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KRISLAI
SUSITIKSIME 
DEMOKRATŲ DILEMA 
PASAULINIS PROTESTAS 
GERAI AR BLOGAI? 
“PAGYRŲ PUODAS” 
FIDEL CASTRO TEISUS

A. BIMBA

Visi šios apylinkės geros 
valios lietuviai ši sekmadie
ni kviečiami i Laisvės salę. 
Šios sueigos prakilnų tikslą 
žinote. Tik noriu priminti, 
kad nepamirštumėte joje da
lyvauti.

Tirštėja spekuliacijos 
apie “vargšą” viceprezi
dentą Spiro Agnew.

Ar Agnew rezignuos? Kas 
užimtų jo vietą?

Pagal 25-ąjį Konstitucijos 
pataisymą, prezidentas 
Nixonas pasiskirtų naują vi
ceprezidentą. Bet Kongreso 
dauguma turėtų jį užgirti ar 
atmesti. O Kongrese demo
kratai sudaro daugumą.

Jiems būtų didžiausiausia 
dilema. Nixonas paskirtų 
žymų republikoną, kuris 
1976 metais tikrai būtų re- 
publikonų kandidatas į pre
zidentus. Vadinasi, jie, de
mokratai, užgirtų savo opo
nentą. Jų vadai susirūpinę.

•
Baisu ir pagalvoti, kas da

bar dedasi Čilėje. Atvirai 
paskelbta fašistinė diktatū
ra. Politiniai kaliniai nebe
telpa į kalėjimus. Steigia
mos koncentracijos stovyk
los. Kasdien vyksta egze
kucijos. Marksistinės par
tijos, kurios sudarė Liaudies 
Frontą ir per trejus metus 
demokratiškai valdė kraštą, 
uždarytos. Daug jų vadų iš
žudyta.

Pasaulis protestuoja. Ta
rybų Sąjunga ir kitos socia
listinės šalys jau nutraukė 
diplomatinius ryšius su Čile. 
Bet argi fašistiniai žmogėd
ros su protestais skaitosi!

•
Abidvi Vokietijos priim

tos | Jungtines Tautas ly
giomis teisėmis. Atrodo, 
kad gerai, kad visi paten
kinti . . .

Betgi yra ir dvi Korėjos. 
Jas taipgi siūloma priimti į 
Jungtines Tautas. Tačiau 
tarp pačių korėjiečių vystosi 
smarkus protestas prieš tokį 
sumanymą. Jie argumentuo
ja: jeigu abidvi Korėjos bus 
priimtos, tai tauta bus pasto
viai suskaldyta. Jie nori, kad 
Korėjos būtų suvienytos, kad 
būtų tik viena Korėja Jung
tinėse Tautose.

įdomu, kad tarpe vokiečių 
panašaus protesto nesigir
dėjo.

•
Labai smarkus buvęs te

niso čempionas Bobby Riggs 
gyrėsi, kad jis Mrs. Billy 
Jean King sudoros be didelių 
ceremonijų. Bet išėjo prie
šingai. Dabar jis prašo 
duoti jam progą dar kartą su 
ja persiimti.

Riggs didelis priešas mo
terų judėjimo už lygias tei
ses sporte ir visur kitur. O 
Mrs. King yra smarki kovo
toja už tas teises. Ją tenka

Sąžininga ir teisinga taika 
turi viešpatauti pasaulyj, 
pareiškė Leonid Brežnevas

Jungtinių Tautu asamblėja 
vienbalsiai priėmė į savo 

narius abi Vokietijas
Sofija, Bulgarija. TSRS 

Komunistų partijos genera
linis sekretorius Leonidas 
Brežnevas čia kalbėdamas 
pareiškė, kad pasauliui rei
kia sąžiningos ir teisingos 
taikos. Tuomet pasaulis bus 
saugus nuo karų.

Brežnevas aiškino, kad vi
sokį išsisukinėjimai, ma
nevrai tarptautinuose santy
kiuose nepadeda išlaikyti 
tokią taiką. Tarybų Sąjunga 
nori naujos tarptautinių san
tykių sistemos, kad tarp
valstybinis pasitikėjimas 
būtų užtikrintas, kad daugiau 
pasaulyje karų nebebūtų.

Brežnevas nurodė, kad 
TSRS sutartys su Jungtinė
mis valstijomis, pasitari
mai dėl atominių ginklų li- 
mitacijos, taipgi Europos 
saugumo konferencija, šio
mis dienomis Genevoje pra
dėjus antrąją pasitarimų 
fazę, žymiai prisideda prie 
tarptautinių santykių gerėji
mo ir pasaulinės taikos už
tikrinimo.

TSRS sportininkai 
daugiausia laimėjo

Maskva. Tarptautinėse 
studentų sporto rungtynėse, 
kurios tęsėsi 9 dienas, ta
rybiniai sportininkai laimėjo 

<68 aukso medalius, 86 sida
bro ir 31 bronzo medalius.

Jungtinių Valstijų sporti
ninkai pasiliko antroje vieto
je su 19 aukso, 15 sidabro ir 
19 bronzo medalių, Japoni
jos sportininkai telaimėjo 3 
aukso medalius.

BUENOS AIRES, Argenti
na. Teroristai apšaudė ir 
bombą numetė i American 
First National City Bank 
skyrių. Padarė pastatui ne
maža nuostolių.

nuoširdžiai pasveikinti su 
šiuo gražiu laimėjimu.

Taip pat tenka nuoširdžiai 
pasveikinti ir Kubos liaudies 
vadą Fidel Castro. Jis, kaip 
žinia, Kubai atstovavo nepri
sijungusiųjų šalių susirinki
me ir pasakė labai smarkią 
kalbą. Jis sukritikavo kinie
čius, kurie ir Tarybų Sąjun
gą vadina imperialistine val
stybe. Castro sakė:

“Kaip gi galima Tarybų 
Sąjungą vadinti imperialisti
ne? Kur gi yra jos monopo
lijos? . . . Kokias pramo
nes, kasyklas, žibalo šalti
nius ji valdo neišsivysčiu- 
siame pasaulyje? Kuriuos 
gi darbininkus jos kapitalas 
išnaudoja kokioje nors šaly
je Azijoje, Afrikoje arba Lo
tynų Amerikoje?”

Jis teisingai sako, kad 
tokio dalyko nėra. Ta eko
nominė pagalba, kurią Ta
rybų Sąjunga suteikia Kubai 
ir kitoms šalimis, nėra iš
čiulpta iš prakaito tų šalių 
išnaudojamų darbininkų. Tai 
Tarybų Sąjungos darbo liau
dies toms šalims dovana.

Taikos kongresas 
spalio 25-31

Maskva. Pasaulinė Taikos 
Taryba šaukia taikos kong
resą Maskvoje spalio 25-31 
dienomis.

Dabar visose šalyse taikos 
organizacijos renka savo at
stovus ir kongresui pateikia 
daug sumanymų, kaip ge
riausia pasaulyje išlaikyti 
taiką. Iš Jungtinių Valstijų 
skaitlinga delegacija vyks i 
kongresą.

Fidelis Castro 
lankės Indokinijoj

Tokijas. Iš Alžyro vykda
mas Kubos premjeras Cas
tro lankėsi keliose šalyse, 
taipgi ir Indokinijoje.

Siaurės Vietnamo sostinė
je Hanojuje jis turėjo pasi
tarimą. Paskui išvyko i 
Pietų Vietnamo revoliucinės 
valdžios kontroliuojamą te
ritoriją. Jis visur buvo pa
sitiktas ir priimtas labai 
draugiškai.

LOS ANGELES, Calif. Čia 
ant greitųjų sukurta Taikos 
Veiklos Tarybos siūlymu 
koalicija kovai užatsteigimą 
demokratijos Čilėje.

Prašo skubios para
mos kovai su badu

Šešios Afrikos valstybės - 
Mauretanija, Senegalis, Ma
lis, Aukštesnioji Volta, 
Niger ir Chad - turėjo 14 
dienų konferenciją aptari
mui, kaip nugalėti sausros 
atneštą toms šalims badą.

Šių neturtingiausių valsty
bių atstovai nutarė atsišauk
ti j pasaulį greitos paramos, 
kurios reikia mažiausia 
pusantro bilijono dolerių.

Palaikys reakcinės 
propagandos stotis

Washingtonas. Senatas 76 
balsais prieš 10 nutarė ir 
toliau finansuoti dvi radijo 
stotis propagandai prieš so
cialistines šalis.

“Radio Liberty” ir “Free 
Europe” radijo stotys per 
daugelį metų siuntinėja anti- 
socialistinę propagandą, vy
riausiai atkreiptą prieš Ta
rybų Sąjungą,

Sušaudė 12 karių
Phnom Penh. Kambodijos 

armijos vadovybė įsakė su
šaudyti 12 armijos oficierių, 
kurie įsakę savo daliniams 
pasitraukti, kai liaudies 
jėgos spaudė juos. Sušaudy
tieji skaitomi Išdavikais 
arba liaudies jėgų simpati- 
kais.

Ginkluotosios liaudies jė
gos laiko sostinę iš visų 
pusių apstą ir smarkiai ją 
bombarduoja. Dažnai rake
tos krinta sostinės centre.

Meksikos sostinėje tūkstančiai demonstravo nešini užmuš
to Čilės Prezidento Allendės paveikslą. Demonstrantai 
reikalavo sulaikyti terorą Čilėje, atsteigti demokratiją.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
MEDELYNO 
MOKSLININKAI

JURBARKAS. Maždaug 
prieš metus žemės ūkio 
mokslų kandidato laipsnis 
buvo suteiktas Mičiurino 
vaismedžių medelyno vy
riausiajam agronomui P. 
Švitrai. O dabar kandidatine < 

disertaciją apgynė šio ūkio 
direktorius A. Sruoga. Di
sertacijoje jis išnagrinėjo 
kaip naikinti piktžoles ankš
tinių ir varpinių javų miši
niuose.

JO KRŪTINĘ PUOŠIA TRYS 
LENINO ORDINAI

KURŠĖNAI. Tarybinio 
ūkio direktoriui Povilui 
Maskoliūnui neseniai sukako 
50 metų. Jo jubiliejų gražiai 
paminėjo Šiaulių rajono or
ganizacijos, “Leniniečio” 
laikraštis. P. Maskoliūno 
krūtinę puošia trys Lenino 
ordinai. Jis - Socialistinio 
Darbo Didvyris, Lietuvos 
TSR nusipelnęs žemės ūkio 
darbuotojas.

Pasvalio apylinkių val
stiečio sūnus, pirmųjų poka
rio metų komjaunuolis ir ko
munistas P. Maskoliūnas jau

New Haven, Conn. Hanna 
Holborn Gray paskirta Yale 
universiteto rektore. Tai 
pirma Jungtinėse Valstijose 
moteris užima tokią aukštą 
mokslo įstaigoje vietą.

Pirmoji JAV unijų 
spaudos delegacija

Maskva. Čia atvyko pir
moji Jungtinių Valstijų unijų 
spaudos delegacija daugiau 
susipažinti su Tarybų Sąjun
gos profesinių sąjungų veik
la.

Delegacija lankosi dauge
lyje industrinių miestų, ta
riasi su profsąjungų parei- 

Igūnais.

(U PI photo)

dvidešimt metų vadovauja 
Kuršėnų tarybiniam ūkiui.

i Tai - didelis, 5 tūkstančius 
hektarų žemės ūkio naudme
nų valdantis ūkis. Kuršėnų c <

tarybinis ūkis apdovanotas 
Lenino ordinu, jam suteiktas 
komunistinio darbo kolekty
vo vardas.

KELEIVIŲ PATOGUMUI

VILNIUS. Vievyje pradė
tas statyti modernus stoties 
paviljonas su sale šimtui 
keleivių. Patogių šiuolaiki
niu stoties rūmu susilauks 4 t
ir Ignalina.

Leningrado Transporto 
statybos projektavimo insti
tutas pradėjo ruošti Vilniaus 
geležinkelio keleivių stoties 
rekonstravimo brėžinius.

BEVEIK VISAS - 
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES

MAŽEIKIAI. Centrinė 
sviesto gamykla pastatyta 
naujame miesto mikrorajo
ne. Ji pateikia dvylikos 
rūšių pieno produktus. Be
veik visas sviestas, kurio 
mažeikiečiai šiemet jau pa
gamino daugiau kaip 600 
tonų, - aukščiausios rūšies.

Mokslininkų 
konferencija

Helsinkis, Suomija. Čia 
vyko Tarybų Sąjungos, Ame
rikos ir daugelio kitų šalių • 
mokslininkų konferencija ] 
aptarimui įvairių visuome
ninių reikalų.

Pirma tokia konferencija 
įvyko 1957 m. Pugwash 
miestelyje, Kanadoje. Nuo 
to laiko mokslininkai susi- | 
renka kasmet į konferenciją.

WASHINGTONAS. Tarp
tautiniam radiacijos mitin
gui raportuota, kad kai ku
rios X-ray procedūros gali 
pakenkti nėščioms moterims 
ir net kai kurių negimusius 
kūdikius sužaloti.

Daugelio miestų mokytojų 
streikai sulaikė namuose 
daugiau kaip milijoną moki
niu.<

WASHINGTONAS. Keletas 
tnv~' mčiu demonstrantų 
pridavė Agrikultūros de
partamentui 30,000 vartoto
jų peticijas, reikalaujant nu
mušti prekių kainas.

Jungtinių Tautų 28-oji ge
neralinė asamblėja, pradė
jusi savo sesijas rugsėjo 19 
d., vienbalsiai priėmė į savo 
narius Vokietijos Demokra
tinę Respubliką, Vokietijos 
Feder alinę Respubliką ir 
Bahamas. Dabar Jungtinės 
Tautos turi 135 narius. Tai 
beveik visos pasaulio valsy- 
bės įeina į Jungtines Tautas.

Svarbią sveikinimo kalbą 
pasakė Tarybų Sąjungos de
legacijos vadas, TSRS užsie
nio reikalų ministras Gro
myko. Jis pabrėžė Jungtinių 
Tautų role tarptautiniuose 
pasaulio santykiuose, kai 
Jungtinės Tautos apjungia 
beveik visas pasaulio valsty
bes. Jungtinės Tautos dabar 
sudaro tvirtą jėgą pasaulyje 
išlaikyti taiką ir padėti išly
ginti tarpvalstybinius gin
čus.

Daugelis kitų valstybių de
legacijų vadų panašiai kalbė
jo. Bet Izraelio atstovas pa
reiškė nepasitenkinimą, kam 
Vokietijos Demokratinė 
Respublika buvo priimta, nes 
ji neatsilyginusi už antraja
me pasauliniame kare pada
rytus žydams nuostolius. 
Taipgi nepatenkintas, kam 
Vokietijos Demokratinė 
Respublika remia arabus ko
voje prieš Izraelio agresi
ją. Bet Izraelio atstovas 
negavo kitų pritarimo.

28-osios asamblėjos pre
zidentu išrinktas Ekvadoro 
atstovas Leopoldo Benites.

Farmu darbininkus 
baisiai išnaudoja

Washingtonas. 1972 me
tais arti trijų milijonų far- 
mų darbininkų, bendrai 
imant, algos siekė tik $1,160. 
Tik 13% gavo dirbti pilną 
306 dienų laiką ir padarė į 
metus po $4,358.

Farmu darbininkų mini
mum atlyginimas - $1.30 į 
valandą. Toks įstatymas 
labai naudingas didiesiems 
farmu savininkams, kurie 
baisiai išnaudoja samdinius.

•
WASHINGTONAS. Darbo 

Statistikų Biuras skelbia, 
kad rugpiūčio mėn. bedarbių 
apdraudos kolektavimas pa
didėjo 6,700.

40,000 JAV karių 
Pietų Korėjoje

Seoul. Pietų Korėjos gy
nybos ministras ir Jungtinių 
Valstijų atstovas paskelbė 
pareiškimą, kad Jungtinės 
Valstijos ir toliau palaikys 
Pietų Korėjoje 40,000 karei
vių.

Taipgi susitarta moderni
zuoti Pietų Korėjos milita- 
rines jėgas ir sukurti mili- 
tarinę pramonę.

MASKVA. Premjeras Ko
syginas šio mėnesio pabai
goje išvyksta į Jugoslaviją 
pasitarti su prezidentu Tito 
ir kitais pareigūnais.

Meksika priėmė iš 
Čilės pabėgusius

Meksikos lėktuvas atvežė 
iš Santiago 35 Prez. Allen
dės bičiulius, tarp kurių buvo 
ir Allendės žmona Horten- 
sia. Juos Meksikos sostinė
je iškilmingai priėmė pre
zidentas Echeveria ir tūks
tančiai meksikiečiu.

Allendės našlė pasakoja, 
kad laidojant jos vyrą jai 
neleido dalyvauti. Teroras 
siautėja visoje šalyje. Už
muštu skaičius siekia dau- <
gi a u 3,000, areštuotų dau
giau 5,000. Generolų junta 
įvedė fašistinę diktatūrą, pa
naikino visas demokratines 
teises.

Demonstravo už 
Čilės liaudį

Chicago. Rugsėjo 14 d. 
chicagiečiai masiniai pike
tavo federalinį pastatą ant 
Jackson St. Demonstraciją 
surengė Chicagos Taikos 
Taryba.

Demonstrantai smerkė 
Čilės fašistinį režimą ir 
Amerikos jam paramą. Rei
kalavo Kongreso ištirti 
Amerikos paramą Čilės fa
šistiniams generolams. 
Reikalavo sulaikyti terorą 
prieš demokratinių teisių 
gynėjus.

Tar. Sąjunga 
smerkia Čilėje 
perversmą

Maskva. Visose Tarybų 
Sąjungos respublikose vyks
ta masiniai protesto susirin
kimai. Fabrikuose ir kitose 
darbavietėse »• darbininkai 
smerkia fašistinius genero
lus, kurie nuvertė piliečių 
išrinkta valdžia, c <

Tūkstančiai protesto mi
tingų reikalauja sulaikyti 
Čilėje terorą ir atsteigti de
mokratiją.

Kaltina Ameriką
Jungtinių Tautų saugumo 

tarybos posėdyje Kubos am
basadorius Ricardo Alarcon 
kaltino Jungtines Valstijas 
už perversmą Čilėje.

“Čilėje pralieto kraujo 
pėdsakas veda tiesiai į ČIA 
ir Pentagono juodus urvus”, 
pareiškė Alarcon. Jis reika
lavo Jungtines Valstijas ap- 

i kaltinti.



I

2-ras puslapis

WEEKLY
TBOB LITHUANIAN COOPHBATIVH 

PUBLISHING SOCIETY, INO.
Published weekly (Fridays')

lOZ-Ot LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417 
Entered M aecond clan matter at the Post Office of Jamaica, N.Y. 

established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION KATES:
United State*, per year ___  $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year
Queens Cp., per six months $5.50

Canada, Eat. Amer., per year, $10 00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 

... $10.00 Foreign countries, per year, $12.00
Foreign countries, 6 months, $6.50

Mūsų vajų pradedant
Mūsą laikraščio “Laisvės” vajus prasideda spalio 1 d. 

ir tęsis trejetą mėnesią, iki gruodžio 31 d. Vajaus tiks
las:

a) atnaujinti skaitytoją prenumeratas;
b) gauti kiek galima daugiau naują skaitytoją;
c) sukelti finansini $15,000 fondą, kuris galėtą 1974 

metais išlaikyti normalą “Laisvės” išeidinėjimą.
Dabar didžiausia našta ir atsakomybė gula ant mūsą 

laikraščio vajininką pečią. Tenka jiems daug darbo ir 
energijos Įdėti, kad vajus būtą sėkmingai pravestas.

Kartu turime prisiminti, kad ir mūsą vajininką gretos 
dėl nesveikatos ar mirties retėja. Todėl labai svarbu 
Įtraukti Į ši garbingą darbą daugiau vajininką. Taipgi 
nuoširdžiai prašomi visi mūsą skaitytojai artimai koope
ruoti su vajlninkais, jiems visuomet padėti. O ten, kur 
nėra vajininką, kas nors turėtą imtis šio svarbaus darbo. 
Mūsą pažangiąją organizaciją kuopos turėtą rimtai aptarti 
vajaus darbą, kad jis būtą sėkmingai pravestas.

Nieko nelaukiant reikštą visiems stoti vajaus darban. 
Newyorkieciai atidaro vają ši sekmadieni, rugsėjo 30, 
Laisvės salėje. Tikimės gerą pasekmią.

Sulaikyt rasistams paramą
Pietą Afrikos respublikoje siautėja baltasis rasizmas 

prieš afrikiečius. Šiomis dienomis aukso kasyklos strei
kuojančius mainlerius policija apšaudė, 11 užmušė, dauge
li sužeidė. Tai ne pirmas toks tragiškas Įvykis.

Nepaisant to, Jungtinią Valstiją valdžia ir Įvairios kor
poracijos finansuoja Pietą Afriką, palaiko su ja prekybą, 
perka žaliąją medžiagą, milijonai amerikiečią dolerią 
plaukia Į Pietą Afriką.

Tas pats yra ir su Rodezija, kurią taipgi baltąją mažu
ma valdo.

Portugalija turi pavergus keletą Afrikos koloniją. Ten 
siaučia išsilaisvinimo kovos. Portugalija vartoja žiau
riausias priemones tą koloniją išlaikymui. O Jungtinės 
Valstijos artimai kooperuoja su agresore Portugalija.

Tuo klausimu aštriai pasisakė Jungtinią Tautą Saugumo 
Taryba, reikalaujanti tas valstybes boikotuoti. Bet Nixo
no administracija su tuo tarimu visai nesiskaito.

30 senatorlą siūlo bllią boikotuoti Rodezijos produktus. 
Bilius remtinas, bet jis turėtą apimti Pietą Afriką ir Por
tugaliją. Taipgi reikia boikotuoti tas korporacijas, kurios 
daro bizni su rasistu valdomomis valstybėmis ir pasidaro 
didžiulius pelnus iš tose šalyse pavergtą afrikiečią.

Komunistu kandidatai
4

New Yorko rinkimą taryba atmetė fašistinio “Naciona
linio Darbo Komitetą Kokuso” siūlymą neįrašyti i rinki
mą sąrašą komunistą kandidatą. Rinkimą taryba surado, 
kad 17,172 piliečią parašai teisingi ir tokiu būdu kandida
tai turi teisę būti rinkimą sąrašuose. Tai didžiulis lai
mėjimas prieš reakcinius pasimojimus.

Šiemet komunistai turės savo kandidatus daugelyje 
miestą ir valstiją, nors Įrašymą i rinkimą sąrašus viso
kiais būdais reakcininkai trukdo.

Komunistą Įtaka plečiasi visoje šalyje. Darbininkai 
nori išgirsti komunistą balso visais svarbiaisiais visuo
meniniais klausimais. Komunistą kandidatai su savo 
platforma gali pasiekti milijonus darbininką ir žymiai 
prisidėti prie bendrą kovą už darbo žmonią reikalus.

Antitarybinė propaganda
Kongresas nutarė finansuoti “Liberty” ir “Free Euro

pe” radijo stotis, kurios nuolat skleidžia užsieniuose an
titarybinę, antikomunistinę propagandą.

Tarybą valdžios organas “Izvestijos” primena, kad 
toks Kongreso tarimas nesuderinamas ir griežtai prie
šingas gerėjantiems santykiams tarp abieją šalią. Anti
tarybinė propaganda žymiai žaloja tuos santykius, taipgi 
ji priešinga tarptautinią Įstatymą praktikai.

Lietuviški, kaip ir kitą tautą, “vaduotojai” laisvai nau
dojasi tomis stotimis fašistinės propagandos skleidimui.

Šventės džiaugsmas
Kas yra šventė? Tai pergalės džiaugsmas, 
Patirtas, aukštesnėn pakopon pakilus!
Tai dosniajai prigimčiai padėkos šauksmas, 
Kad jėgos, jo} veikiančios, paslėptos, gilios, 
Leido prie idealo mums priartėti, 
Žmoniškumo šviesa skaistesne sušvytėti!

Ir šventėje dera melodijos kilnios, 
Poezija, himnai, gėlią margos puokštės 
Ir šnekos, laimės ekstaziškos pilnos, 
Drabužiai, šventiški, orūs ir puošnūs, 
Be smilkalą, svaigalą, praeities recidyvą, 
Temdančią džiaugsmą, žvalą ir gyvą.

J. A LOT A

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
SENŲJŲ MIESTŲ ANTROJI 
JAUNYSTE

Vilniaus “Tiesa” rašo:
“Mūsą respublikos sosti

nėje vyksta IKOMOS socia- 
listinią šalią mokslinė kon
ferencija senąją miestą - 
kultūros paminklą apsaugos 
ir funkcionavimo klausi
mais. ELTOS koresponden
to paprašytas, šios konfe
rencijos darbą komentuoja 
IKOMOS - tarptautinės pa
minklą ir lankytiną vietą ap
saugos tarybos - viceprezi
dentas Vladimiras Ivanovas:

- Šios tarptautinės konfe
rencijos programa apima 
labai platu problemą ratą. 
Nagrinėjamas ir vertinamas 
įvairią šalią restauratorią 
patyrimas, ieškoma optima
lią vieno ar kito klausimo 
sprendimo variantą. Nema
žą konferencijos dalyvią su
sidomėjimą sukėlė Lietuvos 
specialistą patyrimas, tvar
kant Vilniaus senamiesti, 
ieškant galimybių vertingą 
kultūrini-istorini palikimą 
pritaikyti nūdienos reik
mėms, komponuojant Į se
namiesčio organizmą naujus 
pastatus statant.

Plačiai konferencijoje na
grinėjamas ir nedideliąisto- 
rinią miestą likimas, ku
riuos pastaruoju metu taip 
pat smarkiai pradėjo veikti 
audringo ekonominio vysty
mosi banga”.

istorijos kūrėja buvo liaudis, 
o ne kunigaikščiai - išnau
dotoją klasės atstovai”.

Iš tikrąją, tiktai taip isto
rija turėtą būti suprantama 
ir aiškinama. Jos tikrieji 
kūrėjai ne parazitai, ne iš
naudotojai, ne kunigaikščiai, 
bet darbo liaudis.

Toks Lietuvos istorijos 
aiškinimas, aišku, labai ne
patinka Chicagos kunigą 
“Draugui”. Aiškinimas, kad 
istorijos kūrėjas yra liaudis, 
o ne kunigaikščiai, esanti 
“tautai naikinti priemonė”. 
Ir, žinoma, ji yra “rusą 
priemonė” ne tik lietuviu 
tautai, bet visoms tautoms 
visame pasaulyje išnaikin
ti. . .

Smerkia Nixono 
vetavima

WALTER MONDALE

woSW j
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Čilės fašistiniai generolai nuvertė liaudies valdžią ir jos 
demokratiją paskandino kraujuje. Jos prezidentas Salva
dor Allende nužudytas.

MIELIEJI LAISVIEČIAI!

Baisūs įvykiai Čilėje mums primena
1926 m. įvykius Lietuvoje

AUKŠTAS MOKSLAS - 
IŠRINKTIESIEMS

Tarybą Sąjungos spaudos 
agentūra TASS paduoda se
kamą domeną apie mokslą 
Brazilijoje:

“Rio de Zaneiro aukšto
siose mokyklose šitais me
tais mokestis už mokslą 
smarkiai padidėjo.

Privatūs Brazilijos insti
tutai ir universitetai - pel
ningiausios Įstaigos. Laik
raščio “Diariu di notisias” 
statybos instituto pirmo kur
so studentas vien už stoja
muosius egzaminus turi su
mokėti apie 900 kruzeirą ir 
per metus 11 kartą mokėti 
išnašus po 360 kruzeirą. 
Taigi vieni mokslo metai 
kainuoja 4,790 kruzeirą 
(apytikriai apie 800dolerią), 
neskaitant 
liams.

“Gama 
medicinos
tas už pirmąją metą mokslą 
turi sumokėti daugiau kaip 
tūkstanti doleriu. Be to, 
pažymi laikraštis, dideles 
sumas pinigą būsimam gy
dytojui tenka išleisti vado
vėliams. Pavyzdžiui, knyga 
ketvirtam kursui “Chirurgi
jos technika” kainuoja šimtą 
dolerią.

Nereikia pamiršti, kad 
kvalifikuoto Brazilijos dar
bininko atlyginimas beveik 
perpus mažesnis už minėtos 
knygos kainą. Taigi aišku, 
kad aukštasis mokslas Bra
zilijoje pasiekiamas tik 
rinktiesiems”.

išlaidy vadovė-

filjo” instituto 
fakulteto studen-

Senatorius Walter Mon- 
dale, kalbėdamas Milwau
kee, Wis„ sakė: “Nixono 
vetavimas minimumo algą 
biliaus, ypač šiuo laiku in- 
flacijai kylant ir bujojant, 
yra žiaurus smūgis milijo
nams Amerikos darbinin- 
kŲ”.

Kalbėdamas Wisconsin© 
Cope konferencijoje, Mon- 
dale pareiškė, kad $2 mini
mumo Į valandą bilius nepa
kankamas pakelti darbininką 
ir jo šeimą virš skurdžiaus 
arba virš skurdo linijos. Bet 
Nixonas sako, kad būtą per
daug. Minimumo alga nebu
vo pakelta nuo 1966 metą, o 
gyvenimo reikmeną kainos 
iškilo daugiau kaip 35%. 
Bet prezidentas sako, kad $2 
valandinė alga, kuri niekaip 
negali pasivyti infliacijos, 
didinanti infliaciją.

Mondale nurodė, kad Nixo
nas visai nepaisė infliacijos 
šią metą sausio mėn., kai 
jis panaikino kainą kontrolės 
antrąją fazę ir paliko atdarą 
kelią korporacijoms daryti 
didžiausius pelnus ir susi
žerti kalnus pinigą. Bet kai 
reikia darbininkams pakelti 
algas, kurie dirba visą laiką 
skurdžiai, vos gali pragy
venti, tai prezidentas sako, 
kad tai infliaciją didina ir 
uždėjo veto.

J. K-RIS

iš-

TEISINGAS ISTORIJOS 
AIŠKINIMAS JIEMS 
NEPATINKA

Jauniausias 
karalius

Stockholmas. Švedija da
bar turi jauniausią karalių, 
Karlą Gustavą 27 metą am
žiaus.

Naujasis karalius yra mi
rusio 90 metą amžiaus ka
raliaus Gustavo VI anūkas. 
Jo tėvas užsimušė lėktuvo 
nelaimėje 1947 m.

Lietuvos Komunistę Par
tijos pirmasis sekretorius 
Antanas Sniečkus žurnale 
“Tarybine mokykla”,kalbė
damas į mokytojus, pasakė:

“Per Lietuvos TSR istori
jos pamokas reikia ryžtin
gai šalinti viską, kuo vienaip 
ar kitaip pasireiškia reak
cingą praeities reišklnią 
idealizavimas. Aiškinant is
torinius Įvykius Lietuvoje, 
turi būti konkrečiais pavyz
džiais Įrodyta, kad tikroji

Laimėjo streiką
Detroitas. Jungtinė Auto- 

mobilią Darbininką Unija su
sitarė su Chrysler korpora
cija atnaujinti trims metams 
kontraktą su algą pakėlimu 
ir darbo sąlygą pagerinimu.

Šios korporacijos darbi
ninkai streikavo tik 63 va
landas ir laimėjo streiką. 
Tai buvo trumpiausias na
cionalinis streikas visoje 
šios unijos istorijoje.

Šiomis dienomis pergyve
name dideli susijaudinimą 
dėl Čilės Įvykiu. Nors tai 
tolima šalis, bet esame šir
dimi su visais, kurie bet 
kokiame pasaulio kampe ko
voja už pažangą, už darbo 
žmonią laisvę ir gerovę. 
Todėl nuolat domėjomės 
Čilės liaudies ir SALVADO
RO ALIJENDES vadovauja
mo vieningojo liaudies fron
to pastangomis pasukti ša
lies gyvenimą pažangos 
keliu, atsipalaidoti nuo im
perialistą slegiančios globos 
ir kapitalistinio išnaudoji
mo. Sunkus tai buvo užda
vinys, turint galvoje stiprias 
reakcijos jėgas, atvirai 
reiškusias pasipriešinimą, 
kenkimu, sabotažu ir diver
sijomis trukdžiusias vyriau
sybės darbą.

Reakcininku sukeltas ka- <
rinis sąmokslas, kruvinas 
susidorojimas su Alijendeir 
pažangiaisiais veikėjais, at
viras smurtas ir teroras iš 
naujo parodo seną tiesą. Bū
tent tą, kad kapitalistinėms 
klasėms laisvė, konstitucija, 
teisė ir kiti buržuazinės de
mokratijos atributai yra 
geri, kol jie tarnauja ją in
teresams. O kai ją intere
sai paliečiami, visi tie gra
žiai skambą šūkiai ir dės
niai išmetami Į šiukšlyną, 
ima veikti beatodairinė 
reakcijos diktatūra, pasi
remiant! nuoga brutalia jėga, 
kruvinu teroru.

Mes tai pergyvenome ant 
savo kailio ir gerai atsime
name 1926 metą Įvykius. 
Lietuvos liaudis tada išrinko 
kiek kairesnę vyriausybę, 
kuri nei kompartijos nelega
lizavo, nei kokią nors žy
mesnių reformą neįvykdė, 
jokią kapitalistiniu klasią 
interesą nepalietė, tik sten
gėsi Įgyvendinti kai kuriuos 
buržuazinės demokratijos 
dėsnius, užfiksuotus tuome
tinėje, dar klerikalinės dau
gumos priimtoje konstituci
joje. Tačiau ir tai reakcinė 
buržuazija palaikė per dide
le pažanga ir karinio per
versmo keliu nuvertė demo- 
kratinią rinkimu būdu iš
rinktą vyriausybę, Įvedė fa
šistinio pobūdžio diktatūrą. 
Visos liaudies pastangos tą 
diktatūrą pašalinti nesisekė, 
nors kova pareikalavo daug 
auką. Tik 1940 metais susi
darė aplinkybės, kuriu dėka 
Lietuvos liaudis galėjo pa

šalinti diktatūros ir smurto 
jungą.

Grįždamas i mūsą respu
blikos reikalus, negaliu 
neatsidžiaugti vis naujais 
laimėjimais kultūros bei 
švietimo srityse. Kaip tik 
rugsėjo pradžia susijusi su 
mokslo metą pradžia. Pe
reito mėnesio pabaigoje pa
sitaikė man būti Plungėje ir 
Telšiuose. Pakvietė daly
vauti mokslo metą išvakarė
se Įvykstančiuose rajoni
niuose mokytoją pasitari
muose. Plungėje toks pasi
tarimas Įvyko Kultūros na
muose. Susirinko beveik 
visi Plungės rajono mokyto
jai - daugiau kaip 500 žmo
nią. Pasitarimui vadovavo 
rajono Švietimo skyriaus ve
dėjas V. MIKALAUSKAS. 
Pirmiausiai pagal tradiciją 
buvo atžymėta EUGENIJA 
TAMULIENE (Mažuikiąpra
džios mokyklos^ Kulią apy
linkės), kuriai suteiktas Lie
tuvos ’TSR N usipelniusios 
mokytojos garbės vardas. 
Paskui susipažinta su naujai 
pradedančiais mokytojauti, 
kuriuos sveikino ir Įteikė 
dovanas atminčiai. Paskui 
sekė pasveikinimas 10 mo
kytoją, kurie neakivaizdi
niai baigė aukštuosius moks
lus. Po šios iškilmingosios 
dalies eilė mokytoją aptarė 
savo darbo reikalus, kėlė 
rūpimus klausimus. Prane
šimą padarė LKP rajono ko
miteto sekretorius V. Šle
kys.

Panašus susirinkimas 
įvyko Telšių naujuosiuose 
“Masčio” fabriko rūmuose, 
kuriuose Įrengta didžiulė 
salė susirinkimams. Tai 
todėl, kad senuosiuose Tei
sią Kultūros namuose per 
mažos patalpos, o naujieji 
dar tik statomi. O čia lais
vai sutilpo daugiau kaip 650 
rajono mokytoją. Pirminin
kavo švietimo skyriaus ve
dėjas, V. MOTUZĄ. Prane
šimą padarė naujasis LKP 
rajono komiteto sekretorius 
VYTAUTAS VENGALIS. Ir 
čia buvo pasveikinti jaunieji 
mokytojai, pradedą pedago
gini darbą, o taip pat neaki
vaizdiniai baigusieji aukštąjį 
mokslą iš senąją mokytoją. 
Dabar Lietuvos mokyklose 
jau mažai beatrasi mokyto
ją, kurie nebūtą baigę aukš
tąjį mokslą. O juk mokytoją 
skaičius dabar pusšešto kar
to didesnis, negu ją buvo

buržuazinės santvarkos me
tais.

Malonu buvo išgirsti, kad 
Teisią rajone dabar veikia 
15 viduriniu mokyklą, tilo 
tarpu kai seniau tebuvo vie
na - dabartinė Žemaitės 
vardo mokykla, seniau va
dinta gimnazija. Gi dabar
tinis Telšią rajonas žymiai 
mažesnis už aną laiką Telšią 
apskriti.

Dar su mokslo reikalais 
teko susidurti rugsėjo 1 d. 
Tą dieną nuvykau i Kauną 
dalyvauti Medicinos institu
to Mokslines tarybos posė
dyje, skirtame naują stu
dentą imatrikuliacijai. Pra
džioje Įteiktos pažymią kny
gutės apie 40 studentą, kurie 
išlaikė egzaminus geriau- . 
siais laipsniais - penkiukė
mis. Ją didžioji dauguma 
merginos ir tik keletas vy
ruką. Viso i pirmąjį, kursą 
priimta 465 nauji studentai. 
Juos pirmiausiai pasveikino 
Instituto rektorius profeso
rius, akademikas Z. JANUŠ
KEVIČIUS, paskui Aukštojo 
ir specialaus vidurinio 
mokslo ministras H. ŽABU- t 
LIS, Sveikatos apsaugos mi
nistro pavaduotojas M. ZAI
KAUSKAS ir instituto visuo- 
meninią organizaciją atsto
vai.

Teko ir man pakalbėti 
tuose susirinkimuose. Dau
giausiai dėmesio atkreipiau 
i didelę mokslo ir švietimo 
pažangą palyginus su bur
žuazijos viešpatavimo lai
kais, kada mokslus išėjusi 
inteligentija buvo tokia ne
skaitlinga, bet ir tai atsidūrė 
tragiškoje būklėje, nes dau
geliui teko užpildyti bedar- 
bią eiles.

Viso geriausio Jums vi
siems, mieli Draugai.

JUSTAS PALECKIS 
Vilnius, 1973.IX.14

IŠ LAIŠKU
Brangioji Eva,

Va tik dabar pasiekė manę 
dvi brangios knygos nuo 
Jūsą. Tikėsi ar ne, bet pas 
mane nėra žodžią, kuriais 
galėčiau išreikšt* Jums tin
kamą dėkingumą. Ypatingai 
už JŪSŲ MIELAUS ROJAUS 
DIDELE ir LABAI BRANGIA 
KNYGA.

Rojus Mizara buvo man 4 
lyg tikras brolis. Tiesa pa
sakius, kad mūsą rašytojas 
Mizara buvo tas gerasis bro
lis visą pažangiečią ir bend
rai. Mielo Mizaros raštai di
džiai Įvertinami ir brangūs 
visiems, kas tik gavo progą 
juos skaityti. Kaip gaila, kad 
mes jo nebeturime gyvąją 
tarpe.

šiuo metu Kalifornijoje ir 
San Franciske lankėsi žymus 
ir gerbiamas mokslininkas 
JONAS RUBIKAS iš VIL
NIAUS. Mokslininkas Rubi- 
kas dirbo bei darė moksli
nius tyrinėjimus tūlose 
žymią Kalifornijos Univer
sitetą laboratorijose. Deja, 
greit jis žada apleisti Kali
forniją ir vykti Į Chicagą, ir, 
rodos, kad ne po ilgo jo 
visą metą buvimo Ameriko
je ir visą jo mokslintą čia 
darbą, jis keliaus Į Lietuvą, 
kurio, be abejo, ten laukia 
moksliniai darbai.

Jonas Rūbikas nepaprasto 
ir šilto draugiškumo žmo
gus, jaunas, pilnas energi
jos, ryžto savo moksle. Viso 
geriausio jam!

M. BALTULIONYTE

Draugai laisviečiai!
šiandien esame Leningra

de. Oras gražus. Daug ką 
matome. Greitai būsime 
Vilniuje. Kelionė buvo gera. 
Visi sveiki. Visi patenkinti. 
Visiems siunčiame geriau
sius linkėjimus.

GEO. WARESONAS
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IV DALIS

Maskvoje traukia akį ne tik 
Kremlius, bet ir požemio 

transportacija
VYT. ALSEIKA, 

mūšy bendradarbis Vilniuje
KREMLIUS -
Maskvos Širdis
Žinoma, būti Maskvoje ir 

neaplankyti Kremliaus, tai 
lygiai tas pats, kaip būti 
Romoje ir nepamatyti popie
žiaus . . . Juk sakoma, kad 
Kremlius - Maskvos širdis. 
Iš tikrųjų, Kremlius - pa
čiame sostinės vidury. 
Kremlių apžiūrėti rūpi kiek
vienam atvykusiam - ir šių 
eilučių autorius ties Krem
liaus sienomis buvo dar pir
mąjį viešnagės Maskvoje 
vakarą.

Įdomu pažvelgti ne tik i 
vietą, kuri glaudžiais ry
šiais surišta su šalies isto
rija. Smalsu pamatyti mū
rus, kurie 1971 m. buvo pri
glaudę JAV prezidentą. Taip 
pat traukia ir vieta, kurioje 
ne maža dalimi sprendžia
mas ir pasaulio likimas.

Maskva atsirado, istorijos 
šaltinius sekant, dar 12amž. 
vidury, tiksliau - 1147 m. 
Nuo tada istorija stebėjo pa
ties Kremliaus vystymąsi. 
Pastatytos sienos, bokštai. 
Dar 1380 m. iš Kremliaus 
žygiavo kovotojai prieš to
torius. Pats statybų Įkarš
tis buvo vėliau, 15 amž. pa
baigoje. Jau tada sienos buvo 
iš plytų, virš jų stiebėsi 18 
bokštų. Buvusi medinė tvir
tovė virto daug ką stebinan
čia gynybos vietove.

Amžiams slenkant Krem
lius tapo tuo, kuo jis tebėra 
šiandien - politiniu centru 
ir vieta, kur vyksta svarbūs 
suvažiavimai, Aukščiausio
sios Tarybos posėdžiai ir, 
aišku, objektu, kuris aiškiai 
traukia kiekvieną Maskvos 
svečią.

IS MODERNIOS GATVĖS -
Į SENOVĖS KARALYSTE
Tuos svečius ar turistus 

apims savotiškas jausmas- 
štai iš judrių gatvių, su di
džiuliu auto mašinų srautu, 
peržengi Troickio, Spaskio 
ar kitą bokštą, tiltą, peržen
gi praėjimą po bokštu (dau
giausia - 15 amž. statyba) 
ir. . . atsiduri tarytum ki
tam pasauly. Pasitrauki iš 
naujųjų laikų ir tau dvelkia 
viduramžiai. Toki Įspūdi 
gali patirti Romoje. Pary
žiuje, dar Londone, bet jokiu 
būdu ne New Yorke. Sis 
tave priblokš savo betono 
pastatais, modernizmu, bet 
nevilios senovės paminklais.

Ir toje senovės karalystė
je vaikščiodamas vis paste
bi būrius žmonių su vado
vais - aiškintojais, išgirsti 
įvairių kontinentų šalių gy
ventojų kalbas.

Čia pat matai kelias carų 
laikų cerkves su pačia di
džiausia - Uspenskio cerkve. 
Turistai kreipia dėmesį Į 
kai kurias Įdomybes - štai 
“Varpas - caras’*, sakoma, 
pats didžiausias pasauly, nes 
jo aukštis - daugiau 6 metrų, 
svoris - 200 tonų. O netoli 
nuo varpo - “Caras - pa
tranka’’ (puška), iš bronzos 
atlieka 1586 m. Ji sveria 40 
tonų ir, pasirodo, iš jos 
nebuvo paleistas nei vienas 
šūvis. Žvilgsnis vis krypsta 
tų cerkvių auksinių bonių 
link - jos žiba saulėje, jos 
liudija rūpestį naujoms kar
toms Išsaugoti vertingus ar
chitektūros paminklus, bu
vusias carų laikmečio šven
toves.

Kremliaus sienose slan
kiodamas staiga susiduri su

moderniu, Uralo marmuro - 
stiklo milžinišku pastatu. 
Tai 1961 m. atidaryti Krem
liaus Suvažiavimų Rūmai. 
Juose vyksta visi svarbieji 
partijos ir kiti suvažiavi
mai, yra ir geri Įrengimai 
teatro-operos ar baleto 
spektakliams. Vietų žiūro
vams yra 6,000, kas 12 mi
nučių patalpose keičiamas 
oras. Būdinga, kad šie di
deli rūmai, su 800 salių bei 
kitų kambarių, buvo pastatyti 
per vienerius su viršum me
tus. Tai bene vienintelė 
vieta Kremliaus sienose, kur 
viduramžiai staigiai susi
kerta su lengva, šiuolaikine 
Rūmų statyba.

Kremliuje tiek daug žiū
rėtinų dalykų, muziejų, ar
chitektūros pavyzdžių, Leni
no buvojimo patalpų, kad su 
viskuo susipažinti vargiai 
pakaktų ir vienos dienos. 
Galima tarti - jei nori pa
tekti Į Maskvos praeitį, ne
gali aplenkti Kremliaus.

O KAIP PASIEKTI 
RAUDONĄJĄ AIKŠTĘ?
Kremliaus sienos skiria 

praeivį nuo tos vietos, kuri 
vėl būtina aplankyti - Rau
donosios Aikštės. Reikia 
klausti - o kur toji aikštė? - 
ir Į ją iš Kremliaus patenki 
kiek aplinkiniu keliu.

Tuo metu, aikštės dalis 
buvo užtverta, matyt, vyko 
statyba ar pertvarkymai. 
Bet gali prieiti prie Lenino 
mauzoliejaus - o ties juo vis 
žmonių minia, net ir tomis 
valandomis, kai žmonės neį
leidžiami Į vidų.

Ir kai ten patekau vėlybo 
popiečio metu, žiūriu - tu
ristai, amerikonai, vokiečiai 
ir kiti su savo foto kamero
mis skubėjo nutraukti, nu
filmuoti mauzoliejaus angą. 
Pasirodo, juos traukė du ka
riai, kaip suakmenėjusios 
stovylos, ėję sargybą. Jie 
pakeičiami kas valandą. Tie 
būriai žmonių (kitipasaky
tų - žioplių) neatitraukė akių 
žvilgsnio nuo dviejų sargybi
nių - tik ir laukė, ar nesu
drebės jų ranka, ar jie pa
judės . . . Sargybinių keiti
masis čia vyksta, dieną ir 
naktį, nuo 1924 m.

Už mauzoliejaus iš tolo 
matyti (prieiti negalima) 
antkapiai su ten palaidotų, 
sudegintų, žinomų komunistų 
pavardėmis. O ties Krem
liaus siena matyti lentelės 
su Įžymių rusų ir ne rusų, 
žymių partijos veikėjų, val
džios, pramonės žmonių, 
maršalų, kosmonautų var
dais. Ten padėtos ir urnos 
JAV revoliucionierių John 
Reed, William Heywood (jo 
valia kita pusė pelenų liko 
Chicagoje) ir kt.

Raudonoji Aikštė brangi 
maskviečiams, ji primena 
svarbius Įvykius - iš čia 
sovietiniai pulkai 1941 m. 
žygiavo ginti sostinės nuo 
besiveržiančių Hitlerio ar
mijų, čia vyksta svarbiausi 
kariniai ir kitoki paradai. 
Tai didžiausia, gražiausia 
aikštė sostinėje (jos plotas- 
apie 73 tūkst. kvadr. metrų).

Prieš Kremliaus sieną, 
kitoje aikštės pusėje - patys 
stambiausi šalyje prekybos 
namai (depart, store), vadi

nami GUM. Tai senas, dar 
19 amž. pabaigoje iškilęs pa
statas, užimantis visą aikš
tės “bloką’’. Tai irgi sosti
nės Įžymybė, Įdomu joje

LAISVĖ

Kėdainių chemijos kombinato profilaktoriumą. Čia 
veikia purvo ir angliarūgštes vonios, povandeninio masažo 
kabinetas, atliekamos fiziaterapijos procedūros. Profi
laktoriume vienu metu 24 dienas nemokamai ilsisi 50 
suaugusių kombinato darbuotojų ir tiek pat jų vaikų,

T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

stebėti žmones, perkančius, 
klegančius ar tik atėjusius 
pažiopsoti, pasižiūrėti pre
kių. O tų pirkėjų, lankytojų 
per vieną dieną čia praeina 
iki 350 tūkstančiu.<

NAUJAVEDŽIAI
SKUBA PAGERBTI
NEŽINOMA KAREIVI< <
Netoli Raud. Aikštės, ir 

vėl ties Kremliaus siena, 
vadinamam Aleksandrovsko 
sode yra vieta, kur 1966 m. 
buvo palaidoti Nežinomojo 
rusų kario palaikai. Anks
čiau tie kapai buvo už mies
to. Dabar čia pagerbta at
mintis tų karių, kurie žuvo 
Didžiajame Tėvynės Kare 
(1941-1945). Raudono gra
nito plyta, dega amžina ug
nis. Čia ir kitose vietose 
padėti vainikai. Yra ir dau
giau paminklų, savotiška 
grota, vėl raudonojo granito 
blokai su juose saugoma 
žeme šešių miestų - didvy
rių: Leningrado, Odesos, 
Sevastopolio, Kijevo, Volgo
grado ir Bresto-Brastos.

Į tą sodą vyksta su vaini
kais delegacijos, kapą buvo 
pagerbęs ir prez. Nixonas. 
Kas kreipia praeivių dėme
sį, tai naujavedžiai, po su
tuoktuvių su automobilių vir
tine skubą prie Než. Ka
reivio kapo ir prie Lenino 
Mauzoliejaus. Ties vartais 
matai auto mašinas su prie
kyje pritvirtintomis didelė
mis lėlėmis - aišku, tai 
naujavedžiai ir kas valandą 
čia atvyksta vis nauji ir 
nauji. . . Paprotys, kokio 
kitur neteko pastebėti.

MASKVA DIDŽIUOJASI 
SAVO METRO
Sostinė dar vilioja didžiu

liame plote Įrengta Žemės 
ūkio ir pramonės pasiekimų 
nuolatine paroda, sutrum
pintai vadinama VDNH. Pa
rodos vyksta Sokolnikuose, 
kitur, turi daug lankytojų ir 
zoo, botanikos ir kiti parkai.

Vis dėlto, šiuos Įspūdžius 
baigiant, negali netarti pa
gyrimo žodžių garsiajam 
Maskvos subway - čia va
dinamam Metro. Jį juk gyrė 
mayoras Lindsay, visos 
eilės kitų miestų galvos. Ir 
pelnytai. Tas Metro Mask
voje pradėjo veikti 1935 m. 
Vėliau jis buvo nuolat plečia
mas (tai vyksta ir dabar) ir 
pastaruoju metu jo linijų il
gis siekia daugiau kaip 150 
kilometrų, o stočių yra 96. 
Per dieną perveža daugiau 
kaip 4 milijonus keleivių.

Kas labiausia stebina, tai 
to Metro požeminės stotys. 
Jose vaikštai kaip po mu
ziejaus sales. Kiekviena 
stočių vis kitokia - čia, žiū
rėk, marmuro sienos, čia 
matai Ukrainos istorijos 
įvykius paveiksluose, čia vėl 
kitokia architektūra, kon
strukcija ar apšvietimas, o 
jis - itin puošnus. Visi pri
pažįsta - Maskvos pože
miuose jauties kaip. . . ne 
požemy, bet rūmuose.

Be to, kreipia dėmesį ir 
nepaprasta švara - ne tik 
stotyse, bet ir vagonuose, 
na ir švarus oras, vėsumas 
ir karštomis vasaros dieno
mis. Kokia priešingybė, pa
galvoji, kai palygini su New 
Yorko subway - su jo triukš
mu, gendančiais traukiniais, 
su tais nesveikų žmonių ne
švankiais užrašais ant sienų, 
kurie taip nemaloniai rėžė 
akis 1972 metais. . .

Svarbu ir tai, kad tas Me
tro - puikiausia priemonė 
pasiekti Įvairias centro ir 
sostinės užmiesčių vietoves. 
Ir greitai nuvyksti ir labai 
lengvai gali susigaudyti, ieš
kodamas stočių arpersėsda- 
mas į kitą liniją - o jų, 
šalia “žiedinės“ - dar 
šešios.

Žinoma, puikūs tie naujieji 
subway Montreal mieste, ar 
Mexico City bei Miunchene, 
švaru, be didelio triukšmo 
juda vagonai, bet - su Mask
vos Metro nei vienas nesu
silygins - tai tikras uniku
mas pasauly. Kiti rusų 
miestai, kuriuose dar veikia 
požeminis transportas, tai 
Leningradas (nuo 1956), Ki
jevas (1960), Tbilisi (1966), 
Baku (1967), o pastaruoju 
laiku vykdomi paruošiamieji 
požeminiai darbai Taškente 
ir Charkove.

Taip, maskviečiai savo 
Metro didžiuojasi. Galima 
sutikti, yra ir daugiau vertų 
dėmesio Įžymybių toje so
stinėje. Savotiški ir patys 
gyventojai - jie paslaugūs 
svetimiems, jie gatvėse 
mielai vaikščioja su ordi
nais, pasižymėjimo žymeni
mis, o jaunimas nevengia 
'bluejins kelnių. Jis nesi
baido ir vakarų muzikos. Ir 
ji dar skamba, girdėti per 
langus, kai dauguma vyres
niųjų, su ordinais ar be jų, 
jau ilsisi lovose.

(Pabaiga)•
WASHINGTONAS. Nacio

nalinė Bažnyčių Taryba ra
gina remti judėjimą už iš
gelbėjimą tūkstančių gyvas
čių Čilės demokratinių ko
votojų, kuriuos militariniai 
fašistai laiko kalėjimuose ir 
grąso mirties bausme.•

WASHINGTONAS. Martha 
Mitchell paskelbė, kad jos 
vyras, buvęs generalinis 
prokuroras John Mitchell 
paliko ją ir persikėlė kitur 
gyventi. Mitchell kaltinamas 
Watergate skandale dalyva
vimu. - •.

Tarybinis paleontologas 
A. Sočava Gobio dykumoje 
rado keletą krūvų retų suak
menėjusių dinozauro kiauši
nių. Jiems - daugiau kaip 60 
milijonų metų. A. Sočava 
surinko tokių kiaušinių ko
lekciją. Kai kurie jų - 15 
centimetrų skersmens. Ty
rimai parodė, kad dinozaurų 
kiaušinių sudėtis panaši Į 
paukščių kiaušinių.

JONAS SMALENSKAS

Viešnagė Tarybų Lietuvoj
(PABAIGA)

SU PANEVĖŽIEČIAIS IR
KAZLŲ RUDIECIAIS

Pailsėjęs Druskininkuose, 
rugpiūčio m. 8 d. J. Mileris 
su žmona iš S. Petersburg, 
du lietuviai iš Chicagos ir 
aš lankėmės smarkiai 
augančiame mieste - Pane
vėžyje. Mus labai draugiš
kai ir nuoširdžiai sutiko 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas 
drg. Juknevičius. Jis papa
sakojo miesto vystymosi is
toriją ir jo augimo perspek
tyvas.

Miestas pokario metais 
tikrai nepaprastai išaugo, 
pagražėjo. Pastatyti ištisi 
nauji daugiaaukščių, daugia
bučių gyvenamųjų namų ra
jonai. Pastatyta ir dar sta
toma daug fabrikų ir kitų 
pramonės Įmonių, tokių kaip 
stiklo fabrikas, kompresorių 
gamykla, linų verpimo f abri-• 
kas, baldų fabrikas ir kiti. 
Aplankėme vieną iš didžiau
sių fabrikų “Lietkabelį“. Su 
juo mus supažindino šio fa
briko vyr. inžinierius Grin
kevičius. Tai fabrikas ga
minantis Įvairių rūšių lai
dus ir kabelius. Jo produk
cija šiandien labai reikalin
ga besyvystančiai technikai 
ir pramonei.

Sekančią dieną išsiruošiau 
aplankyti savo seserį Agnie
tę Greblikienę ir jos sūnų 
Petrą, gyvenančius Kazlų 
Rūdoje. Buržuazijos valdy
mo metais, tai buvo skurdus 
miestelis, miškų ir neiš
brendamų smėlynų supamas 
užkampis. Kazlų Rūda šian
dien - jau tikrai gražus ir 
švarus, jei galima taip iš
sireikšti, miškininkų mies
tas. Pokario metais jame 
išaugo du stambūs, moder
nūs medžio apdirbimo kom
binatai, automobilių variklių 
ir motociklų remonto gamy
kla, daug daugiabučių gyve
namųjų namų, mokykla, ligo
ninė, buitinis gyventojų ap
tarnavimo kombinatas ir ki
tos kultūrinės buitinės Įstai
gos. Lankiausi švariose ir 
tvarkingai Įrengtose par
duotuvėse ir didelėje gražiai 
tvarkomoje bibliotekoje. Čia 
radau tvarkingai renkamą ir 
mūsų Amerikos lietuvių lei
džiamą laikraštį “Vilnis“, 
kurį tarp kitko aš asmeniš
kai šiai bibliotekai prenu
meruoju. Bibliotekos vedė
ja apgailestavo, kad šis laik
raštis gaunamas labai pa
vėluotai.

Mano sūnėnas Petras taip 
pat senas miškininkas, jau 
28 metai dirbantis vadovau
jančiose pareigose Kazlų 
Būdos bandomąjame miško 
įmonių susivienijime. Tai 
taip pat didelė, moderni ir 
mechanizuota Įmonė, val
danti bemaž visus Suvalkijos 
miškus, kuri savo pasieki
mais yra išgarsėjusi ne tik 
Lietuvoje, bet ir Tarybų Są
jungoje.

Tačiau mane sužavėjo ne 
miškininkų pasiekimai, o 
tvarka ir švara šios Įmonės 
teritorijoje ir jos darbininkų 
gyvenvietėje, kuri sudaro 
nelyginant atskirą Kazlų Bū
dos priemiestį. Čia pama
tysi nuostabiai gamtos iš
daigų suformuotų akmenų, 
medžių ir kelmų kolekcijas. 
Pamatysi daug ir gražiai 
žaliuojančių Įvairiausių at
mainų medžių bei krūmų, 
įvairiausių formų šalitvo- 
res, vandens baseinus, fan- 
tanus, gazonus ir gėlynus. 
Čia kiekvienas vienetas; ak
muo ar medis, kelmai ar 

žaliuojantis krūmas, viskas 
sukomponuota taip, kad vie
nas kitą papildo, išryškina 
ir sudaro bendra harmonin-<
gą ansamblį, kuriame nera
si nieko nereikalingo, nieko 
neišimsi ir nepakeisi. Todėl 
kiekvienas lankytojas čia pa
sijunta maloniai nustebintas 
ir sužavėtas. Pajunta meilę 
gamtai, jos menui ir grožiui, 
o kartu pagarbą ir žmonėms, 
kurie čia gyvena ir dirba, 
globoja miškus, saugo ir 
puoselėja gamtą.

KLESTINTIS KAPSUKO 
MIESTAS

Aplankiau ir savo gimtinės 
buvusį apskrities - Mari
jampolės, dabartinį Kapsuko 
miestą. Tai taip pat spar
čiai augantis naujas pramo
nės centras. Jau dabar jame 
pastatyta daug naujų stambių 
pramonės Įmonių, kaip 
maisto pramonės automatų 
gamykla, vilnonių audinių fa
brikas, kombinuotų pašarų 
gamykla, autonormalių ga
mykla, konservų fabrikas ir 
kitos Įmonės. Naujai stato
mas didelis publiųjų verpalų 
fabrikas.

Kapsuko augančios pra
monės vandens problemai 
išspręsti, pastatyta apie 20 
metrų aukščio Šešupės už
tvanka, kurios dėka miesto 
apylinkes papuošė nemažas 
vandens telkinys-cžeras. Jo 
pakrantėse projektuojamas 
pasodinti didelis parkas, o 
visa tai kartu paėmus, po 
keletos metų, tai bus gražus 
Kapsuko miesto gamtos pa
puošalas.

Viešėdamas Tarybų Lie
tuvoje aš aplankiau daug 
miestų ir miestelių, be čia 
mano paminėtųjų; kaip pa
vyzdžiui Kauną, Ukmergę, 
Palangą, Klaipėdą. Visi jie 
nepaprastai išaugo. Išaugo 
ir auga juose naujos pramo
nės Įmonės ir fabrikai. 
Šiandien čia niekas nesiste
bi, kad Lietuvoje gaminama 
tokia produkcija, apie kurią 
kadaise niekas netgi svajoti 
nedrįso: televizoriai ir
skaičiavimo mašinos, sudė
tingos tiksliosios staklės ir 
mašinų gamybos Įrankiai, 
statybinės medžiagos, trą
šos ir sudėtingos žemės ūkio 
mašinos.

PUIKŪS KELIAI
Lankydamasis miestuose, 

ne vieną tūkstantį kilometrų 
pravažiavau ir Lietuvos ke
liais, kurie visur be prie
kaišto geri. Lietuvos kai
mas ir jo peizažas, metai 
iš metų, taip pat neatpažįs
tamai keičiasi. Senai išny
ko šiaudais dengtos dūminės 
pirkios ir vėjo malūnai. 
Baigia išnykti ir pavienės 
ūkininkų sodybos. Jų vieto
je, visur akį džiugina naujos 
mūrinės, puikios ir šviesios 
kolūkių ir tarybinių ūkių gy
venvietės. Tai miesteliai ir 
miestai, gerai aprūpinti vi
sais šiolaikiniais buitiniais 
reikalavimais: elektra, du
jomis, vandentiekiu ir kana
lizacija.

Aš net sapne negalėjau ti
kėtis, kad mano gimtoji 
Krosna iš valsčiaus rašti
nės, klebonijos, karčiamos 
ir dar kelių bakužių, kada 
nors išaugs Į šiandieninį 
kiekvienam • praeiviui akį 
džiuginantį miestelį - “Švy
turio“ kolūkio centrą. Su
sitikau ir su kolūkiečiais, 
savo buvusiais kaimynais. 
Jie neslepia to, kad šiandien 
eilinis kolūkietis geriau gy
vena už anų laikų pasiturintį
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ūkininką. Jis ma'O.ni ir 
lengviau dirba, soči r , 
ir geriau rengiasi.

DŽIAUGIUOŠIU
KELIONĘ ATLIKĘS

Rugpiūčio mėnesio 22 
dieną pakilęs lėktuvą-•. p 
suko ratą aerouoste, tarsi 
mano atsisveikinimui su 
Vilniumi. Štai aš vol i iot; 
doje, tačiau mano mini y.s 
dar vis klaidžioja toli gim 
tajam e krašte. įspūd ’ j a i
kompensuoja viską, j r i šiai 
das ir keliones nuovargi. 
Kiekviena kelione man su
teikė vis didesnį ir didesni 
moralini pas ite n Į; i n j i. < ą
Viskas ką savo gimta jame 
krašte mačiau, verta Įpatin- 
go dėmesio, užtat šiandien 
aš nedvejodamas galiu tvir
tinti, kad pramonės išvys
tymo, kultūrinio ir ekonomi
nio gyvenimo lygi, mano 
gimtasis kraštas galėjo pa 
siekti tik tarybinės santvar
kos dėka.

Nuostabi šiandien mano 
gimtinė, nuostabūs ir jos 
žmonės tvirtai žengiantieji 
tarybiniu keliu.

Neišdils iš Svenčioniškių 
atminties kraupi hitlerinė 
okupacija. Vokiečiai oku
pantai, vietinių buržuazinių 
nacionalistų padedami, bu
vusioje Švenčionių apskrity
je išžudė apie 10 tūkstančių 
žmonių, beveik du tūkstan
čius išvežė priverstiniams 
darbams Į Vokietiją.

Su didžiule pagarba prisi
menami tarybiniai partiza
nai, kovoję prieš hitlerinin
kus ir jų talkininkus. Šio
mis dienomis Švenčionyse 
iškilmingai atidengtas pa
minklas Vilhelmui Kudabai, 
kuris žuvo prieš pat išva
duojant Lietuvą. Vaikinas 
iš Pečiurkų kaimo karo pra
džioje pasitraukė su Tarybi
ne Armija, o 1943 motais 
grįžo sunkiam partizaniniam 
karui, vadovavo Švenčionių 
apskrities pogrindiniam 
komjaunimo komitetui. Jam 
vadovaujant, buvo Įkurta de
šimt komjaunimo organiza
cijų, nemažai jaunuolių tapo 
t a ry b i n i a i s parti z a n a i s.
1943 metų rudenį, buvu.aojc 
Švenčionių apskrityje veikė 
6 partizanų būriai, kurie 
jungė apie 700 kovotojų.

NU OT R A UK O JE: pa m i nk - 
las Vilhelmui Kudabai 
(skulptorius K. Bogdanus).

A. PALIONIO nnoirauLi
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“LAISVĖS” REIKALAI
Aukos nuo rugsėjo 6 d. iki rugsėjo 24 d.:

Iš Oregon City, Oregon. gavome $100 nuo Dorothy Shultz- 
Šatas. Ji rašo: “Rasite čekį vertės $100 Laisvės palai
kymui. Tai yra mano mylimo vyro Įsakymas, kad aš kiek 
galėdama aukočiau palaikymui darbo žmonių laikraščių”.

* * $•
Iš Philadelphia, Pa., rašo Frank Walant: “Mes Philadel- 

phijos LLD 10 kuopa prisidedame su $80 auka “Laisvei”, 
kad mūsų mylimas laikraštis ir toliau gyvuotų.”

* * *

Apolonija Bečienė. Miami, Fla., prisiuntė jos draugo 
Igno Urbono du Namo Bendrovės Šerus, vertės $50, ir tris 
“Laisvės” Šerus, vertės $15. Viso $65.

* * *
Kitos aukos:

Stasys-Teresė Simai, Jamaica, N. Y. proga jų50m.
vedybinių sukaktuvių .... $25.00 

Vincas Karlonas, Jensen Beach, Fla...................  16.00
Anna Margis, Worcester, Mass. .......... 11.00 
B. Kirstukas, Chicago, Ill......................  11.00
M. Arison, Fairfield, Conn. ............ 10.00 
Mrs. Ted Morris, Oakville, Conn. ......... 10.00 
Joseph Jordan, Three Bridges, N. J. ....... . 10.00 
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. ..... . 10.00 
Anna Žuraitis, Oakville, Conn. .......... o$ 10.00 
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich., proga savo

’ gimtadienio (liepos 16) .... .$10.00 
Ed. Kelly, Brockton, Mass. ............. 9.00 
Stasys Radušis, Somerville, N. J. ........ . 8.00
A. L. Borden, Kenosha, Wis. ........... . 7.00 
Veronika Wasiloski, Mountain Top, Pa. ...... 6.00
Ignas Kamarauskas, Oakland, Calif. ........ 6.00
Emma ir Juozas Sliekai, Miami, Fla. ....... 5.00
Andrew Stenes, Bronx, N. Y.. ...................  5.00
P. Cheraska, Brockton, Mass. . ......................  5.00
J. Petronis, Rosemont, Canada ........... 5.00 
Margaret Jakštas, Brooklyn, N. Y. ........ . 5.00 
Elizabeth Wicinis, Munhall, Pa. ........... 5.00 
P. Smaistis, Ludington, Mi h. . . . . . . . . . . . 3.50
Anthony J. Orlen, Webster, N. Y. .......... 3.00 
J. Sinkevičius, Brockton, Mass. ........... 2.50 
O. Zeidat, Brooklyn, N. Y............. ... 2.00

Po $1.00: Frank-Ona Lavinskas, Long Island City,
N. Y.; John Wallis, Chicago, HL; Anna Wasilus, Potts
ville, Pa.; M. Swed, Paterson, N. J.; E. Welbasis, Lemont, 
Ill.; Anna Ogent, Easton, Pa.; A. Urba, Bethlehem, Pa.; 
A. Bečienė, Miami, Fla.; Andrius Gutauskas, New Haven, 
Conn.; M. Kalušis, Fitchburg, Mass.

* * *
į vajaus fondą gavome:

Valė Sutkienč, San Francisco, Cal. . . $100.00
M. Riskevičienė, Brooklyn, N. Y. . . . . 50.00
A. Mureikai, Milford, Conn. ................ 25.00
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn. . . . 15.00

Širdingai dėkojame visiems.
ADMINISTRACIJA

PASTABA
“Laisvės” administracijai:

Rugsėjo 7 d. laidoje, skyriuje “Laisvės” reikalai, mano 
laiške pasakyta: “Man minint savo gimtadienį”, o turėjo 
būti “Jonui Stančikui (Stanley) minint savo gimtadienį”.

Prašau pataisyti tą klaidele. Matjpas mus randasi daug 
Stančikų.

J. P. STANLEY (STANCIKAS)
St. Petersburg, Fla.

KELIONIŲ PATYRIMAI

Lietuvoje penkios dienos
Jau ši tą rašiau iš šios 

keliones į Lietuvą ir po 
Lietuvos, ir dar ruošiuos 
daugiau parašyti, nes jau 
ketvirtu kartu lankausi Lie
tuvoje, ir ką šį kartą ma
čiau mūsų brangioje tėvynė
je, tai mane stebino. Stebi
no kylantys nauji pastatai 
miestuose, atsiekimal kai
muose, kolūkiuose, kur ben
dromis liaudies jėgomis ku
riamas naujas gyvenimas.

Daug skaičiau knygų ir 
daug klausiau kalbų gabiau
sių kalbėtojų, aiškinant so
cializmą. Tai mokslas kaip 
žmonija gyvuos be išnaudo
toju, be ponų. Skaičiau kny
gos ir klausiau kalbėtojų, 
kurie vadino socializmą uto
pija, būtent, tirščia galvose
na, negalimas, neįmanomas 
sėkmingas santvarkos sukū
rimas, o dar daugiau jos 
išlaikymas.

Socializmą smerkė ne tik 
turtingoji klasė, kuri jautė, 
kad jam atėjus jų turtai liks 
nusavinti, bus visos žmoni
jos laimė. Socializmui 
prieštarauja ir visos religi
jos be skirtumo. Nors isto
rija yra pilna pasikirtimų - 
nieks ant vietos nestovi, vis
kas keitėsi ir tebesikeičia, 

bet religiniai ramsčiai kal
ba, kad “kaip buvo iš pra
džios, taip bus ir visados”. 
Vadinasi užsimerkia prieš 
gyvenimo faktus, kad, nieko 
jau taip nėra kaip buvo. Žuvo 
tikrinimai, kad “dievas dan
guje, o ciecorius ant že
mės*’, “kas neklauso cieco- 
riaus, tas neklauso dievo”.

Juokiasi dabar svietas iš 
tokių “šventų” aiškinimų, 
o tačiau mes savo ausimis 
girdėjome tokius aiškinimus 
iš sakyklų bažnyčiose.

Tas nesąmones atmetė 
Lietuvos liaudis ir jaučiasi 
laimingesnė. Lietuvos der
lingi dirvožemiai duoda už 
vis gražesnį derlių, ne todėl, 
kad kunigai krafintų laukus, 
kaip praeityje darydavo, bet 
todėl, kad tie “dirvožemiai 
agronomų vadovybėje yra 
“gerai” įtręšti ir tvarkin
gai vedami. Pramonė vys
toma ne kokiu samdinių, iš- 
kitur atvykusių inžinierių, 
bet Lietuvos sūnų ir dukrų, 
kurie Lietuvoje gimė, augo 
ir mokslus baigė. Jiems 
Lietuva yra jų pačių kraujas 
ir įgimta laimė. Jie stebi
na savo pasisekimais, atlik
tais darbais. Socializmas 

Lietuvoje pilnai pavykęs tai 
naujas mokslinis žmonijos 
kelias į gyvenimą.

O nežiūrint to didelio pa
sėkimo, yra burnojimų prieš 
tėvyne, Lietuvą, kuriais at- 
sižymu reakciniai bėgliai di
pukai. Jie yra labai prasti 
patriotai, nebeturi kuo gyr- 
tis, nes tikrieji Lietuvos 
mylėtojai ir patriotai yra 
tie, kurie nebėgo iš Lietu
vos, o ten pasiliko ir kėlė 
savo kraštą iš griuvėsių, iš 
sunaikinimų.

Dabar, kada Lietuva jau 
atstatyta ir pripildyta gėry
bėmis, tai jie ten norėtų 
nuvykti net keliems mėne
siams, bet gauna ne daugiau 
5 (penkias) dienas. Ak, tie
sa, tai mažai. Bet niekin
tojams, kenkėjams, ar gali
ma leisti daugiau?

Kiek dipukai čia steigia 
organizacijų, kiek išleidžia 
laikraščių, kiek sukelia fon
duose pinigų, tai vis vardan 
grieštos kovos, vis sugrąži
nimui senos santvarkos Lie
tuvoje. Gal vienas mažiau 
už kita, bet dantys visu balti 
ir reikia imti visus lygiai.

JONAS MILLER

Ryžtingi Anglijos 
darbo žmonių 
nutarimai

Blackpool mieste buvo at
laikytas 105-asis metinis 
Britanijos darbo unijų kon
greso suvažiavimas. Jis ap
svarstė darbininkų judėjimo 
patyrimą, sukauptą per 
praėjusius metus, ir numatė 
svarbiausias darbininkų kla- 
seš veiklos gaires.

Suvažiavimo delegatų kal
bose atsispindėjo sudėtinga 
dabartinė Didžiosios Brita
nijos padėtis, kai šalyje 
siaučia infliacija, be palio
vos kyla kainos, didėja be
darbių skaičius. Tik nuo 
praėjusių metų lapkričio 
mėnesio, kai vyriausybė 
ėmėsi “antiinfliacinės” po
litikos, žuvis ir mėsa Ang
lijoje pabrango 40-50, duona 
ir daržovės - 30 procentų, 
o darbininkų uždarbis liko, 
koks buvęs. Salyje užregis
truota daugiau kaip 600 tūks
tančių bedarbių. Tuo tarpu 
monopolijų pelnas smarkiai 
padidėjo.

Suvažiavimas parodė, kad 
Anglijos darbo žmonės ku- 
piai ryžto kovoti prieš vy
riausybės ir monopolijų an- 
tidarbininkišką politiką. 
Priimta rezoliucija, kvie
čianti sugrįžti prie kolekty
vinių sutarčių sudarymo, 
nustatyti garantinį darbo už
mokesčio minimumą. Suva
žiavimas taip pat pareikala
vo įvesti vienodą užmokestį 
vyrams ir moterims, para
gino darbo unijų Generalinę 
tarybą siekti, kad būtų pa
didintos pensijos. Rezoliu
cijoje pabrėžiama, kad prof
sąjungos pasiruošusios 
streikų kovai už iškeltų rei
kalavimų įgyvendinimą.

Kaip buvo konstatuota.su- 
važiavime, nieko gero Angli
jai nedavė jos įstojimas į 
“Bendrąją rinką”. Buvo 
priimtos rezoliucijos, re
miančios darbo žmonių opo
ziciją dėl Anglijos dalyvavi
mo šioje Europos valstybių 
grupuotėje ir kviečiančios 
boikotuoti jos įstaigas ir 
organizacijas.

Suvažiavime taip pat ap
svarstytos tarptautinės pro
blemos. Delegatai parei
kalavo likviduoti Anglijos te
ritorijoje esančias JAV ka
rines bazes, paragino vy
riausybę imtis reikiamų 
žingsnių nusiginklavimui 
mažinti. Suvažiavimas pa
sisakė už tarptautinį prof
sąjungų (darbo unijų) bend
radarbiavimą.

LAISVĖ

Vilniuje, Lietuvos TSR Dailės muziejaus centriniuose 
rūmuose, atidaryta moderniosios amerikiečių grafikos 
paroda, Ekspoziciją atsiuntė Binghamtono Valstybinio uni
versiteto meno galerija.

NUOTRAUKOJE: vilnietės susipažįsta su JAV grafika.
' R. SAVICKOnuotr.

St. Petersburg, Fla.
Rugsėjo 8 d. įvyko LSC 

klubo susirinkimas. Jį pra
vedė klubo Prez. V. Bunkus.

Pirmiausia tylos minute 
pagerbtas miręs klubo narys 
Vincas Wilkauskas.

Sekė valdybos raportai. 
Klubo sekr. Al. Aleknienė 
perskaitė praėjusio susirin
kimo tarimus.

Prez. V. Bunkaus rapor
tas pranešė, kad prie salės 
išpuošimo dar vis atsiran
da darbo. Dėkojo klubie- 
čiams už gerą kooperaciją. 
Viskas sekasi gerai. Salės 
nuomininkų turime gerą 
skaičių, ir geri - po savo 
parengimų salę palieka 
tvarkoje.

V. Bunkus dėkojo artistui 
Pranui Mockapetriui už pa
puošimą salės sienų savo 
gražiais piešiniais.

Taipgi jis pranešė, kad 
gavome gražių dovanų nuo 
klubo iždininko Jono Rūbo. 
Iš Lietuvos parvežė Jonas 
Mileris dovanų nuo gydytojų 
Pikčių. Tai papuošimai 
mūsų salei. Širdingas ačiū 
jiems.

Finansų sekr. Fl. Lukienė 
pateikė dviejų mėnesių išsa
mų raportą. Iždininkas J. 
Rūbas sutko su tuo raportu. 
Parengimų komisijos rapor
tą pateikė P. Mockapetris ir 
P. Alekna. Visi raportai 
priimti vienbalsiai.

Po susirinkimo turėjome 
pietus.

Pas klubietę Alma Brewer 
vieši lietuvis aktorius Ed
mund Balin. Jis atvyko ly
dimas savo giminaitės į 
mūsų salę papietauti. Pa
kviestas jis pasveikino po
būvio dalyvius gražia lietu
viška kalba.

Juozas Bakšys ir Stasys 
Milančius padainavo duetą. 
Popiete prabėgo prie muzi
kos ir draugiškų pasikal
bėjimų.

LLD 45 KP. POBŪVIS

Rugsėjo 15 d. LSC salėje 
45 kp. turėjo gražų pobūvį.

Svečių buvo vietiniu ir iš 
tolimesnių kolonijų. Seimi
ninkės pavaišino svečius 
skaniais pietais.

Baigiant pietauti, Aldona 
Aleknienė pasveikino sve
čias, pakvietė viešnią iš 
Chicagos Nancy Gordon pa
kalbėti. Viešnia, be kita 
ko, perdavė geriausius lin
kėjimus nuo Chicagos pažan-

Britanijos darbo unijų 
kongreso suvažiavimas at
stovavo dešimčiai milijonų 
Anglijos darbo žmonių. Jo 
priimti dokumėntai, be abe
jo, turės nemažos įtakos 
leiboristų partijos suvažia
vimui, kuris Įvyks spalio 
mėnesio pradžioje.

V. PETKEVIČIENĖ 

gių lietuvių. Linkėjo vi
siems tvirtos sveikatos ir 
draugiškai veikti pažangos 
naudai.

Pabaigai Dainos mylėtojų 
Choras padainavo keletą 
liaudies dainelių. Vadovavo 
Adelė Pakalniškienė.

PRANEŠIMAI

Spalio 6 d. 45 kp. susirin
kimas ir pietūs.

Spalio 13 d. LSC klubo su
sirinkimas ir pietus.

Pradžia 11 vai. ryto. 
Pietūs 12 vai.

Vieta: 314 15 Ave. So. 
Prašome visus įsitėmyti.

V. B-NĖ

Pittsburgh, Pa.
KALIFORN IEČIAI 
ĮDOMAUJA
PITTSBURGHO ŽINIOMIS

Mano giminaičiai Pabar- 
čiai ir Norkai gyvena Kali
fornijoje. Jonas Pabarčius 
tankiai pašaukia savo moti
ną (mano seserį ), gyvenan
čią Pittsburghe ir klausia, 
kodėl niekas neparašo žinių 
iš Pittsburgho į “Laisvę” 
ar į “Vilnį” apie lietuvių 
gyvenimą ir jų veikimą. To
liau Pabarčius sako: “Nors 
daug metų prabėgo, kaip 
esam iš Pittsburgho išva
žiavę, bet yra įdomu skai
tyti žinias iš Pittsburgho 
apie lietuvių gyvenimą ir 
veikimą”.<

Mielas giminaiti, apie lie
tuvių gyvenimą ir draugijų 
veikimą nėra ką įdomaus 
rašyti: LLD ir LDS Apskri
tys jau keli metai yra pasi
naikinę, vietinės draugijos 
irgi likviduojąs; senosios 
kartos veikėjų dauguma yra 
mirę, o gyvųjų sunki metų 
našta sulaiko juos nuo vei
kimo. Apie mirusius drau
gijų veikėjus visados buvo 
parašyta į “Laisvę” ir į 
“Vilnį”, c

Rugsėjo 3 d. mirė senas 
North Sidės gyventojas ir 
biznieris Jonas Serpenskis.

Šiaip gyvenimas Pitts
burgho žmonių nesiskiria 
nuo kitų didmiesčių: vanda
lizmas, vagystės, visokiapi
plėšimai ir t. t. nėra naujie
na, tai paprasti kasdieniniai 
įvykiai.

Būtų gerai, kad Agota Nor
kienė galėtų pamatyti savo 
buvusį gražų namą, kur per 
daug metų gyveno ir užlaikė 
drapanų krautuvę, kaip da
bar tas namas atrodo po 
vandalų atliktu darbu.

M.

WASH1NGTONAS. Sena
torius Weicker siūlo nacio
nalizuoti visus keleivinius 
traukinius ir pertvarkyti 
visą traukinių sistemą.

Penktadienis, Rugsėjo (September) 28, 1973

Binghamton, N.Y.
LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 10 dieną Sokol sa

lėje įvyko LDS 6 kuopos su
sirinkimas. Mažas skaičius 
narių teatsilankė. Visi kuo
pos valdybos nariai dalyva
vo. Susirinkimą pravedė 
pirmininkė A. Maldaikienė.

Perskaityta praeito susi
rinkimo protokolas ir finan
sinė atskaita, ir vienbalsiai 
priimta.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pateikė raportą, pažy
mėdama, kad ji iš LDS Cen
tro gautus pašalpos čekius 
išdalino: L. Rapšienė už 72 
sirgimo dienas gavo $93.60, 
O. Wellus už 72 sirgimo die
nas gavo $93.60 ir Joyce 
Harding už 42 sirgimo die
nas gavo $63.70. Ir dar pri
dėjo, jog pašalpai užsimal- 
davusių narių nebėra.

Iždininkė Helena Pagiega- 
liene pranešė, kad kuopos fi
nansų stovis geras ir tvar
koje. Komiteto raportai 
priimti.

Dėl neskaitlingo susirin
kimo, tai negalėjome sufor
muoti jokio platesnio veiki
mo, mažum ateityje mūsų 
kuopos nariai pradės susirū
pinti, daugiau pasidarbuoti 
organizacijos ir kuopos rei
kalais.

Po trumpo draugiško pa
sikalbėjimo pasiliko keli 
kuopos svarbesni reikalai 
neaptarti.

Sekantis LDS 6 kuopos su
sirinkimas įvyks spalio 1 
dieną, Sokol salėje, 226 Clin
ton St. Pradžia 7 valandą 
vakare. Visi nariai prašo
me dalyvauti.

ONA WELLUS, 
Kuopos sekr.

Haverhill, Mass.
Rugpiūčio 31 d. mirė Hale 

ligoninėje 69 metų amžiaus 
Antanas J. Vencius, gyvenęs 
Oak Terrace. Paliko žmoną 
Evelyn, du sūnus Anthony ir 
John gyvenančius Haver
hille, dvi dukteris Mrs. 
Jeannette Traser ir Mrs. 
Suzane Dooley, gyvenančias 
N. Y. valstijoje, dvi sese
ris Mrs. Margaret Bauckard 
ir Josephine Gaisin, gyve
nančias Haverhille, 8 anukus 
ir daug kitų giminių. Palai
dotas rugsėjo 4 d. Saint 
Patrick kapinėse.

Rugsėjo 4 d. Flale ligoni
nėje mirė 69 metų amžiaus 
Josephine R. Stravinsky 
(Stravinskaitė), gyvenusi 23 
Dale St. Paliko tris seseris 
Mrs. Anna Martin, Mrs. 
Julia Selochelli ir Mrs. Mal
vina Nalezlecki, gyvenančias 
Haverhille; taipgi paliko ir 
daugiau giminių bei draugų. 
Palaidota rugsėjo 7 d. St. 
Patrick kapinėse.

Rugsėjo 12 d. 69 metų am
žiaus Mrs. Albertine Več- 
kys, gyvenusi 24 Blaisdell 
St., krito nuo aukšto tilto į 
Merrimack upę ir prigėrė. 
Buvo našlė prancūzų kilmės. 
Paliko sūnų ir dukterį. Pa
laidota Lietuvių kapinėse 
Bedforde.

Mirusieji buvo visi viena
mečiai. Mirusiems ramybė, 
o likusiems užuojauta.

DARBININKE

Milijonai klausėsi 
komunisto balso

CBS komentatorius Jim 
White turėjo interviu su Ko
munistų partijos generaliniu 
sekretorium Gus Hali.

Komunistų vado balso, 
klausėsi milijonai žmonių 
per radiją Jungtinėse Val
stijose ir Kanadoje. Tai 
buvo 1 valandos interviu ir 
klausimų atsakymas.

Mirdamas smerke 
militaru perversma

United Press Internatlonel

Pablo Neruda after he won 
the Nobel Prize in 1971.

Santiago, Čilė. Garsusis 
poetas, Nobelio premijos 
laimėtojas Pablo Neruda 
rugsėjo 23 d. mirė Santa 
Maria klinikoje, turėdamas 
69 metus amžiaus.

Prieš kiek laiko jis buvo 
operuotas dėl prostatinės 
liaukos padidėjimo. Būda
mas ligoninėje, Neruda 
griežtai pasmerkė milita- 
ristų perversmą. Neruda 
buvo griežtas kovotojas 
prieš fašizmą, prieš karą, 
buvo komunistas. 1972 me
tais jis buvo ambasadorium 
Paryžiuje ir pasitraukė iš 
tos vietos, kai sveikata pa
blogėjo.

Vancouver, Canada
Nors 

Britų Kolumbija graži pro
vincija, bet ne visiems ji ge
ra. Ypač ateiviams. Ne visi 
jie čia prigyja. Už tai čia jų 
mažai belikę (turiu mintyje 
lietuvius dipukus) . Ir pasili
kusieji gyvena vargingai. 
Nei vienas neturi panašes
nio, pastovaus darbo, savo 
nuosavos pastogės.

Nors vargo ir bedarbės slė
giam), visvien prieš kiek lai
ko sušaukė “ekstra” mitin
ga Lietuvos “vadavimo” rei
kalams aptarti. Tik į tą jų 
mitingą atėjo labai mažai. 
Tad ir “vadavimo” reika
lams surinkta vos keliolika 
dolerių.

Tenka matyti ir lietuvių 
stovint eilėse prie religinių 
sektų užlaikomų virtuvių 
laukiant progos užvalgyti.

Čia senos emigracijos lie
tuvių taip pat mažai beliko. 
Mirtis juos labai išretino. Vi
si linkusieji jau pensijonai. 
Bet jie geriau gyvena, negu 
naujieji emigrantai.

Emigrantų padėtį blogina 
ir tas faktas, kad vis dides
nis britiškos kilmės kanadie-. 
čių skaičius skverbiasi į šią 
provinciją. Emigrantai stu
miami lauk, kaip kokia naš
ta ant pečių.

St. De Gillis

Lawrence, Mass.
LDS 125 kuopos susirin

kimas įvyks spalio-October 
6 d., 2 vai. popiet, Polish 
American Veterans Julion 
Stopyra Post salėje, 23 Mon
mouth St.

Su tuo susirinkimu pradė
sime ir “Laisvės” vajų. 
Todėl prašome “Laisvės“ 
skaitytojus ir rėmėjus daly
vauti. VALDYBA

Philadelphia, Pa.
KLAIDOS' PATAISYMAS

“Laisvėje” iš rugsėjo 14 
d. spaudos rėmėjų sąraše 
praleista auka newyorkietes 
Nelės Ventienės $5. Labai 
atsiprašome.

Kaip būtų gerai būti ne
klaidingu. Bet kol kas žinau 
tik du “neklaidingus” vyrus 
pasaulyje - vienas Vatikane, 
kitas Pekine. R. M.
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Chicago, III,
Skaitlingas Vinco Andrulio gedulo mitingas

Rugsėjo 8 d. Mildos salė
je buvo suruoštas Vinco 
Andrulio pelenų išlydėjimui 
i Tarybų Lietuvą gedulo mi
tingas. Į ji gausiai susirinko 
velionio idėjos draugų ir 
draugių, kurių tarpe buvo 
velionio žmona Julija And- 
rulienė, dukros Betty ir Be
verly, podukra Nancy. Taip
gi buvo atvykęs iš Tampa, 
Fla., B. Salaveičikas, iš St. 
Petersburg, Fla., Vera Kas- 
parienė ir nemažai ir arti
mesnių kolonijų.

Gedulo mitingo apeigų 
tvarką vedė laidotuvių di
rektorius Povilas J. Ridikas. 
Jis pats pasakė įžanginę 
kalbą apibūdindamas velio
nio V. Andrulio nuopelnus 
darbo žmonių labui ir pažy
mėjo, kad jam pačiam, kuo
met jis su kitais vyko pasi
svečiuoti T. Lietuvoje, tekę 
nugirsti aerodrome, kad Vin
cas pasakęs, jei jis gyvas ne
turės progos apsilankyti T. 
Lietuvoje, tai jo žmona Juli
ja turės jo pelenus ten nu
vežti, ką ji dabar ir pada
ranti.

Po Ridiko kalbos dainuoja 
LKM ir Roselando Aido cho
rai, vadovaujant V. Urbi- 
kienei, “Kai vienas iš mūsų 
atsiskiria”. Po dainos kalba 
“Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka. Jis savo išsamioje 
kalboje priminė, kad velio
nis V. Andrulis buvo ne tik 
vienas iš įsteigėjų laikraščio 
“Vilnies” ir ilgų metų vy
riausias redaktorius, bet ir 
nepavaduojamas organizato
rius ir apvienintojas Ameri
kos lietuvių į bendrą kovą 
prieš išnaudotojus, už pa
stovią taiką ir įgyvendinimą 
šioje šalyje socialistinės 
santvarkos. Jis labai daug 
gražių pavyzdžių suminėjo 
iš velionio gyvenimo ir mo
kėjimo pravesti mintį, kad 
turime veikti ne tik tauti
niame ratelyje, bet tarptau
tiniu mastu.

Nuo “Vilnies” bendrovės 
direktorių tarybos kalbėjo 
Albertina Jakienė, nuo cho
rų Roger Žilis, Helen Bord- 
ner kalbėjo ir dainavo.

Dainavo momentui pritai
kintas dainas ir Artistų gru
pė. Nuo LDS 2-ros apskr. 
kalbėjo G. Montvilas, nuo 
LLD 1-mos apskrities — E. 
Damalakienė.

Nuo tarptautinių organi
zacijų kalbėjo atstovė Fran
ces Gabow. Ji nurodė, kaip 
nuoširdžiai ir rūpestingai 
Vincas veikė tarptautiniame 
veikime ir kaip mokėjo gra
žiai sugyventi su visų tautų 
veikiančiais dar buotojais. 
Po jos kalbos vėl dainavo 
chorai.

Richard Criley kalbėjo nuo 
Civilinių laisvių komiteto. 
Jis žymėjo, kaip atsidavusiai 
ir rūpestingai drg. V. And
rulis dirbo petis į petį su mi
nėtu komitetu, kad Civilinių 
laisvių įstatymas būtų pra
vestas. Criley plačiai ir daug 
apibūdino Vinco nuopelnus 
tarptautiniame veikime.

Helena Beadalytė paskai
tė savo pačios rašytą poezi
ją, skirtą Vincui Andruliui, 
ir padarė atsišaukimą, kad 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 
būtų pastatytas paminklas 
Vinco Andrulio atminimui.

Paskutinis kalbėjo TSRS 
ambasados W a s h i ngton, 
D. C. antrasis sekretorius 
Edmundas Juškys. Jis savo 
kalboje pasakė, kad Tarybų 
L

Lietuvos liaudis pasitiks ve
lionio V. Andrulio nuvežtus 
pelenus su aukšta pagarba 
reikšdami Jam padėką už jo 
didelius darbus socializmo 
plėtimui ir aukštai įvertini
mą socialistinės santvarkos 
jo gimtajame krašte.

Jis taipgi išreiškė gilią 
užuojautą velionio žmonai, 
dukroms ir jų šeimoms bei 
visai pažangiai Amerikos 
lietuvių visuomenei, neteku
siai garbingo vado ir kovo
tojo už jų reikalus.

Po to buvo paskaitytas 
laiškas nuo advokatės Pearl 
Hart, kuriame ji apgailes
tauja jo mirtį ir kartu, kad 
negalėjo dalyvauti šiame ge
dulo mitinge ir palinkėti ko
votojui ramaus poilsio gim
tojoje žemėje.

Paskutinę programos da
lį atliko Artistų grupė su
dainuodama “Mano žemė” ir 
atsisveikinimo dainą. Po to, 
visi praėjo vorele pro velio
nio urną, palenkdami galvas 
ir pasakydami paskutinį su
die.

Gaila, kad mes turėjome 
išlydėti jo pelenus iš to mies
to, kuriame jis tiek daug dir
bo ir atidavė visą savo bran
dų gyvenimą dėl šviesesnio 
ir sotesnio darbo žmonių gy
venimo. Ne visi mes galėsi
me aplankyti jo kapą T. Lie
tuvoje. Bet mintimis mes 
dažnai nulėksime ir prisi
minsime savo mokytojo ir 
vado kilnų atminimą.

Julija M-nė

Parvežė
Vinco Andrulio 
palaikus

Vilnius (kablegrama). 
Rugsėjo 18 d. laineriu iš 
Maskvos į mūsų sostinę at
vyko Julija Andrulienė. Ji 
atvežė urną su savo vyro, 
žinomo Amerikos pažangio
sios lietuvių visuomenės 
veikėjo, vieno "Vilnies” 
laikraščio įkūrėjų ir ilga
mečio redaktoriaus, seno 
kovotojo už demokratines 
teises, už taiką pasaulyje, 
Vinco Andrulio palaikais.

Tai jau ketvirta moteris 
pokario metais perkėlusi iš 
Jungtinių Valstijų į gimtąją 
žemę savo vyrų veikėjų pa
laikus. Pirmoji buvo Jasi- 
lionienė, vėliau Tysliavienė, 
trečioji Mizarienė, o dabar - 
Andrulienė.

Vincas Andrulis, vykdant 
paskutinę jo valią, bus iškil
mingai palaidotas Prienų ra
jone, Stakliškėse, iš kur jis 
yra kilęs.

Sudaryta komisija Andru
lio palaikams palaidoti: 
Lietuvos TSR Žurnalistų Są
jungos pirmininkas Karosas, 
Prienų rajono vykdomojo ko
miteto pirmininkas Budber- 
gis, Lietuvos TSR ministrų 
tarybos atsakingas darbuo
tojas Janullonis, Kultūrinių 
Ryšių su Užsienio Lietuviais 
komiteto pirmininko pava
duotojas Kazakevičius, Lie
tuvos Kompartijos CK už
sienio ryšių skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Petraitis, 
"Gimtojo Krašto” laikraš
čio redaktoriaus Reimeris.

ANTANAS VAIVUTSKAS

Chicago. Daugiau kaip 
20,000 darbininkų dalyvavo 
spalvingoje demonstracijoje 
pačiame miesto centre.

Demonstrantai reikalavo 
daugiau darbų, maisto kainas 
numušti, algas pakelti, ma
žinti militarines išlaidas, 
baigti algų kontrolę.

Miami, Florida

Koncertas ir Banketas 
Spaudos Naudai

Įvyks 
sekmadieni, spalio 7 d.

L. S. KLUBO SALĖJE 2610 N. W. 119th St.

Rengia: Vietinės organizacijos

Programoje dalyvaus: Miami Lietuvių Aido Cho
ras su savo solistais: M. Gabrėniene, H. Hinman 
ir H. Mankauskienė. Taipgi bus viešnia solistė.

Binghamton, N. Y.
PAVYKUSI VIEŠNAGE

Rugpiūčio 8 d. mano žen
tas Petras Sosuta atvežė 
savo žmoną Viktoriją ir 
mane Į N. Y. Kennedy air- 
portą trijų sąvaičių ke
lionei - viešnagei. Tarybi
niu lėktuvu keliavome 150 
keleivių. Po 8 valandų ke
lionės lėktuvas nusileido 
Londono airporte ir už va
landos vėl pakilo ir po 4 vai. 
kelionės nusileido Maskvos 
airporte.

Kelionė buvo labai gera, 
maloni. Puikiai mus lėktu
ve vaišino. Lagaminus pra
leido be jokio peržiūrėjimo. 
Porą valandų ėmė autobusu 
nuvykti i valgyklą ir atgal 
grįžti. Bet lėktuvas Į Kije
vą negalėjo pakilti dėl blogo 
oro iki ryto, tai turėjome 
airporte visą nakti išvargti.

Kijevą pasiekti ėmė virš 
valandos, o iš Kijevo air- 
porto nuvažiuoti i miestą 
ėmė porą valandų. Kijeve 
skaniai mus vaišino ukrai- 
nišku maistu, jaunos mergi
nos aptarnauja, vakarais 
prie orkestro galima ir pa
sišokti. Aprodė mums Įdo
miausias miesto ir apylinkių 
vietas, pavežiojo Nlpro upe, 
pionieriai davė turistams 
gražų koncertą. Jie mus 
sutiko ir palydėjo su gėlė
mis. Taipgi parodė dvi ka
tedras, viena turi 999 metus 
senumo. Ten nemažai aukso 
prilieta. Miesto kalnelyje 
pastatytas memorialis pa
minklas pagarbai nacių iš
žudytų žmonių. Ten amžina 
ugnelė dega.

Iš Kijevo keliaujame Į Le
ningradą 3 valandas. Pasi
taikė diena saulėta, tai buvo 
gerai pamatyti miestą. Ke
liaujant autobusu ir lankan
tis Įstaigose gidas nuose
kliai išaiškino. Aplankėme 
buvusius carų rūmus, pave
žiojo Nevos upe. Ant ryto
jaus važinėjome požeminiais 
traukiniais. Visur pilna 
žmonių, net sunku praeiti. 
Aplankėme Petro ir Povilo 
katedrą, kur yra daug kuni
gaikščių ir carų karstų. Ap
lankėme buvusi kalėjimą, 
kur revoliucionieriai buvo 
kalinami. Aplankėme religi
ni muziejų.

Ant rytojaus vykstame į 
Minską. Kelionė ima vieną 
valandą. Apsigyvenome gra
žiame viešbutyje. Valgis 
buvo labai skanus. Vakarais 
orkestras grojo. Minske 
išbuvome 5 dienas. Tarp 
turistų buvo nemaža balta
rusių, kurie turėjo čia gimi
nių ir galėjo su savo gimi
nėmis maloniai praleisti lai
ką. Tris sykius i dieną 
mus vežiojo po miestą ir 
apylinkes. Pionieriai davė 
mums gražų koncertą. Nu
vežė Į vieną kolūkį, kur mus 
gražiai priėmė ir kolūkio 

vaikučiai davė mums gražų 
koncertą dainomis ir šoliais. 
Aplankėme memorialinį 
parką, kur hitlerininkai su
degino visą miestelį, visus 
gyventojus suvarė Į kluoną 
ir uždarę sudegino. Ten 
daug paminklų pristatyta, 
kas minutė varpas suskamba 
ir amžina ugnelė dega. Žu
vusių pagarbai padėjome 
gėlių puokštę.

Kitą dieną buvo šampano 
butelis ant stalo. Tai buvo 
mano dukters Viktorijos ve
dybinių sukaktuvių diena. 
Visi ją sveikino ir orkestras 
grojo iki 12 nakties. Bet tu
rėjome ir nesmagumų. Vie
nas mūsų turistas žydų kil
mės savo kambaryje nuo 
širdies smūgio mirė. Buvo 
pašauktas daktaras, bet jau 
nieko nepadėjo. Jis su žmo
na vyko aplankyti Lietuvą, 
kur jis gimė ir 8 metų buvo 
išvežtas Amerikon. Jis buvo 
biznierius, žmona - mokyto
ja prancūzų kalbos.

Į Vilnių nuvykti ėmė tik 45 
minutes. Lietuvoje buvome 
3 dienas. Mus vaišino lietu
viškais valgiais, vežiojo po 
miestą ir apylinkę. Jauna 
mergina aiškino angliškai, 
nes tarp turistų tik trys buvo 
lietuviai. Pasitaikė lietin
gas oras, tai mažai tekdavo 
ir iš autobuso išlipti. Mies
tas puikiai atrodo, daug naujų 
pastatų pristatyta. Buvome 
kine ir Vingio parke, kur 
buvo gražūs šokiai. Mane 
ir Viktoriją vieną dieną nu
vežė pas mano seserį. Va
žiuojant sustojome pusry
čiauti Panevėžyje, grįžtant 
taipgi sustojome. Pas sese
rį išbuvome 4 valandas. Se
suo Juzė mus pasitiko kieme.

Klausiu, kur Antanas. Sako, i 
jis bažnyčioje patarnauja 
laidotuvėms. Netrukus ir 
Antanas pribuvo. Na, visi 
linksmai praleidome tą 
trumpą laiką. Patėmijau, 
kad jau ir elektrą turi, o 
1960 metais dar neturėjo.

Grįždami per Biržus su
stojome Įsigerti pagarsėju
sio biržiečių alaus ir 9 vai. 
vakare buvome Vilniuje. Tu
rėjome daktarą, kuris svei
katą patikrino. Man davė 
porą kartų indžekšinus ir 
nieko man nekainavo. O 
Amerikoje butų reikėję ne
mažai sumokėti.

Rugpiūčio 25 d. paliekame 
Vilnių ir vykstame i Mask
vą. Ten sutinkame lietų, 
nuo kurio teko slėptis. Iš
buvome Maskvoje 4 dienas. 
Gerai pasivalgę steiko vy
kome pamatyti Kremliaus 
muziejų. Jau antrą kartą tą 
muziejų matau. Labai žin- 
geidu viską pamatyti, kiek 
ten brangenybių carų buvo 
sukaupta. Apžiūrėjome vie
noje vietoje net 5 katedras, 
vienoje daug carų ir kuni
gaikščių karstų. Aplankėme 
liaudies ūkio pasiekimų pa
rodų parką, bet lietus truk
dė apžiūrėti. Ant rytojaus 
aplankėme Lenino memoria
lą, o vakare klausėmės kon
certo ir šokių muzikos.' Vi
sus pavaišino gerais valgiais 
ir šampanu.

Rugpiūčio 29 d. jau mes 
keliaujame lėktuvu pro Lon
doną i New Yorką. Ant 
rytojaus jau buvome namie, 
laimingai ir gražiai atlikę 
kelionę ir viešnagę.

J. VAICEKAUSKAS

Cleveland, Ohio
SVARBUS PARENGIMAS

Siame mieste ruošiamas 
labai Įdomus parengimas, 
kuriame bus paminėtas 
Amerikos Komunistų Parti
jos generalinio sekretoriaus 
Gus Hali 63-ias gimtadienis. 
Ta proga jis čia pasakys 
svarbią kalbą pasauliniais 
ir šios šalies Įvykiais. Gus 
Hali yra puikus kalbėtojas.

Parengimas Įvyks spalio 
14 d., sekmadienį, 1 vai., 
Howard Johnson Motel Pent
house, Euclide ir 107th St. 
Bus ir graži meninė progra
ma. Visi kviečiami.

Bilietus galima Įsigyti iš 
anksto Gus Hall Birthday 
Committee, 10011 Euclid 
Avenue.

RENGĖJAI 
•

PITTSBURGH, Pa. Plieno 
darbininkų unija pasmerkė 
fašistinį perversmą Čilėje.

Miami, Fla.
SPAUDOS
PARAMAI BANKETAS

Spalio 7 dieną Įvyks LLD 
75 kuopos, su parama visų 
kitų organizacijų, metinis 
banketas ir koncertas mūsų 
pažangiosios spaudos para
mai. Visi darbuotojai ir 
menininkai aukoja savo dar
bą ir talentą šiam didžiu- < <
liam parengimui.

Pietūs kaip 12:30, kon
certinė programa apie 2 va
landą. Dainuos vietinis Aido 
choras, vadovybėje B. Ra
moškaitės. Solistai: Mae 
Gabrėniene, kurios balsas 
kas kart darosi tobulesnis 
ir gražesnis. Taip pat da
lyvaus amerikietė dainos so
listė E. Adley, S. Zavis - 
mandalistas, o gal irduetis- 
tų atsiras tarpe aidiečių. 
Bet tikimės ir ką nepapras
to išgirsti šioje programoje. 
Bruno Nekrašas, muzikos 
mokytojas, pianistas^voka
linis solistas ir instrumen
talistas - davė žodį, kad da
lyvaus spalio 7-tos koncerto 
programoje. Muzikas Ne
krašas paprastai atlieka 
aukšto kalibro muzikos re
pertuarą. Tad pasižymėkite 
spalio 7-tą, kad jūsų vieta 

•būtų Lietuvių Socialio Klubo 
salėje, 2610‘n. W. 119 St., 
Miami, Fla.

LLD 75 KUOPA

Roslindale, Mass.
Rugpiūčio 21 dieną po ilgos 

ligos mirė Petras Kokšis 
(Cox). Mire sulaukęs senat
vės. Palaidotas rugpiūčio 
23 d. West Roxbury kapinė
se. Liūdi jo žmona Mary 
(po tėvais Taukūniutė), duktė 
Helen, daug giminių ir 
draugų. Lietuvoje paėjo iš 
Biržų apylinkės.

Velionis buvo draugiškas, 
pažangus žmogus. Skaitė 
"Laisvę”.

Tebūna jam amžina ra
mybė, o užuojauta jo žmo
nai ir dukrai.

S. RAINARD

DENVER, Colo. 34 metų 
amžiaus motina pagimdė še
šetą kūdikų - 4 berniukus ir 
2 mergaites. Ji vartojo nėš
tumui paakstinti vaistus.

Now is the time to send your

GIFTS for RELATIVES IN USSR
for the Holidays Season

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING 
MACHINES, TELEVISION SETS, CAMERAS, 

FURNITURE, SEWING MACHINES
Also clothing, fabrics, furs, watches 

and food products
New Models of Automobiles

ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102-Station Wagon

, ZHIGULI VAZ-2103-New Model 
MOSKVITCH 408 - IE 
MOSKVITCH 412 - IE
ZAPOROZHETS ZAZ-968

* * *
PODAROGIFTS, INC.

is the ONLY firm in the USA which sends GIFT 
CERTIFICATES throughVNESHPOSYLTORGwithout 
any intermediates, banks, etc.
PODAROGIFTS, INC. is the only firm in the USA 
that produces evidence of delivery in accordance with 
its agreement with VNESHPOSYLTORG
For our customers convenience orders can be placed 

with any of our affiliates:
Cosmos Parcel Express Corp.,
488 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022
Package Express & Travel Agency,
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Globe Parcel Service, Inc.,
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106
or directly with our Main Office:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avenue New York, N. Y. 10001. 

(Between 27 and 28 Sts.) 
Telephone: 212-685-4537 
Open Saturdays until 5:00

Philadelphia, Pa.
KOVA VERDA

Šiemet miesto adminis
tracija kai kuriose miesto 
dalyse labai pakėlė mokes
čius (taksus) už nekilnojamą 
nuosavybę. Fairmount sri
tyje, centre miesto, pakėlė 
taksus nuo 15% iki 300% ir 
šių žodžių rašėjui už labai 
seną penkių kambarių name
lį. Pakėlė daugiau, kaip 
šimtą dolerių.

Taksų mokėtojai sukilo, 
susiorganizavo Į Tax 
Payers Association, ir jau 
apie trejetą kartu, po 300- 
400 grupėmis, nuvyko Į City 
Hali reikalaudami pareigūnų 
pasiaiškinimo, dėl ko, taip 
plėšikiškai pakėlė taksus, 
kokių dar buvo nebuvę mies
to istorijoje. Rugsėjo 27 d. 
mokesčių mokėtojai suruoš 
demonstraciją ir maršiuos i 
City Hali jeigu šį kartą ne
gaus taksų numušimo, tai 
patrauks miesto administra
ciją Į teismą. Miesto Ma
joras F. Rizzo, priešrinki
minėje kampanijoje, sakyda
vo: jeigu mane išrinksite 
majoru, tai taksai nebus pa
kelti. . .

* * *
Gal pirmu kartu šio mies

to istorijoje Philadelphijos 
komunistu partija išstatė 
savo kandidatą W. H. Craw
ford miesto kontrolierius. 
Kandidatas Crawford jau da
bar sako, kad miestas išmo
ka kiekvienais metais ban- 
kieriams po $50,000,000 
procentais už skolas.

LLD 10 kuopos susiriinnn 
kieriams po $50,000,000 
procentais už skolas.

LLD 10 kuopos susirinki
mas Įvyks šeštadienį, spa
lio, 6 dieną, 3 vai. po pietų, 
toj pačioje salėje. Malonė
kite visi atsilankyti. Gal 
pajėgsime išrinkti delega
tus Į 6-tos apskrities kon
ferenciją, kurį Įvyks spalio 
14 d. Baltimorėje.

"L.” REPORTERIS

ST. LOUIS, Mo. Dviejų 
komercinių dienraščių 
streikuojantieji darbininkai 
pradėjo leisti savo laikraštį 
"St. Louis Today”. Naujas 
laikraštis turi gero pasise
kimo.



Penktadienis, Rugsėjo (September) 28, 1973 LAISVE 6-tas puslapis

M ūsų Rušinskai gražiai gyvena SEKMADIENI LAISVĖS SALĖJE PIETŪS IR VAIŠĖS, 1 VAL. Pramogų Kalendorius

Viduryje rugsėjo aplan
kiau mūsų visuomenininkus 
Joną ir Kastanciją Rušins- 
kus. Jie gyvena New Yorko 
miesto dalyje Coney Island, 
garsiajame Atlantiko pa
kraštyje.

Diena buvo viena tų New 
Yorko šių dienų retenybė - 
nei kepino, nei sušaldė, nei 
prigirdė, buvo be galo graži.

- Kai pasiekiau jūros pakraš
tį , tai, rodosi, kad pats Nep- 

žinojo, jog aš atvyk- 
Jis nušlavė, nupucavo

jūros pakraštį-pliažą taip 
baltai, taip švariai, kad jo
kios nereikalingos dulkelės 
nesimatė. Jūra žalia ir ma
loniai gyva, tik išlengvo kru
ta. Tokioje padėtyje Coney 
Islando jūros pakraščio nie
kada nemačiau New Yorke 
gyvendamas virš pusę šimto 
metu.

Rušinskai gyvena stebėti- 
n ii gražioje vietoje - milži
niškame lenciūge aukštų

tunas 
s i u.

namų. Namai retai išstaty
ti, tai tuščios vietos daug. 
Tuščiose vietose dideli žo
lynai, kuriais vingiuoja 
takai. Šalyse jų pristatyta 
suolų dėl šimtų. Medžių 
yra, bet dar dideli.

Draugai Rušinskai turi 
malonumą teikianti butą. 
Trys kambariai su visais gy
venimui reikalingais paran- 
kumais. Kambariai be durų, 
bet taip išdėstyti, kad iš 
vieno kambario i kita mažai < < 
matosi. Privatiškumas ge
ras. O iš jų miegruimio 
tokia majestotiškai graži pa
norama! Pati Atlantiko jūra 
matosi. Ko gero, jų vienas 
langas Į šiauryčius. Rodosi, 
jei tik gerai ir ilgai žiūrėsi, 
tai ir pamatysi (vaidentuvė
je) Palangą, Lietuvą.

Jonas Rušinskas buvo pa-' 
liestas širdies nenormalu
mų. Vienok tas jo perdaug 
nesukrėtė. Dabar jis vaistų 
pagalba atrodo normalioje 
padėtyje. Todėl pasikalbė
jome interesingais mums 
reikalais be varžymosi dėl 
jo širdies nenormalumų.

Rušinskienė atrodo stebė
tinai geroje sveikatoje ir 
mažai bepaliesta amžiaus. 
Atrodo “youthful”.

Abudu draugai Rušinskai 
neatrodo tiek seni, kiek jie 
priskaito sau metų.

Malonu buvo juos matyti 
tokioje geroje nuotaikoje. 
Kad jie visada tokiais ir būtų!

A. GILMAN

AUKA UZ PIETUS $3.50. VISUS NUOŠIRDŽIAUSIAI KVIEČIAME.

!
NEW YORKO
NAUJIENOS
Radio City Music Hall di-

! rektoriai susitarė su muzi- 
Įjj ; kantų unija atnaujinti trims 
K Į metams kontraktą, kai mu
gu zikantai buvo nesitarę strei- 
M kuoti. Jie dabar laimėjo be 
3 streiko.

Tūkstantinė demonstracija New Yorke pasmerkė Čilėje 
fašistini karininkų perversmą ir Jungtinių Valstijų paramą 
karininkams. Reikalavo Nixono administracijos nepripa
žinti militarinės diktatūros Čilėje; reikalavo tyrinėti JAV 
korporacijų ir ČIA paramą Čilės militaristams.

Iš moterų klubo susirinkimo
šio mėnesio 19 dieną 2 vai. 
p. “Laisvės” salėje ĮvykoP

pirmasis šio sezono Moterų 
klubo susirinkimas, kuri 
pravedė pirmininkė levaMi- 
zarienė. Ji papasakojo apie

San Francisco, Cal
Rugsėjo pradžioje sėk

mingai piknikavome mielos 
Onutės buveinioje bei kieme. 
Sis pobūvis buvo suruoštas
.San Francisko LLD 153kuo- ga. 
pos. Paruošimui patiekalų 
bei pietų gausiai pasidarba
vo Valė Sutkienė, Marytė 
Ginaitienė, joms talkininka
vo Telda King, M. Baltulio- 
nytė ir Vincas Burda.

Siame pobūvyje gražiai at
žymėjome mielos Marytės 
Ginaitienės 70 metų am
žiaus sukaktį. Mūsų miela 
jubiliantė savo 70 metų su
kaktimi buvo puikiai nusitei
kusi ir ta proga paaukojo 
savo pačios gamintą dalį 
maisto. Vardu šio pobūvio 
ruošėjų ir dalyvių šių žodžių 
rašytoja linki mielai jubi- 
liantei dar daug ir daug pa
našiu gražių sukakčių Su
laukti ir be abejo visuomet 
būt tvirtai ir veikliai.

tas pat vyksta kolūkiuose bei 
kaimuose. Prie to, Igną do
minavo Lietuvos gyventojų 
daili išvaizda ir jų apran- 

Vienu žodžiu, Jis sakė,
kad visur matėsi progreso 
žymės.

GOLDEN GATE TILTO 
SAVIZUDYNĖS DIDĖJA

GRĮŽĘS Iš
PUIKIOS VIEŠNAGĖS

Ignas

Pradėjo veikti 14 specialių 
teismų New Yorke narkotikų 
agentams ir vartotojams 
teisti, jiems bausmes skirti. 
Narkotikų agentams gręsia 
viso gyvenimo kalėjimas.

16 metų mergaitei Janis 
Jackson autobuso nelaimėje 
nutraukta ranka buvo dakta
rų prisiūta ir mergaitė jau
čiasi visai gerai.

Mūsų oaklandiškis 
Kamarauskas grižo iš mie
los Lietuvos puikioje nuotai
koje. Jis ten paviešėjo apie 
tris savaites ir pasimatė 
su savo giminėmis ir tenai- 
tiniais bičiuliais bei drau
gais.

Igną sužavėjo dabartinė 
Lietuvos nepaprasta staty
ba. Jis sakė, kad šiandien 
nevien Lietuvos miestai nau
jaisiais moderniškais pasta
tais auga ir gražėja. Bet

San F rancisko miesto Gol
den Gate tiltas dažnai atsi
žymi su savižudymais. Pa
vyzdžiui, nuo pradžios tilto 
atidarymo gegužės 27-tos 
1937 metų jau savižudžių 
skaičius siekia 499. šis 
skaičius savižudžių buvo pa
stebėtas puolant bei nuo tilto 
šokant i 220 PĖDŲ ŽEMYN 
ĮLANKOS GILU VANDENĮ ir 
maždaug vis dienos metu. 
O kiek buvo tokiu savižudžiu, 
kurie niekieno nepastebimi 
bei nakties metu puolė Į šį 
šaltą gilų vandenyną. Be 
abejo, to skaičiaus nieks ne
žino.

Laikraštis “San Francis
co Examiner” rašo, kad virš 
minima savižudžių vieta yra 
viena didžiausia ir daugiau
sia aukų nusineša visame 
vakarų pasaulio krašte, šis 
laikraštis priduria, kad šio 
žymaus tilto tėvas (jau 
miręs) Joseph B. Strauss, 
buvęs vyriausias šio tilto 
inžinierius, pašventęs 20 
metų šio tilto darbui, pro
jekto Įvykdymui, dabar būtų 
didelio siaubo pagautas.

L-MA

RICHMOND HILL, N. Y.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Vaznys
mirė 

1962 m. spalio 2 d.
Jau praėjo vienuolikti metai kai atsiskyrė nuo mūs 
mūsų mylimas vyras ir tėvas, bet jo mes niekad 
nepamiršime. Su gilia širdgėla, liūdime jo.

Žmona - ALBINA
Sūnus
Marti
Anūkas - MARK

- PETRAS
- NATALIE

čiene, O. Babarskienė, M. 
Riskevičienė ir A.Vaznienė. 
Po $2: Ko Čaikauskienė, A. 
Quater ir A. Zeidat. Kad 
padengus sekančio susirin
kimo vaišių išlaidas, po $5

savo apsilankymą šia vasarą į aukojo: M. Petraitienė, J. 
Tarybų Lietuvoje, gėrėjosi! Šimkienė ir Vo Urbonienė, 
tėvų šalies bujojimu ir ten į 
pakilusiu kultūriniu gyveni
mu. Priminė, kad šią vasa
rą buvo pasiųsta nuo Moterų | 
klubo $100 auka Urugvajaus i 
“Darbui”. Taip pat buvo 
įteikta dovana musu klubo c <
mielajai narei Aldonai Juš
kienei (Tarybų Sąjungos pa
siuntinybės Washingtone, 
konsulinio skyriaus II-jo se
kretoriaus Eo Juškio žmo
nai), kuri su vaikučiais iš
vyko atgal i tėvynę ir ten 
jau mokytojauja.

Po valdybos raportų, kal
bėta apie būsimą Moterų 
klubo parengimą, kuris 
Įvyks spalio 14 dieną, “Lais
vės” salėje, kuomet bus pa
minėta Vilniaus miesto Įkū
rimo 650 metų sukaktis. 
Daug prašyta ir daug tartasi j 
dėl gaspadinių, kad paruošus I 
šiam parengimui užkandžių. 
Pagaliau ši svarbų darbą su
tiko atlikti N. lešmantienė 
ir N. Vetnienė, o narės at
neš maisto, pagaminto na
muose.

“Laisvės” vajaus atida
ryme bus pagerbtas mūsų 
klubo sekretorės Bronės 
Keršulienės vyras Walteris, 
kuriam šiemet sukanka 85 
metai. Pagerbiant mūsų val
dybos šauniosios nares gy
venimo draugą, Moterų klu
bas aukoja “Laisvės” vajui 
50 dolerių.

Mūsų klubo iždo globėjos 
Anne Yakstis ir Nellie Ven- 
tienė, atrodo, gerai nusitei
kusios po vasaros atostogų. 
Iždininkė N. Ventienė par
vežė linkėjimus nuo D. Man- 
kauskienes iš Crown Point, 
New York.

Į klubą Įsirašė dvi naujos 
narės, žymios visuomenin- 
kės: Helen Esker ir buvusi 
ilgametė “Vilnies” redakto
rė Alice Jonikienė, kuri da
bar vieši pas klubo vicepir
mininkę Adelę Rainienę. 
Abi užsimokėjo po $5, palik
damos klubo amžinomis na
rėmis.

Išreikšta užuojauta mūsų 
sergančioms narėms: M. 
Jakštienei, A. Kunevičienei, 
O. Titanienei, Ko Karpavi- 
čienei, A. Gilmanienei ir AB 
Malinauskienei. Anna Ci- 
bulsky taip pat nesijaučia 
gerai ir per N. Ventienę 
prašė pasveikinti visas klu
bo nares.

Aukų gauta sekamai: Lie
tuvaitė iš Philadelphia auko
jo $13. Po $5: A.Kunevi-j

Po susirinkimo J. Lazaus
kienė ir N. Buknienė išleido 

i keletą narių atneštų dovanė- 
I lių. Vaišes pagamino N. 
Ventienė ir Ao Rainienė, 
joms padėjo B. Keršulienė. 
Prie vaišių prisidėjo M. Ka- 
valiūnienė, Av Vaznienė, N. 
lešmantienė, J. Lazauskienė 

j ir I. Mizarienė atnešė lauk
tuvių iš Lietuvos. T. Simie
nė, savo 50 metų vedybų su
kakties proga, paaukojo $10. 
Visoms draugėms širdingas 
ačiū.

Vaišių metu sužinojome, 
kad mūsų sekretorė B. Ker- 
šulienė šiemet atšventė 
savo 15 metų vedybų sukak
ti, o draugė T. Simienė - 50 
metų. Pasveikinome jas su

Į daina.

Mrs. Bertha R. Farmer, 
dabar turėdama 83 metus 
amžiaus, Įstojo Į Baruch 
kolegiją mokytis sociologi
jos ir anglų kalbos. Iki šiol 
ji neturėjusi galimybės pa
siekti aukštesnio mokslo, tai 
dabar ji bando pasiekti.

Daugiau kaip 500 Brookly- 
no katalikų mokyklų mokyto
jų paskelbė streiką, kuris 
paliečia apie 12,000 moki
nių. Jie reikalauja didesnio 
atlyginimo.

Komunistų rinkimų komi
tetas atidarė centralinę rin
kimų būstinę 268 W. 23 St. 
(kampas 8 Avė.). Ten vyks 
pasitarimai ir bus galima 
gauti literatūros rinkimų 

i reikalais.

Vaišių metu pakviesta kal
bėti mieloji viešnia A. Joni
kienė. Ji specialiai laukė 
mūsų susirinkimo, kad ap-' 
silankytų ir pasimatytų su 
draugėmis, su kuriomis riša I 
bendri reikalai ir bendras 
tikslas. Ji jautė už garbę 
priklausyti mūsų klube ir 
ragino nares daugiau prisi
dėti prie bendro darbo.

Malonu buvo matyti susi
rinkime ir mūsų mieląją vi- 
suomeninkę K. Petrikienę.

Mielosios nares! Turėki
me mintyje mūsų klubo būsi
mą parengimą ir paraginki
me kuo daugiau svetelių at
silankyti.

“Daily World” skelbia, 
kad šiais metais jis gavo 13,- 
870 naujų skaitytojų.

Angela Davis grižo iš 
maršruto. Ji lankėsi Afri
koje ir tarėsi, kaip ameri
kiečiai gali padėti afrikie
čiams kovoti kolonializmą 
ir imperializmą.

Visų partijų kandidatai 
miesto majoro vietai pra- ! 
dėjo išvystyti rinkimų vajų, ' 
kuris tęsis iki rinkimų die- ; 
nos lapkričio 6. Demokratų I 
kandidatas Beame skaitosi Į 
tvirčiausiu kandidatu laimėti 
rinkimus.

RE P

WASHINGTON AS. Texas 
valstijoje patirta, kad šuli
nių vanduo 50 kartų turi d au
giau radiacijos pietinėje 
valstijos dalyje, kur yra dau
giau uraniumo koncentraci
jos.

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas 

minės

VILNIAUS MIESTO 650 METU 
SUKAKTUVES

Sekmadieni, 1973 m. spalio 14 d.

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Pradžia: 2 vai. po pietų Įėjimo auka: $3.00

Turėsime svečių iš Vilniaus. Aido choras su 
savo solistais, vadovybėje Mildred Stensler, iš
pildys meninę programą. Bus ir daugiau Įvai
rumų.

Po programos bus vakarienė - vaišės, kokias 
tik Moterų Klubo narės gali pagaminti.

KVIEČIA KOMITETAS

Keletą savaičių New Yorke 
viešėjo ilgametė “Vilnies” 
redaktorė iš Chicagos Alice 
Jonikienė (kairėje). Pereitą 
sekmadieni ji išvyko pas 
savo sūnų į Kingston, N. Y., 
iš kur ji vėl sugris i Chica- 
gą. Buvo apsistojusi pas 
laisvietę Adelę Rainienę, su 
kuria jiedvi .matomos nuo
traukoje.

Serga
“Laisvės” ilgametis di

rektorius Gus Diržuvaitis 
išbuvo Coney Island ligoni
nėje dvi savaites, kur jam 
teko pergyventi operaciją.

Smagu girdėti, kad Gus 
jau dabar sugrįžo į namus 
ir eina stipryn.

Linkime mūsų direktoriui 
greit susveikti. IEV A

SPALIO 14 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 pietus 
Įvyks spalio 28 d., 1 vai. po 
pietų, HarŽord, Conn. Ruo
šia: L. M. Klubas ir Lais
vės choras. Bus graži me
ninė programa ir geri pietūs 
už prieinamą kainą.

LAPKRIČIO 11 D.

“Laisvės” metinis kon
certas, Maspetho Liet. Pi
liečių Klube, 69-63 Grand 
Ave. Prašome apylinkės ko
lonijų tą dieną laikyti laisvą.

Užmušė 11 
rnainieriu 

i
Caretonville. Pietų Afri

kos policija apšaudė strei
kuojančius aukso kasyklos 
juoduosius mainierius, 11 
užmušė, daugeli sužeidė.

Fašistinis premjeras J. 
Vorster teisina policiją, kuri 
norėjusi tik tvarką atsteigti.•

V A RŠUV A. Pietų Lenkijo
je mainieriai turi savo dar
žus ir prisiaugina nemažai 
daržovių ir vaisių.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU 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-ma $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 tokie: 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 ieigų 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 meflį
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




