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KRISLAI
DAR VIENAS ĮRODYMAS 
LAZDOS DU GALAI 
ZmonEs nori girdėti 

' didelis laimėjimas
JO TIKROJI BEDA 
SVARBIOS DERYBOS

A. BIMBA
Filadelfiečių spaudos nau

dai parengimas gražiai pa
vyko. Tai dar vienas įrody
mas, kad mes turime jėgų 
pasibrėžtą tikslą pasiekti.

Neabejoju, kad waterbu- 
riečių tam pačiam garbin
gam tikslui parengimas šio 
mėnesio 16 d., šį sekmadie
ni, taip pat duos puikių re
zultatų.

Mūsų rudeninis vajus jau 
čia pat. Pradėsime su spalio 
1 diena. New Yorke jįatida- 
rysime sekmadienį, rugsėjo 
30 d., su parengimu Laisvės 
salėje. Ta pačia proga atžy
mėsime mūsų seno veikėjo 
drg. Keršulio 85-ąji gimta
dienį. Tikimės gražios, 
skaitlingos sueigos.

Žinote, kaip svarbu va
juose pirmąjį šūvį iššauti 
taip, kad jo garsas pasiektų 
visus laisviečių pasaulio 
kampus ir kampelius.

•

Kai kurie iš Lietuvos su
grįžę turistai primeta intu- 
risto darbuotojams stoką 
mandagumo, šiurkštumą ap- 
sėjime su svečiais ir t. t. 
į klausimus, girdi jie atsa
ko grubijoniškai, kartais su 
pašaipa.

Žinoma, jei taip pasitaiko, 
tai negerai. Mes už manda
gumą.

Bet, iš kitos pusės, kaip 
su svečiais, su turistais? 
Gal vienas kitas jų su savo 
poelgiu tuos darbuotojus iš
veda iš kantrybės? Lazda 
turi du galus, arba, kaip 
žmonės sako; kaip šaukia, 
taip atsiliepia, arba, dar ki
taip: medalis turi dvi puses.

•

Kalbos eina, kad valdžia 
nori priversti senatinio Wa
tergate skandalo tyrinėjimo 
komitetą savo susirinkimus 
nerodyti televizijoje ir gar
sinti per radiją. Girdi, ga
dina žmonių nuotaikas, ken
kia šalies gerovei, ypač sau
gumui. Kam tokius dalykus 
rodyti visam pasauliui!

Reikia, kad šis val
džios pasimojimas neišdeg
tų. Žmonės nori matyti ir 
girdėti, kas ir kaip juos 
valdo, kokių biaurių, neleis
tinų, kr iminališkų priemonių 
buvo griebtasi laimėti rin
kimus. Tegu žmonės švie
čiasi, daugiau rūpinasi už ką 
ar kam savo balsą rinkimuo
se atiduoti.

Džiugu, kad aštuonl Viet
namo karo veteranai, karo 
priešai, Gainesville, Fla., 
tapo išteisinti. Norėta jais 
nusikratyti, jiems balsą už
daryti ilgų metų kalėjimu. 
Panaudota šnipai ir provo
katoriai. Nepavyko, neišde- 
g6.

Laimėjo demokratija, 
žmonių valia. Puiku!

Kolumnistas James Res
ton šitaip apibūdina prezi

Policija areštavo Boyle; 
kaltina jį dalyvavimu 
Yablonskio žudyme

Kongreso sesija pradėjo 
svarstyti daugybę įvairių 

bilių ir naujų problemų
Philadelphia, Pa. Buvęs 

Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas Wo A. Boyle 
areštuotas ir kaltinamas da
lyvavimu 1969 metais Joseph 
A. Yablonskio žudyme. 
Taipgi areštuotas Jungtinės 
Mainierių Unijos distrikto 
prezidentas Wm. J. Turnbla- 
zer, kaip Yablonskio žudymo 
suokalbininkas.

W. Ao Boyle viską darė, 
kad galėtų pasilikti unijos 
prezidentu. O jo tvirtu opo
nentu buvo Joseph A. Ya- 
blonskis. Tuomet sudaryta 
suokalbis jį nužudyti. 1969 
metais Yablonskio namuose 
buvo nužudyta Yablonskis, jo 
žmona ir duktė. Išliko gyvas 
sūnus Joseph A. Yablonskis, 
gyvenęs kitur.

Joseph A. Yablonskis, nu
žudytojo mainierių vado sū
nus, kaltina buvusįmainierių 
prezidentą W. A. Boyle, kaip 
vyriausi suokalbininką nu
žudyti jo tėvą.

Nuteisti du Tarybų 
Sąjungos priešai

Maskva. Piotr Jakir ir 
Viktor Krasin teisme prisi
pažino, kad jie palaikė ry
šius su antitarybiniais agen
tais, prisidėjusiais prie žydų 
žudymo Tarybų Sąjungoje 
pasaulinio karo metu. Taip
gi prisipažino, kad jie sklei
dė antitarybinę literatūrą.

» Teismas rado juos kaltais 
ir nuteisė po tris metus ka
lėti ir tris metus būti iš
tremtais.

LIVINGSTON, Calif. Še
rifo deputatai areštavo dar 
68 streikierius, piketavusius 
užstreikuotus vynuogynus.

dento Nixono dabartinę pa
dėtį: “Jo bėda daugiau as
meninė, negu legali. Juo ne
pasitikima todėl, kad jis ne
pasitiki jokiu žmogumi ir jo
kia įstaiga. Jis gyvenanuo- 
latinėje baimėje. Kaip jis 
mato, tai pasaulis, Kongre
sas, teismai, spauda - visi 
prieš jį”.

Pasirodo, kad Nixonas ne
pasitiki net savo broliu. Jis 
esąs jsakęs slaptajai poli
cijai brolį sekioti.

Rugsėjo 25 d ieną Ženevoje 
atsinaujins derybos tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos dėl strateginių 
(branduolinių) ginklų apri
bojimo. Bus laukiama tei
giamų rezultatų. Galšįkartą 
ir pavyks ką nors apčiuopia
mo šiuo svarbiu reikalu pa
sauliui duoti. Tikėkime!

Streikai Vakarų 
Vokietijoje

Bonna. Vakarų Vokietijo
je nuolat pasikartoja streikai 
ir uždaro daugelį pramonės 
šakų. Darbininkai reikalau
ja didesnių algų, kuomet pra
gyvenimo kainos smarkiai 
pakilo.

Cologne mieste streikuoja 
daugiau 30,000, tarp kurių 
yra Fordo įmonės 12,000. 
Reikalauja pakelti algas 
8.5%. Kai kuriuose kituose 
miestuose panaši padėtis.

Ragina pasirašyti 
algų bilių

Washingtonas. Darbo uni
jų veikėjų koalicija ragina 
prez. Nixoną nieko nedel
siant pasirašyti Kongreso 
priimtą algų minimumo 
bilių.

Pasirašytas bilius pakeltų 
mažiausias algas nuo dabar 
$1.60 iki $2.20 į valandą. 
Nixonas pareiškė esąs tam 
biliui priešingas.

Kinijos komunistų 
slaptas kongresas

Pekinas. Rugpiučio 24-28 
dienomis įvyko Kinijos 
Kompartijos slaptai sušauk
tas kongresas. Skelbia, kad 
jame dalyvavo 1,249 delega
tai ir Išrinko į centro ko
mitetą 195 narius.

Kongresui pirmininkavo 
Mao Ce-tungas. Svarbiausią 
raportą pateikė premjeras 
Cou En-lai, daugiausia pul
damas Tarybų Sąjungą, kuri 
esanti pavojingesnė Kinijai 
kaip Jungtinės Valstijos.

Laukia sūnaus 
prisikėlimo

Barstow, Calif. Parkeriai 
dar vis laukia 11 metų sū
naus prisikėlimo. Jų sūnus 
Wesley sirgo cukrine ir re
liginės sektos kunigo gydo
mas mirė.

Religiniai fanatikai Par
keriai atsisakė sūnui leisti 
insuliną. Jie pasitikėjo, kad 
kunigo tepami aliejai ir 
“dievo galybė” sūnų išgy
dys. O dabar, kai sūnus 
mirė, jie tiki, kad dievas 
jiems Wesley grąžins.

Teroras siautėja 
Pietų Vietname

Saigonas. Pietų Vietnamo 
militarinis teismas nuteisė 
kalėti tris unijų vadus. Kal
tino juos už komunistams 
simpatiją, kadangi jie kovojo 
už taikos išlaikymą, demo
kratinės santvarkos įvedi
mą.

Kalėjimai tebėra užkimš
ti politiniais kaliniais, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pa
sisakė prieš diktatoriaus 
Thleu režimą.

Buvęs Jungtinės Mainierų Unijos prezidentas W.A. Boyle 
dviejų detektyvų vedamas! kalėjimą. Kaltina ji Yablons
kio žudymu.

NAUJIENOS IŠ LIETU UOS

Čilės militaristų grupė 
nuvertė liaudies valdžią

Antradienį, rugsėjo 11 dieną, Čilės Respublikos sostinė
je Santiago jvyko kruvinas perversmas. Militaristai nu
vertė demokratinę Liaudies Fronto valdžią. Jos prezi
dentas Salvador Allende nužudytas. Visą valdžią i savo 
rankas paėmė keturi generolai. Salyje paskelbtas karo 
stovis. įvesta griežčiausia militarinė diktatūra. Buvusios 
liaudies valdžios žmonės medžiojami ir masiniai areš
tuojami.

Liaudies valdžia su socialistais ir komunistais prieša
kyje išsilaikė tiktai trejus metus. įvedė daug reformų. 
Tas nepatiko turčiams ir Amerikos kapitalistiniams inte
resams. Net keliais atvejais jie bandė valdžią nuversti. 
Ruošė prieš ją demonstracijas. Bet tik dabar jiems pa
vyko. Šiuos žodžius rašant, dar nėra žinių, kaip i šį mili- 
taristų pučą pažiūrės liaudis už sostinės. Kalbama, kad 
šalyje prasidės civilinis karas. 
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AUGA GAMYBOS TEMPAI

Akmenės statybinių me
džiagų kombinato kolekty
vas viršijo septynių mėnesių 
bendrosios produkcijos ga
mybos planą. Statyboms ati
duota 2,087 tonos kalkių, 292 
tūkstančiai vienetų silikati
nių plytų, 1,090 tonų aktyvi- 
zuotų miltelių daugiau, negu 
buvo planuota, ši produkci
ja panaudojama asfalto ga
mybai.

Tokiu būdu, įsijungę į 
socialistinį lenktyniavimą, 
įmonės žmonės nuo metų 
pradžios viršum plano pa
gamino prekinės produkci
jos už 29 tūkstančius rublių.

A. BRUŽAS

STATYBOSE -
BŪSIMIEJI INŽINIERIAI

MAŽEIKIAI. Netoli Pike
lių tarybinio ūkio centro dė
mesį patraukia stendas. Jis 
skelbia, kad čia Mažeikių 
kilnojamoji mechanizuota 

kolona stato 200 vietų karvi- 
džių kompleksą su 1,000 tonų 
talpos sandėliu, transforma
torine ir kitais objektais. 
Statybų aikštelėje talkinin
kauja Kauno Politechnikos 
instituto studentai.

Šios aukštosios mokyklos 
jaunimo vasaros darbų ir 
poilsio stovykla “Venta” 
įsikūrė Pikeliuose. Pernai 
studentai Plinkšėse statė 
katilinę, valgyklą ir kt. Jie 
nusipelnė pagarbos ir vėl 
buvo mielai priimti.

Busimieji inžinieriai Pi
kelių komplekso statyboje 
jau atliko darbų už 15 tūk
stančių rublių. Tai trečda
lis jų užduoties.

L. MICKUS

HELSINKIS. Pasaulinės 
Taikos Taryba buvo paskel
busi rugsėjo 4-10 “Čilės 
Solidarumo sąvaitę”, kurio
je visame plačiame pasau
lyje buvo ruoštos demons
tracijos už Čilės liaudies 
valdžios gynimą.

Washingtonas. Po atosto
gų kongresmenai ir senato
riai susirinko svarstyti 
įvairių pasiūlymų ir naujų 
problemų.

Viena svarbiųjų proble
mų, kaip sulaikyti pragyve
nimo kainu kilimą ir inflia
cijos didėjimą, kairugpiūčio 
mėn. urminės kainos pakilo 
5.8%. Tai didžiausias paki
limas nuo 1946 metų.

Prez. Nixonas pasimojo 
vėlavimu sunaikinti Kongre
so užginą minimum algų 
$2.20 | valandą bilių. Kon
gresas turėtų dviem trečda
liais balsų atmesti Nixono 
vėlavimą.

Šioji Kongreso sesija su
sitiks su darbo žmonių kovo
mis. Visur darbininkai rei
kalauja didesnių algų. Jie 
jaučiasi esą nuskriausti, kai 
algos tebėra įšaldytos, o 
pragyvenimo kainos nesvie
tiškai kyla.

TSRS ir Amerikos 
jaunimo forumas

Tarrytown, N. Y. Mary- 
mount kolegijoje vyko Tary
bų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų jaunimo forumas, 
kuriame dalyvavo 36 tarybi
niai jaunuoliai ir 40 ameri
kiečių jaunuolių.

Jie draugiškai pasidalino 
mintimis svarbiaisiais tarp
tautiniais klausimais, kaip 
branduolinio karo pa/ojus, 
JAV ir TSRS santykių geri
nimas, santykiai su Kinijos 
Liaudies Respublika.

Naujas narkotikų 
kontrolei įstatymas

Albany. Rugsėjo 1 d. New 
Yorko valstijoje įėjo gallon 
naujas ir griežtas įstaty
mas įvairiems narkotikams 
kontroliuoti.

įstatymas nusako viso gy
venimo bausmes narkotikų 
agentams, pardavinėjan- 
tiems arba pas save laikan
tiems narkotikus.

Libija aliejų 
nacionalizuoja

Tripolis. Libijos valdžia 
paskelbė, kad ji perima 51% 
visų užsienio kompanijų in- 
vestmentų į aliejaus pramo
nę.

Valdžia tai daro, kad ga
lėtų apsaugoti savo aliejaus 
pramonę nuo užsieniečių 
kontrolės.

Auto darbininkai 
ruošias streikui

Detroitas. Jungtinė Auto
mobilių Darbininkų unija be
veik vienbalsiai pasisakė už 
streiką, jeigu automobilių 
kompanijos nepatenkins jų 
reikalavimų.

Pirmas streikas gali būt 
paskelbtas rugsėjo 14 d. 
Chrysler korporacijos fab
rikuose.

Bostono Jaunųjų Darbinin
ku Išsilaisvinimo Sąjungos 
vadovė ir kandidatė į Bosto
no mokyklų komitetą Pat 
Bonner-Lyons įrodė miesto 
tarybos posėdyje, kad reikia 
radikalių reformų mokyklų 
sistemoje. Miesto taryba 
priėmė jos siūlymą ir pa
siuntė Massachusetts legis
lator ai tris reformų planus.

SANTIAGO. Kai čia lan
kėsi Kubos darbo unijų dele
gacija, tai Čilės fašistai ją 
užpuolė, bet buvo atmušti 
užpuolikai.

Naujos plieno kai
nos didina infliaciją

Washingtonas. Pragyve
nimo Kainų taryboje Nacio
nalinis Vartotojų Kongresas 
įrodinėjo, kad aukštai iškel
tos plieno kainos žymiai pri
sideda prie infliacijos padi
dinimo.

Buvęs senatorius Fred 
Harris ir JADU prezidentas 
Woodcock taipgi liudijo, kad 
prekių kainų kilimas sudaro 
rimtą priežastį infliacijai 
kilti.

Podgornas tarėsi 
su Anglijos princu

Maskva. Anglijos karalie
nės vyras princas Phillip 
buvo iškilmingai čia pasi
tiktas. TSRS prezidentas 
Podgornas tarėsi su princu 
apie tarp abiejų šalių santy
kių gerinimą. Taipgi kartu 
dalyvavo puošniame bankete.

Phillipo duktė princesa 
Anne pirmiau buvo atvykusi 
su turistais ir kartu lankėsi 
keliuose miestuose. Mano
ma, Anglijos karalienė Eli- 
zabeta taipgi lankysis Tary
bų Sąjungoje. Tai pirmą 
kartą po revoliucijos Angli
jos karališkos šeimos nariai 
lankosi Tarybų Sąjungoje.

Streikas uždarė 
dienraščius

St. Louis, Mo. Ty raster ių 
unijos paskelbtas streikas 
uždarė abu šio miesto ko
mercinius dienraščius.

Unija kovoja automaciją, 
kuri skubina darbą ir maži- 

|na darbo jėgą.
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Šaunus Lietuvos pasirodymas
Lietuvos žinių agentūra “Elta” rugp. 30 d. pranešė:
“Plačiai išvystė socialistini lenktyniavimą dėl 1973-ąją- 

lemiamą devintojo penkmečio metu užduočiu įvykdymo, 
Tarybą Lietuvos pramonės įmonių kolektyvai pirma laiko 
i^vykdė prekinės produkcijos realizavimo ir daugumos svar
biausią dirbinią rūsiu gamybos aštuonią mėnesiu planą. 
Anksčiau laiko įvykdytas durpių gavybos, kuro siurblią, 
.sintetinią skalbimo priemonių, cemento, popieriaus, kar
tono, kojinią ir puskojinių, kilimą, konservą ir kitą dirbi
nią gamybos planas”.

Mes, Amerikos pažangieji lietuviai, nuoširdžiausiai 
sveikiname Tarybą Lietuvos darbo liaudį ir jos vadovybe 
su šiuo didžiuliu laimėjimu. Tikime, kad ir likusioji šią 
mestą dalis pasižymės panašiais pasiekimais.

Tarptautinių santykių teršėjai
Prieš kiek laiko mums buvo pasakojama, kad Radio Li

berty ir Radio Free Europe yra grynai privatinio pobūdžio, 
kad mūsą vyriausybė neturi nė piršto prie ją prikišusi. 
Ir tuo daug amerikiečiu ilgai tikėjo. Bet su laiku iškilo 
aikštėn faktas, jog šios abidvi biaurios reakcinės propa
gandos įstaigos yra finansuojamos Centralinės Žvalgybos 
Agentūros (ČIA). Kasmet ją palaikymui išleidžiama šim
tai milijoną doleriu. O ją vienintelis tikslas - kurstyti ir 
nuodyti socialistiniu šalių, o ypač Tarybą Sąjungos, žmo
nes propaganda prieš ją valdžias ir santvarkas.

Kai šis faktas apie ją finansavimą iškilo aikštėn, Radio 
Liberty ir Radio Free Europe propagandos efektyvumas 
nupuolė. Žvalgybos agentūros finansuojama propaganda! 
Kas gi ja patikės!

Šios šalies reakcininkai susirūpino. Reikia gelbėti šią 
radiją prestižą! Jie subruzdo šalies Kongrese. Ir jiems 
pavyko. Jie pravedė sumanymą, kad šią abieju radiją fi
nansavimą pasiimtą Kongresas, paskirdamas jiems tiesiai 
ir atvirai lėšą iš federalinio iždo. Taigi dabar oficialiai 
Radio Liberty ir Radio Free Europe yra finansuojami be 
apmaskavimo jokiu privatiškumu. Aišku, kad ją i socialis
tinius kraštus siunčiamos oro bangomis propagandos turi
nys nepasikeitė nė per vieną raidę.

Pažangioji Amerikos visuomenė reikalauja, kad Radio 
Liberty ir Radio Free Europe būtą uždaryti, nutraukiant ją 
finansavimą. Toks sumanymas keliamas ir Kongrese. Jį 
reikia paremti.

Prezidentas “atsilygino”
Kongresas buvo padaręs naudingą nutarimą minimum 

algas tuojau pakelti iki $2.08 per valandą, o nuo ateinančią 
metą liepos 1 dienos iki $2.20. Jį tik bereikėjo preziden
tui pasirašyti ir jis būtą tapęs šalies įstatymą. Bet pre
zidentas bilią vetavo (atmetė) ir jis nuėjo į jo gurbą.

Tai mūsą prezidento atsilyginimas organizuotiems dar
bininkams, kurie praėjusiais rinkimais pasiskelbė neutra- 
liškais, o faktinai parėmė Nixono kandidatūrą antram ter
minui. Jie daugumoje paklausė savo uniją lyderiu ir nepa
naudojo savo balsą Nixono išvertimui iš prezidento sosto. 
Už tą savo klaidą dabar moka aukštą kainą.

Žinoma, nepatenkinti ir uniją lyderiai. Bet ar jie prisi
pažįsta prie klaidos ir prašo iš savo eiliniu nariu dovano
jimo už ją suvedžiojimą? Kur tau jie prisipažins! Dar ir 
šiandien Darbo Federacijos prezidentas George Meany 
sako, kad jo nusistatymas 1972 metą rinkimuose buvo 
geras ir teisingas!

Nejaugi nebebus ribų!
Šiomis dienomis net patys aukščiausi federalinės val

džios žmonės pradėjo atvirai pranašauti, kad trumpoje 
ateityje kainos ir infliacija dar gerai pašoks aukštyn. 
Praėjusį mėnesį urminės ar daugmeninės kainos labai iš
kilusios, tai būtinai turėsiančios pakilti ir kainos krautu
vėse, pirmoje vietoje visokio maisto produktą.

Tai smūgis biednuomenei, žmonėms, gyvenantiems iš 
pašalpą, pensininkams, didelėms šeimoms. Niekas nė 
rieprisimena, kad taip pat reikėtą pakelti tu žmonią paja
mas. Pašalpa tokia pat, pensija tokia pat, o maisto kaina 
nebeturi jokią ribą!

Prie ko tai veda? Kaip ilgai Amerikos žmonią kantrybė 
atlaikys?

Arabai ir Izraelis 
galės dalyvauti

Geneva. Europos saugumo 
konferencijos komitetas nu
tarė priimti į konferenciją 
Vidurio Rytą valstybes, ara
bus ir Izraelį.
• Antroji konferencijos fazė 
prasidės rugsėjo 18 d. Lau
kiama jos rezultatą taikai ir 
Saugumui Europoje išlaikyti.

Canada, bat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Popieriaus stoka
V» ashingtonas. Pirmą 

'.artą aučiamas laikraštinio 
popieriaus trukumas. Be
veik visi šioje šalyje komer
ciniai laikraščiai priversti 
sumažinti laidas.

Tuo pačiu metu popieriaus 
kaina smarkiai pakilo. Ma
žesniesiems laikraščiams 
tenka daugiausia dėl aukštos 
kainos nukentėti.

Kas ką rašo ir sako
PLEČIAMI LIETUVOS 
EKONOMINIAI RYŠIAI SU 
KAIMYNIŠKA LENKIJA

Iš Lietuvos pranešama 
(rugp. 29 d J;

“Beveik visos mūsą res
publikos industrijos šakos 
siunčia savo produkciją liau
dies Lenkijai. Dvidešimt 
gamyklą pagal ESPT šalią 
bendradarbiavimo komplek
sinę programą eksportuoja 
kaimynams skaičiavimo ma
šinas ir metalo apdirbimo 
stakles, maisto pramonės 
automatus ir elektros vari
klius, autokompresorius ir 
kitą sudėtingą techniką. Apie 
tai buvo pranešta vakar Vil
niuje, “Cervony štandar” 
redakcijoje įvykusioje spau
dos konferencijoje, pasibai
gus triją dieną Tarybą Lie
tuvos ir Lenkijos Liaudies 
Respublikos ūkinią bei pre- 
kybinią organizaciją atstovą 
derybom s. Ją metu buvo ieš 
kom a galimybią plėsti eks
portą.

Konferencijoje buvo pa
brėžta, kad Tarybą Lietuvos 
specialistai gerai vertina 
lenkiškus įrengimą kom - 
pleksus medžio plaušo 
plokščią gamykloms ir ce
chams, chemijos ir lengvo
sios pramonės įmonėms. 
Žemdirbiai gerai atsiliepia 
apie našius LLR padarytus 
žolės miltą agregatus”.

MOKSLININKAI JĘ 
GRIEŽTAI PASMERKIA

šios šalies spaudoje be
veik šventuoju laikomas 
mokslininkas A. Sacharo
vas, kuris, kaip žinia, pra
dėjo smerkti socialistinę 
santvarką. Jo pasisakymais 
užsienyje naudojasi reakci
nės jėgos propagandai prieš
Tarybą Sąjungą.

Jo nusistatymu labai pa
sipiktinę Tarybą Sąjungos 
mokslininkai, šiomis die
nomis didelė grupė Mokslą 
Akademijos narią paskelbė 
laišką prieš Sacharovą. 
Jame sakoma;

“Laikome būtina pranešti 
plačiajai visuomenei savo 
pažiūrą į akademiko A. Sa
charovo elgesį.

Paskutiniais metais aka
demikas A. Sacharovas nu
tolo nuo aktyvios mokslinės
veiklos ir padarė eilę pa
reiškimu, kuriais šmeižia
ma Tarybą Sąjungos valsty
binė santvarka, užsienio ir 
vidaus politika. Neseniai 
savo interviu, duotame už
sienio korespondentams 
Maskvoje ir paskelbtame 
Vakarą spaudoje, jis net 
stojo prieš Tarybą Sąjungos 
politiką, kuria siekiama ma
žinti tarptautinį įtempimą ir 
įtvirtinti tuos pozityvius po
slinkius, kurie įvyko visame 
pasaulyje pastaruoju laiku.

Tuos pareiškimus, giliai 
svetimus visą pažangią žmo
nią interesams, A. Sacha
rovas mėgina pateisinti gru
biu Tarybą Sąjungos tikro
vės iškraipymu ir išgalvo
tais priekaištais socialisti
nės santvarkos atžvilgiu. 
Savo pasisakymuose jis iš 
esmės solidarizuojasi su 
reakcingiausiais imperia
listiniais sluoksniais, akty
viai stojančiais prieš šalią, 
turinčią skirtingas visuome
nines sistemas, taikaus 
sambūvio kursą, prieš mūsą 
partijos ir valstybės liniją 
plėsti mokslinį ir kultūrinį 
bendradarbiavimą, stiprinti 
taiką tarp tautą. Tuo pačiu 
A. Sacharovas faktiškai tapo 
priešiškos Tarybą Sąjungai 
ir kitoms socialistinėms ša-

80 m. sukaks K. Petrikienei, kitų metų pra
džioje — A. Bimbai. Netrukus tokią pat 
sukaktį švęs K. Karosienė, A. Jonikienė, 
M. Kavaliauskaitė. . . Bet visi jie, perženg
dami jau vadinamos gilios senatvės ribą, 
toliau, lyg nepajutę metų naštos, darbuoja
si pažangos labui. Ir štai draugai šiemet 
su 85-mėčiu sveikina J. Mažeiką, P. Buk- 
nį, V. Keršulį, J. Smalenską ir kitus JAV 
lietuvius, dar besidarbuojančius viename 
ar kitame pažangiečių veiklos bare. . . 
Veikla, darbas, gyvenimo būdas jiems pa
deda išsaugoti darbingumą ir energiją.

Tai pasakytina ir apie Joną Gasiūną, ku
riam š. m. birželio 10 d. sukako aštuonias
dešimt metų. O jis besidarbuoja Niujorko 
lietuvių darbininkų spaudoje ir organiza
cijose!

. . .Ričmond Hilo rajone, Niujorke, yra 
nedidelis, kuklus dviejų aukštų namelis, 
kuriame gyvena du „Laisvės" redaktoriai 
—• Antanas Bimba ir Jonas Gasiūnas. Abu 
rokiškėnai. Abu emigravo į JAV 1913 me
tais. Abu aktyviai įsijungė į socialistinį 
JAV darbininkų judėjimą, iškilo į pažan
gaus Amerikos lietuvių sąjūdžio vadovau
jančius veikėjus. Ir štai abu atsisveikina 
su aštuoniasdešimtąja savo gyvenimo de
šimtimi tame pačiame Niujorko kampely
je, leisdami tą pačią „Laisvę".. .

J. Gasiūnas, kilęs iš valstiečių šeimos, 
dalyvavo 1905—1907 metų revoliucijos de
monstracijose Panemunėlyje, Salose, Kama
juose. Emigravęs į JAV, dirbo fabrike. 
1915 m. jis jau įsitraukė į JAV darbinin-

' lims propagandos įrankiu.

A. Sacharovo veikla iš pa
grindą svetima tarybiniams 
mokslininkams. JI ypač ne
gražiai atrodo tuo metu, kai 
koncentruojamos visos mūsą 
liaudies pastangos spręsti 
didingiems TSRS ekonomi
nės ir kultūrinės statybos 
uždaviniams, stiprinti talkai 
ir gerinti tarptautinei padė
čiai.

Mes reiškiame savo pa
sipiktinimą akademiko A. 
Sacharovo pareiškimais ir 
griežtai smerkiame jo veik
lą, kuri žemina tarybinio 
mokslininko garbę ir orumą. 
Mes tikimės, kad akademi
kas Sacharovas susimąstys 
dėl savo veiksmą”.

BALSAS Iš FABRIKŲ 
IR ĮMONIŲ

Amerikos pažangiečią an
glą kalba dienraštis “Daily 
World” praneša, kad jame 
yra įvedamas specialus sky
rius “Workers* Correspon
dence”. Raginami skaityto
jai, kurie dirba fabrikuose, 
rašyti apie darbo sąlygas, 
keliant problemas, kurios 
siejasi su darbininką reika
lais darbe. O tokią reikalą 
yra daug. Kai kur darbo są
lygos yra nepakenčiamos. 
Kai apie tai nesimato spau
doje, savininkai nė nesisten
gia jas pagerinti.

Reikia tikėtis, kad šis nau
jas skyrius padės laikraščiui 
pasiekti plačiausias dirban- 
čiąją mases.
NEBESISKAITO SU
UNIJŲ BIUROKRATAIS

“Vilnies” redaktorius Jo
nas Jokubka kolumnoje 
“Kasdien” pastebi;

“Pagaliau ir JAV profsą
jungą delegaciją vis daugiau 

NEGI JAU AŠTUONIASDEŠIMT?
ŽURNALE "PERGALĖ" (NR. 6)

Ties aštuoniasdešimtmečio riba šiuo metu 
stovi senoji pažangioji JAV lietuvių karta, 
atėjusi į marksistinį darbininkų judėjimą 
dar pirmojo pasaulinio karo išvakarėse. Pa
žymėjome V. Andrulio, A. Petrikos, L. Jo
niko, B. Kubiliaus, P. Buknio, J. Juškos 
V. Bovino, J. Milerio-Dzūkelio, S. Večkio 
ir kitų žinomų pažangios kultūros veikėjų 
aštuoniasdešimtmečius. Šių metų pabaigoje

tas. 1931 m. palikęs Čikagą, įsikūrė Pits- 
burge, kur buvo pašalpinės darbininkų or
ganizacijos — Aukščiausios prieglaudos 
lietuvių Amerikoje — centro sekretorium. 
Kai ši organizacija susijungė su Lietuvių 
darbininkų susivienijimu, J. Gasiūnas per
sikėlė į Niujorką. Nuo 1937 m. gyvenda
mas Niujorke, jis redagavo LDS organą 
„Tiesą", dirbo „Laisvėje". Kurį laiką lan
kėsi P. Amerikos pažangių lietuvių koloni
jose, kur padėjo dirbti darbininkų organi
zacijoms ir spaudai.

1946 m. J. Gasiūnas buvo išrinktas di
džiausios JAV lietuvių pažangiečių organi
zacijos — Lietuvių darbininkų susivieniji
mo — prezidentu. Ilgus metus jis vadova
vo šiam susivienijimui, kol savo pareigas 
perleido jaunesnės išeivių kartos atstovui. 
Aktyviai dalyvavo Lietuvių literatūros 
draugijos veikloje.

Nuo 1959 m. keturis kartus lankęsis Ta
rybų Lietuvoje, savo publicistinę veiklą 
apvainikavo Vilniuje 1968 m. išleista atsi
minimų knyga „Mano dešimtmečiai Ameri
koje" (literatūrinis bendraautoris — A. Ru- 
dzinskas), kurioje plačiai atsispindi ne tik 
įdomus J. Gasiūno gyvenimas emigracijoje, 
bet ir turininga pažangiečių veikla, kuriai 
jis atidavė visas savo jėgas.

Aštuoniasdešimtmečio proga norisi J. 
Gašlūnui priminti, kad pažangiam JAV lie
tuvių veikėjui šitokia sukaktis — gana re
liatyvi amžiaus riba, ir palinkėti vaisingų 
darbo metų tolesnėje jo veikloje.

kų judėjimą. Netrukus tampa pažangios

APIE MŪSŲ DBG. J. GASIŪN^ 
lietuvių spaudos bendradarbiu, rašydamas 
į „Kovą", „Žariją", „Laisvę". Ir štai dau
giau kaip 50 metų J. Gasiūnas dirba pažan
gioje spaudoje. 1921 m. jis atėjo į „Vil
nies" redakciją ir čia dirbo vienuolika 
brandžių savo gyvenimo metų. Koks akty
vus buvo J. Gasiūno dalyvavimas darbinin
kų judėjime, rodo ir tai, jog vien 1930 m. 
Čikagoje jis buvo penkis kartus areštuo-

V. Kazakevičius

vyksta į Tarybą Sąjungą. 
Nežiūrint, kad A F L-CIO 
profsąjungą prezidentas 
George Meany iš tolo nenori 
pažvelgti į darbo žmonią 
žemę, bet jo leitenantas plie
no darbininką profsąjungos 
prezidentas I. W. Abel priė
mė kvietimą tarybinią prof
sąjungą Centro Komiteto, 
kad pasiąstą delegaciją.

Metalistą delegacija susi
dės iš keturią profsąjungos 
vadovą ir kelią žurnalistą, 
dirbančią profsąjungą laik
raščiams.

Praėjo tie laikai, kuomet 
JAV profsąjungą biurokratai 
turėjo galią neleisti Ameri
kos organizuotiems darbi
ninkams oficialiai kontak- 
tuotis su TSRS profsąjungo
mis”.

IŠ LAIŠKŲ
Walteris Keršulis gavo 

laišką iš Tarybą Lietuvos 
nuo Dailės Fondo direkto
riaus, - dailininko Algirdo 
Lauciaus, kuris, apleidžiant 
asmeninio pobūdžio mintis, 
skamba sekančiai;
Brangūs Bičiuliai!

. 0 . šiandieną perskaitęs 
“Laisvę” sužinojau, kad 
Walterio sveikata buvo su
šlubavusi. Labai apgailes
taujame ir linkime greit pa
sveikti. Tikėjomės, kad 
šiais metais Jus galėsime 
pamatyti Lietuvoje. Labai 
norėtume Jus vėl matyti žva
lius, jaunatviškus ir mylin
čius žmones, o tą mes jau
čiame iš Jūsą spaudos ir 
mums pažįstamą žmonią, 
kurie lankosi Amerikoje; ir, 
turbūt, nėra žmogaus, kuris 
nuvykęs į Ameriką, nesisve- 
čiuotą pas Jus. Tai mums 
labai malonu išgirsti gražius 
žodžius apie Jus.

Pas mus vasara labai gra
ži; daug saulės ir šilumos. 
Metai, matyti, bus derlingi, 

nes ir lietaus nestigo, gal 
būt, tik vaisią kiek mažiau.

šiuo metu esu neseniai 
buvęs Čekoslovakijoje ko
mandiruotėje, labai patiko ir 
esu sužavėtas kraštu. Gri- c 
žęs išėjau atostogą ir dabar 
leidžiu dienas Vilniuje, vė
liau vyksiu į tėviškę pakvė
puoti grynu oru.

šį rudenį Maskvoje vyks 
mūsą dailės darbą paroda, 
kurioje aš pats dalyvauju su 
savo darbais. Tai, matyti, 
bus didelė šventė mūsą dai
lininkams. Žadu vykti į jos 
atidarymą.

Tad baigdamas noriu pa
linkėti Jums, brangūs bičiu
liai, daug sveikatos ir iš
tvermės Jūsą darbe ir gyve
nime.

Jūsą bičiulis
A. LAUCIUS

“LAISVES” REDAKCIJA!
Keliais žodžiais sveikinu 

visą “Laisvės” kolektyvą 
bei darbuotojus, sugrįžęs iš 
tolimos Tarybą Lietuvos, 
kurioje viešėjau nuo liepos 
26 d. iki rugpiūčio 22 d. 
Grįždamas per Chicagą, ap
lankiau ir “Vilnies” pikni
ką, kur buvo proga pasima
tyti su senais savo draugais - 
bičiuliais; taip pat aplankiau 
“Vilnies” spaustuvę ir pa
sveikinau visą jos vadovybę.1

Grįžtant link Kalifornijos, 
rugpiūčio 28 d. mane pasiti
ko “šaltis”, taip, jog turėjau 
greitai kreiptis prie gydyto
jo pagalbos, bet jau 7 dienos, 
o dar mažai geriau.

Beje, sveikinimai nuo 
Margaretos Cowl-Kava- 
liauskaitės visam “Lais
vės” kolektyvui. Man su ja 
teko padraugauti Lietuvoje. 
Kartu praleidome laiką labai 
įdomiai. Vėliau parašysiu 
įspūdžląĮ

Draugiškai,
IGNAS KAMARAUSKAS 
Oakland, Calif.

Lietuva katalikų
veikėjų akimis

Vilnius (kablegrama). - 
Rugsėjo 10 d. čia įvyko 
Europos kataliku Berlyno 
konferencijos prezidiumo 
sesija, kuri apsvarstė taikos 
klausimus.

Pasibaigus sesijai, kele
tas jos dalyvią Eltos kores
pondentui papasakojo:

- Viešėdamas Lietuvoje, 
aš akivaizdžiai įsitikinau, 
kad tikintieji katalikai akty
vūs ir pagal savo vidinius 
įsitikinimus dalyvauja so
cializmo statyboje, - pasakė 
kataliką Berlyno konferenci
jos prezidentas Otto Hartmut 
Fuks, Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje leidžiamo 
žurnalo “Begegnung” vy
riausias redaktorius. Otto 
Fuks pabrėžė, kad tikintys 
ir netikintys Lietuvos pilie
čiai bendradarbiauja visose 
gyvenimo srityse. Sužavė
jo, - pasakė svečias, - gili 
pagarba, kurią tiek valdžios 
organai, tiek ir gyventojai 
rodo kultūriniam palikimui, 
liaudies tradicijoms.

Prancūzijos pažangiąją 
kataliką atstovas Iv. Griune, 
pirmą kartą apsilankęs Ta
rybą Sąjungoje, buvo, anot 
jo, maloniai nustebintas val
džios pagarba tikinčiąją re
liginėms apeigoms atlikti, 
bažnyčios pavyzdingai pri
žiūrimos, sistematingai re
montuojamos?

Daktaras Umberto Capul- • 
Ii, komersantas iš Milano, 
pamatė, kad “Lietuvojedaug 
kas yra bendro su Italija - 
tai ir miestą architektūra, 
ir plačiąją gyventoją luoks- 
nią meilė liaudies menui, 
kuris čia visapusiškai puo
selėjamas ir ugdomas.

Vo PETKEVIČIENE

Svečias iŠ Lietuvos

EDMINDAS D A PK f NA S
J. Siurbos nuotr.

Rugpiūčio 31 dieną LAIS
VĖJE svečiavosi Tarybą Są
jungos Aukštosios diploma
tinės mokyklos paskutinio 
kurso studentas Edmundas 
Dapkūnas. Busimasis diplo
matas Jungtinėse Valstybėse 
atlieka praktiką. E. Dapkū
nas susipažins su Jungtiniu 
Tautą, Tarybą Sąjungos pa
siuntinybės Vašingtone dar
bu ir išbus mūsą šalyje tris 
mėnesius..

Edmundas Dapkūnas - jau
nas, trisdešimt septynių 
metą lietuvis, kilęs iš Kal
varijos. Jo žmona yra si
noptike-inžinierė. Dapkūnu 
šeima augina dvi dukreles.

Svečias susipažino su 
LAISVES redakcija ir jos 
darbuotojais. Džiugu, kad jo 
pažintis su mūsą laikraščiu 
nėra pirmutinė. Jis LAISVĘ 
skaito ir savam krašte. Sve
čias šiltai atsiliepė apie 
mūsą laikraštį ir palinkėjo 
visiems neišsenkamos ener
gijos, kad LAISVE gyvuotu 
ilgus laikus. Mes, laisvie- 
čiai, jam linkime kuo daugiau 
susipažinti su Amerika ir 
joje gyvenančiais lietuviais, 
sėkmingai atlikti praktikos 
darbus ir gerai užbaigti stu
dijas diplomatinei tarnybai.

RE P.
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Vaikštau po Maskvą, 
lyginu ją su New Yorku

VYT. ALSEIKA, 
mūsą bendradarbis Vilniuje

KODĖL MASKVA 
MALONIAI NUTEIKIA*

Anksčiau esu girdėjęs 
nuomonę, kad Maskva - nei- 

’ domi, kad joje nedidelis 
automobilią judėjimas, kad 
tai miestas, toli atsilikęs nuo 
Paryžiaus, Vienos, kitą so
stiniu. O kai man teko pa- 

. matyti - ir ne kartą - Wa
shington ą, gyventi New Yor
ke, Chicagoje, Bostone, Los 
Angeles ir kelis kartus atsi
lankyti Paryžiuje, Vienoje, 
Romoje, Stokholme, Helsin
ky, Berlyne, galiu teigti - 
netiesa, Maskva yra toks 
didmiestis, metropolis, ku
ris gali greit sužavėti ne tik 
europieti, bet ir amerikieti. 
Tai sostinė, kuri savo plana
vimu lengvai primena Pary- 
žią, Vieną. Tai miestas, iš 
dalies žymiai patrauklesnis 
už New Yorką ir. . . daug 
kuo pranašesnis. Gyvenau 
New Yorke daugiau dvieją 
metą ir, manau, atleisite, 
kad nevengsiu vieno kito pa
lyginimo.

Tiesa, gražus, puošnus 
Leningradas - ir ji man teko 
kiek pažinti, bent anksčiau. 
Taip, savo statyba Leningra
das daugiau vakarietiškas, 
bet užtat Maskva - rusiškes- 
nė. Ir kas joje man labiau
siai patiko, tai senosios 
Maskvos ir naujosios, mo
derniškos, susiliejimas j vi
sumą. Vaikštai 18-19 amž. 
statytą rūmą gatvėmis ir 
štai nejučiomis įžengi į 
stiklo-betono karalystę, jau 
kvėpuoji 20 amžiaus atmos
fera. Ir tie modernūs, 20 ir 
daugiau aukštą namai visai 
neslegia.

Maskva žymiai daugiau 
modernėja negu toks Pary
žius ar ypač Viena. Ji ple
čiasi, jos plotas vis didėja ir 
1960 m, prijungus kai kurias 

. užmiesčio vietoves, šiuo 
metu plotas siekia beveik 900 
kvadr. kilometrą. Taimies- 
tas - milžinas, nes jo gy
ventoją skaičius siekia 7 
milijonus.

Ne tik statyba patraukia 
aki. Kas tikrai žavi, tai 
miesto švara, patys gyvento
jai, na, žinoma, ir nepalygi
namas metro arba požeminis 

• geležinkelis, subway, kaip 
pasakytą newyorkieciai.

KALININO PROSPEKTAS, 
KURI PAMILTŲ 
AMERIKIEČIAI. . .
Jau minėjau, kad tas kelias 

dienas teko nakvoti Lietuvos 
TSR atstovybės patalpose 
Vorovskio gatvėje, o iš jos- 
vos keli žingsniai ligi Kali
nino prospekto. Nenuostabu, 
kad kaip tik čia prasidėjo 
manoji pažintis su tarybą ša
lies sostine.

Gal būt, kai kurie turistai 
skuba į žinomą Gorkio pre
kybos gatvę (Maskvos 
Broadway. . .), bet man įs
trigo tas Kalinino prospek
tas ir rytą, dieną ar vakarais 
slankiodavau jo šaligatviais, 
lyginau su New Yorku.

Taip, negalima neigti - 
New Yorkas stebina savo 
skaiskreiperiais (dangorai
žiais), malonu užsukti i Ro- 
ckefelerio Centrą, bet, ma
nau, sutiksite - kaip tos be
tono dėžės čia statomos ne
planingai, be skonio, nederi
nant prie aplinkos, kitą pa
statą, visiškai užgožiant net 
istorinius pastatus ar bažny
čias.

O 1962 m. iš naujo išpla
nuota Kalinino gatvė Mask
voje kaip tik, priešingai, yra 
pavyzdys, kaip statyti aukš
tuosius pastatus ir - su sko
niu. Čia, kairėje pusėje 
stūkso keturi dangorėžiai, 
kiekvienas po 25 aukštus ir 
kiekvienas sudarąs atvers
tos knygos įspūdį. Jie pa
statyti ne šalia vienas kito, 
bet tarpais, kuriuos užpildo 
sodeliai, žalumynai. Juose 
jau veikia visa eilė ministe
riją, kitą įstaigą. Dešinėje 
pusėje stovi penki 14-16 
aukštą gyvenamieji namai.

Taip, tą prospektą būtina 
pamatyti ir nesistebiu, kad 
tie namai - “knygąpusla
piai”, jau pavaizduojami ir 
atvirutėse, ir šiaip spaudoje. 
O amerikiečiams, kurie lan
kysis Maskvoje, patarimas- 
atsiraskit Kalinino prospek
to vidury, maždaug ties 
“Prahos” restoranu ir pės
čiom pereikite visą prospek
tą, jo dešine bei kairiąja 
puse. Stebėsite pavyzdingai 
modernią sostinę.

IS 20 AMŽIAUS
Į 1812 METŲ LAIKUS. . .

Kalinino nuostabusis pro
spektas siekia Maskvos upę, 
ir, tiltą pravažiavus, čia 
prasideda Kutuzovo ilgas 
prospektas. Dar kilometras 
ir keleivis ar turistas pasi
neria į istoriją, nes čia 
randi žinomąjį Borodino 
mūšio (1812 m. Napoleono 
skaudus pralaimėjimas) pa
veikslą - panoramą - ją 
stebi tūkstančiai žiūrovą. 
Čia pat dar šiemet pastaty
tas paminklas didžiajam 
rusą karo vadui M. I. Kutu- 
zovul ir visai netoli akį pa
traukia triumf alinė arka - 
vartai, pastatyti dar 1814 
metais ir 1968 m. pagrindi
nai atnaujinti.

Tokią šuolią iš modernią
ją laiką į senuosius šimtme
čius - Maskvoje daugybė. 
Todėl ir čia šios sostinės 
negali lyginti su New Yorku, 
gal iš dalies su Washingtonu 
ar Bostonu.

Bet ir vėl grįžkime į Ka
linino prospektą, Juk čia 
netoli Arbatskaja metro sto
tis, iš kurios gali pasiekti 
tolimiausius miesto kampus. 
Iš čia per 20 minučią pės
čias gali nužygiuoti iki 
Kremliaus sieną bei Raudo
nosios Aikštės su Lenino 
mauzoliejum.

Bevaikščiodamas aptinki 
Knygą Rūmus, sakoma, pa
čius stambiausius visoje 
Europoje. Puikiai sutvarkyti 
visi skyriai, o geografijos 
*..... ... . 

Dabar kiekvieną dieną iš Vievio paukštyno į Vilniaus, 
Kauno, kitą miestą parduotuves išsiunčiama po 350-300 
tūkstančią klaušinią ir tris tonas paukštienos.

A. DILIO nuotraukoje: Vievio paukštynas.

sektoriuje patarnautojas, 
pastebėjęs, kad aš - matyt, 
ne maskvietis - savo inicia
tyva maloniai aiškino apie 
šalies grožybes, apie tai, 
kada geriau keliauti j Kry
mą, prie Juodosios jūros ar i 
Kaukazą, Gruziją. Tokiopa- 
slaugumo tikrai neaptiksi 
New Yorko Doubleday ar ki
tuose knygynuose.

- Bet ar neturite vadovą 
po Maskvą? - klausiu. - 
Gal bent anglą bei kitomis 
kalbomis? Ne - atsako - 
išparduota, Taip, jie lei
džiami, ir vėliau, Gorkio 
gatvės knygyne galėjau įsi
gyti puošnią 600 psl. knygą - 
vadovą po Maskvą. Užtat 
gali gauti pakankamai ilius
truotą prospektą, bukletą 
apie paskiras šalies respub
likas, rajonus, kurortus. 
Knygomis maskviečiai tikrai 
domisi ir knygyną - žymiai 
daugiau kaip New Yorke, jau 
nekalbant apie gausias ir 
turtingas savo fondais bi
bliotekas.

MIESTAS SU ŽIEDU -
GATVIŲ SISTEMA

- Ar jūs įsimylėjęs į Ka
linino prospektą? - gal kas 
paklaus. Visai ne, tik jis 
man krito “į aki”, nes pa
traukia savo architektūra, 
plačiais užmojais, šaligat
viais, virtinėmis skubančią 
automobilią (čia perėjimai į 
kitą gatvės pusę galimi tik 
požemiu, kaip ir kitose jud
riose miesto magistralėse). 
Tame prospekte, gal tai bus 
įdomu newyorkieciams, ke
liose vietose veikia cocktail- 
barai ir juose, tiesa, negausi 
nei martini, nei manhatano, 
bet gaivinančius “Krymo” ir 
kitokius gėrimus, su šampa
no, likerią bei kitomis prie
maišomis ir. . šiaudeliais 
bei ledais, Tikrai, vasaros 
metu daug juose ypatingai 
jaunimo, studentą, kai kurie 
sriubčioja kokteilius kitoje 
rankoje belaikydami kny
gas. . . Čia pat girdėdavai 
ir modernią muziką, netrūk
davo ir Sinatros bei kitą 
balsą, anglą kalba.

Aišku, negalėjai nesido
mėti ir aplamai pačiu mies
tu, jo suplanavimu, trans
portu, pastatais, kultūros 
gyvenimu, nors jis, bent va
sarą, žymiai lėtesnis, kaip 
žiemą. Negi galėjai nepa
žvelgti į muziejus, kurią 
Maskvoje dešimtys ir labai 
turtingą, tokią, kuriuos bent 
paviršutiniai apžvelgti rei
kia ištisos dienos.

Kas būdinga Maskvai - tai 
žiedą, ratą sistema. Vienas 
toks auto kelio žiedas, galu
tinai baigtas 1962 metais, 
juosia visą miestą ir jo 
ilgis - 109 kilometrai arba 
maždaug 75 mylios. Jis 
laikomas paties miesto riba 
ir nuo to žiedo iki Raudono
sios Aikštės - 17-23 kilome
trai. Beje, jei kitur pasauly 
nuotoliai mieste skaičiuoja
mi nuo miesto pašto, tai

Maskvoje nuo minėtos 
aikštės.

Tas žiedas įgalina auto 
mašinas vystyti didžiuli 
greiti ir trafiko nestabdo jo
kios šviesos. Tokią žiedą 
mieste esama ir daugiau. 
Jau pačiame centre visi pa
žįsta Sodą ar Sodovaja žie
dą. O pačiame vidury - 
Kremlius su jo mūrais, 
bokštais, 15 amžiaus senove, 
vieta, kur 1962 m, gegužės 
m. viešėjus prezidentui Ni- 
xonui, plėvesavo ir USA vė
liava.

Tie apskritimai - žiedai 
būdingi ir požemio transpor
tui. Juk štai ir viena metro 
liniją, vadinama “kolcova- 
ja”, lygi žiedui - įlipi vie
noje stotyje ir po maždaug 
pusvalandžio vėl joje atsi
duri. Bet apie tą Maskvos 
prošmeną ir pasaulio pavy
dą - metro teks papasakoti 
kiek vėliau.

Žinoma, tokiame New 
Yorke-Manhattane naujai at
vykusiam susigaudyti žymiai 
lengviau kaip Maskvoje. Čia 
nėra tos šachmatą lentos si
stemos, čia gali ir pasiklys
ti gatvių, gatvelių raizdyne. 
Užtat gelbsti tas puikusis 
metro, padeda ir pernai iš
leisti labai geri miesto pla
nai, nemaža talkos susilauki 
ir iš pačią maskviečiu. Bū
delėse su užrašu “spravki”, 
sumokėjęs 2 kapeikas, gausi 
bet kokią informaciją. Na, 
žinoma, patarnaus ir taksi, 
už pigią kainą tave nugabenę 
10, 20 ar daugiau kilometrą 
kelio.

AUTO MASINOS ZUJA 
VISOMIS KRYPTIMIS

Turistą ar naują svečią 
Maskvoje nustebins auto ma
šiną gausumas. Jei pati ša
lis automobilią atžvilgiu at
silieka nuo JAV, tai sostinė
je ją netrūksta. Jauti, kad 
motorizacija labai plinta. 
Pačioje sostinėje ir tą grei
tąją kelią (expressways) - 
visa virtinė ir, kaip minėta, 
centre kai kuriomis gatvė
mis, kaip Gorkio, Kalinino, 
Kutuzovo ir kitomis trafikas 
leidžiamas dideliu greičiu. 
Kas kiek stebina, tai dažnas 
trafiko reguliavimas ne 
šviesą, bet milicininką pa
galba. Perėjimai visur gerai 
sutvarkyti, ją daug po žeme, 
o gatvią perėjimuose, kai 
trafiką sustabdo šviesos ar 
milicininkai, reikia sutikti, 
kad ir praeivią, ir vairuotoją 
disciplina - pavyzdinga. Jos 
kaip tik trūksta Vilniuje, kur, 
palyginti tikrai nemažas ju
dėjimas gatvėse.

Gatvėje, pasiklausęs, gau
si mandagą atsakymą. Ir čia 
maskviečius reikia pagirti. 
Pagaliau, nesistebi, kai pa
tiri, kad maskvlečią iki 49 
m. tarpe raštingą esama net 
99 nuošimčiai, kad 4 mili
jonai ir 250,000 ją yra baigę 
vidurines mokyklas ar baigę 
ar bent mokęsi aukštosiose 
mokyklose. Dar daug kas 
įdomaus sostinėje, bet apie 
tai bus atskirai.

(Bus daugiau)

Šimtas įkurtuvių
MAŽEIKIAI. Lygiai šim

tas Seimą atšventė įkurtu
ves. Pastatyti nauji gyvena
mieji namai - vienas 45, o 
kitas - 55 butą. Juose apsi
gyveno naftos perdirbimo 
įmonės statytojai ir kaimo 
statybininkai.

Šios įkurtuvės pažymėti
nos dar kitu požiūriu: 45 
butą namą Mažeikiuose pra
dėta nauja gyvenamąją pa
statą serija. Baigiamas 
įrengti dar vienas tiek būtą 
turintis namas.

Z. BUCYS

Eddystone, Pa.
Gyvenu Fairfield, Conn., 

bet pasiukvatijau nuvažiuo
ti į Eddystoną. Ir tai pada
riau rugpiūčio paskutinę die
ną. Nuvažiavau traukiniu. 
Manau sau: sekmadienį, 
rugsėjo 2 dieną, Philadel- 
phijoje rengiamas piknikas. 
Manau, visgi pasitaikys, kad 
kas nors iš čia nuveš mane į 
pikniką. Juk yra draugą, 
kurie tikrai važiuos savomis 
mašinomis. Deja, dalykai 
pasirodė kaip tik atvirkščiai.

Nueinu pas draugą A. Lip- 
čią. Jį randu sergantį, bet 
gerame ūpe, įdomaujasi pa
sauliniais įvykiais. Kaip 
atrodo, draugas eina geryn. 
Kiek pasikalbėjus apie jo 
sveikatą, paklausiu, ar galė
tą kas nors mane priimti į 
savo mašiną ir nuvežti į 
spaudos pikniką? Nagi, gau
nu atsakymą, kad nėra jo
kios galimybės. Tik vienas 
draugas Dudonis važiuoja, 
bet jo mašina jau pilna. Pri
siminiau posaki: “Ryme 
buvai, o popiežiaus nema
tei”. Gaila, kad man nete
ko būti tame gražiame pobū
vyje. Bet aš vis tiek čia 
savo Šerą $10 pasiunčiu 
Laisvutės palaikymui.

Buvo labai malonu pasi
matyti su drg. Lipčiumi, su 
tuo nuoširdžiu pažangiečiu, 
kuris taip nuoširdžiai iš visą 
pajėgą visą gyvenimą dar
buojasi dėl žmonijos labo. 
Taigi, mielas Antanai, sti- 
prėk laimingai, ir aš tikiu, 
kad kai aš kitą kartą atsi
lankysiu, jau būsi pilnai 
sveikas ir drūtas.

Skaitau “Laisvėje”, kad 
rugsėjo 16 dieną yra Water- 
buryje ruošiamas spaudos 
naudai parengimas. Čia tai 
jau Arisoniukas neprašys 
nieko jį nuvežti, nes jis pats 
savo brička nuvažiuos.

Iki pasimatymo Waterbu- 
ryje!

M. ARISON

St. Petersburg, Fla.
Rugpiūčio 25 d. į L. S. C. 

klubo pobūvį susirinko daug 
svečią. Jau sugrįžo Helena 
ir Juozas Sarkiūnai. Jie 
praleido vasarą pas Sarkiū- 
no dukrą ir žentą Ely, Minn.

Taipgi sugrįžo Stela ir 
Juozas Bakšiai. Jie atosto
gavo Worcester, Mass. J. 
Sarkiūnas pakviestas pakal
bėti. Sakė, kad jie patenkin
ti atostogomis. Tik apgai
lestavo, kad jis, būdamas 
klubo direktorius, buvo iš
vykęs porai mėnesią ir ne
galėjo prisidėti su darbu prie 
salės išpuošimo.

Klubo nare Mikalina Rut
kauskienė padovanojo dirb- 
tinią gėlią klubo stalams pa
puošti, ir pirmos pagalbos 
dėžutę su vaistais.

Stela Bakšienė aukojo klu
bui $100. Ji tapo garbės 
nare.

Prez. V. Bunkus dėkojo 
Mikalinai Rutkauskienei ir 
Stelai Bakšienei už dovanas 
klubui.

LLD 45 KP. VEIKLA

Rugsėjo 1 d. L. S. C. sa
lėje įvyko 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Ji pravedė 
J. Lukas.

Sekė valdybos raportai. 
! Al. Aleknienė perskaitė praė
jusio susirinkimo tarimus, 
j Vicepirmininkas J. Grėbli- 
| kas pranešė, kad kuopos val- 
: dyba posėdžio neturėjo, nes 
i vasaros laiku nieko ypatingo 
■ draugijoje neįvyko. Finansą 
; sekr. Tlllė Lukienė pranešė 
i apie kuopos finansinį stovį. 
Iždininkas P. Alekna sutiko 
su tuo raportu.

Iš parengimą komisijos 
raportą pateikė P. Mocka- 
petris ir P. Alekna.

Visi raportai priimti vien
balsiai.

Į parengimą komisiją da- 
rinkti Juozas Keller ir P. 
Petkūnienė.

Po susirinkimo šeiminin
kės pavaišino pletais.

Verutė Kasparienė iš
vyksta Chicagon pasisve
čiuoti. Ta proga ji su savo 
vyru Donatu visiems pietau
tojams “užfundino” po tau
relę. Širdingas ačiū jiems.

Po triją savaičią viešna
gės T. Lietuvoje sugrįžo 
Jonas ir Margaret Mileriai. 
Jiedu pasveikino pobūvio da
lyvius.

Jonas papasakojo plačiau 
apie viešnagę Lietuvoje.

Abudu labai patenkinti visa 
kelione. Sakė, kad jiedu 
buvo visur draugiškai sutik
ti ir priimti. Aplankė sa
vuosius ir draugus. Džiau
gėsi jo gimtojoje šalyje 
žmonią gerovės suklestėji
mu. V. B-nė

Chicago, III.
15 SĖKMINGO
“VILNIES” PIKNIKO

Nepaisant, kad rugpiūčio 
26 dieną buvo labai karšta ir 
drėgna, bet į “Vilnies” pik
niką, vykusį Santa Fe parke, 
susirinko gana daug pikni- 
kautoją. Ją tarpe buvo sve
čią iš įvairią miestą ir val
stiją, net iš Vilniaus, tai J. 
Dorinienės ir K. Stukienės 
sesutė Joana Imbrasienė. Ji 
net kartu dainavo su chorais 
ir perdavė nuoširdžius lin
kėjimus pikniko dalyviams 
nuo T. Lietuvos liaudies.

Nežiūrint, kad svečią 
skaičius gal ir kiek mažes
nis, negu buvo praeitais me
tais, bet pas visus matėsi 
daug kartą susitikti pana
šiame piknike. Prie arba
tos stalo, kaip ir valgykloje, 
šeimininkės dirbo, skubėjo, 
kad tik greičiau patarnavus 
svečiams. Tas pats vyko ir 
prie gėrimą bufeto. Ten dir
bo jaunesnio amžiaus vyrai 
ir apsukriai aptarnavo sve
čius.,

Prasidėjus programai, ją 
vedė dainininkė Estelle Bog- 
den. Čia buvo parinkti “tei
sėjai”, kurie teikė dovanas 
laimingiesiems.

Kalbėti buvo pakviesta 
viešnia iš Lietuvos Joana 
Imbrasienė, Ignas Kama
rauskas, Vincas Kirvela ir 
kiti. Pagrindinę kalbą pasa
kė “Vilnies” redaktorius 
S. J. Jokubka. Jis kvietė su
glausti pečius ir dar daugiau 
dirbti, kad dar ilgai “Vil
nis” gyvuotą. Dainą progra
mą pildė LKM ir Roselando 
Aido chorai, vadovaujant 
Valeria Urbikas. Kitą dalį 
pildė Artistą grupė bendrai 
su svečiais rusais. Buvo 
dainą ir šokią, taip, kad pas 
visus matėsi puiki nuotaika 
po ją atliktos programos.

Trumpai suglaudus, pikni
kas buvo puikus ir duos gra
žios paramos laikraščiui. 
Tiesa, muzika grojo šokė
jams, kurią neperda ogiau
siai buvo. Gal dėl to, kad 
buvo labai karštas oras - 
arti šimto laipsnią.

R. S.

Philadelphia, Pa.
AČIŪ DRAUGAMS IR 
DRAUGĖMS!

Ilgokai LLD 10 kuopos na
riai ir spaudos rėmėjai kal
bėjo, rūpinos, kodėl per il
gai delsiama su mūsą spau
dos naudai pa.rengimais? 
Priežastis buvo visokie su
negalavimai parengimuose 

dirbančią draugą. Sakytum, 
juk galima ir be to pasiusti 
dešimkę - “Laisvei” arba 
“Vilniai”, ir laikraštis tau 
padėkos., Bet tai bus skau
džiai pažeistas mūsą drau
giškumas, sena draugą pa^> 
žintis.

Rugsėjo antrą dieną buvo 
labai karšta. Kai kuriuos'3 
draugus anūkai išsivežė Į,, 
pajūrius, kur vėsiau. Bet į į 
parengimą svečią susirinko - 
gražus būrys.

Prasidėjus programai,- 
pirmininkas paskelbė vardus 
kelią mirusią ir sergančią 
draugą. Vietinis veikėjas 
Juozas Kazlauskas ir vėl’ 
ligos prispaustas, negalėjo 
atvykti. Braniutė ir Antanas1 
Ramanauskai iš Sellersville/ 
Pa., kurie mus vaišindavo 
lietuvišku sūriu. Serga Drg? 
A. Ličius, Chesterietis, drg? 
Zambucevičiai, Reading,1 
Pa., K. ir A. Walantai, Egg 
Harbor, N. J., dėl sveikatos' 
susilpnėjimo neatvyko, bet 
spaudos naudai paramą pri
siuntė.

Mūsą parengimai, nors ir 
sunkiose sąlygose, duoda 
pelno mūsą spaudai, nes čia 
turime puikią moterą, kurios 
namie pagamina ir aukoja 
maistą, kuris šiuo laiku nėc 
svietiškai brangus. Taip 
buvo ir su šiuo parengimu.’ 
Maisto aukojo, rodosi, seka
mos draugės: P. Kaspariū- 
nienė, M. Cerkauskienė, A; 
Mačėnienė, Vladė, Paliepis-' 
nė (Philips), Nelaš (Nava- 
linskienė), Rožytė, A. Liau- 
danskas, H. Tureikienė; 
Maistas, vieną šviežios dar
žovės, kitą miltiniai gami
niai, paruoštas pagal lietu
višką skonį.

Turėjome ir labai gražią 
dainą programą. Kadangi 
Mildreda Stensleriene nega
lėjo pribūti, tai tuo pasirū
pino Daratėlė Murelienė. 
Buvo solą, duetą, ir visa 
grupė padainavo. Solo labai 
gražiai padainavo J. Kra- 
snitskas ir Nelė Ventienė. 
Spaudos reikalais lietuviškai 
ir angliškai žodį tarė “Lais
vės” redaktorius A. Bimba.

Beje, nugirdau Daratele ir 
Rožytę kalbantis, kad reikė tą 
ir čia Philadelphijoje suor
ganizuoti dainininką būrelį.

Padengimui parengimo iš
laidą aukojo sekami: K. 
Ciurlis $25, Dudonis $20. J-. 
Shaskas $15. Po $10: A. 
Lipčius, P. Gižauskas, J. 
Krasnitskas, A. Zambuce- 
vičius, E. Mulokaitįė, J. Dan
ley, P. Šlajus, F. Navar- 
dauskas, Ed. P. Walant, V. 
Litvinas. Po $6: A. Mačiū
nienė, M. Brazelis, K. Ma
čiūnas, A. Adomaitis, A. 
Pauliukaitis. Po $5: Kasy 
Walant, A. Bimba, K. Walant, 
A. Pivoriūnas, P. Kaspariū- 
nienė, Ilzė Bimbienė, J. Gry
bas, A. Liaudanskas, H. Fei- 
ferienė, Rožytė Merkiutė, A. 
Fergls, Mrs. Ferguson, 
Mos. N. Ferguson.

Parengime dalyvavo ne
mažai ir jaunuolią.

Parengimą laikome sėk
mingu, nes LLD 10 kuopos 
susirinkime komisija įteikė 
iždininkui dvi šimtines pęį- 
no.

Širdingai ačiū visiems, 
prisidėjusiems prie šiodąr- 
bo. R.-M.

0
ELIZABETH, N. J. Jung

tinės Farmą Darbininką uni
jos nariai ir ją rėmėjai de
monstratyviai piketavo Shop 
Rite krautuvę, kuri atsisąko 
prisidėti prie užstreikup&ą 
salotą boikotavimo.

WASHINGTON AS. Agri
kultūros departamentas rą- 
portuoja, kad rugpiūčio 15 d. 
farmą produktą kainos buyo 
pakilusios 20%.



4-tas puslapis

Jai artėjo garbingas 
gimtadienis

Vo BOVINAS
Margaret Valilionienė, o 

mergaitine pavarde Magde- 
lena Viltrakytė, gimė 1893 
metais. Šią mėty spalio 28 
dieną ji būtą minėjus savo 
80-tą gimtadienį. Ji gimė 
ir augo Majoriškią kaime, 
Vilkaviškio apskrityje. Jos 
tėvai Ignas ir Magdelena 
Viltrakiai buvo mažažemiai 
valstiečiai. M. Viltrakytė 
negalėjo tikėtis, kad jos tė
veliai sukrautų jai kraitį ar 
gausią pasogą. Ji savo jė
gomis žengė j gyvenimą.

Sulaukusi 17 metą, Vil
trakytė paliko suvalkijos 
kalnelius ir lygumas. 1910 
metais ji atvyko Amerikon. 
Pradžia jos gyvenimo buvo 
Brooklyne, N. Y., kriaučių 
siuvyklose. Čia ji pažino 
skirtumą tarp darbininko ir 
darbdavio, stojo i siuvėją 
profsąjungą (uniją). Tuo pa
čiu ji brendo klasiniai ir 
politiniai LSS 19-tos kuopos 
veikloje. Ten Viltrakytė su
tiko gyvenimo draugą Meką 
Valilionį. Gražioje santai
koje jiedu gyveno nuo 1919 
metą iki A. Valilionio mir
ties (jis mirė š. m. kovo 18 
dieną.).

Margaret Valilioniene 
buvo veikli narė visose pa
žangiąją lietuviu organiza
cijose, kaip LLS, LDS, Mo
terą susivienijime ir kitose. 
Žinoma, yra skirtumas būti 
nariu ir būti organizacijos 
veikėju - veikti kuopą valdy
bose, komisijose ir parengi
muose. Margaret Valilio
niene virš 50 metą vienaip 
ar kitaip tarnavo pažangioms 
organizacijom. Ir tais lai
kotarpiais, kai pažangiame 
judėjime kilo politiniai gin
čai, kai atsirasdavo “deši
nieji ir kairieji sparnai’’, 
M, Valilionienė, taip ir jos 
vyras Alekas, visuomet su
prato, kuri linija buvo tei
singa.

Pradžioje 20-to amžiaus 
vyrai, moterys, merginos 
veik masiniai emigravo iš 
Lietuvos kaimą j Amerikos 
miestus. Dauguma mūsą 
brolių ir sesučių buvo ma
žamoksliai, o kiti ir visai 
beraščiai. M. Valilionienė 
savo biografiniuose atsimi
nimuose labai kukliai pasa
ko - “aš savamokslė”. Ma
tyt, todėl ji taip uoliai ir 
rūpinosi savo ir kitą moterų 
mokslu, apšvieta. Prieš 
40-50 metą, Brooklyne veikė 
LLD (tuomet ALDLD) 81 mo
terų kuopa. Valilionienė 
moterų kuopoje jau veikė ne 
tik kaip eilinė narė, bet ir 
kitą švietėja. Štai kokį pra
nešimą randame 1931 metą 
“Laisvėje”:

“Draugė M. Valilionenė 
Brooklyn© valgią gaminimo 
specialistė, kuri yra teikusi 
dąug patarimą per šį skyrių 
ir A. L. D. L. D. moterų 
kuopos susirinkimuose, 
ateinantį pirmadienį kalbės 
oro bangomis apie tai, kaip 
pasirinkti naudingą sveikatai 
rrijaistą ir kaip jį pagaminti, 
kad nenustotą maistingu- 
nib”.
bTačiau M. Valilionienės 

paskaita nebuvo vien tik apie 
syeiko maisto gaminimą, 
nbrs ši tema anais laikais, 
gyvenantiems Amerikos in
dustrinių miestą sąlygose, 
bbvo svarbi. Bet Valilio
nienė paskaitoje dėstė visą 
LLD moterų kuopos visuo
meninę veiklą - ruošiamas 
paskaitas apie moterų darbą, 
ly^ą atlyginimą siuvimo in
dustrijoje. Taip pat ji ra
gino moteris dalyvauti kuo

pos sueigose, kuriose būna 
savitarpio lavinimosi pamo
kos apie rašybą, politiką ir 
kitais visuomeniniais klau
simais.

Žinoma, gyvenimas darė 
savo sprendimus. Dar prieš 
antrąjį pasaulinį karą A. ir 
M. Valilioniai atvyko į sau
lėtą Floridą. Jie įsikūrė 
Ft. Lauderdale miestelyje. 
Čia jie įsisteigė nuosavą 
užeigą, kaip sakoma, pradė
jo gyventi iš biznio. Si pre
kyba jiems gerai sekėsi, 
davė pakankamai santaupų 
senatvei. Tačiau ir tuo lai
kotarpiu Valilioniai nenutrū
ko nuo pažangaus judėjimo, 
jo spaudos ir organizaciją. 
Kiek vėliau, Margaret ir 
Alekas Valilioniai veikė sy
kiu su kitais iniciatoriais, 
kurie organizavo LLD 75 
kuopą Miamyje. M. Valilio
nienė greitai tapo kuopos 
sekretore, veikė renginių ir 
kitose komisijose.

Kai Miamyje buvo pradėta 
organizuoti Lietuvių socialis 
klubas, reikėjo įsigyti nuo
savą svetainę sueigoms, Va
lilioniai visu pilnumu įsi
jungė į LSK veiklą. Marga
ret nuo pat Klubo įsikūrimo 
veikė jo valdyboje. Per 
eilę metą ji atliko LSK už
rašų sekretorės pareigas^ 
Žymėtinas jos atsidavimas 
organizacijai. Margaret Va
lilionienė mirė (rugpiučio25 
d.) dar būdama, oficialiai 
narių išrinkta LSK sekreto
rė, LLD kuopos Kultūrinės 
veiklos komisijos narė, dar 
nepavaduota “Laisvės” va- 
jininkė. Tačiau ji jau pe
reitais metais jautė savo 
sveikatos trūkumus. Jos 
sveikata žymiai pablogėjo po 
Aleko Valilionio mirties.

M. Valilionienė jau pasku
tinį gyvenimo tarpsnį baig
dama, buvo sąmoninga iki 
paskutinės minutės. Pas 
lankytojus ji dar teiravosi - 
“kaip viskas, ką veikia or
ganizacijos?”.

Netekome geros ir nuo
širdžios veikėjos.

įvairenybės

LAZERIS AKLIESIEMS

Aklas žmogus iki šiol sau 
kelią susirasdavo paprasta 
lazdele. Dabar lazerio spin
duliai jo “akiratį” gali 
žymiai išplėsti. Amerikie
čių firma “Bionlks Instru
ments” Pensilvanijoje su
konstravo lazdą akliesiems, 
kuri jau daugiau kaip metai 
sėkmingai bandoma prakti
koje. Lazda siunčia lazerio 
spindulius trimis kryptimis. 
Siunčiamą bangą ilgis toks, 
kaip ir infraraudonų ją spin
dulių. Aparatą maitina ba
terijos, kurios išsikrauna po 
4 vai. naudojimo.

Iš pirmojo siųstuvo nu
kreipti žemyn spinduliai 
“užčiuopia” kelio kliūtis. 
Antrasis spindulių srautas 
nukreipiamas tiesiai į priekį 
ir siekia iki 3,6 m. Trečia
sis srautas ieško kliūčių 
galvos aukštyje.

Atsimušę į kliūtį, spindu
liai grįžta atgal ir paverčia
mi aukustiniais ar mechani
niais signalais.

Japonijos švietimo minis
terija praneša, kad per pa
staruosius 72 metus japonų 
ūgis padidėjo vidutiniškai 15 
cm. Trylikos metų paaug
liai “paaugo” 14,4 cm, o 
mergaitės - 15,5 cm.

LAISVĖ

Grupei Klaipėdos projektuotojų ir statybininką užvisuo- i aprūpintą naujasia technika 
meninį prekybinį centrą paskirta 1973 metą TSRS Ministru įmonių pastatymą nugriautą 
Tarybos premija. ‘įmonių vietoje, naują pra-

Centrą, kuris yra naujame mikrorajone netoli Žemaičiu j monės šaką sukūrimą, ją 
plento, sudaro universalinė parduotuvė, restoranas, knygy- ! aprūpinimą kvalifikuotą dar
nas, kino teatras, rysią skyrius. ’ bininką ir specialistą ka-

NUOTRAUKOJE; visuomeninio prekybinio centro frag- ' drais.
mentas.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

Tarybų Lietuvos mašinų
gamybos ir metalo apdirbimo 

pramonės išvystymas
K. STR1

Pirmiausia, nuo ko buvo 
pradėta.

1939 m. Lietuvoje veikė 
120 mašiną gamybos ir me
talo apdirbimo pramonės 
įmonių, kuriose dirbo tik 
3,618 darbininką. Kitais žo
džiais tariant, 1939 m. šios 
pramonės šakos lygis buvo 
žemesnis, negu 1913 m. - 
tais metais 33-se įmonėse 
dirbo 4,600 darbininką. Tokį 
smukimą paaiškina ta aplin
kybė, kad Lietuva, po Spalio 
socialistinės revoliucijos 
iškritusi iš buvusios carinės 
Rusijos sistemos, neteko 
plačių Rusijos rinką. Nepa
jėgdama konkuruoti užsienio 
rinkoje, buržuazinės Lietu
vos mašinų gamybos ir me
talo apdirbimo pramonė pra
rado vystymosi perspektyvą.

Apsidraudus protekciniais 
muitais nuo užsienio konku
rencijos, Lietuvos buržuazi
ja nebuvo suinteresuota in
vestuoti papildomus kapita
lus šios pramonės šakos 
vystymui. Tad natūralu, kad 
gamybinė šios pramonės 
bazė tapo silpna, įrengimai 
pasenę ir susidėvėję. Ga
myboje vyravo rankinis dar
bas. Įmonės susmulkėjo. 
1939 m. mašiną gamybos ir 
metalo apdirbimo pramonė 
sudarė 4.8% visos pramonės 
lyginamojo svorio, kurioje 
dirbo 9.4% visą pramonės 
darbininką.

Nesudėtinga buvo ir šios 
pramonės šakos įmonių ga
minama produkcija. Dau
giausia buvo gaminami me
taliniai indai, vinys, viela, 
statybiniai apkaustai, radia
toriai, vamzdžiai, papras
čiausios žemės ūkio maši
nos - arklinės kuliamosios, 
plūgai, akėčios, arkliniai 
grėbliai ir pan. Sudėtinges
nę produkciją - stakles, va
riklius, kompresorius, elek
tros ir radiotechnikos reik
menis, instrumentus - Lie
tuva buvo priversta impor
tuoti.

BEVEIK VISKAS Iš NAUJO
Tad atkūrus Lietuvoje ta

rybų valdžią ir įsijungus į 
tarybinių tautų šeimą, taip 
kitą krašto industrializavi
mo uždavinių, vienas svar
biausią buvo mašinų gamy
bos ir metalo apdirbimo pra
monės pertvarkymas, jos 
spartus išvystymas. Buvo 
būtina nedelsiant paleisti į 
darbą buržuaziniais metais 
užkonservuotus gamybinius 
įrengimus, rekonstruoti ir 
išplėsti veikiančias, statyti 
naujas įmones.

Kai kas buvo padaryta jau 
1940-1941 m. Vienokprasi- 
dėjęs Didysis Tėvynės karas 
ne tik nutraukė pradėtus dar
bus, bet ir padarė didžiulius 
nuostolius. Pakanka pami
nėti, kad hitleriniai okupan
tai, traukdamiesi iš Lietu
vos, sugriovė Kauno “Meta
lo”, “Pergalės” metalo, N. 
Vilnios staklių gamyklas, 
Vilniaus radijo gamyklą 
“Elektrikas”, Kauno auto
remonto dirbtuves ir daugelį 
kitą įmonių. Vien metalo 
apdirbimo pramonėje buvo 
susprogdinta ar apiplėšta 
apie 90% įmonių. Traukda
miesi iš Lietuvos okupantai 
išvežė 1127 metalo plovimo 
stakles, 815 kalvystės-pre- 
savimo įrengimą, 89 elekt-
rinio ir autogeninio suvirini
mo įrengimus, didesniąją 
dalį elektros motorą ir šim
tus kitą įrengimą, be kurią 
išlikusią apysveikių įmonių 
darbas buvo neįmanomas.

Išvadavus Lietuvą, teko 
beveik iš naujo kurti maši
ną gamybos ir metalo ap
dirbimo pramonę. Ir atkurti 
ne šiaip, vadovaujantis šios 
pramonės prieškarinio sto
vio modeliu. Jau pirmaisiais 
pokario metais buvo siekia
ma nustatyti racionaliausią 
šios pramonės vystymo 
kryptį.

GAMYBOS POBŪDŽIO 
PASIRINKIMAS

Tarybą Lietuvoje nebuvo 
tinkslinga vystyti tokias sun- 
kioslo pramonės šakas, ku
rios reikalauja daug metalo 
ir tokią žaliavą perdirbimo 
(pav., akmens anglies, naf
tos), kurią Lietuvoje nėra, o 
pervežimas tolimas ir bran
gus. Atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuva arti išvystytą Le
ningrado ir Maskvos, taip 
pat Latvijos ir Estijos pra
moninių rajoną, respublikoje 
buvo numatoma vystyti to
kios krypties sunkiąją pra
monę, kuri reikalavo daug 
kvalifikuoto darbo, gaunant 
transportabilią ir aukštos 
vertės produkciją.

Kitais žodžiais tariant, 
Lietuvoje tikslingiausia buvo 
specializuotis sudėtingą ma
šiną, staklių, plataus varto
jimo metalo ir elektros ga
minių gamyboje. Galimybę 
specializuotis, plačiai vys
tant kooperavimoryšius, ap
sprendė Lietuvos pramonės 
buvimas TSRS liaudies ūkio 
sistemoje, racionalus socia
listinių gamybinių jėgų iš
dėstymo principas, galimybė 

remtis bendrasąjungine eko
nomine baze ir įvairiapusiš
kas ekonominis bendradar

biavimas su kitomis tarybi
nėmis respublikomis.
Į

■ KITŲ TARYBINIŲ TAUTA
I TALKA IR PARAMA
i

Ir iš tikrųjų: imtis spręsti 
tokius sudėtingus ir daug 
lėšų reikalaujančius uždavi
nius be kitą tarybinių respu
bliką paramos būtą neįma
noma. Kalba ėjo apie visos 
eilės naują, specializuotą,

Parama, kurią suteikė ki- 
’ tos tarybinės respublikos 
I tiek pirmaisiais pokario me- 
i tais, tiek vėlesniu laikotar- 
i piu atkuriant ir išvystant 
I mašiną gamybos ir metalo 
■ apdirbimo pramonę yra neį- 
j kainuojama. Sąjunginės res- 
' publikos siuntė į atstatomas 
ar naujai statomas įmones 

i įrengimus ir mašinas, žalia
vas ir įvairiausias specia
lias medžiagas. Štai tik porą 
pavyzdžių: naujai pastatytai 
Vilniaus elektros skaitiklių 
gamyklai įrengimus atsiun- 

i te 42 kitą respublikąpramo- 
I nės centrai - Maskva, Le
ningradas, Sverdlockas, 
Vladimiras, Tula, Ryga, Ta
linas ir kt.; kelios dešimtys 

i miestą atsiuntė įrengimus 
i Šiaulių dviračių gamyklai, 
i tame tarpe - Maskva, Lenin- 
i gradas, Kijevas, Minskas, 
; Tbilisi, Talinas, Gorkis, 
Odesa, Kuibyševas, Vitebs

kas, Charkovas, Saratovas, 
Novočerkaskas, Sverdlovs- 
kas ir daugelis kitą. Panaši 
parama buvo suteikta vi
soms pokario metais pasta
tytoms, rekonstruotoms ir 
išplėstoms įmonėms. Salia 

■to, kitos respublikosaprūpi- 
no šias įmones reikalingo
mis žaliavomis ir medžiago
mis. Pavyzdžiui, metalą 
tiekė virš 40 kitų respublikų 
pramonės centrų.

IR RYŠIAI SU KITAIS 
ŠALIES RAJONAIS

Išaugus Lietuvos mašiną 
gamybos ir metalo apdirbi
mo pramonės apimčiai, iš
ryškėjus jos specializacijai, 
išsiplėtė kooperatiniai ry
šiai su kitais šalies ekono
miniais rajonais. Pavyz
džiui, Vilniaus elektrinio su
virinimo įrengimų gamyklai 
įvairius mazgus, variklius, 
dizelius ir kitas reikalingas 
sudėtines dalis komplektuo
jamiems suvirinimo agrega
tams tiekia virš 100, ketaus 
liejinius, žaliavas ir įvai
rias medžiagas - virš 150 
kitų respubliką gamyklą; 
Šiaulių dviračių gamykla be
veik 5 tūkst. pavadinimą 
dalis ir medžiagą gauna iš 
beveik 150 kitą respubliką 
pramonės įmonių ir pan.

Kuriant iš esmės naują 
respublikos mašinų gamybos 
ir metalo apdirbimo pramo
nę, itin opus tapo specialis
tą ir kvalifikuotų darbininkų 
klausimas. Ir šioje srityje 
kitos tarybinės respublikos 
atėjo į pagalbą. Savo aukš
tosiose ir specialiosiose vi
durinėse mokyklose bei ga
myklose jos padėjo ruošti 
nacionalinius lietuvių ka
drus, galinčius valdyti naują 
ir sudėtingą techniką.

Parama, vystant mašinų 
gamybos ir metalo apdirbi
mo pramonę, buvo teikiama 
ir kitomis formomis: pa
ruošiant statomų įmonių 
techninę dokumentaciją, pa
dedant įsisavinti naują tech
niką, tobulinant technologi

Penktadienis, Bugsėjo (September) 14, 1973

nius procesus, darbo organi
zaciją, įsisavinant naujos 
produkcijos gamybą ir pan. 
TIK BENDROMIS 
PASTANGOMIS BUVO 
GALIMA PASIEKTI

ši įvairiapusė parama, 
suteikta Lietuvai atkuriant 
ir išvystant mašiną gamy
bos ir metalo apdirbimo pra
monę, rodo praktikoje pasi
reiškiančius tarybinių res
publiką tarpusavio santy
kius, pagrįstus tarpusavio 
bendradarbiavimu ir abipuse 
parama, padedančius likvi
duoti vieną respubliką eko
nominio išsivystymo atsili
kimą nuo kitą, šio bendra
darbiavimo pagrindu pokario 
metais respublikos mašiną 
gamybos ir metalo apdirbi
mo pramonės veidas neatpa
žįstamai pasikeitė.

Pastačius dešimtis stam
bių įmonių, buvo sukurta 
eilė naują šios pramonės 
šaką, tame tarpe - metalo 
piovimo staklių, elektromo- 
torą, tiksliąją elektros ma
tavimo prietaisą bei apara
tūros, garo turbiną, suviri
nimo aparatu, dažymo apa
ratą, statybos įrengimą, 
skaičiavimo mašiną, radijo 
aparatūros, televizorių, dvi
račių ir eilės kitą. Kartu 
žymiai išaugo šios pramo
nės šakos lyginamasis svo
ris bendroje respublikos 
pramoninėje gamyboje, jau 
1970 m. užimdamas 111,500 
darbininką arba 32,7% ben
dro respublikos darbininką 
skaičiaus.

IR LIETUVOS PARAMA 
KITOMS RESPUBLIKOMS

Su kitų tarybinių respu
blikų parama atkurusi ir iš
vysčiusi mašiną gamybos ir 
metalo apdirbimo pramonę, 
Lietuva įgijo galimybę ir 
pati suteikti paramą kitoms 
respublikoms, pasiųsdama 
savo gaminius ją pramonės 
įmonėms. Iš esmės pasi
keitė respublikos mašiną ga
mybos ir metalo apdirbimo 
pramonės ryšių su užsienio 
šalimis pobūdis, šiuo metu 
šios pramonės šakos įmo
nės eksportuoja savo pro
dukciją beveik į 80 šalių, o 
siunčiamą gaminių nomen
klatūroje - vieš 60 pavadi
nimą. Pirmaujančią vietą 
siunčiamos į užsienį pro
dukcijos tarpe užima freza- 
vimo, šlifavimo, gręžimo 
staklės, elektrinio suvirini
mo įrengimai, elektros 
skaitikliai, kompresoriai, 
dažymo aparatai, skaičiavi
mo mašinos, matavimo prie
taisai, santechniniai įrengi
mai, dulkią siurbliai, dvira
čiai ir daugelis kitą.

Nuo metalinių indą, vielos, 
vinių, radiatorių iki skaičia
vimo mašinų, televizorių, 
radio aparatūros - štai tas 
kelias, kurį nuėjo Lietuvos 
mašiną gamybos ir metalo 
apdirbimo pramonė tarybą 
valdžios metais brolišką ta
rybinių tautų šeimoje.

TIRPSTANTIS PLUOŠTAS
Pluoštą, kuris tirpsta van

denyje greičiau už cukrų, su
kūrė Taškento tekstilės ir 
lengvosios pramonės insti
tutas. Pluoštas pavadintas 
“uzbalonu”. Jis gaminamas 
iš pigios medvilnės celiulio
zės.

Dabar tekstilininkai pra
dės austi tikra šių žodžių 
prasme ažūrinius audinius. 
Anksčiau jų gamyba buvo ri
bojama, kadangi paprastoms 
audimo staklėms labai ploni 
siūlai netikdavo.

Naujasis pluoštas bus nau
dojamas medicinoje, lengvo
joje ir maisto pramonėje ir 
kt.

Svečias iš Amerikos
Rugpiūčio 17 dieną netikė

tai mus, Lietuvos žemės ūkio 
akademijos darbuotojus ir 
studentus, aplankė mielasis 
floridietis Jonas Smalens- 
kas. Jis pradžiugino mus 
atvežęs iš tolimos Floridos 
gėlių sėklą ir kitą vertingą 
dovaną.

Svečias apžiūrėjo svar
biausius Lietuvos žemės 
ūkio akademijos objektus, 
domėjosi jos įsikūrimo is
torija, o taipgi sunkiais 
mokslo keliais pirmąją Lie
tuvos agronomą Mikalojaus 
Katkaus ir kitą, kurie cariz
mo laikais pusbadžiai gyven
dami siekė mokslo šviesos. 
Tačiau mažai lengvesnės, 
darbo žmonių studentą, gy
venimo ir mokslo sąlygos 
buvo ir buržuazinio Lietuvos 
valdymo metais, o todėl dar
bininkų ir vargingąją val
stiečių vaikai akademijoje 
mokintis negalėdavo.

Drg. Smalenskas asme
niškai pamatė, kad tik Ta
rybų Lietuvoje studentams 
sudarytos puikiausios sąly
gos mokintis ir gyventi: 
mokslas nemokamas, stu
dentams mokamos stipendi
jos, pastatyti nauji penkių 
aukštą centriniai rūmai su 
penkiais šimtais auditoriją 
ir laboratoriją studentą 
mokslo reikalams, dideli ir 

i gražūs žemės ūkiomechani- 
j zacijos rūmai, kur mokinasi 
studentai inžinieriais me
chanikais ir elektrikais, iš
didžiai šviečia šeši, puikūs, 
po keturis aukštus, studentą 
bendrabučiai, kuriuose gy
vena apie 2,600 studentą. 
Drg. Smalenskas žiūrėjo į 
linksmą studentiją ir džiau
gėsi, kad dabar tiek daug 
jaunimo mokinasi. Darbuo 
tojai ir studentai padėkojo 
drg. Smalenskui už aplanky
mą ir palinkėjo jam kuo ge
riausios sveikatos bei lai
mingos kelionės.

A. GUĖIŪNIETIS

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos pirmas su

sirinkimas po atostogų įvy
ko rugsėjo 2 d. pas Ch. Us- 
tupą. Dėl karšto oro nedaug 
narių tedalyvavo.

Pirm. Ch. Ustupas atidarė 
susirinkimą 2 vai. po pietą. 
Skaitytas birželio mėnesio 
susirinkimo protokolas ir 
priimtas.

Išduotas raportas iš įvy
kusio birželio 17 d. spaudos 
naudai pikniko, kuris davė 
$133.81 pelno, kuris buvo 
tuoj išaukotas spaudai: 
“Laisvei” $50, “Vilniai” 
$50 ir “Daily World” $25. 
Raportas komisijos busu va
žiuoti į “Laisvės” pikniką 
Worcesteryje. Pasirodo, 
kad busas buvo nepripildy- 
tas ir davė nuostolių virš 
$25, kuriuos kuopa turėjo 
padengti. Buvo pasiūlyta 
turėti dar vieną šią vasa
rą spaudos naudai parengi
mą. Sumanymas paliktas 
kuopos valdybai. Gaila, kad 
mūsą vyriausią parengimų 
šeimininkę Anna Markevi
čienę ištiko skaudi nelai
mė. Krautuvėje vaikščioda
ma parpuolė, ir dešinės ran
kos kaulas arti peties plyšo. 
Gydosi namie, 102 Ford St. 
Mes tik ją vieną beturime, 
kuri apsiima parengimuose 
vadovauti. Vėlinu draugei 
greitai sustiprėti ir vėl da
lyvauti su mumis.

S. RAINA RD

MICHIGAN CITY, Ind. Su
kilę kaliniai buvo pasigrobę 
3 sargus. Bet sukilimas 
buvo greit numalšintas ir 
sargai išlaisvinti.

4
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ŠEIMOS ISTORIJA

/INCO SAVUKO SIMTOJO GIMTADIENIO PRISIMINIMUI
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103 GREEN STREET SALĖJE. PIETŪS BUS DUODAMI 1 VAL. BUS IR MENINĖ PROGRAMA

VINCAS SAVUKYNAS

Vincas Savukas (Savuky
nas) gimė 1873 metais Lie
tuvoje, Smarliūnų kaime, 
Veisėjų rajone. 19-ojo am
žiaus pabaigoje, 1891 me
tais, aštuoniolikametis Vin
cas Savukas atvyko į Ameri
ką, tuo metu garsėjančią kaip 
"aukso” sali. Vincas apsi
gyveno Pitsburge, Pa., gavo 
darbą plieno išidrbystėje. 
Amerikoje jaunas Savukas 

, iirbo, taupė, bet ilgai neri
mo. Kiek susitaupęs, jis 
grižo Lietuvon, bet ir ten tik 

/ pasidaręs, susiradęs gyve
nimo draugę Eleną Švitraite, 
Vincas Savukas sykiu su Ele- 
nute 1903 metais vėl atvyko i 
JAV. Apsigyveno Dubois, 
Pa., miestelyje.

Šiuo metu Vincas gavo 
darbą anglies kasyklose. 
Tačiau Amerikoje darbas 
nepastovūs, nedarbas - tai 
kapitalizmo sistemoje chro
niška liga. Taip atsitiko ir 
Vincui Savukui. Paleistas 
iš darbo, Vincas ir jo žmona 
vėl grįžo Lietuvon ir ten 
bandė ūkininkauti. Bet ir 
šiuo metu Vincui nepavyko 
sukurti patenkinantį gyveni
mu senoje tėvynėje. Reikėjo 
ieškoti pastovesnio gyveni
mo- tikslo ir darbo svetur.

T^ai vėl buvo Amerika jau 
pastoviam jų gyvenimui ir 
darbui. Amerikon atvyko ir 
Vinco broliai (Juozas ir An- 
'tanas Savukai - jau mirę), 
visi jie apsigyveno Portage, 
Pa.

Kai Vincas Savukas atvy
ko į Amerikos žemyną, jis 

.čia dar nerado išaugusio pa
žangaus lietuvių darbininkų 
judėjimo.

Tada dar nebuvo gimusi 
socialistinė "Kova”, "Lais
vė”, "Vilnis” ir kiti laik
raščiai. Klasinį supratimą 
Vincas Savukas gavodirbda-^ 
m as kasyklose.

Žinodamas keletą kalbų, 
Vincas Savukas tapo veikėju 
ir vadovu tarpe Įvairių tau
tybių emigrantų, kurių di
džiuma dirbo kasyklose ir 
geležies industrijoje. Vin
cas veikė mainierių unijoje.

Tarpe lietuvių Vincas Sa
vukas organizavo LLD, pa
skiau LDS kuopas, dalyvavo 
jų veikloje. Savukų šeima 
platino "Vilnį”, "Laisvę” 
ir kitus laikraščius.

1917 metų Spalio socia
listinė revoliucija dar labiau 
sutvirtino V. Savuko idėjiš
kumą, nes socializmo idea
lai jau tapo pasaulio istori
joje realizuoti. Tačiau Vin
cas jau nesulaukė socialisti
nės santvarkos savo buvu
sioje tėvynėje Lietuvoje.

Auto avarijoje Vincas Sa
vukas tapo mirtinai sužeis
tas. Jis mirė 1934 metais, 
sulaukęs dar tik 61 metų 
amžiaus.
VINCO SAVUKO SEIMĄ

Vincas ir Elena Savukai 
išaugino Amerikos visuo
menei naudingą 6 narių šei- 

į mą: dukras Oną, Mildą, 
i Moniką ir Miriam, ir sūnus 
v Edvardą ir Raymondą. Visi 

jie sukūrė šeimas, išaugino

i

gerą pulkelį anūkėlių. Tik 
Onutė (po vyru Anna Denne) 
mirė pačiame gyvenimo gra
žume, 1961 metais, susi
laukusi 57 metu amžiaus, c

Lietuvių judėjime Ona Sa- 
vukaitė buvo veikli pažangie- 
tė nuo pat jaunatves. Ji įsi
gijo mokytojos profesiją, ku
rioje visą laiką ir dirbo. 
Lietuvių veikloje Onutė ėjo 
savo tėvelio pėdomis, bend
ravo su laisviečiais ir vil
niečiais.

Ji buvo aktyvi ir profesi
nėje Mokytojų federacijoje 
(sąjungoje).

Anglies kasyklų mieste
liuose mažai kas turėjo pa
kankamai žinių ir pilną su
pratimą apie pirmą pasaulio 
istorijoj socialistinę Tarybų 
Sąjungą ir jos pasiekimus 
socializmo statyboje. Ir 
štai, Ona Savukaitė ir jos 
jaunesnioji sesutė Milda 
(Mildred) iš angliakasių ra
jonų gal būt buvo pačios pir
mutinės lietuvaitės, kurios 
1937 metais vyko aplankyti 
Lietuvą ir Tarybų Sąjungą 
ir savo akimis pamatyti so
cializmo šalį.

Jos grįžo iš Tarybų Są
jungos dar labiau įsitikinu
sios socializmo idealais. 
Savo veikloje tarp amerikie
čių ir lietuvių Savukaitės 
paskleidė savo patyrimą ir 
įsitikinimus, kad socializ
mas veda pasaulį į gerovę 
ir taika. <

ELENA SAVUKYNIENĖ
Vinco Savuko žmona Ele- i 

na Savukienė, jaunosios šel- > 
mos mylima mamytė, mirė 
1971 metais. Ji gimė ir 
augo Lietuvoje,. Amerikoje ; 
ji išaugino šeimą, sulaukusi 
nepaprastai ilgo amžiaus. 
Jai trūko tik 7 metų iki 
šimto, mirė 93 metų am
žiaus. Liūdesyje ji paliko 
savo sūnus, dukras ir anū
kus, išskiriant tik jos vy
riausią dukrelę Onutę, kuri 
mirė virš dešimties metų 
anksčiau.

Elena Savukienė, kaip ir 
jos vyras, buvo pažangi mo
teris, skaitė "Vilnį” ir 
"Laisvę”. Ji mylėjo savo 
buvusią tėvynę Lietuvą. An
trojo pasaulinio karo metu 
ir vėliau Savukienė daug dar
bavosi Lietuvos žmonių pa
galbai. Ji rinko ir pati auko
jo drabužius ir kitus reik
menis, kurie buvo siunčiami 
nukentėjusiems nuo karo 
tautiečiams Lietuvoje. Ele
na Savukienė, kaip ir jos 
velionis vyras Vincas, pelnė 
didžią visuomeninę pagarbą..

Šiuo metu pažangiame lie
tuvių judėjime iš Savukų šei
mos apsigyvenusi tarp mūsų 
yra Milda (Mildred Friberg), 
dirbusi ilgus metus "Vil
nies” administracijoje. Ji 
yra visuomenininke, pažan
giosios ideologijos prele
gentė. Milda Savukaitė ge
rai žino mūsų organizacijų 
praktinę ir principinę veiklą.

Hartford, Conn.
Po kelių savaičių atostogų 

Laisvės choras susirinko 
repeticijai, vėliau buvomėn. 
mitingas. Ūpas buvo geras, 
nes gavo du gerus daininin
kus lavintais balsais, A. 
Krykščius ir M. Zembulis 
įsirašė į chorą. Linkime 
jiems geros sėkmės ir 
draugystės tarp dainininkų 
ir bendrai pažangiųjų žmo
nių. Bus malonu bendrai 
dainuoti lietuvišką dainą 
įvairiuose parengimuose.

šiuo laiku choras yra pa
kviestas dainuoti vietiniame 
parengime mūsų laikraščio 
"Laisvės” naudai spalio 28 
d. savoje salėje, 1 vai. 
popiet. Kviečiami dalyvauti 
vietiniai ir iš kolonijų, šį 
kartą programa bus įvaires
nė, kadangi šiemet Lietuvos 
sostinė Vilnius švenčia 650 
metų sukaktį, tai nutarėme 
padainuoti specialią dainą 
"Vilniuj žydi liepos”, o Onu
tė šilkienė padeklamuos 
eilėraštį apie Vilnių.

Choro mokytoja Wilma ir 
choras prašo visų lankyti 
pamokas. Labai pasigenda
me gerų dainininkų Rožes ir 
Juozo Chernauskų.

Dėkui gerajai meno my
lėtojai, kuri Olympia parke 
padovanojo Wilmai dovaną. 
Wilma visus pavaišino 
skaidriąja ir šokoladu.

Hartforde, kaip tyčia, ser
ga daug pažangiečių. Anas
tazija Saurusaitis buvo ligo
ninėje. širdis šlubuoja. Da
bar namie gydosi. Reiškia 
padėką mielajai Louisai už 
taip didelį rūpestį bei patar
navimą. Taipgi visiems ki
tiems.

šiuo metu ligoninėje ran
dasi George Silks, Baltolio- 
nis ir Ruman. Greenwood 
Conv. Home randasi W. Bra
zauskas, Kavaliauskas ir 
Dzikienė. Jie visi pažan
gūs, parengimus lankydavo. 
Choras linki jiems nesveika
tą nugalėti ir vėl su mumis 
dalyvauti.

•

Darbo Dienoje buvome nu
vykę į Waterbury aplankyti 
kapines. Vyko Louise, Con
nie ir Elena. Louise parodė 
draugės Karpavičienės kapą. 
Gaila, dar jauna mirė. Ap
lankėme Žemaičių ir kitus 
kapus. Kapinės atrodo, kaip 
gražus parkas. Džiaugiuosi

ONA SAVUKYNAITĖ
Ji gerai pažįsta socialistinį 
pasaulį. Tarybų Lietuvoje 
ji lankėsi 1967 ir vėl 1970 
metais. Praeitais metais ji 
keliavo po Rytų Europos so
cialistines šalis. Retėjant 
senesniosios kartos eilėms, 
Milda Savukaitė, kaip ir 
kitos, yra nepavaduojama 
veikėja pažangiame lietuvių 
judėjime ir jo organizacijo
se. V. B. 

nusipirkusi sau ir savo vyrui 
vietą. Jaučiuos turtinga, nes 
turiu savo žemės sklypą.

Aplankėme Joną ir Mary
tę Ulozus. Gražiai jie gy
vena, skaniai mus pavaiši
no. Dėkui Marytei už triūsą 
ir linkime, kad koja užgytų 
iki parengimų.

Waterbury je rengiamas 
parengimas sekmadienį, 
rugsėjo 16. Jeigu kas my
lėtų važiuoti, skambinkite: 
246-2403, nuvešime. Mil
dred Stensler su savo daini
ninkais atvyks iš New Yorko 
apylinkės. Įdomu bus pa
siklausyti. Iki pasimatymo.

E. B.

Dėmesio
Hartfordo Lietuvių Namo 

Bendrovė rengia pietus sek
madienį, rugsėjo 23, 1:30 
valandą, Laisvės salėje, 157 
Hungerford St. Kaina $4. 
Seimininkės kviečia visus 
dalyvauti ir atnešti dovanė
lių dėl Tae C up Action.

Būtinai prašomi šėrinin- 
kai nepamiršti tos dienos.

Turėsime linksmą būrelį 
draugų, gal ir dainų. Lauk
sime. Iki pasimatymo!

Kom.:
J. DE CARLO
H. CARLSON 

(37-38)

Los Angeles, Cal.
šių metų rugpiūčio 19 die

ną buvo suruoštas LLD 145 
kuopos ir LDS 35 kuopos vi
durvasario piknikas mūsų 
bičiulių Cesterio ir Sofijos 
Kent gražiame kieme, Down
er, Calif. Dėl svečių pato
gumo Cesteris įdėjo daug 
darbo, paruošę uždangas nuo 
saulės, kad būtų pavėsis, pa
rūpino stalus ir kėdžių, kad 
visiems būtų patogu praleisti 
šiltą vasaros dieną. Jauni
mas maudėsi šilto vandens 
baseine ir gėrė spindulius 
saulės atokaitoje. Senesnieji 
pavėsyje šnekučiavo ir vai
šinosi gaivinančiais gėri
mais.

Pikniko šeimininkės pa
ruošė lietuviško skonio pie
tus - dešrų, tušintų kopūstų, 
kugelio ir desertui pyrago. 
Maisto paruošimui pasidar
bavo M. Railienė, S. Kent, 
M. Werbick ir Sakalienė. 
Pietus pateikti dar padėjo 
iš Sun City atvykusi EI. Zi-

FORT LAUDERDALE, FLA.

Mirus

Margaret Walley - Vai i I ion i enė
1973 m. rugpiūčio 28 d.

Reiškiame giliausią užuojautą mūsų mielos pažangiųjų 
organizacijų narės draugams, artimiesiems bei giminėms.

T. Kuzenka 
Blanche White 
A. Miller 
Stella De Counte 
A. Zasluzeniuk 
Joe from Brooklyn 
T. & A. Benney 
T. Boyciw 
Walter Prymak 
A. Friend 
V. & A. Nevins 
C. & A. Becker 
R. & J. Stepankevičiai 
Alice Johns 
C. & A. Aimantai 
A. & N. Procyszyn 
O. & P. Rygiel 
Mildred Friberg 
V. & M. Bovinas 
J. Smalenskas 
J. & M. Kanceriai 
John Andrius 
J. & P. Magerowsky 

linskienė. O vyrai atliko 
jiems pavestus darbus prie 
bačkelių ir baro.

ŠUNYS SAUGOS MOKYKLAS

Los Angeles apylinkėje 
kas metai vandalai išdaužo 
mokyklų langus, sužaloja 
baldus, net išdrasko knygas. 
Nuostolių padaro už milijo
nus dolerių. Kad apsaugoti 
nuo vandalizmo mokyklas, 
mokyklų apšvietos taryba 
nutarė samdyti šunis. Tam 
tikslui išlavino didelius 
šunis ir jų prižiūrėtojai 
atves vakare į mokyklas, o 
rytą vėl šunis pasiims, šu
nys naktį saugos mokyklas, 
vandalams pasirodžius šu
nys pakels aliarmą, los ir 
puls.

Mokyklų tarybai šunis 
nuomoti kainuos 60 dolerių į 
mėnesį. Pasirodys, ar šu
nys sugebės apsaugoti gar
bingas mokslo institucijas.

KALIFORN IETIS

St. Petersburg, Fla.
w MIRE

Rugpiūčio 28 d. mirė Ro
jus Rūkas. Buvo 79 m. am
žiaus. Paliko liūdinčius 
žmoną, Sharlet dukrą ir žen
tą Smailic, vieną anūką ir 
proanūkių. Buvo palaidotas 
30 d. rugpiūčio mėn. Sylvers 
Abbey Mausoleume.

Rojus Rūkas buvo 45 kp. 
narys ir Dainos mylėtojų 
choristas.

Atsisveikinimo kalbą pa
sakė Adelė Pakalniškienė. 
Choras padainavo momentui 
tinkamas dainas. Vadovavo 
A. Pakalniškienė.

Reiškiu gilią užuojautą ar
timiesiems.

LIGONIAI
Po rimtos operacijos Pra

nas Vaitkus jau sugrįžo į 
namus. Jaučiasi gerai, svei
kata gėrėja.

Susirgo Petronėle Sime-, 
nienė. Randasi General Me
tropolitan ligoninėje.

Linkiu ligoniams greit su- 
sveikti.

PRANEŠIMAI
Rugsėjo 15 d. 45 kuopos 

parengimas ir pietūs.
Rugsėjo 22 d. L. S. C. 

klubo parengimas ir pietūs.
Prašom visų įsitėmyti. 
Vietas 314 15 Ave. So.

V. B-nė

Bertha White 
V. & J. Zutrai 
A. N. Iešmantai
R. & M. Chuladai 
J. & S. Thamsonai
A. & E. Švėgždai 
St.’ Grublin
B. & S. Zavis 
A. Bečienė
V. & E. Stankai
I. Robinson 
Steve Yurewitz 
Julia Yurewitz 
Joe Vigan
F. & A. Rastic 
Helen Hinman 
M. Cvirka 
Joe. Balčaitis
J. & U. Daugirdai
G. Suvak
J. & M. Krupps
S. Kanapė
F. & M. Kvietkai

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 28 kp. valdyba ir 
nariai rengiasi prie paren
gimo, kuris yra ruošiamas 
spaudos naudai. Įvyks sek
madienį, rugsėjo 16 dieną 
Klubo svetainėje, 103 Green 
St.

Tikietai jau yra platinami 
ir daug žmonių pažadėjo at
silankyti į mūsų tą paren
gimą. Mes norime pakviesti 
ir tuos, kurių negalima su
tikti ypatiškai, kurie gyvena 
toliau nuo Waterburio. Taip
gi kitų kolonijų draugus iš 
Hartford, Bridgeport, New 
Haven ir kitų miestelių, at
silankyti ir paremti mūsų 
spaudą.

Pietūs bus duodami 1:00 
valandą dieną, šeimininkės 
stengsis pagaminti valgius 
geriausiai, kaip jos gali, ir 
kurie atsilankysite ant pietų, 
visi būsite patenkinti.

Draugai iš New Yorko ke
tina atsilankyti ir duoti me
ninę programą.

VISUS KVIEČIA KOMISIJA

LIGONIS

Charles Lušas, mūsų 
"Laisvės” skaitytojas ir 
pramogų lankytojas sunkiai 
susirgo ir buvo nuvežtas į 

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

$1.00 Nuolaida “Laisvę” Naujai 
Užsisakantiems Amerikoje

Į Lietuvą nuolaidos nėra, nes brangiai 
kainuoja ten laikraščio pasiuntimas.

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENA IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ina $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30;
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tofcie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 259. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 509.
KREDITĄ UZ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$15,000 FONDAS
Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite "Laisvę” Savo Giminėms
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

Waterburio ligoninę rugpiū
čio 21 d. Linkiu jam greitai 
susveikti, kad jis vėl galėtų 
grįžti Į savo namus.

GARBINGAS GIMTADIENIS

Ona Zuraitienė "Laisvės” 
skaitytoja, kuri gyvena Oak
ville, Conn. apvaikščiojo 
savo 83-ąjį gimtadienį. 
Sako, kad ji jaučiasi neblo
gai. Aš linkiu jai sulaukti 
dar daug daug gimtadienių.

M. SVINKŪNIENE

OTTAWA, Kanada. 2,000 
streikuojančių geležinkelie
čių piketavo parlamentą, 
kuris nutarė laužyti streiką. 
Geležinkeliečių unijos nusi
tarė kovoti prieš valdžios 
pastangas sulaužyti streiką.

MUNICH AS, Vak. Vokieti
ja. Tarptautinėje branduoli
nių fizikų konferencijoje da
lyvavo daugiau kaip 1,000fi
zikų iš daugelio šalių. Ta
rybų Sąjungos delegacija 
buvo skaičiumi didžiausia.

•
SANTIAGO, Čilė. Areš

tuotas fašistinės "Patria y 
Libertad” organizacijos 
vadas Roberto Thieme prisi
pažino, kad jo vadovaujama 
organizacija vartoja ir tero
ristines priemones liaudies 
valdžios nuvertimui.
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Auksinis Jubiliejus

T. ir S. Simai 1970 metais Vingio parke, Vilniuje.

Niujorkiečiams gerai ži
nomi Stasys ir Terese Simai, 
gyvenantieji Jamaica, L. I., 
šiais metais sulaukė 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties. Jie buvo galvoję pra
leisti šį jubiliejų Lietuvoje 
su savo giminėmis, bet taip 
neišėjo. O giminės jiems 
rašė, kad net ir antras su
tuoktuves ruošia jiems civi
linės metrikacijos biure. 
Gaila, kad taip negalėjo iš
degti kaip norėta. . .

Na, Simai sako, jeigu ne
galime Lietuvoje atžymėti 
šios dienos, pasikviesime 
vaikus, artimuosius čia New 
Yorke. Taip ir padarė.

Rugpiūčio 31 d. Vytauto 
Belecko (Winter Garden) sa
lėje susirinko Simų sukvies
tųjų apie 100 žmonių ir labai 
gražiai, kultūriškai pralei
do vakarų prie Belecko pa
tiektų skanių pietų.

Atvyko iš Kalifornijos 
(Los Angeles apylinkės) 
Simų dukra ir žentas, Birutė 
ir Stan Tubbs, su dukrele 
Carol. Taipgi dalyvavo Bi
rutės sūnūs Bob Enright 
su žmona ir šeima, irgi iš 
Kalifornijos, ir dar sykiu 
su jais atvyko Bobio uošvė 
Pat Cullen. Taipgi atvyko 
Birutės duktė Kathy su vyru 
Steve Ortiz ir jų sūnum Dou- 
gie. i

Iš Floridos (Tallahassee) 
atvyko kita Simų duktė su 
vyru, Irene ir Bob Carter, ir 
jųjų penki vaikai. Iš Con
necticut atvyko Simienės 
sesers sūnus Juozas Kudes 
su šeima, o iš Plttsburgho 
kitas Simienės sesers sūnus 
William Kudes su šeima.

Tarp gražios sueigos, ku
rioje matėsi daug jaunų žmo
nių, buvo ir nemažas būrys 
laisviečių. T. Simienė yra 
*‘Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo narė, p S. Simas per 
ilgus metus yra buvęs 
Brooklyno Lietuvių Piliečių 
Klubo valdyboje, tai jie turi 
gausių pažinti tarpNewYor- 
ko lietuvių.

Iš Floridos dukra Irene su 
šeima padovanojo T. ir S.
Simams bilietus kelionei į 
Floridų ir atgal. Tai graži

dovana, ir žinau, kad Simai 
maloniai praleis atostogas 
Floridoje prie pirmos pro
gos. Antros duktės Birutės, 
kuri labai daug prisidėjo prie 
įvykdymo šios puotos, ne
paisant, kad ji gyvena toli
moje Kalifornijoj, pastango
mis giminės nupirko Simams 
vėliausios mados spalvotą 
televizorių. Nors Julija 
Laužaitis, gyvenanti Hawaii, 
negalėjo atvykti, bet per savo 
sesutę Peggy Hazlett prisi
dėjo prie linkėjimų Simams 
ir prie įteikimo dovanos.

Programa pravedė Peggy 
Hazlett, atvykusi iš Hawaii 
su vyru Roy. Ji Simienės 
sesers dukra. Labai vyku
siai, kultūriškai vyko vakaro i 
programa dėka talentingos I 
Peggy.

Simų duktė Birutė sudai
navo tėveliams “Indian Love 
Call’. Jos balsas tikrai ža
vingas. Birutė su savo balsu 
iškilusi iki profesionalų dai
nininkų.

Daug jubiliatų giminių ir 
draugų linkėjo jiems ilgų, 
laimingų metų. Tarp kalbė
jusių buvo kalbų ir iš lais
viečių: Ieva Mizarienė, Wal- 
teris ir Bronė Keršuliai, Po
vilas Venta. O Nelė Ventie- 
nė gražiai pasveikino Simus 
su daina.

Simai proga savo 50 m. 
vedybinio jubiliejaus paau
kojo “Laisvei” $25, o T. 
Simienė įteikė Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo valdybai 
$10, kad Iškaitytume ja kaip 
prisidėjusią prie vaišių atei
nančiame susirinkime, kuris 
įvyks rugsėjo 19 d.

IEVA MIZARIENE

Padėka
Esame labai sujaudinti 

mūsų taip gražiai įvykusiu 
50-mečio vedybinio gyveni
mo sukaktuvių pobūviu. Sun- i 
ku išreikšti jausmus ir kiek- i 
vienam atskirai padėkoti.

Esame laimingi, kad mūsų 
abi dukros taip gražiai pasi
rodė, atvykdamos iš tolimų 
kraštų su vyrais, uošvėmis, 
vaikais ir anūkais. Dėkoja
me Teresės sesers dukrai

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
Mirus mūsų mielajam tėvui, broliui, senukui PETRUI 

BIELIAUSKUI, norime tarti širdingiausių padėkų visiems, 
kurie užjautė mus šioje liūdnoje valandoje. Jūsų paguoda 
mums daug pagelbėjo pernešti šių širdgėlą.

Dėkojame už gėles, už lankymąsi šermeninėje, už paly
dėjimų į krematoriumų. Giliai įvertiname “Laisvės“ 
administratorės Ievos Mizaros ir redaktoriaus Jono Ga- 
diūno pasakytas atsisveikinimo kalbas.

ALBINA ir CHARLES WHELAN, 
duktė ir žentas

ERNESTAS ir EDWARDAS, anūkai
ir jų šeimos

PETRONĖLE COLLINS ir VERONIKA 
seserys ir iu šeimos Richmond Hill, N. Y. y JV

iš Hawaii ir sūnums su jų 
šeimomis iš Connecticut ir 
Pittsburgho už dalyvavimą.

Norime širdingai tarti 
Peggy Hazlett, Teresės se
sers dukrai, už pravedimą 
programos. Visiems dėko
jame už dalyvavimą progra
moje - mūsų dukrai Birutei 
ir Nelei Ventienei už širdį 
jaudinančias dainas, Ievai 
Mizarlenei už taip jaudinan
čiai malonių kalbą, W. B. 
Keršuliams ir P. Ventai už 
pasveikinimą ir visiems ki
tiems.

Dėkojame visiems už do
vanas. Dėkojame M. Kava- 
liūnienei ir jos sūnui Albinui 
už visokeriopą paslaugą. 
Dėkojame Mrs. Bistras ir 
Mrs. Zekevich už jųjų prisi
dėjimą su darbu. Taipgi 
norime tarti širdingą ačiū 
V. Beleckui už paruoštus 
pietus ir už puikią tvarką 
per visą vakarų.

Vienu žodžiu - ačiū vi
siems. Mes niekad nepa
miršime šio taip įspūdingo 
vakaro ir visų dalyvių gražių 
linkėjimų.

STASYS ir TERESE SIMAI
Jamaica, L. I., N. Y.

Uruguajiečių 
padėka

Montevidėjus.
1973 m. rugpiūčio 13 d.

Ievai Mizarienei, 
Gerbiamoji ir Brangioji 
Drauge:

Šiandien gavome Jūsųpaš- 
to perlaidą sumoje $100 pa
ramos mūsų laikraščiui 
“Darbui“ nuo Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo, už ką 
tariame didelį ačiū! Tas 
paskatina mus dar daugiau 
dirbti už tiesų, laisvę ir tai
kų visame pasaulyje.

Jūsų pagalba mums savo 
laiku pribūna ir mes, nebe
žiūrint, kad čionais pergyve
name, dėlei visiems žinomų 
aplinkybių, didelės krizės 
laikotarpį, visuomet sten
giamės, kaip tik išgalint, kad 
mūsų laikraštis išeitų nor
maliai ir pasiektų VISUS 
LIETUVIUS.

Pasinaudodami proga, jau 
iš anksto užprašome JUMIS 
atsilankyti ir dalyvauti mūsų 
“DARBO“ ŠVENTĖJE (38- 
ių metų sukaktuvėse), kuri 
atsibus Spalio pabaigoje. 
Datą su programa praneši
me vėliau sekančiu kartu. 
Jūsų dalyvavimas yra būti
nas ir mūsų visų labai lau
kiamas. Prašome neatsisa
kyti. LAUKIAME!

Tuomi ir baigiame su 
karščiausiais linkėjimais 
daug gerovės ir laimės Jūsų 
asmeniniame gyvenime, 
ypatingai daug sveikatos, 
sėkmės darbe ir visuome
ninėje veikloje.

Iki pasimatymo, draugiš
kai

BRONIUS MORKEVlClUS, 
Atsakingas redaktorius

JONAS STANULIS, 
Administratorius•

NEW YORKAS. Kai kurios 
unijos ir jaunimo bei studen
tų grupės suruošė demons- 
raciją rugsėjo 4 d. prie ITT 
korporacijos pastato Čilės 
liaudies valdžios gynimui.

NA UJIENOS
Pramogiį Kalendorius

Pirmą sykį Ispanijos jau
nimo cirkas darė akroba
tus St. Patrlcko katedros vi
duje prie didžiojo altoriaus 
ir lauko pusėje ant katedros 
laiptų. Cirko paradų matė 
ir kardinolas Cooke. Cirkas 
vaidina Madison Square 
Gardene iki rugsėjo 16 d.

Septyni buvę miesto poll- 
cistai kaltinami kyšių ėmimu 
nuo įvairių kontraktorių, ku
rie sumokėję daugelį tūks
tančių dolerių. Tyrinėjimas 
tęsiamas.

Miesto greitosios pagal
bos viršininkai prašo visų 
vartoti telefoną 911 tik tada, 
kai esti reikalinga “pavo
jinga greitoji pagalba“.

New Yorke yra užregis
truotų 151,219 nuolatinių 
narkotikų vartotojų. Niekas 
nežino, kiek yra neužregis
truotų vartotojų, Jų skaičius 
gana didelis.

Parkų administratorius 
Clurman jau turi planus se
kamą pavasarį restauruoti 
Rockaways byčius, kuriuos 
praėjusių žiemą audros 
suardė, vanduo nusinešė 
smiltis į vandenyną. Clur
man nori 
finansinės 
greso.

gauti tam tikslui 
paramos iš Kon-

sveikatos, kad ir vėl galėtų 
mūsų tarpe veikti, dalyvauti.

* * *
Laisvietis Klemensas 

Briedis, kaip žinia, guli Ve
teranų ligoninėje.

Šiomis dienomis jį aplankė 
W. Baltrušaitis. Sako, kad 
ligonis po operacijos dar 
nesijaučia gerai, bet tikisi 
už dienos kitos būti iš ligo
ninės paleistu.

* * *
sekmadienį gražus

Iš labai gražaus 
pikniko

Praeitų sekmadienį gar
siajame Arrow Farm Parke, 
kurį užlaiko pažangieji rusai 
ir Ukrainai, įvyko “Daily 
World” leidėjų suruoštas 
metinis piknikas. Reikia pa
sakyti, kad tai buvo vienas iš 
šauniausių parengimų. Oras 
pasitaikė irgi labai gražus. 
Žmonių suplaukė daugiau 
kaip 1,000. Iš New Yorko 
pribuvo du busai. Dalyvavo 
keletas ir lietuvių. Draugas 
Jonas Grybas nuvežė pilnų 
mašinų. O kiti keli nuvažia
vo busais.

Vyriausiu kalbėtojumi 
buvo Amerikos Komunistų 
Partijos pirmininkas Henry

popieriaus stokos i Winston. Kalbėjo ir kiti, 
dienraštis’Visi aiškino šių dienų įvy- 

“Daily World” laikinai išei- kius ne tik čia Amerikoje, 
dinėjo tik 8 puslapių tabloid bet ir visame pasaulyje, 
formoje. Pirmiau išeidinėjo i Buvo ko pasiklausyti. „ .
12 puslapių. Bet greitai I Beveik visų meninę pro- 
grįžo į 12 puslapių. 'gramų atliko įžymusis liau-

® 'dies dainininkas Peter See-
Rugsėjo 5 d. International įger. Publikai labai patiko.

Ladies Garment Workers ’ Visi tie, kurie piknike da- 
unijos pensininkai sudarė ! lyvavo, labai juomipatenkin- 
demonstraciją drabužių siu
vimo rajone. Jie reikalauja 
didesnių unijos pensijų, ko
voja prieš pensijų įšaldymą.

Dėl 
marksistinis

Si < 
būrys niujorkiečių vyks į 
waterburiečių rengiamų pik
nikų spaudos naudai. Žinau, 
kad bus ten ir aidiečių, jų 
tarpe ir choro vadovė Mil
dred Stensler, tai galime ti
kėtis geros meninės progra
mos. Tad susitiksime pa
rengime.

IEVA

ti. Aišku, kad iš parengimo 
pažangiajam dienraščiui bus 
gražios medžiaginės naudos.

RE P.

Harleme automobilio vai
ruotojas paleido šūvius į 
žmonių grupę. Nušovė 4 
metų vaiką, peršovė vieną 
civilinį ir policistą. Jis 
buvo areštuotas. Tai daręs j 
todėl, kad trafiko ginče kiti 
palaikė ne jo pusę.

Išvyko Lietuvon
Rugsėjo 11 d. vakare Olan

dijos linijos KLM lėktuvu 
išvyko lankytis Lietuvoje 
“Laisvės’^ direktorius Jur
gis Waresonas, OnaDobilie- 
nė, Josefina Augutienė su 
nemaža turistų grupe.

Jie kelionėje praleis 21 
dienų. Lankysis Amsterda
me, Leningrade, praleis 
viešnagę Lietuvoje, grįžtant 
lankysis Maskvoje.

Palinkėjome jiems lai
mingos kelionės ir puikios 
viešnagės Lietuvoje.

Louis Goldman/Rapho-Guillumetto 

Carl Lerner

Mirė 61 metų amžiaus 
Carl Lerner, Amerikos ge
riausių filmų redaktorius, 
paskiausiu laiku redagavęs 
ir dirigavęs keletą pramo
ninių filmų. RE P.

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei
Reiškiu gilių užuojautą jos sesutėms Margaret 

Cowl, Agnes Jurevičienei, Helen Kudirkienei, 
visiems giminėms, jos draugams ir pažįsta
miems. Taipgi užuojauta “Laisvės“ kolektyvui 
netekus ilgus metus dirbusios administratorės.

M. riskeviCienE
Brooklyn, N. Y.

TARP LIETUVIŲ
Pirmadienį atvyko į 

“Laisvės“ raštinę Marytė 
Riskevičienė iš Brooklyno.

i Nepaisant, kad jai gana sun-j aulJU.. dprYIPQIIli 
|ku keliauti, visvien draugė ! AIO iečių UemeSIUI 
ryžosi pribūti, nes, kaip ji 
pati sakė, daug reikalų tu
rinti.

Ir štai tie reikalai: ji 
paliko mums $110. Užsi
mokėjo už savo prenumera
tų ir užmokėjo už tris pre
numeratas Lietuvoje. Taip
gi paskyrė $50 “Laisvės“ 
vajaus fondui. Ir dar pridė
jo $5 Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubui.

Širdingai dėkojame mielą- 
jai draugei.

* * *
Mūsų “Laisvės“ darbi

ninko Bill Malin mama Anna 
Malin (Malinauskienė) ran
dasi ligoninėje. Iš pradžių 
manė greit išeisianti, bet 
išbuvus tris savaites, gydy
tojai sako, kad dar reiks ke
lias savaites pabūti.

Ji randasi Polyclinic Hos
pital, 345 W. 50th St., New 
York City. Room 705. Lan
kymo valandos kasdien nuo 2 
v. po pietų iki 8 vai. vakaro.

Linkime d. Malinauskienei 
greit sustiprėti.

Si sekmadieni “Laisvės“ < <
salėje Aido Choro repetici
jos. Visi Choro nariai pra
šomi dalyvauti.

VALDYBA

WASHINGTONAS. AFL- 
CIO prez. Meany ir sekreto
rius-iždininkas Kirkland 
Darbo Dienos kalbose griež
tai pasmerkė W atergate suo
kalbininkus.

RUGSĖJO 16 D.

Waterbury, Conn., LLD 28 
kuopa rengia spaudos naudai 
piknikų 103 Green Street sa
lėje. Bus pietūs, menine 
programa.

RUGSĖJO 30 D.

Laisviečių atidarymas 
“Laisvės“ vajaus ir pager
bimas mūsų iždininko- 
WALTERIO KERSULIO jo 
85-mečio sukakties proga. 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avenue, Ozone Park, 
New York.

SPALIO 21 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas minės 650 metų Vil
niaus miesto sukaktuves,' 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

SPALIO 28 D.

“Laisvės“ fondui pietūs 
įvyks spalio 28 d., 1 vai. po 
pietų, Hartford, Conn. Ruo
šia: L. M. Klubas ir Lais
vės choras. Bus graži me-' 
ninė programa ir geri pietūs 
už prieinamų kainą.

LAPKRIČIO 11 D.
♦

“Laisvės“ metinis kon
certas. Prašome apylinkėm 
kolonijų tą dieną laikyt 
laisvų.

Mirė
Jonas Lazauskas pranešė 

telefonu, kad jam skambinusi 
Valerija Kazlauskienė, pra
nešdama, jog rugsėjo 10 d. 
mirė Jonas Jakaitis.

Paskutiniu laiku Jakaitis 
gyveno pas P. Petronienę 
Maspethe. Jis ten buvo ir 
pašarvotas A. Kodžio šer
meninėje. Palaidotas ket
virtadienį.

Jonas mums taipgi prane
šė, kad mirė Adomas Venz- 
lauskas. Jis buvo rastas 
savo bute negyvas, ir ma
noma, kad išgulėjęs ten apie- 
savaitę laiko.

Mes prisimename Venz- 
lausko Lietuvoje gyvenant1’ 
brolį Motiejų, kuris viešėje 
čia pas brolį apie metus 
laiko. Venzlauskas dažnai 
atvykdavo į mūsų pobūvius.

IEVA

TRENTON AS. New Jersey 
valstijos grand džiurė apkal
tino 25 Atlantic Citypolicis- 
tus už kyšių ėmimus ir gem- 
bleriams apsaugos teikimų.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Rugsėjo 16 dieną sukako devyneri metai, kai mirė

Antanas Malinauskas
Liekame liūdėsyj netekus mylimo ir mus mylė

jusio vyro ir tėvo.

* * *
Pasigendame Marcelės 

Yakštienės mums visiems 
gerai žinomos parengimų 
gaspadinės, Moterų Klubo ir 
kitų draugijų nuolatinės mi
tingų lankytojos. Jau ilgokas 
laikas kaip mūsų geroji 
drauge nesveikuoja ir nela
bai gali išeiti iš namų.

Linkime M. Yakštienei

Ir šiandien tebespaudina širdis 
prisiminimas tų kančių, 
kurias jis kantriai kentė 
po mirtino apdegimo 
darbe, o mes buvome 
bejėgiai jo gyvybę išgel
bėti arba tas kančias 
mažinti.

Jis ilsisi gražiose 
Cypress Hills kapinėse, 
palaidotas laisvai, kaip 
jis pirm mirties pa
geidavo.

ONA MALINAUSKIENE, žmona 
WILLIAM, sūnus 
HELEN, duktė 
ROBERT, žentas

Brooklyn, N. Y.




