasaulinio karo pabaigos mes. ir vėl 
susiduriame su problema: kuo daugiau4 mūsų ekonomika 
priartėja prie visiško užimtinumo, tuo sparčiau auga 

rašo Vašingtono žurnalas “New Republic”

kaip išsigimėlis, išgama, ir gį gaįįma priskaityti prie 
dažniausiai jie buvo taiko- panagjų išsigimėlių, ____
mi musų sulenkėjusiai tau-)Cjar vjs bando išlaikyti savo
tos daliai — bajorams, ku
rie išsižadėjo savo kalbos, 
savo tautos ir ėmė va
dintis nebe lietuviais, o len
kais ar lietuviškos kilmės 
lenkais. Kai kurie iš jų sa
ve vadino tiesiog lietuviais, 
kaip Pilsudskis ir panašūs 
ponai, nes jie žinojo, kad 
yra gimę ir augę Lietuvoj, 
turėjo gražių nuosavybių 
Lietuvoj, mėgo gražią Lie
tuvos gamtą ir dėl to lietu
vio vardo nesikrato. Deja, 
tik vardo. Jie mylėjo Lie
tuvos žemę, kurios dalis 
buvo jų nuosavybė. Tačiau 
jie nemylėjo lietuvių tau
tos, Lietuvos žmonių, ir tai 
reiškė jų atsiskyrimą, tą iš 

vadi-gimines išsiskyrimą, 
namąją išsigimimą.”

Nadas Giedraitis
Daugvydą pacitavęs, 
gentinos Lietuvių Balse”

, kurie

raketą, apgaudinėdami sa
vo sekėjus, kad “vaduoto 
jų” misija galinti kada nors 
laimėti. Bet jie nesako, kad 
ir dabar jie laimi nemažai 
dolerių tik p a s i \ a ž ' nė ji 
mams ir įvairioms a nišom:: 
daueiao At L .

Lietuviškosios Naftos
V I

B aiy i a a i.* i I.L a Ida• .k J. 
riuos kadaise sukėlė sensa 
cinga žinia • surasta lietu 
viską nafta’ T 11 om p t o u ta •

įrišta į
Viršelio 

šarvotus

gždai—7” per para davė 
po 45 -50 kubiniu metrą 
labai aukštos kokybes na.f 
tos. ir kai kam atrodo, jog 
beregint Tarybų Lietuvoje 
prasidės naftos gavyba.

Tik geologai žinojo, kad
pastebi, kad panašių išsigi- prireįĮęS ne~ vienerių metų
mėlių lietuvių išeivijoje yra 
labai daug. Jis primena 
taipgi Vakarų Vokietijoje 
leidžiamą “Europos Lietu
vį”, kuris rašo, kad “tokių 
bajorų nemaža esą Vakarų 
Vokietijos lietuvių tarpe. 
Jų bajorystė reiškiasi tuo, 
kad savo šeimose su vaikais 
jie lietuviškai nebekalba, 
jų į lietuviškas mokyklas

kruopštaus darbo, kol bus 
nustatyta, kiek tos naftos 
yra, ką su tokiais telkiniais 
daryti. Dabar ir tęsiamas 
tas kruopštus 
gymo darbas.

Keleiviams, 
tiems iš Šernų
nūs, geologų darbą prime
na pakelėj pasirodęs neį- 

ugninis

naftois žval-

važiuojan-
i Veivirže-

nebesiunčia ir del to su lie- Pras^as Lietuvai . .
tuviais nieko bendro nebe- kuris naktį nušvie

čia visą apylinkę. Mat, 
I geologai savo reikalams 

įJ pradėjo eksploatuoti anuo
met įsensaciją sukėlusį grę
žinį “Gargždai-7”. Kartu 
su trykštančia iš žemės 
gelmių nafta išsiskiria du
jos, kurių panaudoti kol 
kas dar negalima ir todėl 
jos deginamos, kad neterš
tu oro.

nedarbas,” 
apie dabartines JAV ekonomikos bėdas.

Nepaprastai sunki JAV mokėjimų balanso deficito 
problema, kuri toli gražu n e v i e n “Amerikos proble
ma,” nes šis deficitas tapo pagrindiniu gilios tarptau
tinės valiutos ir finansų krizės šaltiniu, JAV įsiskolini
mas užsienyje, oficialiais duomenimis, dabar siekia 40 
bilijonų dolerių, o JAV aukso atsargos šiandien sudaro 
tik beveik 10 bilijonų doolerių. Dėl to gana pesimistiš
kai apie JAV ekonomikos perspektyvas sprendžia ir 
Amerikos komercinių sluoksnių atstovai. Biznierių laik
raštis “Wall Street Journal” rašo, kad JAV pramonės 
ir finansų sluoksniuose vyrauja bendras nusivylimas.

Čia, matyt, jokios fazės negąli pagydyti į karo maši
ną įkinkytos JAV ekonomikos. Todėl ir antrasis kainų 
ir algų įšaldymo etapas tik toliau didins kapitalistinio 
pasaulio galiūno vidinius negalavimus, sunkins ant eili
nio amerikiečio pečių gulančią nedarbo ir infliacijos 

; naštą. '

turi.”
Nadas Giedraitis toliau 

smarkiai pliekia išsigimė
lius. Jiis rašo:

“Argentinoje esama apie 
4 0,000 lietuvių. Didžioji 
dauguma brangina bendra
darbiavimą su tautos ka
mienu. Išsigimusių bajorų 
pėdomis seka tik nereikš
mingos grupelės, priešingos 
apsilankymams Lietuvoje, 
neapkenčiančios iš Lietu
vos atvykstančių svečių. 
“Bajorai” bevelina drums
tame vandenyje žvejoti...

Roma. — Komunistų par
tija nusitarė Italijos pre
zidento rinkimuose remti 
socialistu kandidata.

Nepriklausoma Bengalija?
Rytų Pakistane vyksta tikrai kariniai veiksmai, 

kuriuose dalyvauja artilerija, tankai ir, laikas nuo laiko, 
aviacija. Iš Indijos ateina optimistinės žinios, kad gal už 
kokios savaitės tie kariniai veiksmai baigsis ir visa prob
lema bus išrišta.

Kas ten iš tikro vyksta? Po išsilaisvinimo iš britų 
jungo Indijos sub-kontinentas pasidalino į dvi dali: In
diją ir Pakistaną. Pasidalinimas įvyko ne pagal tautinį 
pasidalinimą, o pagal religinį apie keturi šimtai mi
lijonų indusų sudarė Indiją ir apie šimtas milijonų mu
sulmonų sudarė Pakistaną. Pakistanas ne vientysos te
ritorijos kraštas. Rytinė Pakistano dalis atskirta bent 
1,000 mylių teritorija nuo Vakarinio Pakistano. Nors 
teritorija mažesnė, gyventojų ten daugiau negu Vakari
niame Pakistane, — apie 60 milijonų.

Šiais metais Pakistane įvykusiuose parlamentiniuose 
linkimuose Rytų Pakistano didžiausia partija, stojanti 
už autonomiją, laimėjo rinkimus. Bet Pakistano karinė 
diktatūra rinkimus ignoravo, suėmė Rytų Pakistano va
dovaujančius politikierius ir pravedė žiaurias skerdynes 
prieš gyventojus. Tų skerdynių pasėkoje beveik 10 mili
jonų Rytų Pakistano gyventojų pabėgo Indijon, kur jie

gyvena pasibaisėtinose skurdo sąlygose bėglių stovyklo
se. Rytų Pakistane užvirė partizaninis judėjimas prieš 
centralinę Pakistano valdžią.

Rytų Pakistano gyventojai tautiniu atžvilgiu skiria
si nuo Vakarų Pakistano gyventojų: jie bengaliečiai, 
vartoja bengalų kalbą. Jie visai skirtinga tauta nuo Va
karų Pakistano dauguminės tautos, punžabiečių, kurie 
vartoja urdų kalbą. Bengalų tauta, beje, senos kultū
ros ir literatūros tauta. Pasaulinio garso Indijos rašy
tojas Rabindranatas Tagore rašė bengalų kalba.

Bet Rytų Pakistano musulmoniški bengalai ne vie
ninteli bengalai. Prie pat jų randasi Indijos Vakarų 
Bengalo provincija, kurioje gyvena apie 30 milijonų in- 
dusų tikybos bengaliečių, kurie vartoja tą pačią kalbą!

Jeigu Rytų Pakistano gyventojai su Indijos pagalba 
laimės prieš diktatorišką Pakistano valdžią, jie gal su
darys nepriklausomą Bengalijos arba Bengalo valstybę, 
kuri bus draugiška Indijai. Bet problema paskui gali 
kilti Indijai: kaip su Vakarų Bengalo gyventojais, kurie 
dabar Indijos dalis? Ten irgi gali kilti separatistinis 
judėjimas už nepriklausomą Bengalą, į kurį įeitų ir bu
vusio Pakistano ir buvusios Indijos Bengalo dalys.

Padėtis komplikuota. Kada nors Indija turės galu
tinai išspręsti klausimą apie savo tautybes. Indijoje gy
vena bent tuzino tautybių žmonės, kiekviena tauta maž
daug savo teritorijoje. Šalia dauguminės hindi tauty
bės ten gyvena gudžeratų, tamilų, telegų tautos ir dar 
ir dar. Pavyzdžiui, telegų tauta, pietrytinėje Indijoje, su
sidaro iš 40 milijonų žmonių, su sena literatūra ir tradi
cijomis, kitaip sakant, maždaug tokio dydžio, kaip pran
cūzų tauta Europoje, ir tiek pat skirtinga nuo kitų In
dijos tautybių, kaip prancūzai skirtingi nuo vokiečių ar
ba rusų.

Bet tai ateities klausimai. Kol kas pažangus pasau
lis turi vilties, kad kraujo liejimas Rytų Pakistane baig
sis, kad vietiniai gyventojai išsikovos laisvę—gal nepri
klausomą Bengalą. Kad jie nenurims po karine Vakarų 
Pakistano diktatūra, jau aišku. e p

Berlyno gatvėse matau 
įprastą prieškalėdinį vaiz
dą: tai šen, tai ten prie na
mų sustoja geltonos pašto 
automašinos. Iš jų pašti
ninkai tempia siuntinius ir 
siuntiniukus... Įprasta ša
lyje Kalėdų ir Naujųjų me
tų proga pasikeisti bent ma
ža dovanėle. Ką tiktai ir 
aš gavau dovaną, kuri man 
labai sušildė širdį. Iš pra
džių atsidėjęs su ja susipa
žinau (užtruko porą die
nų), o štai dabar, neišken
tęs, susikaupusia šiluma 
noriu pasidalinti taipgi su 
mielaisiais “Laisvės” skai
tytojais.

Iš pažiūros tatai paprasta 
knyga su margu spalvotu 
viršeliu. Gražiai 
storus viršelius,, 
paveikslas ■ rodo
raitelius su kryžiais ant 
apsiaustų ir skydų... Iškė
lę kalavijus raiteliai puola 
valstiečius, kurie mėgina 
priešintis šakėmis ir pjau
tuvais. Matyt, kad šie var
guoliai gina taip pat ir rno-. 
terį su vaiku ant rankų, 
kuri suklupo už jų nuga
rų ...

Iš pradžių maniau, kad 
tai pažįstama scena 
iš mūsų senovės lietu
vių istorijos. Pavartęs 
knygą - dovaną supratau, 
kad tai iš tikrųjų mūsų is
torijai “gimininga” knyga, 
bet jau visai iš kitos pa
švietęs.

Dabar jau paeiliui papa
sakosiu, kas man atsiuntė 
šitą kalėdinę - naujametinę 
dovaną ir kodėl ji mane 
taip giliai sujaudino.

Siuntėjais gyvena Vokie
tijos Demokratinės Res
publikos pietvakariuose, se
najame Bauceno mieste. 
Žmogus man gerai pažįsta
mas, netgi v ienas geriau
sių mano bičiulių šitoje ša
lyje. Tai žyms Vokietijoje 
esančios tautinės serbų ma
žumos mokslininkas-istori
kas, o taip pat poetas dak
taras Fridas Metškas. Pa
žintis užsimegė bene prieš 
šešetą ar septynetą metų. 
Atmenu, parašiau į vieną 
vokišką laikraštį straipsnį 
apie mūsų Donelaitį. Nepra
ėjus net keletai dienų, ga
vau vieno skaitytojo laiš
ką. Tai ir buvo Fridas Met
škas. Jis rašo, kad serbai 
1 a b ai domisi Donelaičiu. 
Būtų gera, jei galėtume 
užmegsti ryšius... Man, 
aišku, pirmiausiai teko išly
ginti savo žiniose spragą, 
kas gi tie serbai?.. Grei
tai sužinojau, kad tatai 
ypatingą likimą išgyvenusi 
(ir beveik stebuklingai iš
likusi!) maža tauta, patys 
vakariniai slavai, kurie 
anksčiau gyveno p 1 a č i a i 
tarp Elbės ir Oderio upių, 
dabargi telkiasi aplink Bau
ceno ir Kotbuso miestus. 
Tūkstantmetis Bau c e n a s 
(arti Saksonijos sostinės 
Drezdeno) tapo svarbiausiu 
kultūriniu serbų tautos 
centru, maža jų sostine. 
Pirmą kartą ilgų amžių bė
gyje socialistinės Vokietijos 
valdžia ne vien leidžia ser
bams vystyti savo kultūrą, 
betgi juos visokeriopai re
mia. Dar labiau nustebau, 
kai pasitaikė proga aplan
kyti šitą Bauceną, kai ku
rias serbų gyvenamas vie
tas, kaimus... Išgirdau 
kalbą, panašią į lenkų ir 
čekų kalbas. Bendrais 
bruožais (mokėdamas ru
siškai ir šiek tiek lenkiš- 
rkai) aš galėjau juos su
prasti. Susipažinau ir su

viškus žodžius, serbų kal- 
| bą — iš tiesų, nustebo ka> 
riai! Iš Vyriausiosios ka
riuomenės vadovybės atėjo> 
nurodymas visaip remti 
serbų pastangas atgaivinti 
hitlerininkų sunai k i n t a s 
kultūrines organiacijas... 
Serbai susilaukė paramos 
taip pat iš demokratinių 
vokiečių organizacijų pusės, 
Pirmą kartą visoje istorijo
je buvo kuriamos mokyk
los serbų kalba. Prie įstai
gų atsirado užrašai vokiš
kai ir serbiškai. Visi vie
tovių ir gatvių pavadinimai 
Baucene, Kotbuse ir kito
se serbų gyvenamose vieto
se rašomi abiem kalbom. 
Serbų teisės įtvir tintos 
įvairiais valstybiniais ak
tais,. Jos atskiru punktu 
patvirtin tos naujojoje 
Vokietijos D e m o kratinės 
Respublikos Konstitucijoje, 
priimtoje 1968 m. balandžio 
6 diena.

Serbų gyvenamose vieto
se įvyko keletas labai lem
tingų pasikeitimų taip pat4 
ir naujausiais laikais. Vi-* 
sų pirma, iš Lenkijos ati
tekusių teritorijų į čia per
sikėlė daug vokiečių-pensi- 

. Į naujai dygstan
čius pramonės centrus — 
Švarce Pumpe prie Hojers- 
verdes, elektrines, Liube- 
nau, Večau, Boksberg atsi 
kelia žmonių taip pat ir iš ki 
tų Vokietijos vietų. Visa te- 
teritorija tapo dvikalbe. Bet
gi serbų tautos teisės ne
mažinamos. Iškeltas šūkis: 
socialistinės asmenybės ug
dymas artimiausiai sieja
mas su gimtosios kalbos 
branginimu, savo istorijos 

v.Keletas pavyz
džių šia linkme iš knygos, 
kurią man atsiuntė dakta
ras Metškas: serbai turi 
savo nacionalinę kultūrinę 
organ i a c i j ą “Domoviną” 
(lietviškai: Tėviškė). To 
pat vardo leidykla leidžį'A 
serbiškas knygas. Be mo
kyklų, pedagoginių institu
tų bei specialios serbistikos 
katedros Leipcigo universi
tete (mokytojams ir moks
lininkams paruošti), serbai 
turi teatrą, valstybinį dai
nų ir šokių ansamblį, dien
raščius, laikraščius, žurna
lus. Patsai serbų tautos is
torijos auto r i u s, mano 
draugas daktaras Fridas 
Metškas dirba Serbų tau- 

išsikirpti ir susiūti į vienumos tyrimą institute, kuris 
knyg^. Iš viso šita istori-Į 
ja turi 25 dalis. Ją lydi, 
beje, paaiškinimai ne vien 
serbų, bet taip pat ir vo
kiečių kalba.

Gavau jau gražiai įrištą 
šitos įdomios “knygos” va
riantą, 
kvapą, Man, 
žmogui, didelį įspūdį darė 
talentingai vaikams ir jau
nimui nupiešti dešimtys is
torinių vaizdų... Štai de
vynioliktasis amžius! Var
go mokyklos prie balanos. 
Mėginimai įžiebti pirmuo
sius serbų atgimimo židi
nius. “Mačica Serbska”— 
mokslinė draugija, kurio 
kelias primena mūsų pirmų
jų mokslinių draugijų ke
lią. Visuomenininkai ir ra
šytojai parodė retą pasi
šventimą, drąsą ,. Jie nesu
gniužo po Prūsijos valsty
bės kumščiu. Ties dauge
liu serbų vardų galima bū
tų rasti panašius vardus— 
atitikmenis lietuvių liaudies 
istorijoje. Štai serbų tau
tos atgimimo žadintojas Ja- 
kubas Bartas- Čisinskis — 
tai tikras serbų Maironis... 
Norisi padaryti šuolį į ar
timesnius laikus. Kai ta
rybinė armija peržengė 
Oderio upę ir išgirdo sla- karo su Pakistanu.

adresatu Fridu Metšku, įsu 
kuriuo iš karto užsimezgė 
gera draugystė. Mes vaikš
čiojom po senoviškais bokš
tais pasipuošusį Bauceną 
ant Šprė upės krantų. Ma
žos tautos istorikas pasa
kojo skausmingą savo liau
dies istoriją. Jau septinta
jame amžiuje minima serbų 
tauta. Netgi buvo mėgini
mų įkurti savo valstybę. 
Bet greitai juos užliejo 
germanų banga. Tūkstantį 
metų neišdžiūvo jų kalbos 
šaltinis. Pagaliau istorijos 
bėgyje serbų gyvenamos 
vietos, it kalaviju, buvo 
perkirstos į dvi dalis: viena 
liko Saksonijos karalystėje, 
kita atiteko prūsams... 
Prūsijos pavaldiniams ser
bams teko reikalų turėti su 
lietuviais. Jie senojoje Prū
sijoje kartu mėgino atsi
spirti prieš tautinę ir soci
alinę priespaudą. Atsirado 
žmonių, kurie abiems tau
toms tapo vienodai arti
mais. Pavydžiai, žinomas 
hanoverietis Zauerveinas. 
Pagal tautybę vokietis. Jis 
išmoko serbų ir 
kalbas. Padėjo serbams. 
Rėmė ir drąsino skriau
džiamus Prūsijos lietuvius. 
Tai jis sukūrė gražią dainą 
(jos žodžius), pasidariusią 
Maž. Lietuva s himnu: 
“Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais t u r i me ir 
būt...” Štai todėl serbu 
istorikas tokį dėmesį paro
dė Donelaičiui, Lietuvai. 
Greitai aš parašiau bene 
pačius pirmuosius Tarybų

lietuvių1
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Lietuvos spaudoje straips-1iniJ?u,1
nius apie naują gyvenimą 
serbų žemėje. Daktaras 
Fridas Metškas ėmė daug 
apie mus, mūsų kultūrą, 
literatūrą rašyti serbų laik
raščiuose ir žurnaluose.

Betgi dabar noriu sugrįž
ti prie kalėdinės-naujameti- 
nės dovanos, kurią gavau 
iš Bauceno.

Tatai ne šiaip sau papras
ta knyga. I stori kas F. Met- 
škais su menininku H. Vo- 
elkeliu sukūrė įdomią serbų 
tautos istoriją žodžiais ir 
meniniais vaizdais. Ji bu
vo spausdinama viename 
moksleivių žurnale tokiu 
būdu, kad ją būtų galima

Skaičiau sulaikęs 
suaugusiam

i yra Vokietijos Mokslų aka
demijos sudėtine dalimi.

Padovanotoje knygoje ap
tikau taip pat ir serbų tau
tos gyventojų skaičių (pa
gal 196 4 metų davinius). 
Tiktai vienas šimtas tūks
tančiu! Jie neturi kur nors 
kitur savo tėvynės, kaip 
kad turi me, pavyz d ž i u i, 
mes, įvairiose žemės šalys?sH 
gyvenantieji lietuviai. Jie 
“mažuma” tapo tėvų ir pro
tėvių žemėje. Bet, kaip ma
tome, nuo pačių žmonių, 
nuo pačios tautos pareina, 
ar ji išliks, ar ne. Serbai 
nori išlikti. Jie deda pa
stangas. Nauji socialisti- 
niai laikai ir lenininė na
cionalinė politika atveria 
galimybes, skatina pastan
gas* Gi naujametinė do
vana iš Bauceno, kurią lai
kau rankose, rodo, kad ma
ža, daug kentėjusi tauta 
ne vien įgijo teises, bet ir 
kūrybingiau s i a i stengiasi 

, iomis pasinaudoti.
Berlynas

Washingtonas. Jungti
nės Valstijos sulaiko ginklų 
siuntimą į Indiją. Reika-» 
lauja, kad susilaikytų nuo

r
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Prisiminimai apie praeitį 
ir dabartį

Manau, būtinas reikalai 
prisiminti gerus draugus ir 
drauges, daug pasidarbavu
sius visuomeninėje veikloje.

Kai mes turėjome Mote
rų Progresyvį Susivieniji
mą, daug buvo pasidarbuo
ta apšvietos srityje ir ben
drai darbo žmonių gerovei.

K. Petrikienė buvo pirmo
se eilėse. K. Karosienė, Ele
na Jeskevičiūtė, M. Račiūtė 
ir Šukienė buvo Pildomojo 
Komiteto narės.

K. Petrikieinė pirmutinė 
pradėjo važinėti su prakal
bų maršrutu. Vėliau S. Ma
žeikienė, E. Jeskevičiūtė, 
Margaret Kavaliau skaitė 
(Cowl), A. Jonikienė, Mi
liauskienė (buvusi Remei
kienė), J. Skeberdytė (da
bar Marazienė, kuri dirba 
“Vilnyje”) ir Anastazija 

^Paukštienė, pirmoji A. An
drulio žmona Ivanauskaitė 
(jau seniai mirus), taipgi 
Uršulė Andrulienė, Ona 
Krakaitienė taipgi daug 
daug darbavosi visuomeni- 
ninėje veiklojpe. Ypatingai 
seserys Kavaliauskaitės: 
Agnė Jurevičienė, Lillian ir 
A. Kudirkienė nuo pat jau
nystės gerai laikosi politi
nėje linijoje, kaip ir meno 
srityje, o ypatingai Lillian 
Kavaliauskaitė. Šios visos 
draugės nuoširdžios, talen
tingos visuomenininkės nuo 
pat jaunų dienų.

Ieva Mizarienė dabar už
ėmė svarbų atsomingą dar
bą redakcijoje.

Adelė Rainienė nemažai 
darbavosi meno srityje ir 
abelnai kultūrinėje veikloje.

Per ilgus metus darbuo
jasi gabi choro mękytoja 
Mildred Stensler. Ilsė Bim- 
Įpienė, profesionalė dailinin
ku. glaudžiai susirišus su 
lietuviška veikla. Ji dažnai 
parašo trumpų straipsnelių 
anglų kalba. Ilsė yra labai 
maloni asmenybė ir nesidi- 
džiuoja savo profesija. Kar
tu darbuojasi su visais vi
suomenininkais.

Kita maloni asmenybe, tai 
Stefanija Masytė. Stefani
ja taipgi profesioalė, irgi 
nesididžiuoja, kartu dar
buojasi su paprastais veikė
jais. Aš manau, jeigu ne 
Stefanija Masytė. Stefani- 
laiku Detroite nebūtų to
kios jaunesnės kartos gru
pės visuomeninėje veikloje.

Worcester, Mass., Marijo
na Sukackienė per ilgus 
n i e t u s nuoširdžiai darbuo
jasi pažangiose organizaci
jose. Jau gerokas laikas, 
kaip nesimato jos vardo 

spaudoje. Aš labai pasigen
du tos nuoširdžios visuo
menininkės.

St. Petersburg, Fla., yra 
nemažai suvažiavusių iš 
plačios Amerikos visuome
nininkų. Jie ten sudarė 
naują gražią koloniją. LLD 
kuopa ten turi daug narių, 
Rengia pramogas (pie
tus) kiekvieną šeštadienį ir 
visas pelnas paskiriamas 
spaudai. Ten darbuojasi 
jaunesnės kartos dainos my
lėtoja, choro mokytoja Ade
lė Pakalniškienė. Ji dar 
maža būdama su motina 
dainuodavo Aido Chore 
Brooklyne. Adelė myli kul
tūrinę veiklą, turi tam ta
lentą.

“Laisvės” vyriausias re
daktorius Antanas Bimba 
taip yra prisirišęs prie dar- 

\ bo per ilgus metus, kad net 
poilsiui nepasitraukia nuo 
laikraščio. Jeigu kartais

i trumpą laiką pasitaiko su
sirgti, tai niekam nieko 
apie tai nesako.

A. Bimba ir amžinos at
minties R. Mizara pasišven
tusiai dirbo kaipo redakto
riai. j

Rojus Mizara ne tik 
“Laisvės” reikalais rūpina
si, bet per eilę metų rūpi
nosi ir LDS reikalais. Apart 
kasdieninio darbo dar važi
nėjo su prakalbomis. Jeigu 
ne su prakalbomis, tai lan
kė susirinkipius.

J. Gasiūnas, ilgametis 
“Laisvės” ii; LDS darbuoto
jas, taipgi labai mažai gau
na poilsiio.

Jonas Juška yra ilgame
tis visuomenininkas, talen
tingas dramaturgas ir eilė
raščių rašytojas. Per dau
gelį metų darbuojasi kultū
rinėje ir abelnai visuome
ninėje veikloje. Ilgiausių 
metų, Jonai, ir geros svei
katos.

Vincas Bovinas irgi ilgų 
metų kultūrinės ir visuome
ninės veiklos darbuotojas. 
Dar nepavargo, dar vis pil
nas energijos. Gyvendamas 
Brooklyne jis daug darba
vosi visuomeninėje veikloje. 
Dabar Miami, Fla., jis pri
rengia kultūrines progra
mas.

J. Andrulienė irgi dirba 
atsakomingą darbą.

Noriu suminėti draugus 
ir drauges, kurie nuo pat 
janyustės iki dabar eina 
pareigas organizacijose.

Margareta Valilion i e n ė 
irgi atlieka savo užduotį.

E. Vįtartienė iš pat jau
nystės irgi darbuojasi pagal 
savo geriausią supratimą.

Seserys Viktorija ir Bro
nė Zmitraitės darbavosi iš 
jaunystės. Viktorija (Mill
er) jau mirus. Bronė (Ker- 
šulienė) ir dabar su Walte- 
riu Keršuliu nuoširdžiai 
darbuojasi.

Philadelphia, Pa., ir Ches
ter, Pa., rūpestingai dar
buojasi nuoširidūs veikėjai 
A. Lipčius ir R. Merkis. 
Kartu su jais dirba ir drau
gai Ramanauskai, taipgi 
Tureikienė.

Visų darbuotojų vardų iš 
tos apyinkės čia nesuminė
siu. Reikia prisiminti mi
rusias drauges Merkienę ir 
Žalu e raiti c n ę. Elzbieta 
Švagždienė (buvusi Bekam- 
pienė) taipgi nuo pat jau
nystės darbuojasi pagal sa
vo išgalę.

Pittsburgh, Pa., iš savo 
seno miesto, kuriame išgy
venau 25 metus, malonu 
prisiminti tuos, su kuriais 
darbavausi visuomen i n ė j ę 
veikloje.

50 metų tam atgal Pits
burg h ir apylinkėje smagu 
buvo darbuotis. Buvome 
jauni, pilni energijos. Pa
žangiųjų organizacijų kuo
pos augo. Ir mes pažan
giečiai nuoširdžiai dirbome. 
Bet dabar jau veikėjų ma
žai beliko, veikiams žymiai 
sumažėjęs. Dar kiek galint 
darbuojasi J. Mažukna. Jis 
ir spaudai parašo. Jeigu ne 
jis, tai niekas nežinotų, kaip 
ten dalykai dedasi. Dar jam 
ateina į pagalbą J. Porti
kas, bet ir jo sveikata silp
na. Iš draugių moterų tai 
tik Mary Stankienė ateina 
į pagalbą. Ne tik tarp lie
tuvių, bet ir tarptautiniai 
darbavosi Helen Bagužienė 
ir jos vyras Kazimieras Ba- 
gužas; abudu jau mirę. He
len Kairienė dar gyvena,

bet nieko negirdime, kaip 
jos sveikata. Helen Kairy
tė buvo darbžti mergaitė, 
darbavosi tarpt autiniai. 
Kuriuos čia suminėjau ir
kurių nesuminėjau iš šios 
apylinkės, visi užsitarnavo 
pagarbos už naudingus vi
suomeninius darbus.

Pranas Buknys, per dau
gelį metų ėjęs “Laisvės” ad- 
ministrat o r i a u s pareigas, 
dabar nesveikuoja. Naštų- 
tė Buknienė jau per daugelį 
metų darbu josi pažangiųjų 
organizacijose, ypa tingai 
meno srityje.

J. Smalenskas kiek galint 
darbuojasi ir prisideda su 
finansine parama.

Mes, Miami, Fla., turime 
sukūrę gražią pažangiųjų 
lietuvių koloniją. Sudaro
me gerą veiklą. Rūpestin
gai darbuojasi spaudos pa
laikymui Vincas Bovinas, 
LLD 75 kuopos pirminin
kas. Darbuojasi abudu Kan- 
ceriai, Valilioniai, abudu Ju
revičiai, Seniausia čia dar
buojasi A. Bečienė. Niekad 
neatsisako padirbėti, kuo
met kiekvieną mėnesį LLD 
kuopa rengia pietus. Kan- 
ceriai per kokius 8 metus 
prirengia kuopos pietus. Pa
gelbsti ir kitos darugės, 
Kviėtkienė, S. Šukaitienė„ 
Taipgi nuo senų laikų dar
buotojai yra Jonas ir Marie 
Koch.

Būtinai turiu prisiminti 
dar kelis žmones, kurie 
taipgi daug naudingo dar
bo atliko.

Jonas Grybas, darbštus 
ir nuoširdus žmogus.

Valerija Gasiūnienė, mo
kytoja, yra prieš keletą me
tų atvykus iš Lietuvos. Ji 
darbuojasi LDS centro raš
tinėje.

Per ilgus metus yra išdir
bę “Laisvėje” D. M. Šo- 
lomskas ir P. Šolomskas. 
Jie labai daug laiko ir ener
gijos įdėjo į naudingą dar
bą.

Noriu priminti, kad LLD 
75 kuopa turi gerą valdybą. 
Ją sudaro: Emilija Kanee- 
rienė, iždininkė; J. Paukš
tai tis„ ilgametis finansų se
kretorius, ir J. Daugirdas, 
užrašų raštininkas.

Brangūs draugai ir drau
gės! Atleiskite man, kurių 
vardų nesuminėjau, nes nė
ra galimybės visų vardus 
suminėti.

Kiek galėjau, tų vardus 
suminėjau. Tą dariau, kad 
įvertinti visų suminėtų vei
kėjų ilgų metų naudingus 
ir gražius darbus visuome
ninėje veikloje.

Linkiu visiems gros svei
katos ir dar ilgus metus 
maloniai ir gražiai gyventi.

E. K. Sliekienė

Philadelphia, Pa.
Mirus mano vyrui, Ignui 

Paliepiui, lapkričio 16 d., 
noriu tarti padėkos žodį vi
siems, kurie prisidėjote prie 
palengvinimo man pergy
venti šį taip sunkų momen
tą.

Dėkoju grabnešiams, drau
gams už g ė 1 e s, > drau
gei J. Potienei už pasakytą 
kalbą prieš išlydint į ka
pus, lapkričio 20 d., drau
gui R. Merkiui už kalbą 
ant kapų. Dėkoju laido
tuvių direktoriui Paul P. 
Norkui už mandagų patar
navimą.

Vienu žodžiu noriu tarti 
visiems širdingą ačiū.
Vladė Paliepienė (Daniels)

Philadelphia, Pa. Iš Kapsuko padangės HELP WANTED-MALE-FEMAL1 HELP WANTED-MALE-FEMALB
Visiems laikams atsisvei- Kas gi pas mus naujo? 

kinom Igną Paliepį. Mirė Pirmiausiai užderėjo kon- 
lapkričiol6 d., palaidojome certų. Lankėsi dzūkų etno- 
lapkričio 20, Oakland kapi-grafinis ansamblis iš Varė- 
nėse. Pašarvotas buvo Paul nos rajono Žiūrų kaimo.
P. Norkas šermeninėje, 7109 
Rising Sun Avenue, prisi
rinko daug palydovų.

Prieš išlydint iš šermeni
nės į kapines buvo pakvies
ta drg. Potienė pakalbėti 
apie velionio Igno gyveni- 
mmą šioje šalyje. Ji teisin
gai apipasakojo jo pergy
ventus vargus.

Į kapines palydėjo 10 au
tomobilių.

Kapinėse kalbą pasakė 
drg. R. Merkis.

Po laidotuvių visi palydo
vai buvo pakviesti pietų. 
Skaniai pavaišinti.

Liūdesyje liiko Žmona 
Vladė, duktė Mrs. Millie P. 
Kevit ir žentas Billy Kevit 
ir trys anūkai.

Ignas Paliepis buvo pa
žangus, draugiškas žmogus, 
priklausė prie LLD 10 kuo
pos, skaitė “Laisvę.”

Amžina ramybė tau, Ig
nai, ilsėtis Oaklando kapi
nėse.

P. Walantiene

Easton, Pa.
Mirė Charles Schack

Lapkričio 9 dieną mirė 
Charles Schack - Šatkaus
kas nuo širdies smūgio, 70 
metų amžiaus. Buvo pa
šarvotas lapkričio 13 d. Jo
no Katinio šermeninėje ir 
palaidotas Eastono miesto 
kapinėse. Eastoniečiai .lie
tuviai skaitlingai dalyvavo 
laidotuvėse, palydėdami jį 
į amžiną poilsį.

Charles Schack su tėvais 
Šatkauskais į Ameriką at
keliavo 1910 metais būda
mas tik 10 metų amžiaus. 
Jam prisiėjo ir . mokyklą 
lankyti. Prasidėjus pasau
liniam karui, jam teko ir 
kariuomenėj tarnauti.

Eastone jam gyvenimas 
prie visokių darbų sekėsi 
pusėtinai gerai. Susipaži
no su mano brolio Juozo 
jauniausia dukrele Helena 
Stankute ir su a apsivedė 
1927 metais. Po metų kitų 
Charles Schack su žmonele 
Helena nusikraustė, gyventi 
į New Yorko didmiėstį. Ten 
gavo darbą prie didžiųjų 
apartmentnamių kaip “su
perintendentas..

1948 metais Charles su 
žmonele persikėlė gyventi į 
Philadelphiją. 1968 metais 
jis atvažiavo į mūsų saulė
tąją Floridą ir gyveno apie 
metus laiko. Florida jam 
patiko 100 nuošimčių.

Ch. Schack buvo links
mo būdo ir su visokių pa
kraipų žmonėmis sugyveno 
linksmai ir draugiškai.

Ir štai Charlio žmonelė 
Helena prisiuntė man gai
lesčio laišką, netekusi savo 
mylimo vyro, Jis mirė 
Philadelphijoj, o buvo par
vežtais į Eastoną pas laido
tuvių direktorių Joną Rati
nį ir palaidotas miesto ka
pinėse, sklypelyje prie savo 
artimųjų giminių.

Liūdesyje liko žmonelė 
Helena, du broliai Petras ir 
Juozas, sesutė Margareta 
ir daug artimų giminių ir 
draugų.

Ilsėkis, Charles, amžinai 
Dėdės Šamo žemelėje.

V. J. Stankus
Miami, Fla.

Susirgus Antanui Bim
bai, linkime jam kuo grei
čiausiai pasveikti ir daug

Tikrai buvo malonu pažiū
rėti senų papročių ir pa
klausyti melodingų dzūkiškų 
dainų, pajusti tą lietuviš
ko kaimo dvasią, kuri ap
ima visus susirinkusius į 
vieną grįčią vakaroti. Ir tai 
atliko ne profesionalai, bet, 
paprasti eiliniai žmonės, 
kokius mes visur matome. 
Ir šitie pagyvenę žmonės 
labai myli dainą, meną ir 
pakviesti niekad neatsisako 
pasirodyti.

Po poros dienų pasirodė 
naujas, dar nebuvęs mūsų 
Sūduvos krašte kolektyvas, 
Vilniaus etnografinis an
samblis.

Ansamblis spėjo puikiai 
užsirekomenduoti ne tik 
Lietuvoje bet už jos ribų. 
Jis dalyvavo ir tarptauti
niame muzikų pasitarime 
Maskvoje, kur užsieniečių 
specialistų buvo puikiai 
įvertinti.

Pirmoje dalyje girdėjome 
sutartines, jų melodijomis 
pagrįstus šokius ir eilę pa
sakų, patarlių, priežodžių, 
iš kurių itin įsiminė priežo
dis, adresuotas nevedusiems, 
kukliems “jaunikaičiams”— 
“Jautį veda prie vagos, se
ną berną — dėl mados”.

O sutartinės nuostabios. 
Ir jei kas pasakytų, kad jos 
negražios, aštriai skamba, 
tokiems nereikia tikėti, an-
samblis pąrodė šio žanro 
kūrinių skambesį.

Antroje dalyje girdėjome 
ir matėme XIX a. pabaigos 
ir XX^pradžios liaudies dai
nas ir šokius, kuriems daug 
įtakos padarė miestų kultū
ra. Buvo atstovaujamos vi
sos Lietuvos etnografinės 
dalys. Nepakartojamas re
ginys, kurį žodžiais nenu
pasakosi, reikia patiems pa
matyti. Todėl nieko nuosta
baus, kad pasisekimas buvo 
milžiniškas. Pilna kultūros 
namų salė taip plojo, kad 
sienos drebėjo.

V. Gulmanas

Ar Mėnulis veikia orus?
Nuo seno manoma, kad 

Mėnulis veikia žemės orus. 
Tačiau mokslo duomenys 
šią nuomonę paneigdavo. 
Pastaruoju metu vėl susi
domėta šia hipoteze. Ame
rikiečių mokslininkai, iša
nalizavę 1930-1933 m. ir 
1942-1965 m. laikotarpiu 
meteostočių duomenis, nus
tatė, kad daugiausia griau
džia antrą pilnaties parą.

Mokslininkai mano, kad 
šitoks atmosferos elektros 
lauko aktyvumo pasiskirs
tymas priklauso nuo kosmi
nėje erdvėje nusidriekusios 
Žemės geomagnetinės “uo
degos” ryšio su griaustinių 
atsir a d i m o mechanizmu. 
Praeidamas pro šią “uode
gą” pilnaties metu, Mėnulis 
savo gravitacijos lauku pa
stumia Žemės magnetinių 
jėgų linijas; tada kosminės 
dalelės priartėja prie mūsų 
planetos, įeina į jos atmos
ferą ir paveikia elektros 
lauką.

Sao Paulo, Brazilija. — 
Keleiviniam traukiniui susi
dūrus su kitu traukiniu 8 
žmonės užmušti, 20 sužeis
ta.

labų dienų jo žmonelei Ilsei,.
Vincas ir Elzbieta
Stankai

CERAMIC DECORATOR
Gold or color lining. Experienced. 

Paid Blue Cross and Blue Shield. 
Full time. Call 609-394-5950. Mat
ure man or woman, preferred. 7:30

OFF-SET PRESSMAN — Exper
ienced operator on chief 15 and 17, 
permanent position, excellent com
pany benefits. L. P. Thcbault Co.,

to 4:00. Salary discussed at Inter
view. (93-99)

201-538-5700.
(93-95)

HOUSEKEEPER — Live in, for 
motherless home, Stockton, N. J. 
Area (on Delaware River.) Driver's 
license required, good salary, priv
ate room and car provided. Call Mr. 
Leonard (609)-397-2168.

(92-96)

Stationary Engineer — Licensed 
Blue or Black Seal Fireman to run 
boilers & boilerroom equipment 
Good starting salary plus benefits. 
For interview call Mr. Jerry Sca- 
ramuzzi at 201-471-4500.

We are an equal opportunity em
ployer. (91-96)

BUSINESS OPPORTUNITY

OCEAN FRONT MOTEL
POPULAR NEW JERSEY SHORE 

Plush All Brick Construction 
138 Units

Liquor License
Plush Dining Room
Night Club
Restaurant
Sauna Bath
Olympic Pool

Net $225,000, Yearly
After 1st mortgage payment. Total 
price $3,000,000. Down payment 
$900,000. Present mortgage can be 
assumed $1,000,000. Owner will take 
back 2nd mortgage at 8%. Terms 
of 2nd mortgage subject to nego
tiation call 201-244-4566 Realtor.

(91-98)

SERVICE STATION
SUN TAN LAKE ESSO

RT. 23, RIVERDALE, N. J.
Excellent highway location. Actual 
monthly volume 30,000: Potential 
50,000 gallons Avail immediately. 
Dealer training. Call today 201- 
342-0700 Dick Lugg.

(91-99)

Vatikanas. — Popiežius 
yra linkęs tartis su Kinijos 
Liaudies Respublika dėl 
santykių su katalikų bažny
čia.
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POLISHING LATHE OPERATOR.

Small expanding company. Full 
company benefits. Excellent starting 
salary & overtime. 201-257-0300.

(91-97)

JEWELRY TOOL & DIE MAKER.
Experienced EDM operator. Un
usual permanent opening with mfg. 
concern. Hospitalization, paid vaca
tions and all related benefits. Top 
pay for right person. 201-589-9092.

(91-95)

MACHINISTS
Experienced Machinists for plas

tic packaging machinery. Call 
Carson Industries in Newark, N. J.

201-242-3120. (91-96)

Gyvačių sriuba
Honko n g o restoranuose 

gyvačių sriuba laikoma de
likatesu. Šio skanėsto pa
klausa tokia didelė, kad 
kiekvieną mėnesį iš įvairių 
Azijos šalių į Honkongą at
vežama apie 60 tūkstančių 
gyvačių.

STREIKAS PASIBAIGĖ!
Mes padidinome savo štabą, kad galėtume pasiųsti 
Jūsų paketus kuogreičiausia. Pristatykite paketus, o 
mes paskubinsime išsiųsti.

PAKETAI-DOVANOS
į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 
Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 

40 metų egzistencijos tradicijose
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 

klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 

ir Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į: R

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

Atydos! Naujas adresas—New York Central Office: 
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
Busais Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO, ILL. 60682 
4102 Archer Ave. 

254-4144
B RAN CH:
CHICAGO. ILL. 60622
2242 W. Chicago Ave.

BE 5—7788
CLEVELAND. OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212
11415 Jos Cainpau Avenue 

365-6350
HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102
18 S<>. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF.
2841 Sunset Blvd. 

382-1568
MIAMI, FLA. 33188
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave.> N. E.

Telephone: (612) 788-2515 
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

90028

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-8033
PHILADELPHIA, PA. 19123
1013 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
846 Third Ave. 

GR 1-8712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
688 Hudson Ave. 

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1286 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 89th St.

ME 3-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127
390 West Broadway 

AN 8-8764
SOUTH RIVER N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street 

LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall
West Landis Ave.

(609)691-8423
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3847

&
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'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Niujorko Jonai dar vis laikosi pirmoje vietoje. Šį 
sykį jiems į pagalbą atėjo Ieva Mizarienė su nauja pre
numerata į Lietuvą ir vienu atnaujinimu. New Jersės 
vajininkams pagelbėjo F. Shimkienė ir N. Rakickas. Ka
nados vajininkams prisiuntė atnaujinimų F. Kilikevičius, 
o F. Masys atsiuntė naują prenumeratą. George Shi- 
maičiui pagelbėjo S. Rainardas. Valilionienė prisiuntė 
atnaujinimą. P. Alekna St. Petersburgui dirba kaip rei
kia. Jis ir vėl atsistojo Į pirmų dešimties vajininkų tar
pą. Philadelphiją pastūmėjo pirmyn A. Lipčius. Dirba • 
gerai ir kiti vajininkai.

Nors vėlokai, bet džiugu, kad Shenandoah miestas 
pasirodė vajininkų tarpe—dėka K. Naravo.

Šį sekmadienį visi būkime Laisvės salėje, 102-02 Liberty A ve.,! 
Ozone Park, N. Y., 1 vai. dieną. Bus pietūs su menine programa. 
Turėsime progą palinkėti gerbiamam LTSR užsienio ministro 
pavaduotojui ir TSRS atstovui Jungtinėse Tautose Vytautui Zenke
vičiui laimingai sugrįžtį į Lietuvą po garbingo darbo J. Tautose. 
Teko girdėti, kad bus ir daugiau žmonių iš Lietuvos. Įėjimas $5.

Pramogų Kalendorius

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
K. Naravas prisiuntė blanką su $37 aukų. Sekami 

vajininkai irgi prisiuntė aukų su prenumeratomis: K. 
Kilikevičius (Canada) $16, Anna Salin (Cleveland) $32 
ir P. Alekna (St. Petersburg) $29. Visų aukotojų vardai 
telpa žemiau sąraše.

Kari A. Žukauskai (Zuk), Riverside, Calif. $50.00 
Anna Salin, Lakewood, Ohio ............ 
Anna Zabienė, Frackville, Pa. ........... 
P. Kukonis, Brooklyn, N. Y. . 
Antanas Galinis, Scranton, Pa. ..........
N. Rakickas, Kearny, N. J. .........;... 
Vitas Yuden (Judzentavičius), Chicago, Ill 
R. Skuja, Tacoma, Wash. ................ 
F. Skleris, St. Petersburg, Fla. ... <..... 
K. Naravas, Shenandaoh, Pa. ...... • . • • •
E. Motuzienė, Morrisville, Pa. ..........
J. Pacauskas, Lost Creek, Pa. ........... 
V. Žukas, Gulfport, Fla. ............. ............
M. Bradauskas, Detroit, Mich. ........... 
Wm. Cherney (Černauskas), Rochester, N. Y.
P. Blieka, Canby Ore, ........... • •.......... 
P. M. Smalsčiai, Ludington, Mich. ......... 
A. J. Yurkai, Cleveland, Ohio. ..
Ch. Pampalas, Hamilaton, Canada .. . . . ..........
J. Shinkūnas, Weston, Canada .............. 
M. Atkočiūnienė, Kearny, N. J.

(per F. Shimkiene) .. . ..............................
Vincas Žilaitis, Mass. .......... . ......... ... 
V, I. Valley, St. Petersburg, Fla..........v. 
Petras Pajuodis, Toronto, Canada ............ 
Joseph Roland, San Francisco, Calif........ 
Daratėlė Murelienė, Warminster, Pa. ....... 
Mary Sarpolus, West Frankfort, Ill. ........ 
Tofilė Salenkienė, Frackville, Pa. ........... 
J. Žemaičiai, Cleveland, Ohio .......... .......... .
F. Vaivila, Hamilton, Canada
O. Žukas, Valrico, Fla. ------- ------
John Wallen, Oakland, Calif, (per V. Trask)
Po $1.00: E. Pikūnienė, Shenandoah, Pa. ; P. Baron, 

Brockton, Mass.; Ed. Morkus, Ronkonkoma, N. Y.; 
Mrs. H. Graibus, Carle Place, N.
Orange, N. J.; St. Grublia, No. Miami, Fla. ; Alice Johns, 
Miami, Fla.; M. Wilkowsky, Pinellas Park,; Fla.; Min
nie Zamon, Bridgewater, Mass.; A. Stukas, Lewiston, 
Me.; P. Žukauskienė, Westwood, Mass.; S. J. Jokubka, 
Chicago, Ill.
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SUVALKIJOS PADANGĖJE

Šešupė suka nauja vaga
Nuo seno dainose apdai

nuota, didžiausia Sūduvos 
upė iki šiol kapsukiečių per 
daug nedžiugino. Per mies
tą tekanti Šešupė yra sekli, 
užteršta. Nėra čia nei plia
žo, nei tinkamesnės vietos 
maudytis. Todėl neatsitik
tinai buvo pradėta statyti 
naują užtvanką ties Kvie- 
tiškiu. Pagrind i n i a i už
tvankos statybos darbai jau 
baigti. Saulėtą popietę bū
riai kapsukiečių, pėsčių ir 
važiuotu, plaukė pažiūrėti, 
kaip Šešupė keičia savo se
nąją vagą. Ta proga prie 
užtvankos įvyko iškilmės.

—Slėnys, kur šiandieną 
vyksta iškilmės, taps Kap
suko jūros dugnu. Šešupė 
dar kartą įrodys savo su
gebėjimą tarnauti žmogui, 
— pasakė rajono vykdomo
jo komiteto pirmininko pa
vaduotojais A. Markevičius.

— Ši diena mus džiugi
na dar vienu laimėjimu— 
mūsų Šešupė keičia įpras
tini savo vaizda. Naujos 
užtvankos sutelkti vande
nys padės išspręsti ne 
vieną mums opią problemą. 
Visų pirma pagerės gyven-

; Joseph Znutas,

Per savaitę, kuri baigėsi su gruodžio 3 d., aukų ga
vome $265.45. Iki šiol gauta $10,677.30. Dar reikia 
$4,322.70. Bandykime užbaigti vajų su gruodžio 31 d.— 
pasispauskime visi.

Dėkojame visiems.
Administracija

PALEISKITE KRABĄ!
Tennessee univ e r s i t e t o 

mokslininkai pastebėjo, kad 
krabai, kuriems nulaužtos 
4-6 kojos arba abi žnyplės, 
staiga pradeda ruoštis nėri- 
muisi ir išsineria iš senojo 
kiauto daug anksčiau, negu 
gyvenantys natūraliose są
lygose. Paaiškėjo, kad išsi- 
nėrę krabai vėl atsiaugina 
“amputuotas” galūnes! 
Mokslininkai mano, jog kra
bų kojose yra specialios 
liaukos, kuriose gaminamas 
hormonas, sulaikantis nėri- 
mąsi. Vos tik hormono pa
sidaro mažiau, negu reika
linga, krabas pradeda ner
tis.

UNIKALUS RADINYS
Bulgarijoje, tiesiant nau

ją kanalą, kuris turėjo su
jungti Varnos ežerą su jū
ra, iš trijų metrų gilumos 
buvo ištraukta iš ąžuolo ka
mieno išskobta valtis. Ar
cheologai nustato, kad val
tis buvo pagaminta trečia
jame tūkstantmetyje prieš 
mūsų erą. Unikalus radi
nys yra europinės reikšmės. 
Valties ilgis — 3.25 metrai.

Varnos ežero rajone ap
tiktos 8 priešistorinės gy
venvietės. Iš ežero dugno 
traukiami vis nauji radiniai 
— buitiniai daiktai ir dar
bo įrankiai.

Sveikinkite savuosius 
per 44Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę.” Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus 
su vienu parašymu. Bet nedelskite tuojau 
prisiųskite savo sveikinimus. Kaina.* nuo $5.00. 
Kas norite didesnio formato tai $10.00.

Administracija

4
Gruodžio 31 d.

Naujųjų Metų laukimas. 
Rengia Aido choras. Bus 
visko, kas tik reikalinga 
dėl Naujųjų Metų.

Įėjimas kaip auka $6.
Pradžia 8-tą valandą va

kare.
Laisvės salėje, 102-02 Li

berty Avė, Ozone Parke.Šaunus BanketasMieste pasidairius
Daugelis Forest Hills na

mų savininkų reiškia nepa
sitenkinimą, kad miestas 
tame' rajone stato žemų 
nuomų apartmentinį pro
jektą. Jie nenori šiame ra
jone negrų, puertorikiečių 

x o „ .ir kitų .skurdžių žmonių,
miteto antrasis sekretorius!Kai kurie net ruošia pro- 
P.. Pridotkas. testo demonstracijas ir pi-

Apie n a u jojo statinio ketus, 
reikšmę Kapsuko jūros ir 
b 
spektyvas pasakojo taip 
pat Kapsuko miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
R. Neniškis, rajono vyk
domojo komiteto kapitali
nės statybos skyriaus vyr. 
inžinierius J. Leonavičius.

Galutinai užtvenkus upę J 
jos vandenys užlies 96 hek- 
tarų plotą, kuris bus pus- komisija apžiūrėti subvių 
antro karto didesnis už padėti dabar : » 
Ori jos ežerą. Didžiausias 
tvenkinio plotis, ties pilia
kalniu, bus 400 metrų, van
dens lygis Šešupėje ties už
tvanka — apie 10 metrų. 
Baseine susidarys 3.5 mili
jono kubinių metrų van
dens atsargos.

Gyventojai turės puikią 
poilsio vietą. Čia numaty
ta įrengti pliažus, vandens 

I sporto stotis, jachtklubą, 
valgyklą, kavinę, žvejų ir 
turistines bazes, kuriomis 
naudosis ne tik kapsukie- 
čiai, bet ir ju svečiai. Mat, 
Lietuvos TSĖ poilsio zonų 
perspektyvinio išvys tymo 
schemoje Šešupė numatoma 
kaip turistinė trasa.

Poilsio zona bus apso
dinta medžiais, dekoraty
viniais krūmais. Kapsuke, 
kaip regiono bei rajono 
centre, bus rengiami festi
valiai, derliaus, dainų, spor
to ir kitos šventės. Vieta 
šiems renginiams taip pat 
siūloma poilsio zonoje.

Grojant orkestrui, kylant 
į padangę raketoms, penki 
buldozeriai pradeda darbą.

pastoja kelia senajai upės 
tėkmei, ir Šešupės vande
nys pasuka nauja vaga.

tojų vasaros.. poilsio sąly
gos ir bus sukauptos 
techninio v a n d e ns, kuris 
taip reikalingas augančiai 
pramonei, atsargos, — pa
brėžė partijos rajono ko-

Prieš baltųjų piketus iš- 
aplamai poilsio zonos per- stojo antifašistiniai pike- 
—......   — ^“:"'tai. Pažangiųjų žydų klu

bai ir draugijos pasisakė 
prieš tuos, kurie bando su
trukdyti projekto statybą. 
Tai esąs rasistinis nusista
tymas, kurio negalima to
leruoti.

Majoro Lindsay paskirta

raportavo, 
kad 65% visų subvių vago
nų reikalingi remonto. Kal
tina Transit Authority ap
sileidimu, nepaisymu, kas 
atsitiks su subvių transpor-

Bronxe banko apiplėšimo 
metu sužeiclę 10 žmonių da
bar esą visi plėšikai suim
ti ir laikomi kalėjime po 
aukšta kaucija.

Our Little Giris
In a Ukr a i n i a n film I 

saw a girl runing among 
the fields and flowers. Her 
blond hair flying, her rib
bon a colorful touch... The 
world belonged to her — 
sunshine, happiness, love... 
I was thinking of another 
little girl, a little girl I 
know — Larissa Cibulsky. 
We all know her. We all 
love and admire her. How 
many delightful moments 
has she brought to us at 
our affairs and gather
ings ! She sings, dances, 
makes friends easily. She

Kultūringas, malonus
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 1 kp. ir 185 kp. 
filmų rodymas ir banketas, 
buvo maloni popietė. Jonas 
Grybas parodė naują kino 
filmą, iš Tarybų Lietuvos, 
“Šimtamečiu Godos”. Publi
ka labai šiltai priėmė.

Baigiat pasivalgyti pra
vesta kalbų programėlė. Iš
kviesta Eva Mizarienė, Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos Centro sekretorė, pasa
kė gražią kalbą. Iškviestas 
Jonas Siurba, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo sek
retorius, pasakė gražių pa- 
girimų šio banketo rengė
jams. Iškviestas Jonas Ga- 
siūnas, “Laisvės” redakto
rius, pagyrė rengėjus ir 
apgailestavo, kad dabarti
niu laiku yra sunkumų 
“Laisvei” dėl Antano Bim
bos ir Lili jos Kavaliauskai
tės susirgimo. Bet, Gasiū- 
nas sakė: dedame visas pa
stangas, kad laikraštis išei
tų reguliariai.

Šiam banketui daug dir- 
Ibo Juozas Zajankauskas, 
Kastutė Rušinskienė; pa
gelbėjo G. Varisonas, Nas- 
t u t ė Buknienė, Povilas 
Venta ir Onutė Kazlauskie
nė. Onutė Čepulienė pasi-

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, gruodžio 15 

d., 2 vai. po pietų įvyks mū
sų metinis susirinkimas, 
salėje, 102-02 liberty Ave., 
OzonePark, N. Y.

Būtinai dalyvaukime vi
sos. Vienas iš svarbiausių 
reikalu tai bus rinkimas 
Klubo valdybos sekantiems 
metams. Taipgi išgirsime 
raportą iš Adelės Rainie
nės, kuri lankėsi konferen
cijoje prieš karą. a

Po susirinkimo turėsime# 
vaisiii, kurias paruoš Adelė 
Rainienė ir Domicėlė Gali- 
nauskienė. Bus ir daugiau 
vaišių, nes šis bus mūsų 
paskutinis su s i r i n k i m a s 
čiais metais, kur galėsime 
palinkėti vienos kitom links- 

laimingų Naujųjų Me-mų, 
tu.

Pirmininkė (94-95)

Vakarinėje miesto dalyje 
planuojama pastatyti kon
vencijoms ir parodoms na- , mokėjo už bilietą, bet. ne
iną už 100 milijonų dolerių/ 
Miestas svarsto prisidėti su 
2 milijonais dolerių.

Pasikorė kalėjime Bron- 
xo gyventojas V. Maldona
do. Tai bus 11-asis kalinys, 
pasikoręs miesto kalėjimuo
se.

Apie K. Briedį
Trečiad i e n i Klemensas 

Briedis, brooklynietis, grįžo 
iš Wyckoff Heights ligoni
nės ir gydosi namie. Sako, 
jaučiasi geriau, bet dar vis 
turi gydytis. Briedis išbu
vo ligoninėje visą savaitę.

Linkime jam greit sustip
rėti.

iis amusing and simply out|[Netrukus žemės pylimas 
of this world, as the ex-’ 
pression goes. Larissa’s fa
ther Gavril Cibulski is Lith
uanian, her mother Galina 
Russian. They have been 
living in the United States 
for several years now. And 
like many others who work 
for the United Nations 
their family is split. They 
had to send their older 
daughter Svetlana to school 
in the Soviet Union. Little 
Larissa misses her sister 
very much. So do her pa
rents, of course. Svetlana 
is only 14.

Let us hope that the day 
will come with peace in the 
world and security for our 
children, that young child
ren can always be with 
their parents,. Let us hope 
that life will some day give 
our children normal condi
tions to grow up and the 
happiness they deserve.

Larissa and her parents 
are leaving for 3 months 
vacation this month. We 
wish them a pleasant trip 
and will be anxiously 
waiting for their return 
and participation in our 
affairs.

Kopenhaga. — Danijoje 
lankėsi TSRS pre m j e r a s 
Kosyginas trejetą dienų. 
Turėjo pasitarimus su Da
nijos vadovais.

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas sutiko pratęsti 
kreditus Rumunijai. Kiek 
pirmiau panašiai padarė 
Jugoslavijai ir Lenkijai.
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Katalikų mokyklų strei
kas tęsiasi. Mokyklų vado
vybė nori įtikinti, kad strei
kas silpnėja. Apie 600 mo
kytojų neatina į darbą. Dėl 
algų pakėlimo derybos nie
ko gero neduoda. Rep.

Sugrįžo prie savo 
pareigų

Kaip žinia, prieš dvi sa
vaites A. Bimba buvo pasi
davęs į ligoninę patikrini
mui sveikatos. Trečiadienį 
buvo palei s ta s ir sugrįžo 
prie savo pareigų. Gydyto
jai sako nesuradę viduriuo
se kokių nors pagrindinių 
sutrikimų, kurie reikalautų 
operacijos ir kitokių griež
tesnių priemonių, žinoma, 
jie pataria atsargiau “užsi
laikyti.” Reporteris

Ilgiausiy Melii
Linkime mūsų mylimam tėveliui ir seneliui

Kazimierui Nečiunskiii
stiprios sveikatos ir sėkmės proga jo 81 metų 
gimimo dienos — gruodžio 7-ą. Netik jo šeima 
linki jam viso gero, bet ir jo artimi draugai ir 
bičiuliai, ,su kuriais jis per ilgus metus dirbo 
kartu. Adela ir Aldona, dukras 

ir jų vyrai
Eileen, Michael ir Ann-Marie,

Hicksville, N. Y. '■ anūkai
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galėjo dalyvauti dėl Vinco 
Čepulio nesveikatos. Ačiū 
Čepuliams. |

Daugiausia bilietų parda
vė W. ir B. Keršuliai ir 
J. Grybas.

Visą programą pravedė
J. Grybas. Banketas skaito
mas gražiai pavykusiu.

N. Ventienė

Varšuvos pakto valstybę 
(socialistinės) ragina Euro
pos valstybes n e d e l b i a n t 
ruoštis prie Europos sau g u - 
mo konferencijos 1972 m.

Detroitas. — Troko vai
ruotojas N. Nealy buvo 12- 
asis policijos nušautas ne
gras.

Margaret Kavaliauskaitei (Cowl) 
prisiartina 75 metai

Pagerbimo masinis mitingas Margaret Kavaliau
skaitei, virsuomeninei veikėjai, paminėjimui jos 75 
metų gimimo dienos, įvyks

VASARIO 6 d. Sekmadienį, 1 valandą popiet.

HOTEL DIPLOMAT
108 West 43rd Street, New York. N. Y. 

(tarpe 6-tos ir 7-tos Avenue) ' *

Įžanga nemokamai. Kavutė nemokamai

Paminėjimui Margaretos 75 metų gimimo dienos, 
jos draugai ir bičiuliai sukėlė fondą, iš kurio bus 
duodama stipendijos studentam Marksistinėje 
mokykloje. Fondas pavadintas “Charles Krum- 
bein Scholarship Fund”, Margaretos mirusio vy
ro vardu.
Šiame mitinge kalbės

HENRY WINSTON
JAV Komunistų Partijos Pirmininkas 
Margaretos mirusio vyro bendradarbis.

Bus ir daugiau kalbėtojų

Maloniai kviečiame Margaretos draugus ir bičiu
lius lietuvius dalyvauti šiame pagerbimo masinia
me mitinge. Rengimo Komitetas




