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KRISLAI
BET DAR TIK PRADŽIA
VILNIAUS SUKAKTIS
KUR MŪSŲ UNIJOS?
IR KO NEBEISDARINEJO 
KODĖL NEVALIA VESTI? 
ŽIAURIAUSIA ISTORIJOJE

A. Bimba

Visiems labai džiugu, kad 
“Laisvės” direktorių ruoš
tas vajaus atidarymas taip 
gražiai pavyko. Bet nė va
landėlei nepamirškime, jog 
tai tik didelės rugiapiūtės 
pradžia. Didelis ir neleng
vas darbas tebestovi prieš 
mumis.

Visi skaitytojai nuošir
džiausiai kviečiami i vajaus 
darbą. Padėkite mūsą vaji- 
ninkams. Pirmiausia pa
tikrinkite savo prenumera
tas. Nevilkinkite su atsi
naujinimu ne tik savo prenu
meratą, bet ir tą, kuriems 
esate užrašę “Laisvę” Lie
tuvoje. Paaukokite pagal 
išgalę Į vajaus fondą.

Visi rūpinkimės tikslą pa
siekti nustatytu laiku - su 
pabaiga metą.

•
Ta pačia proga norisi žo

deli tarti ir Lietuvią Litera
tūros Draugijos nariams. 
Svarbu nė vienam neišsi- 
brau1 ti dėl duoklią nepasi- 
mokėjimo. Patikrinkite savo 
narystės stoviu. Ar jau esate 
pasimokėję duokles už šiuos 
metus?

•
Jau žinote, kad ši sekma

dieni Laisvės salėje Lietu
vią Moterą Klubas ruošia 
Tarybą Lietuvos sostinės 
Vilniaus 650 metą sukakties 
minėjimą. Šios plačios New 
Yorko apylinkės lietuviams 
proga si iprinti savo meilę 
gimtajam kraštui šiame mi
nėjime. Bus gerą kalbą, 
linksmą dainą ir skanią vai
šią.

•
Kas pasidarė? Kodėl taip 

nutilo mūsą didžiosios darbo 
unijos? Iš ją seniai nė žo
džio nesigirdi apie infliaciją, 
kainą kilimą, darbo žmonių 
pragyvenimo naštos sunkėji- 
mą.

Spalio 5 dieną per radiją 
buvo paskelbta vieno aukšto 
valdžios pareigūno prana
šystė, kad per ateinančius 
kelis mėnesius kainos dar 
pakils visu desėtkuprocentu! 
Proga darbo unijoms susi
rūpinti, protestuoti, šaukti ir 
mibilizuoti darbininkus i 
kovą. Bet nė žodelio. . .

•
Praeitais prezidentiniais 

rinkimais būtą prieita net 
prie biauriausią šlykštybių. 
Karštas Prez. Nixono šali
ninkas pasakoja senatiniam 
komitetui, kaip jis surado ir 
pasamdė merginą, kuri suti
ko išsirengti visiškai nuoga, 
lakstyti prie viešbučio, ku
riame senatorius Muskie 
buvo apsistojus, ir šaukti: 
“Senatoriau, aš tave myliu!”

•
Visame katalikiškame pa

saulyje yra labai išgarsėjęs 
vyskupas Fulton Sheen kaipo 
didelis švietėjas. Todėl jo 
žodis yra autoritetingas.

Kodėl kataliką bažnyčios

KARAS SIAUTĖJA VIDURIO RYTUOSE
Kongreso subkomitetas ragina 

sulaikyti skerdynes Čilėje
Egiptas ir Sirija visomis 

jėgomis mušasi su Izraeliu
Washingtonas. Kongreso 

subkomitetas Lotyną Ameri
kos reikalais vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, reika
laujančią prez. Nixono tuoj 
veikti, kad skerdynės Čilėje 
būtą sulaikytos.

Aštuoni kongresmenai pa
siūlė Kongresui bilią tuo 
klausimu. Jie nurodo, kad 
Čilėje tūkstančiai intelek
tualą, buvusią liaudies val
džios pareigūną, studentą ir 
darbininką kankinami kalėji
muose ir koncentracijos sto
vyklose. Daugeliui mirtis. 
Jiems reikalinga skubi pa
galba.

Jungtinės Valstijos turėtą 
reikalauti, kad politiniai ka-

Kinijai siūlyta 
nepuolimo sutartis

Taškentas, TSRS. Leoni
das Brežnevas čia kalbėda
mas pasakė, kad birželio 
mėnesi Tarybą Sąjunga siū
lė Kinijai nepuolimo sutarti 
ir vis laukė atsakymo.

Bet Kinija ikišiol oficialiai 
nieko nepasakė šiuo svarbiu 
klausimu, sakė Brežnevas. 
Pasirodo, kad Kinija nenori 
nepuolimo sutarties su 
TSRS.

•
WASHINGTONAS. Senato

rius Kennedy atidarė Čilės 
fašistą teroro tyrinėjimą ir 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos priglaustą iš Čilės 
pabėgusius antifašistus.

•
Washingtonas. Per šią 

metą pirmuosius 6 mėnesius 
Jungtinėse Valstijose krimi- 
nalizmas pakilo 4 procen
tais, raportuoja FBI.

Per tą pati laikotarpį 
žmogžudystės pakilo 9%.

kunigams draudžiama vesti 
žmonas ir kurti šeimas? 
Vyskupas Sheen atsako:

“Kaip jūsą meilė jūsų 
žmonai atmeta visas kitas 
meiles, taip meilė Kristui 
atmeta visas kitas meiles”.

Vadinasi, kunigas turi būti 
nužmogintas. Jis negali my
lėti moters. Jis negali nie
ko mylėti. Jis kunigas!

•
1969 metais buvo papildy

ta visoje darbininką judėjimo 
istorijoje žiauriausia žmog
žudystė. Buvo išžudyta visa 
Jablonskią šeima - tėvas, 
motina ir dukra. Todėl, kad 
tėvas buvo angliakasiu uni
jos veikėjas, pažangiąją 
angliakasių vadas kandida
tavo į Jungtinės Angliakasią 
Unijos prezidentus, kuriuo 
tuo laiku buvo Tony Boyle.

Dabar Boyle suareštuotas 
ir kaltinamas, kad iš unijos 
iždo pasamdė žmogžudžius, 
kurie tą šeimą išžudė.

Kaip žinia, tie žmogžu
džiai tapo suimti ir jau nu
bausti. Jeigu bus rastas 
kaltu, Boyle irgi susilauks 
panašios bausmės.

liniai būtą paleisti. Rezoliu
cijoje taipgi pasakyta, kad 
Jungtinės Valstijos turėtą 
priglausti iš Čilės pasitrau
kusius arba ištremtus anti
fašistinius kovotojus.

Šie kongresmenai taipgi 
ragina Jungtines Tautas 
imtis priemonią, kaip ge
riau apsaugoti antifašistą 
gyvastis ir sulaikyti ją kan
kinimus.
• Senatas nutarė sulaikyti 

visokią Čilei paramą, iki 
bus ten atsteigtos žmoniš
kumo teisės.

AFL-CIO susirūpino 
maisto kainų kilimu

Washingtonas. AFL-CIO 
viršininkai skelbia, kad se
kamoji AFL-CIO konvencija 
ši mėnesi turės rimtai ap- 
tarti pragyvenimo kainą kili
mą ir darbo žmonėms 
skriaudą.

Konvencijoje bus nustaty
tos gairės kovai prieš kainą 
kilimą. Teks sudaryti pla
nus uniją reikalavimams 
darbininkams didesnią algą. 
Netrukus gali iškilti nemaža 
streiką.

Unijos reikalauja 
panaikinti bazes

Blackpool. Anglijos Dar
bo Uniją kongresas priėmė 
rezoliuciją, kuri reikalauja 
Anglijos valdžios imtis žygią 
likvidavimui visą Jungt. Val
stiją militarinią bazių Angli
jos žemėje.

Rezoliucijoje pasisakyta, 
kad tą bazių panaikinimas 
žymiai prisidėtą prie tarp
tautinio susitarimo nusigin
kluoti ir taiką išlaikyti.

Kongresas pasisakė už 
bendradarbiavimą su Tarybą 
Sąjungos ir kitą socialistiniu 
salią unijomis, taipgi prieš 
Anglijos įstojimą i Bendrąją 
rinką.

Nixoną kaltina
Washingtonas. Senatinio 

Watergate tyrinėjimo komi
teto advokatai tvirtina, kad 
Nlxonas yra tikrai Įsivėlęs i 
šį kriminalinį skandalą, to
dėl jis griežtai atsisako leis
ti peržiūrėti užrekorduotas 
jo raštinėje pasikalbėjimu 
juosteles.

Advokatai reikalauja, kad 
Nixonas skaitytąsi su teisėjo 
Sirica nuosprendžiu tas 
juosteles ir kitus dokumen
tus priduoti teismui peržiū
rėti.

Socialistai laimėjo
Paryžius. Prancūzijos 

apygardą rinkimuose dau
giausia laimėjo Socialistą 
partija, po to sekė Komunis
tą partija.

Socialistai ir komunistai 
sudaro bendrą frontą, bet 
rinkimuose jie dar negavo 
daugumos atstovą.

Londone tūkstančiai demonstrantu pagerbė užmuštąjį Čilės 
Prezidentą Allendę, pasmerkė fašistinių generolu terorą, 
reikalavo Anglijos valdžios veikimo prieš siautė j ančias 
Čilėje skerdynes. Po to demonstrantai numaršavo pas 
Čilės ambasadą protestui išreikšti.

NA UJIENOS IŠ LIETUVOS
IŠAUGS IKI KETVIRČIO 
MILIJONO gyventoji;

KLAIPEDA. Tikimasi, 
kad šio šimtmečio pabaigoje 
gyvens 250 tūkstančiu žmo
nią.

Iki šiol mūsą uostamiestis 
plėtėsi pietą link. Už Debre
ceno gatvės baigiamas staty
ti penktasis rajonas, kuria
me apsigyvens 25 tūkst. 
klaipėdiečią. Iki 1980 metu 
dar iškils šeštasis rajonas 
su 28 tūkst. ir septintasis - 
su 40 tūkst. gyventoją.

Na, o vėliau? Pokalbyje 
su žurnalistais uostamies
čio projektuotojai kaip busi
mąją statybą vietą nurodė 
kairįjį Danės krantą i šiaurę 
nuo tarybinio ūkio techniku
mo.

BALDAI ĮTARPT AUTINĘ 
PARODA*

VILNIUS. Maskvoje Įvyko 
tarptautinė specializuota pa
roda “Mokyklą irengimai- 
73”. Parodoje buvo ekspo
nuojami Panevėžio miesto 
baldžių darbai: mokinio sta
lelis su kėdute, fizikos ir 
chemijos kabinetą stalai, la
boratorinė traukos spinta.

Aukšto Įvertinimo susi
laukė šiaulią pusminkštės 
kėdės, serijomis gaminamos 
eksportui. Už šių kėdžių 
gamybos organizavimą Šiau
lių baldą kombinato vyriau
siajam inžinieriui A. Tar- 
tilui Įteiktas TSRS LOPP 
bronzos medalis.

TOLI KELIAUJA “TAURO” 
TELEVIZORIAI

ŠIAULIAI, šiauliečiai ga
mina antrąjį milijoną “Tau
ro” televizorių. <

Tačiau kai kurios televi
zorių gamintojų produkcijos 
nematome parduotuvių len
tynose. šiuo metu šiauliečiai 
gamina spalvotosios televi

zijos Įrengimus, kurie ke
liaus Į Kazachijos TSR sos
tinę Alma Atą. Spalvotosios 
televizijos studijinės apara
tūros ir telekino Įrengimą 
komplektai jau išsiųsti Ry
gos, Maskvos, Ašchabado ir 
kai kuriems kitiems televi
zijos centrams.

Pradėta gaminti ir kilno
jamąsias stotis spalvoto
sioms laidoms transliuoti. 
Viena jų netrukus bus išsiųs
ta i Baku, kitas užsisakė 
Rygos, Minsko, Kijevo tele- 
centrai.

šiemet spalvotosios tele
vizijos aparatūros Įrengimą 
šiauliečiai pasiųs ir i Bul
gariją bei Čekoslovakiją.

STUMBRYNAS IR JO 
GYVENTOJAI

PANEVĖŽYS. Pašilių 
stumbryne gimė dar vienas 
stumbriukas, septyniolikta
sis jo gyventojas.

Neseniai keletas stumbrų 
buvo paleisti i atvirą mišką. 
Jie ganosi netoli aptvarų ir 
Įprastu laiku ateina atsiimti 
koncentratų davinio. Beje, 
šiais pašarais mėgsta pa
smaguriauti ir šernai. Vie
nas aštriailtis taip prijunko, 
kad nesibaido ne tik šėrėjų, 
bet ir lankytojų bei fotomė- 
gžj'i.

Tuo tarpu stumbrų aptvare 
gyvena jau trys briedžiai - 
prie dviejų patinų, kurie 
anksčiau peršoko tvorą ir 
nebesugebėjo išeiti, šią žie
mą prisidėjo trečiasis, jau
niklis. Tarp Stumbrių ir ša- 
kotragių nesutarimų nepa
stebima.

a
DETROITAS, šio miesto 

mokytojų streikas tęsiasi 
penktą savaitę ir nesimato 
jam galo. Mokytojai vienin
gai laikosi kovos lauke. Dau
gelyje kitų Michiganovalsti
jos miestų mokytojai taipgi 
streikuoja.

Kairas. Spalio 6 d. ištiko 
izraeliečių militarinių jėgų 
susirėmimas su Egipto ir 
Sirijos militarinėmis jėgo
mis. Egiptiečių armijos da
liniai ir tankai persikėlė per 
Suezo kanalą ir Įsitvirtino 
rytiniame krante. Izraelie
čiai bandė atmušti egiptiečių 
veržimąsi pirmyn. Abi pu
sės paneša didelius nuosto
lius.

Sirija prasiveržė i Golan 
aukštumas. Sirija ir Egip
tas skelbia, kad per porą 
pirmųjų karo dieną numušė 
110 Izraelio militarinią lėk
tuvų. Egiptas ir Sirija taip
gi prarado daug lėktuvų.

Egiptas 4r Sirija infor
muoja, kad dabar karas siau
tėja už išlaisvinimą arabų 
žemių, kurias Izraelis 1967 
metais okupavo ir tebelaiko. 
Visos pastangos geruoju iš
prašyti izraeliečius iš oku
puotų žemių nepavyko. Iz
raelis visai nesiskaitė ir su 
Jungtinių Tautų reikalavimu 
pasitraukti iš užkariautų 
žemių.

Irakas, Saudi Arabija ir 
Libija jau pasisakė militari- 
niai remti Egiptą ir Siriją. 
Lebanonas, kurio Izraelis 
turi okupavęs didelę terito
riją ir senąją Jeruzalę, taip
gi kariaus, kad išlaisvinti 
savo žemes.

Arabų pasaulis remia iš
laisvinimo karą. Tarybų Są
junga jau pareiškė savo sim
patijas arabų kovoms prieš 
agresorių Izraelį.

Turi gazo perteklių
Maskva. Tarybą Sąjungai 

visai nestoka gazo, kurio 
dabar gauna nemaža iš Sibi
ro, skelbia gazo specialistai.

Geologai atidarė naujus 
gazo šaltinius Krasnodar© 
rajone, rytiniame Sibire. 
1975 metais Tarybą Sąjungo
je bus išgauta gazo 320 bi
lijoną kubinių metrų.

SANTIAGO. Čilės milita- 
rinė junta pereitą (savaitę 
sušaudė dar 9 kovotojus 
prieš diktatūrą.

Tarybinio jaunimo 
paroda Amerikoje

Maskva. Tarybą Sąjunga 
informuoja, kad paroda iš 
tarybinio jaunimo gyvenimo 
ir veiklos keliaus 10 mėne
sių Jungtinėse Valstijose. 
Ji atsidarys Washingtone 
spalio 12 d. ir tęsis iki lap
kričio 9 d.

Vėliau bus perkelti ekspo
natai i Pittsburghą, Housto- 
ną, Kansas City, Denverį 
ir San Francisco.

Panašūs Amerikos jauni
mo eksponatai dabar de
monstruojami Sibiro mieste 
Irkutske, vėliau bus pergel
ti i kitus miestus. Tai da- c
romą abiejų šalių susitari
mu.

TSRS žydus kelia 
j arabų žemes

Tel Avivas. Izraelio gy
nybos ministras Dajanas iš
kelia ir apgyvendina okupuo
tose arabų žemėse šimtus 
tūkstančių žydų, daugiausia 
atvykusių iš Tarybą Sąjun
gos.

Sinai įlankoje jau pradė
tas statyti “dykumos mies
tas”, kurio didelė gyventojų 
dauguma bus tarybiniai 
žydai.

•
WASHINGTONAS. Fede- 

raliniai maisto inspektoriai 
skelbia, kad grybai dėžėse 
gali turėti nuodą.

LOS ANGELES, Calif. 
Jungtinės Farmą Darbininką 
Unijos prezidentas Cesar 
Chovez pasirašė sutartį su 
tymsterią unija daugiau ne
sivaržyti už teritoriją, bet 
vieni kitiems padėti kovose 
prieš didžiuosius žemės sa
vininkus.

Nixonas tarėsi su 
Gromyko

Washingtonas. Preziden
tas Nixonas porą valandų 
praleido su TSRS užsienio 
reikalų ministru Gromyko 
pasitarime prekybos reika
lais.

Nixonas pažadėjo, kad jo 
administracija bandys nuga
lėti kongresinę opoziciją, 
kuri priešinga platesnei pre
kybai su TSRS dėl ten žydų 
trukdymo išvykti i Izraelį.

•

CHICAGO. - Čia atsidarė 
marksistinė mokykla Kom
partijos vadovybėje.

"Daily World” 
saukiasi paramos

New Yorkas. Marksistinis 
dienraštis “Daily World” 
šiuo metu pergyvena sunkią 
finansinę krize. Spalio mė
nesį jam reikia sukelti $50,- 
000, kad galėtų toliau nor
maliai išeidinėti.

Aukas galima siųsti: The 
Daily World, P. O. Box 544, 
Old Chelsea St., New York, 
N. Y. 10011. Metinė dien
raščio prenumerata $15.
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Karas Vidurio rytuose!
Jis jau kelintą dieną verda. Ir dar vis aštrėja. Auką 

daug abiejose pusėse.
Žydai kaltina arabus, o arabai žydus už karo pradėjimą. 

Bet tas nebe svarbu. Svarbu kaip karą sulaikyti, arba 
bent taip apriboti, kad jis ir pasiliktu tiktai karu tarp izrae
liečių ir arabą, kaip išvengti, kad jis neįtrauktą didžiąją 
valstybių. Ar pavyks? Baisus klausimas. . .

Negalima sakyti, kad šio karo užliepsnojimas buvo staig
mena, kad jo nebuvo tikėtasi arba numatyta. 1967 metą 
šešių dienų karas baigėsi Izraelio didžiuliu laimėjimu. 
Žydai užgrobė milžiniškus arabą žemių plotus. Geruoju 
juos iš tų žemių iškraustyti nepavyko. Pradėjo aiškėti, 
kad žydai tuos žemės plotus ruošiasi aneksuoti prie Izrae
lio. Nieko negelbėjo net nei Jungtinių Tautų rezoliucijos, 
kuriose buvo raginami žydai iš tų žemių išsikraustyti, jas 
sugrąžinti arabams.

Kiekvienam, kas tik ne aklas, buvo daugiau negu aišku, 
jog konfliktas atsinaujins. Visi matėme, kaip abi pusės 
energingai ruošėsi dar kartą jėga persiimti. Atrodo, kad 
šiam konfliktui ir arabai yra geriau pasiruošę, negu 1967 
metais. Nors tiesioginiai, kol kas, armijomis kare daly
vauja tiktai Egiptas ir Sirija, bet už karo rėmimą jau pa
sisakė ir visa eilė kitų arabiškų valstybių.

Karas svarstomas Jungtinėse Tautose. Bet ar jų pastan
gos šįkartą Vidurio Rytuose Įsteigti pastovią taiką bus sėk
mingesnės, negu buvo iki šiol? Sunku pasakyti. Reikia 
palaukti.

Nereikia nė kalbėti apie šiame kare simpatijas Jungti
nėse Valstijose. Juk Izraelis faktinai yra šios šalies sa
telitas. Tai nėra jokia paslaptis. Tiek valdžioje, tiek 
spaudoje, tiek pranešimuose apie karo eigą užuojauta at
virai reiškiama Izraelio reikalui prieš arabus.

i

Svarbus laimėjimas
Galima tiktai nuoširdžiausiai pasveikinti Įžymu santykių 

tarp Tarybų Sąjungos ir Jugoslavijos blaivėjimą. Tai aki
vaizdžiausiai matosi iš Tarybą Sąjungos premjero Aleksei 
Kosygino apsilankymo Jugoslavijoje. Kosygino ir Jugo
slavijos prezidento Djemal Bijedic paskelbtame komunika
te pranešama, kad tarp šią dviejų šalių tapo pasiektas 
labai svarbus susitarimas. Abidvi šalys pasižada glau
džiai kooperuoti ekonominiais reikalais ir nesikišti Į 
viena kitos vidinius reikalus. Su šia sutartimi plačiai 
atidaromos durys i sutartis ir kitais ablems pusėms 
naudingais klausimais.

Per labai daug metą santykiai tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jugoslavijos buvo įtempti. Jie žalojo atmosferą visame 
socialistiniame pasaulyje. Jugoslavijos komunistinė va
dovybė ilgai flirtavo su Albanijos ir Kinijos vadovybėmis.

Tarybinė vadovybė su Brežnevu priešakyje kantriai siekė 
santykių pagerinimo. Jugoslavijos vadovybė, matyt, irgi

• priėjo išvados, kad geri santykiai naudingi ne tik Tarybą 
Sąjungai, bet dar labiau pačiai Jugoslavijai. Tiktai tokia 
protinga išvada davė dabartini Kosygino viešnagės pasi
sekimą.

Daugumai amerikiečių aišku
Galup Poli firma šiomis dienomis pravedė tarp Ameri

kos žmonią platą apklausinėjimą Vietnamo karo reikalais. 
Jiems buvo pastatytas toks klausimas: "Ką jūs manote 
dabar, kai Vietnamo karas tapo užbaigtas, ar Jungtinės 
Valstijos padarė klaidą, pirmoje vietoje isikišdamos su 
militarinėmis jėgomis?" Net 66 procentai užklaustųjų at
sakė: "Taip, padarė klaidą". Tiktai 30 procentą pateisi
no tą militarinę agresiją. O 4 procentai atsakė, kad jie 
neturi savo nuomonės.

Kaip žinia, šiame Amerikos istorijoje ilgiausiame kare 
šf šalis panešė baisiausius nuostolius. Jame buvo užmuš
ta daugiau kaip 50,000 ir 340,000 sužeista jauną amerikie
čių. Piniginiai nuostoliai pasiekė 140 bilijoną dolerių. 
Ką jau bekalbėti apie moralinius nuostolius.

Karą vedė trys prezidentai - John Kennedy, Lyndon John- 
sonas ir Richardas Nixonas. Jis tęsėsi daugiau kaip 12 
metų.

Kinijos propaganda ir kelias
Viskas šiandien rodo, kad skaitlingosios Kinijos vadovy

bė nenori gerinti santykių su savo kaimynu - Tarybų Są
junga. Kaip tik priešingai. Savo antitarybinėje propagan
doje jinai tuos santykius sistematiškai gadina. Savo žmo
nes ir pasaulį ji Įtikinėja, kad Tarybą Sąjunga Kinijos 
pasienyje esanti sustiprinus savo karines jėgas ir bet kada 
galinti Kiniją užpulti.

Tai, žinoma, gryniausias prasimanymas. Tai patvirtina 
šiomis dienomis Tarybą Sąjungos užsienio reikalą minis
tro Andrei Gromyko paskelbimas, kad jau seniai Tarybų 
Sąjunga esanti pasiūlius Kinijai padaryti nepuolimo sutarti, 
bet iš Kinijos vadovybės nesanti gavusi jokio atsakymo. 
Vadinasi, Kinijos vadovybė nenori susitarti dėl rubežių 

^saugumo. Mat, susitarus, ji nebeturėtą pateisinimo savo 
propagandai apie pavoją iš Tarybą Sąjungos pusės jos ru- 
bežiams. '

Vilniaus "Tiesoje" (rugs. 
29 d.) "Naujo gyvenimo" 
kolūkio ekonomistė A. Ces- 
nulevičienė rašo:

"Kažin ar mūsą laukuose 
kada nors anksčiau taip gerai 
užderėjo rugiai, kaip šiemet. 
Lengvose žemelėse hektaras 
jų davė kone po 26 centne
rius. Todėl ir bendrojo 
derliaus sąskaita kita: šie
met rugių auginome 40 hek
tarų mažiau, bet prislkūlė- 
me penkiasdešimčia toną 
daugiau. Neatsitiktinai ir 
šie metinėje sėjoje žemdir
biai bei mechanizatoriai 
buvo tokie rūpestingi. 300 
hektarų žemės rugiais jie 
apsėjo geriausiu laiku - iki 
rugsėjo vidurio, 
suaugęs želmenų 
teikia gražių vilčių 
nantiems metams.

Gerų grūdų kupini 
aruodai. . ."

Tankiai 
kilimas 
ir atei-

mūsą

didelis šulas ponas Kazys 
Škirpa. Savo apdūmojimuose 
jis pripažįsta, kad visos 
"vaduotojų" viltys buvo su
dėtos Į Amerikos atominės 
bombos pagalbą, bet jos nie
ko nedavė "neiper 30 metų". 
Dabar jau esą turėtų būti 
absoliutiškai aišku, kad šios 
viltys buvo kvailos, nerea
listinės. Tai, girdi, aki
vaizdžiausiai Įrodė suomių 
pasielgimas su VLIKo dele
gacija Helsinkyje Europos 
saugumo konferencijoje. 
"Nei vienas 34 užsienių rei
kalų m misterių, sėdėjusių 
prie konferencijos stalo, ne
pakėlė balso", šaukia ponas 
Škirpa.

"Tas apgailėtinas atsiti
kimas", sako Kazys Škirpa.

"Tas apgailėtinas atsiti
kimas", sako Kazys Škirpa, 
"verčia mus nebegaišti lat
galiui a 
todėl 
kelio", 
lią jau
rikos ir jos bičiulių visas 
viltis reikią gražinti atgal Į 
Vokietiją. "Nors ji dabar 
pusiau perskrosta", sako 
Škirpa, "tačiau - bent di
džioji jos pusė, Vakarų Vo
kietija - jau vėl yra tapusi 
svarbiu tarptautinės politi
kos faktoriumi, su kuriuo ir 
kitos didžiosios valstybės, 
draugas ir priešas, nebegali 
nesiskaityti. . . Tokiomis 
aplinkybėmis yra, mano ma
nymu, būtina mums pozity
viai susiderinti su Vokieti-

surasti realesnio ir 
daugiau žadančio 
Ir jis sako tokį ke- 

suradęs. Nuo Ame-

LUIS COR V ALANSALVADOR ALLENDE

Prezidentas Allende nužudytas, b Korhunistą 
mininkas ir Čilės Senato narys Luis Čorvalan militaristų 
teismo nuteistas sušaudymui. Per visą pasaulį eina pro
testai prieš baisą fašistą vedamą terorą. Net mūsą United 
Automobile Workers unijos prezidentas Leonard Woodcock 
pasiuntė Čilės militaristų klikai reikalavimą nežudyti 
Corvalano.

KAIP GIMDAVO ANTITARYBINIAI MELAI'

JAU SMERKIA IR 
PASAULIO BAŽNYČIŲ 
TARYBĄ

Rugpiūčlo mėnesį Pasau
lio Bažnyčių Taryba, suside
danti iš protestantišką sek
tą bažnyčią, atšventė savo 
gyvavimo 25-ąją metinę su
kaktį. Pasak Chicagos ku
nigą "Draugo" (rugsėjo 29 
d.), "Jau ir Vatikanas, nors 
dar tos tarybos ne narys, at
siuntė savo palaiminimą ir 
linkėjimus". Tai reiškia, 
kad Vatikanas su Taryba pa
laiko bičiuliškus ryšius.

Bet kunigą "Draugui" Ta
rybos veikla nepatinka. Jis 
joje Jmato pataikavimą arba 
talkavimą komunistams. 
Prašome:

"Dabartiniu metu daugu
mos tarybos narių visas dė
mesys yra sukoncentruotas Į 
rasinius persekiojimus Pie
tų Afrikoje, Rodezljoje ir 
Portugalijos kolonijose. Ka
dangi daugumas tarybos na
rių priklauso dabar trečia
jam pasauliui, tai jie nori 
visus tarybos materialinius 
išteklius perleisti tik afri
kiečiams. Iš kur tie finan
siniai ištekliai gaunami? 
JAV-blų, D. Britanijos, V. 
Vokietijos, Skandinavijos ir 
Australijos religijos yra di
džiausi lėšų šaltiniai. Bet 
tų kraštą atstovai taryboje 
dabar yra perbalsuojaml. 
Jie jau, kaip Jungtinėse Tau
tose New Yorke, yra tik 
mažuma. Dėlto ir kyla ne
pasitenkinimas, kad lėšos, 
kurias būtą galima panaudoti 
atsilikusių tautų švietimui, 
ūkiniam išsivystymui, yra 
skiriamos ten, kur tie pini
gai panaudojami komunisti
nių ginklą pirkimui ir žiau
riam kraujo liejimui.

Antra, PBT-ba niekada 
nėra užtarusi persekiojamų 
tikinčiųjų rytų komunisti
niuose kraštuose, nei jiems 
suteikusi jokios apčiuopia
mos materialinės pagalbos. 
Čia ir yra tamsios dėmės 
tarybos veide".

Bet, žinoma, Vokietija su 
socialdemokratu Brandtu 
priešakyje nenorės arba ne
drįs vėl pulti Tarybų Sąjun
gą. Taigi reikia laukti, kada 
joje pakils naujas Hitleris.

Pradžiai šios naujos poli
tikos Škirpa siūlo "vaduoto
jams" tuoj išleisti vokiečių 
kalba jo parašytą knygą apie 
1941 metų Įvykius Lietuvo
je, kai hitlerinės gaujos pra
dėjo j veržtis Lietuvon ir 
smetonininkai sukilo, kad 
jiems padėtą iš vidaus. Gir
di, reikia Įtikinti hitlerinin
kus, kurių, kaip žinia, V. 
Vokietijoje netrūksta kad 
"tas sukilimas iš esmės ne
buvo joks nedrauglngumo ak
tas vokiečių tautai. Prie
šingai, jis buvo jai tik drau
gingas, nes ginklą buvome 
pakėlę prieš bendrą mums 
ir Vokietijai priešą. . .one 
prieš vokiečių karius, žygia
vusius per mūsą mažą kraš
tą toliau Į rytus".

Įdomu, kad šitą . Škirpos 
"pamokslą" ištisai atsi
spausdino menševiką "Nau
jienos" (rugs. 28 d.) be jo
kios pastabos. Vadinasi, 
menševiką laikraštis smeto- 
nininko Škirpos siūlymams 
pritaria.

Nežinia, kaip kiti veiksniai 
pažiūrės Į juos.

"Šviesos" numeris 
3-ClAS

SME T ON IN INK O 
APDŪMOJIMAI 
IR PATARIMAS

'v

Pasirodo, kad PLB seime 
dalyvavo ir išdrožė kalbą ir 
buvusio smetoninio režimo

Pagaliau gavome Lietuvių 
Literatūros Draugijos žur
nalo "Šviesa" šią metą tre
čią numerį. Jame skaity
tojas ras apsčiai Įdomiam 
pasiskaitymui nedžiagos. 
Be vedamojo "Įvykių sūku
ryje" ir keleto gražių eilė
raščių, verti dėmesio 
straipsniai: A. Romansko - 
"Liks tik istoriniu faktu",

Kinijos kelias klaidingas. Iš jos pusės bloginimas san
tykių su Tarybų Sąjunga labai kenkia visam pasaulinės 
taikos reikalui.

Netenka nė kalbėti, kad šiuo Kinijos nusistatymu labai 
patenkinta pasaulinė reakcija. Antai, mūsą Amerikos 
stambioji spauda staiga pradėjo prie kinų meilintis, kiek
vieną ją antitarybini pasisakymą karštai sveikindama.

Ir, kol kas, nesimato, kad Kinijos vadovybė ši savo klai
dingą ir pavojingą nusistatymą keistą. Tai gaila.

Daugiau žinių apie 
Maskvoje nuteistus , 

liaudies priešus
Amerikos spaudoje buvo 

labai daug prielankiai ra
šoma apie P. Jakira ir 
V. Krasiną, kurie neseniai 
Maskvoje buvo teisiami kai
po liaudies priešai. Ją nu
sikaltimas buvo pilniausiai 
pagristas ir Įrodytas.

Krasinas prisipažino, kad 
jo iniciatyva arba jam daly
vaujant buvo sufabrikuota 
apie 100 šmeižikišką me
džiagą, juodinančių tarybinę 
visuomenę ir valstybinę 
santvarką. Šios medžiagos 
buvo skelbiamos buržuazi
nėje spaudoje, taip pat ne
legaliai platinamos Tarybų 
Sąjungos teritorijoje.

Jakiras, pripažinęs savo 
kaltę, parodė, jog nelegalus 
medžiagų rinkinys, kuri jo 
grupė leido pavadintą "Eina
mųjų Įvykių kronika’’, nuo 
pat pirmojo numerio turėjo 
antitarybinę* krypti. Kaip 
tik dėl to ji perspausdinda
vo "Liaudies, Darbo Sąjun
ga" (antitarybinė rusą emi
grantų organizacija) žurna
las "Posev". Nuolatinis 
"Kronikos" skaitytojas, pa
reiškė Jakiras, buvo A. Sol
ženicynas, kurio vertinimui 
šis rinkinys buvo sistemin
gai perduodamas per vadi
namosios "iniciatyvinės 
grupės" dalyvį J. Šteiną, 
kuris vėliau išvyko Į Izrae
lį. (Šiuo metu Šteinas trina
si "Liaudies Darbo Sąjun
gos” leidykloje "Posev".)

. .11 • ‘ ■

Kai būdavo paruošta eili
nė buržuazinę spaudą domi
nanti "naujiena", aš, pasa
kė Jakiras, iš karto susi
siekdavau su reikiamais as
menimis. Tarp užsienio 
žurnalistą, per kuriuos Ja
kiras ir Krasinas perdavi- 
nėdavo medžiagą, kaip pa
rodė Jakiras, buvo D. Bo- 
navija ("Times"), E. Karė
tas ("Stampa"), D. Aksel- 
bankas ("Newsweek").

Viena iš užsieniui1 per^- 
duotų. klastočių, pasakė Ja
kiras, 'buvo laiškas, kad;Ta
rybų .» Sąjungoje tariamai 
praktikuojama uždaryti Į 
psichiatrines gydyklas, "ki
taip galvojančius". Jakiras 
prisipažino, jog šis laiškas 
prasimanytas, tačiau jo bi
čiuliai - buržuazinių laik
raščių korespondentai norė
jo turėt kaip tik tokią me
džiagą, nors aš, kaip pasakė 
Jakiras, šiuo klausimu vi
siškai nekompetetingas.

V. Bovino - "Socializmo lai
mėjimų jubiliejus", A. 
Liepsnonio - "Mano sesuo 
Agota", Vyt. Kazakevi
čiaus - "Lietuvių Meno Są
jungai - 50", Dr. Henriko 
Mituzo - "Ar visada naudin
gi vitaminai?", V. Mikola- 
jevo - "Stebuklai be stebu
klų", Juozo Klrkilos - "Poe
tinės gyvenimo freskos", 
Vinco Lauraičio - "Jaunys
tėje užgauta styga", A. Na- 
vasaičio ir A. Gučiūniečio - 
"Naujos dainos - nauji Ta
rybų Lietuvos paukščiai". 
Gyd. Valdo Banaičio - "Kai, 
nebesustojama. . Paul 
Simonso - "Evoliucijos pa
slaptys", ir sekretorės 
Ievos Mizarlenės - "LLD 
reikalai".

Šio numerio viršelis labai 
patrauklus. Tai Ed. Ziaube- 
rio piešinys, vaizduojantis 
Lietuvoje tarybą valdžios at
kūrimo 33-čią metinę su
kaktį.

Procese kalbėjęs, kaip liu
dytojas, žymus psichiatras, 
TSRS Medicinos mokslų 
akademijos tikrasis narys 
A, Snežnevskis pareiškė, jog 
per 50 darbo tarybinės svei
katos apsaugos . sistemoje 
metų jis nežino tokič atsi
tikimo, kad sveikas žmogus 
patektą 'Į psichiatrinę ligo
ninę.

Procese išaiškėjo, kad 
teisiamieji gaudavo antita
rybinę medžiagą nelegaliam 
platinimui ne tik per užsie
nio turistus, bet ir per kai 
kurių buržuazinių laikraščių 
korespondentus 1 Maskvoje. 
Liudytojas I. Rudakovas pa
tvirtino, jog jis pats matęs, 
kaip vieną tokį leidinį Jaki- 
rui ir Krasinui perdavė 
agentūroš Asočielted Press 
korespondentas R. Ledingto- 
nas. 1 '

Liudytojas V. Kožarinovas 
papasakojo, kaip Jakiras ir 
Krasinas organizavo antita
rybinių medžiagų, konkre
čiai, tėvynės išdaviko Avtar- 
chanovo, tarnavusio hitleri
niuose baudžiamuosiuose 
būriuose, knygos padaugini
mą.

Viena liudytoja papasako
jo, kad, Krasino žmonos pra
šoma, paėmė saugoti pini
gus, kuriuos LDS perdavė 
Jakirui ir Krasinui.

Į prokuroro klausimą, ką 
Jakiras ir Krasinas gali pa
sakyti apie kažkokią "opozi
ciją" arba, kaip ji vadina-

ma buržuazinėje spaudoje, 
"demokratinį judėjimą" Ta
rybą Sąjungoje, Jakiras at
sakė: "Tokio judėjimo mūsų 
šalyje < nėra. Jo programa 
Ir' taktihės nuostatos buvo 
perduotos Į Tarybų Sąjungą 
iš Vakarą, o po to kai kurios 
užsienio agentūros, laikraš
čiai ir televizijos kompani
jos jas pavaizdavo kaip at
siradusias Tarybų Sąjun
goje”.

"Aš žinau, - pasakė Jaki
ras, - kad programą paren
gė kažkoks Garaninas, vie
nas iš "Liaudies darbo są
jungos" (LDS) vadovą. Šio
je organizacijoje gimė ir 
pats "demokratinio judėji
mo" terminas".

Tarp liudytojų buvo asme
nų, pažinojusių teisiamuo
sius dar prieš tai, kai jie 
įsivėlė Į savo neteisėtą vei
klą. Jie papasakojo teismui, 
jog pastaraisiais metais šie 
žmonės apleido savo moks
linį darbą, atsidėjo vien 
klastočių kūrimui ir domė
josi tik vienu, kaip greitai 
jos bus paskelbtos užsienyje.

Proceso metu ne kartą 
buvo minimas akademikas 
Sacharovas, kurio medžiagą 
teisiamieji naudojo antitary
binei propagandai ir prieš 
kurio šmeižikiškas kalbas 
paskelbė protesto laiškus 
tarybiniai kultūros ir mokslo 
veikėjai.

Suprantama, šią žmonių 
veiklos demaskavimas sukė
lė tarybinės santvarkos 
priešų isteriją. Jos esmę 
vaizdžiai atskleidė Austri
jos Komunistą partijos or
ganas laikraštis "Folks- 
štime". Laikraščio vyriau
sias redaktorius, Austrijos 
Kompartijos CK narys Han
sas Kaltas parašė straipsnį 
"Naujos antitarybinės iste
rijos bandos esmė".

Pastarosiomis dienomis, 
rašoma straipsnyje, buržua
zinė spauda išvystė naują 
istorijos kampaniją prieš 
socialistines šalis ir ypač 
prieš Tarybų Sąjungą. Fizi
kas Sacharovas kviečiasi už
sienio žurnalistus Į savo 
butą Maskvoje ir sako 
jiems, kad kapitalistinės 
šalys neturi sutikti su Įtem
pimo mažinimo politika. 
Solženicynas, kuris visai ne
seniai kritikavo rusą pravo
slavą cerkvę už jos aktyvią 
paramą TSRS vyriausybės 
taikiai politikai, kreipiasi Į 
užsienio korespondentus 
Maskvoje, ragindamas "pa
dėti". . .

Kita dingstis naujai anti
tarybinės isterijos bangai 
buvo!Jakiro ir Krasino teis
mo procesas. Visi tie, kurie 
mano, kad streikų ir de
monstraciją išvaikymas ka
pitalistinėse šalyse, draudi
mas komunistams eiti val
stybinę tarnybą, fašistinis, 
teroras Čilėje yra "demo
kratijos gynimas", visi tie 
dabar pakilo prieš Tarybų 
Sąjungą todėl, kad ji panau
dojo teisingumo priemones 
prieš žmones, pažeidusius 
jos Įstatymus.

Tačiau, rašoma straips
nyje, pastarosiomis dieno
mis triukšmas dėl šio pro
ceso gerokai pritilo. Pro
cesas sukėlė atvirkščią 
efektą. Keletą mėnesių Va
karų žurnalistai Maskvoje

( Pabaiga 3 pusi.)

IŠ LAIŠKU
IS LAIVO "LITVA” 
KELIONES

Daug sveikinimų iš kelio
nės po juodą jūrą, jos pa
kraščius, Kryme, Kaukaze.

Nuo rugsėjo 30 d. būsiu 
Vilniuje.

Jūsų,
VYT. ALSEIKA 

1973-9-24
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LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

Punktai•
Connecticut valstijos vajininkai.............. ... . 744
Baltimore, Md. ................................................. 600
Brooklyn© vajininkai.......................................... 572
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.......................... 274
Philadelphijos vajininkai.................  228
E. Repšienė, So. Boston, Mass..................... 220
S. Rainard - Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. . 201
Long Island Vajininkai....................................... 156
L. Tilvikas, Easton, Pa......................................... 76

* * *
Tai taip pradėjome vajų. Laukiame daugiau vajininkų.
Vajininkai turi žinoti, kad tik jų pačių prisiųstos aukos 

bus Įskaitomas į punktus. Aukos, prisiųstos per skaity
tojus, nebus įskaitytos į vajininkų punktus.

Geriausia pasirodė iš pat pradžių Connecticut valstija 
su trimi naujais skaitytojais ir dviem atnaujinimais. Bal
timore padėta į vajininkų skaičių dėka J. S. Deltuvos. 
Brooklyniečiams atėjo į pagalbų E Yakštys su nauja pre
numerata į Lietuvę, Lazauskas su trim atnaujinimais. 
K. Petrikienė pradėjo Long Island vajų su keturiais atnau
jinimais.

* * *
Aukų į fondų gauta iki spalio 3 d. sekamai:

J. S. Deltuva iš Baltimore, Md., prisiuntė $200 ir rašo: 
"Viena šimtų siunčiu atnaujinimui prenumeratos A. Deltu
vai, Gorki mieste, o kita šimtinė į fondų”.

* * *
Agnes Petrukaitienė iš Buzzards Bay, Mass., prisiuntė 

$100 su linkėjimais, kad "Laisvė” gyvuotų dar ilgai, ilgai.
* * *

Marytė Stašinskienė iš New Kensington, Pa., prisiuntė 
$10 ir apgailestauja, kad akys jai jau nebetarnauja. Ji 
"Laisvę” skaito nuo pat pirmo numerio. Ji šiais metais 
sulaukusi 84 metų amžiaus.

* * *
Nuo kitų gauta:

Ona Zioblenė, Frackville, Pa.......................$11.00
D. M. Solomskas, Floral Park, N. Y. . . 11.00
M. Stakovas, So. Windsor, Canada .... 10.00 
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. . 10.00 
Anna Chernik (Cernevičienė), Maspeth, N.Y. 6.00 
August Gerbut, Newington, Conn................. 3.00
G. Evans, East Setaucket, L. I. ..... . 2.00
Joseph Watson, Boston, Mass. ...... 1.00
Joseph Valinčiauskas, Jamaica Plain, Mass. 1.00 
L. Plutiene, Dorphester, Mass..................... 1.00
Ona Walmusienė, Staten Island, N.Y. . . . 1.00

Viso aukų gavome į fondų $3,068.00, iškaitant pirmiau 
garsintas aukas. 

* * *
Širdingai dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

Atsiprašome
Aukotojų tarpe į Laisvės 

fondų Niujorkiečių atidary
me vajaus praleidome vardų 
JURGIO BERNOTO, kuris 
aukojo $10, Labai atsiprašo
me d. Bernoto. Jis netik

Krislai iš Lietuvos
1. "JOUKUNDARBS”. . .

Kad įvairūs reakcininkai, 
klerikalai ir juodašimčiai iš 
kailio neriasi, iš visos dū
šios neapkenčia komunizmo, 
socializmo ir viso, kas pa
žangaus, tai žinoma nuo am
žių. Tad ir suprantama, kad 
jie stengiasi šmeižtų ir melų 
kalnus suversti ant komu
nistinių šalių. Štai ne taip 
seniai skaitau "Drauge” ra
šinį, kuriame norima įro
dyti, kad komunistinėse ša
lyse "žmonės nesijuokia”. 
Esu kažkokie turistai apie 
tai pasakoję, ir spaudoje tai 
esu rašyta. Žinoma, "Drau
go” plauko turistai tik ir 
ieško kų nors kvailesnio iš
galvoti prieš komunizmų, o 
reakciniai rašeivos iš to 
daro biznį, įsiteikdami savo 
kapitalistiniams bosams.

Esu daugelį šalių aplan
kęs, ir sunku būtų pasakyti, 
ar ten perdaug kristų į akis 
besijuokiančių ar kvatojan
čių, išskyrus pasigėruslus 
ar pakvaišėlius. O kai m atai 
Paryžiuje daugybę žmonių, 
nakvojančių po tiltais arba 
šaligatviuose! bei tarpuvar
tėse, ar girdi pasakojimus 
kaip New Yorke ar Chicago j 
žmonės apimti baimės prieš 

aukojo $10;bet dar per dienų 
sunkiai dirbo.

Taipgi praleistas vardas 
B. ir N. Skubliskų, kurie 
aukojo $10. Atsiprašome ir 
jų. ADMINISTRACIJA 

gangsterius ir įvairius plė
šikus, tikrai nežinai, ar čia 
juoktis ar verkti.

Gi kai dėl Lietuvos, tai 
kaip tik anais, "Draugo” 
garbinamais laikais ne juo
kas, o verksmas buvo bū
dingas darbo žmogui. Var
giai ar juoką skatino liki
mas tų daugelio tūkstančių, 
kurie emigravo i tolimus 
kraštus darbo ir duonos ieš
kodami, arba tų, kurie Lie
tuvoje vilko bedarbio jungų. 
Kažin ar labai juokėsi tie 
Lietuvos ūkininkai, kurie už 
vienų litų arba už 10 degtukų 
dėžučių turėjo parduoti kilo
gramų sviesto, apie kų rašo 
tame pat straipsny "Drau
go” rašeiva.

Kaip tik "Draugo” ideolo
gijos skelbėjai ragino darbo 
žmones šiame pasaulyje 
vargti ir kentėti, "melstis 
ir dirbti”, kad "aname pa
saulyje” atlyginimų gauti. 
Šiandien nebėra tos elgetų 
bei skurdžių, "dvasios uba
gų” Lietuvos, o jei ir liko, 
tai tik menkos liekanos. 
Šiandien darbo žmonės ge
riau apsirengę ir geriau pa
valgę, ir neabejotinai links
miau gyvena,negu "Draugo” 
garbinamais fašizmo-kleri- 
kalizmo viešpatavimo lai

kais. "Joukun darbs”, kaip 
sako žemaičiai, tokie kleri
kalų sapaliojimai apie lais
vę, kurių jie patys drauge su 
fašistais-tautininkais Lietu
voje pamynė.

P. TEISĖJAMS BUVO 
ĮSAKYTA NUŽUDYTI. . . .

Atsidūrę emigraciniame 
vabzdyne, įvairaus plauko 
reakcininkai vienas per kita 
rašo atsiminimus iš praei
ties, dažnai susiginčija, pri
terštus baltinius beskalbda
mi. Bet iš tų ginčų iškyla 
nemažai įdomių dalykų, ku
rie ne visi buvo žinomi, arba 
žinomi, bet paslaptyje laiko
mi. Polemikoje, kuri vyko 
Chicagos menševikų laik
raštyje tarp J. Talalo ir- J. 
Bertašiaus, randame tokį J. 
Bertašiaus reikšmingų pri
siminimų:

"Vokiečių okupacijos 
metu Štuthofe sėdėjusių ka
linių tarpe buvo vienas iš 
Lietuvos kariuomenės pul
kininkų pavardės < neminė
siu), lietuviams kaliniams 
prisipažino, kad perversmo 
metu, jam dar esant leite
nanto laipsnyje, buvęs pa
skirtas į Karo Lauko Teis
mų ir teismas neturėjęs ab
soliučiai kurios nors kalti
namosios medžiagos tiems 
keturiems komunistams, bet 
jiems buvo įsakyta nuteisti 
sušaudyti, tai jie tų įsakymų 
išpildė”.

Čia kalba eina apie komu
nistų K. Požėlos, J. Grei- 
fenbergerio, K. Giedrio ir 
R. Carno sušaudymų po fa
šistinio perversmo, kurį 
tautininkai ir krikščionys 
demokratai norėjo pateisin
ti ta dingstimi, kad būk gin
tasi nuo komunistinio sų- 
mokslo. Teismas įvyko 1926 
m. gruodžio 24 d. (t. y. 
kūčių dienų), o sušaudymas 
atliktas gruodžio 27 d. 5 vai. 
20 minučių ryto. To bude
liškojo Karo lauko teismo 
sųstatas buvo toks: pirmi
ninkas - majoras Josiukas, 
nariai - vyr. leitenantas 
Gruodis, vyr. leitenantas 
Andriušaitis, Viršila Sid
lauskas, vyr. puskarininkis 
Kundra. Žudikų nuosprendį 
patvirtino pulkininkas Pe- 
truitis ir generolas leite
nantas Ladyga.

Iš šio "teismo” narių su
stato pulkininko leitenanto 
laipsnio dar buržuazinėje 
kariuomenėje pasiekė An
driušaitis, kurs buvo gene
rolo Raštikio adjutantu.

Taip po daugelio metų buvo 
atvirai pripažinta tai, kas 
buvo žinoma jau įvykių metu. 
Ir teisme, ir vėliau buvo 
aiškiai įrodyta, kad tiems 
komunistams nuteisti ir juos 
sušaudyti nebuvo jokio tei
sinio pagrindo. Tai buvo 
šlykštus smurtininkų žudikų 
darbas, kas buvo pareikšta 
ir L. Purėnlenės lūpomis 
iš anų laikų Seimo tribūnos.

Žinoma, tai toli gražu ne 
vienintelis toks kruvinas lie
tuviškosios buržuazijos nu
sikaltimas. Laiko turėdami, 
reakciniai emigrantai tegul 
tik prisimena kiek nuo Ple
chavičiaus, Škirpos, Griga- 
liūno-Glovackio "veiklos” 
laikų ligi paskutinių pokari
nių banditinių žudynių nu
žudyta žmonių už buržuazi
jos diktatūros išlaikymų ar 
bandymus jų atgaivinti. Tai 
bus baisios skaitlinės.

3. AKIS į DABARTĮ 
UŽMERKĘ. . .

Chicagos . menševikiukų 
laikraštyje teko matyti eilę 
nuotraukų, kuriose atvaiz
duotas Vilnius. Prieraše 
skelbiama, kad nuotraukos 
darytos Vilniuje kažkokio tu
risto dabartiniais laikais. 
Tačiau mano matytos ke-

Neilonas nepakeičia 
I

lietuviškų drobelių
Vokiškoji fašistinė okupa

cija baisiai nuskurdino Lie
tuvos liaudies ūki. Karo 
metu buvo sugriauti 7 linų

Ir pražydo linai 
Prie šaltinio gilaus 
Mėlynai, mėlynai, 
Kaip akelės brangaus. . . 
(Iš lietuvių liaudies dainos)

Manoma, kad linai Lietu
voje pradėti auginti neolito 
pabaigoje - žalvario amžiaus 
pradžioje, t. y., apie 2,000 
metų prieš mūsų erų. Lie
tuvos senkapiuose, pav. Kre
tingos raj. Kurmaičių, Klai
pėdos raj. Šernų, aptiktos li
ninių audinių ir virvučių lie
kanos, taip pat Panevėžio 
raj. Upytės, Kauno raj. 
Veršvų senkapiuose bei Tra
kų raj. Aukštadvario, Rasei
nių raj. Naukaimio ir kt. pi
liakalniuose rasti įrankiai, 
susiję su audimu ir verpi
mu, rodo, kad pirmaisiais 
mūsų eros amžiais linai buvo 
jau plačiai išplitę.

Feodalizmo laikotarpiu 
nemaža linų augino valstie
čiai, o Aukštaitijoje ir dva
rai. Linų pasėlių plotai dar 
daugiau padidėjo 16-18 am
žiais, plečiantis linų ekspor
tui. To meto valstiečiai nu
šukuotais arba suverptais li
nais ir sėmenimis mokėjo 
duoklę dvarininkams, di
džiajam kunigaikščiui. Linų 
verpimas dažnai buvo įrašo
mas inventoriuose kaip val
stiečių kiemų prievolė. 
18-19 amžiais nubrukti linai 
kartais sudarydavo ir nuota
kų kraičio dalį. Iki pat 20 a. 
trečiojo dešimtmečio sam
diniams (bernams) dažnai 
buvo sėjami atskiri linų plo
teliai.

Lietuvos TSR teritorijoje 
1913 m. linų pasėliai sudarė 
58 tūkst. ha, arba 2.7% viso 
pasėlių; ploto, 1939 - 86- 
tūkst. ha (3,3%). Linų pluoš
to derlingumas dabartinėje 
Lietuvos TSR teritorijoje 
1913 m. buvo vid. 2,9 cnt/ha, 
1934-1938 m. vid. 3,6 cnt/ha. 
1939 m. linų respublikoje 
buvo sėjama 82,9-tūkst. ha 
ir gautas pluošto derlius 3.44 
cnt/ha, o sėmenų - 3,48 
cnt/ha.

liuose numeriuose iliustra
cijos atrodo barzdotos - 
kelių dešimtų metų senumo. 
Jose Vilnius parodomas to
kiais kampeliais, kurie nesi- 
keitę laikosi nuo caro laikų. 
O kai kas visiškai iškraipy
ta. Pavyzdžiui, parodytas 
vaizdas su buvusia katedra 
ir varpine, už kurios matyti 
didokas namas. Prieraše 
sakoma, kad tame name, 
girdi, posėdžiaujanti pati 
aukščiausioji valdžia Lietu
voje. Tuo tarpu tai ne kas 
kita, o Centrinio telegrafo 
rūmai, kuriuose telpa ir 
Ryšių ministerija su minis
tru Onaičiu priešakyje.

Tačiau naująjį Vilnių, jo 
didinguosius naujuosius ra
jonus su 9-14 aukštų mo
derniškais namais bei dau
gybę kitų šių laikų Vilniaus 
pastatų tas melagių organas 
bijo parodyti. Bent daugelį 
numerių pasklaidžius, jų ne
teko pastebėti. Labai malo
nu būtų ir atsiprašyti, jei 
suklysčiau, ir tas "specia
lusis korespondentas” pasi
rodytų pastebėjęs kų nors 
įdomesnio ir naujesnio, gra
žesnio Vilniuje, negu senus 
namukus ir ilgaamžius ti
piškus sostinės pastatus. Kų 
gi, matyt tai nesiderina 
su turiniu, kuriuo stengia
masi vargšams skaitytojams 
įkalti nuomonę būk Vilniuje 
ir visoje Lietuvoje tik skur
das, badas, verksmai ir de
jonės. Kaip gi čia prisipa
žinti apgaudinėjus ir šmei- 
žus. . o

J. PALIUKONIS 

fabrikai.
Po karo sparčiai buvo at

statomi sugriauti ir statomi 
nauji linų fabrikai, aprūpinti 
šiuolaikine linų apdirbimo 
technika.

Tačiau žemės ūkyje atsta
tomasis pokarinis laikotar
pis vyko labai sunkiomis są
lygomis. Linų plotai buvo 
išlikę prieškariniai, o darbo 
jėgos žymiai sumažėjo. 
Technikos linams tuo metu 
respublikoje dar nebuvo. 
Žymiai pasikeitus sąlygoms, 
linų derlius ilgą laiką liko 
žymiai sumažėjęs.

1953 m. TSR Sąjungos vy
riausybės buvo imtasi eilės 
priemonių žemės ūkiui to
liau vystyti. Todėl per pa
starąjį 10-meti linininkystė 
pradėjo atstatyti savas pozi
cijas. Linininkystėje pradė
jo plisti mechanizavimas. 
1959 m. respublikoje buvo 
atlikti pirmieji bandymai 
linų derlių nuimti ne ranko
mis, o kombainais. Dabar 
43 tūkst. ha plote linai sė
jami mašinomis, visi nu- 
purškiami herbicidais kovo
je su piktžolėmis ir 70% lipų 
derliaus nuimama kombai
nais, likusieji - linarovemis.

Linų auginimas speciali
zuotas regionaliai 24 raj. 548 
kolūkiuose, tarybiniuose ir 
valstybiniuose ūkiuose. Da
bar vidutiniškai kiekvienas 
specializuotam ūkiui respu
blikoje tenka auginti apie 70 
ha linų.

Tarybiniais metais žymiai 
išaugo linininkystės moks
las. Panevėžio pirmtako 
vietoje - Upytėje yra įsikū
rusi specializuota lininin
kystės bandymų stotis. Jos 
tikslas - išvesti naujas linų 
veisles, dauginti aukštų re
produkcijų sėklinę medžiagą 
bei tobulinti linų auginimo ir 
derliaus sudorojimo techno
logiją. Mokslinių bendra
darbių tarpe yra nemaža 
aukštos kvalifikacijos spe
cialistų. Jų pagalba respu
blikos linininkams yra labai 
svarbi intensyvinant šią ga
mybos šaką.

Respublikos linininkystes 
perspektyva - agropramoni
niai kompleksai - pramoni-

Mašina suimtiesiems linams pakelti.

Lietuva bendradarbiauja 
su Baltarusija

Baltarusija, pagal metalo 
piovimo staklių gamyba 
užimanti Tarybų Sąjungoje 
trečiąją vietą, o Lietuva - 
ketvirtąją, glaudžiai koope
ruojasi, gamindamos šiuos 
įrengimus. Jų staklių pra
monės įmonės tiekia viena 
kitai naujausią techniką, 
bendradarbiauja, kurdamos 
ją. Tai padeda labai pajė
gioms dviejų respublikų in
dustrijos šakoms aprūpinti 
svarbiausias visos šalies 
mašinų gamyklas įvairiau
siomis metalo apdirbimo 

'staklėmis, pradedant balta
rusiškais kelių šimtų tonų 
milžinais ir baigiant lietu
viškomis precizinėmis ke
liasdešimties kilogramų 
"mažylėmis”.

Visų dviejų broliškųjų 
respublikų pramonę sieja 
glaudūs ekonominiai ryšiai. 
Pagal valstybinius gamybos 
kooperavimo planus dešim
tys Lietuvos įmonių siun
čia Minsko ir Gomelio, Vi
tebsko ir Mogiliovo, Polocko 
ir Baranovičių bei daugelio 
kitų Baltarusijos miestų ad
resais ne tik stakles, bet ir 
elektros suvirinimo apara
tus, žolės miltų gamybos 
agregatus, maisto pramo
nės automatus, elektrografi- 
jos ir klavišines skaičiavimo 
mašinas bei daugelį kitų pra
monės gaminių.

Savo ruožtu Lietuva gauna 
iš Baltarusijos techniką, 
spartinančia liaudies ūkio 
pažangų. Tai - naujausios 
skaičiavimo mašinos 
"Minsk” ir traktoriai "Be
larus”, galingi savivarčiai 
ir transformatoriai, elek
tros varikliai ir optikos-

nis linų apdirbimas. Linų 
pluoštas nepakeičiamas 
komponentas cheminių 
pluoštų sudėtyje, nepapras
tai žmonių vertinamas ap
rangoje sveikatingumo at
žvilgiu. Sėmenų aliejus - 
puikus delikatesas (kas ne
žino jo skonio su kopūs
tais!1), sveikatingumo at
žvilgiu pranašesnis už gy
vulinės kilmės riebalus.

ALGIRDAS ANDRISIŪNAS
Lietuvos TSR Upytės 

bandymų stoties direktorius, 
žemės ūkio mokslų 

kandidatas 

mechanikos prietaisai. O 
kur dar miško chemijos 
produkcija, polietilenas, po
lipropilenas ir kiti gami
niai, kurių Lietuva pati ne
gamina.

Broliškoji Baltarusija nuo 
pat Tarybų valdžios sukūri
mo Lietuvoje padeda mums 
ugdyti pramonę. Ypač svari 
jos parama, ruošiant kvali
fikuotus darbininkus, techni
kus ir inžinierius. Turime 
gražių pavyzdžių ir kaip 
mūsų respublikos inžinie
riai padeda kurti broliškoje 
Baltarusijoje ne tik įmones, 
bet ir ištisus pramonės kom
pleksus. Antai vilniečiai su
projektavo Pinske didelį sta
klių pramonės kompleksų.

Abipusiškai naudingas pa
sikeitimas pramonės verty
bėmis, naujausiais techni
kos pasiekimais spartina 
ekonominę kaimyninių res
publikų pažangą, padeda sėk
mingai ugdyti užsibrėžtus 
uždavinius.

K. LIANDZBERGAS

Mirė
K. Norkus

Buenos Aires. - Argenti
nos pažangiųjų laikraštis 
"Vaga” rašo:

Eidamas 80-uosius gyve
nimo metus, po trumpos li
gos, vienoje Buenos Aires 
sanatorijoje, rugsėjo 17die
na mirė seniausio Argenti
noje lietuvių laikraščio "Ar
gentinos Lietuvių Balsas” 
ilgametis redaktorius Kos- 
tantas Norkus.

Velionis buvo gimęs buvu
siame Marijampolės'(dabar 
Kapsukas) apskrity, mokėsi 
Maskvos universitete.

Keletą metų darbavosi 
spaudos srity JAV-se ir 
daugiau keturis dešimtme
čius gyveno Argentinoje. 
Palydint dideliam buriui tau
tiečių palaidotas Flores ka
pinyne.

Daugiau 
žinių ...

( Atkelta iš 2 pusi. ) 
ieškojo jų pagrindinio "in
formacijos šaltinio” dingi
mo priežasčių. Dabar paaiš
kėjo, kad šį jovalų gamino 
Jakiras ir jo draugai tiesio
giniu antitarybinės emigran
tų organizacijos Frankfurte, 
žinomos savo bendradarbia
vimu su Hitleriu, - "Liau
dies Darbo Sąjungos” - nu
rodymu su vieninteliu tiks
lu - tiekti jį užsienio ko
respondentams Maskvoje.

Kodėl gi nauja antitarybiš- 
kumo kampanija išvystyta 
kaip tik dabar? Jos įkvė
pėjai ir kurstytojai labai 
gerai žino ir patys prisipa
žįsta, kad jiems nepavyks 
daryti įtakos nei socialisti
nių šalių vidaus vystymuisi, 
nei įtempimo mažinimo pro
ceso žengimui pirmyn.

Baime, kad auga socializ
mo idėjų populiarumas, sie
kimas sulaikyti šį augimą- 
štai naujos antikomunizmo 
bangos priežastis, pabrėžia 
H. Kaltas.

Pasibaigęs Maskvoje P. 
Jakiro ir V. Krasinoteismas 
parodė, jog antitarybinei 
propagandai reikalingos ir 
tinkamos bet kokios klasto
tės. Todėl buržuazinė spau
da taip apverkė jų gamintojų 
demaskavimą. Teisiamieji 
gi pripažino savo kaltę ir 
prašė pasigailėjimo. Abu 
juos nuteisė trejiems me
tams laisvės atėmimo, o po 
to dar trejiems metams nu- 
trėmimo.



4-tas puslapis , LAISVĖ

Pas Kauno medikus
Perspausdiname iš “Kau

no tiesos“ žurnalisto Ro
mualdo Cėsnos pasikalbėji
mą su Lietuvos kardiologų 
draugijos pirmininku, TSRS 
Medicinos Mokslų Akademi
jos akademiku Zigmu Januš
kevičium.

ar išgelbEsime Širdį ?

- Statistika byloja, kad 
išeminė širdies liga mūsų 
planetoje pakerta beveik tiek 
pat gyvybių, kiek visi kiti 
susirgimai. Kaip medicinos 
mokslas ir praktika kovoja 
prieš ši žmonijos priešą, 
ar įmanoma užkirsti jam 
kelią?

- Koronarosklerozė, ko
ronarinis nepakankamumas, 
stenokardija, miokardo in
farktas, poinfarktinė būse
na - visi šie susirgimai, 
vadinami išemine širdies 
liga, pasaulyje smarkiai 
plinta. Kai kuriose išsivys
čiusiose šalyse, pavyzdžiui, 
per pastaruosius 30 metų 
mirtingumas nuo jos padidė
jo penkis kartus. Medicini
nė spauda neužmiršta pri
durti dar ir to, kad išeminė 
liga “atjaunėjo”. Teigiama, 
kad dabartinės kartos žmo
nės ja jau gali susirgti try
lika metų anksčiau, negu jų 
tėvai. Taigi išeminė šir
dies liga, tapusi mūsų am
žiaus epidemija, kelia labai 
rimtus ir sudėtingus uždavi
nius medicinos mokslui ir 
praktikai.

Sergančius išemine liga 
mirtis dažnai ištinka neti
kėtai, kaip žmonės sako, lyg 
perkūnui trenkus iš giedro 
dangaus. Penktadalis ligo
nių nuo aterosklerozės pa
kenkimo miršta iš karto, 
trečdalis - per pirmąsias 
dvi valandas ir tik trečdalis 
išgyvena daugiau kaip parą. 
Todėl išplėšti žmogų iš 
mirties glėbio gali tiktai ge
rai organizuota “greitoji 
širdies tarnyba”.

Šia prasme mūsų šalyje 
ir mūsų respublikoje daug 
kas padaryta, dar daugiau 
daroma. Gelbstint žmogų, 
naudojamos sudėtingiausios 
priemonės: ligonio širdis 
veikiama aukštos įtampos 
elektros srovės iškrovomis, 
elektros impulsais, daro
mos operacijos, rekonstruo
jamos vainikinės širdies ar
terijos. Visa tai labai ge
rai, visa tai būtina. Šimtai 
mirčiai pasmerktų žmonių 
grįžta į gyvenimo rikiuotę, 
tačiau mes negalime pa
miršti ir tų, kurie mirė, ne

suspėję patekti ligoninėn - 
darbe, namuose, kelionėje. 
Kaip išgelbėti juos?

Išeitis - vieninga kovos 
su išemine širdies liga si
stema. Ji numato visąkom- 
pleksą priemonių, kurios 
pirmiausia turi laiku už
kirsti kelią ligai, o jei jau 
susergama, leidžia kuo 
anksčiau pradėti gydymą ir 
tęsti ji tol, kol ligonis vi
siškai pasveiks ir galės 
grįžti į įprastinį darbą.

- Kaip Jūs praktiškai įsi
vaizduojate tokią sistemą?

- Jos variantai galimi keli. 
Vienas jų kuriamas ir pas 
mus, Kaune. Tai bus mo
dernus t centras,, jungiąs 
visas profilaktikos, gydymo 
ir bendro sveikatos atstaty
mo grandis.

Paaiškinsiu plačiau. Pir
miausia medicinos darbuo
tojams reikia kuo anksčiau 
išsiaiškinti žmones, turin
čius “rizikos faktorių”, t. y. 
požymių, rodančių, jog jis 
gali susirgti išemine širdies 
liga. Pavyzdžiui, jeigu krau
jyje per daug cholesterino, 
jeigu padidėjęs kraujospū
dis, jeigu žmogus daug rūko, 
yra nutukęs, nejudrus, - mes 
beveik galime būti tikri, kad 
šia liga jis anksčiau ar vėliau 
susirgs. Kad to neįvyktų, 
imsimės veiksmingų, profi
laktikos priemonių, vaistais 
ir kitomis priemonėmis 
stengsimės užkirsti kelią 
ligai.

O jeigu stebimas asmuo 
vis dėlto susirgs? Laimė
sime ir tokiu atveju. “Su
čiupus” ligą pačioje pra
džioje, ją įveikti daug leng
viau.

Žinoma, tikrovėje ši sche
ma žymiai sudėtingesnė. 
Vieningą širdies apsaugos 
sistemą sudarys daugybe 
glaudžiai susijusių tarnybų- 
profilaktiniai dispanseriniai 
kabinetai, priešinf arktinis 
stacionaras, specializuota 
greitoji pagalba, intensyvaus 
gydymo, kardiochirurginės 
pagalbos, infarkto skyriai ir 
kitos grandys, užsibaigian
čios sanatoriniu-kurortiniu 
gydymu ir pakartotina profi
laktika. Pastaroji sektų, kad 
susirgimas nepasikartotų. 
Manome, kad tokia sistema 
padės žmogui likti aktyviam 
ir darbingam.

Siek tiek plačiau norėčiau 
paliesti epidemiologinių ty
rimų grandį, kuri yra ne
paprastai svarbi vieningoje 
širdies apsaugos sistemoje. 
Nors apie susirgimo tikimy
bę leidžiantys spręsti požy

miai yra nustatyti, tačiau 
atskirose vietovėse kai ku
rioms žmonių grupėms - 
pagal amžių, profesiją, gy
venimo būdą, darbą, psicho
loginį tipą - jie gali būti ne
vienodi. Dabar Kaune at
liekami epidemiologiniai ty
rimai, apimantys keturis 
tūkstančius 45-59 metų 
vyrus, padės išaiškinti bei 
patikslinti minėtus “rizikos 
faktorius”, nustatyti būdus, 
kaip geriau taikyti profilak
tiką tiems, kuriems šie fak
toriai nustatyti. Beje, 
sprendžiama ir daugybė kitų 
klausimų.

Vieninga širdies apsaugos 
sistema Kaune, kaip minė
jau, netrukus pradės veikti. 
Visiškai ją įdiegsime penk
mečio pabaigoje, kai bus pa
statytas didelis kardiologi
nis centras.

- Kardiologijos pažanga, 
kaip pabrėžė neseniai įvy
kusi mokslinės kardiologų 
draugijos respublikinė kon
ferencija, galima tik pade
dant technikai, tiksliesiems 
mokslams. Kuo jie priside
da, kuriant vieningą širdies 
apsaugos sistemą?

- Vien medikų pastango
mis sukurti šiuolaikinę, spe
cializuotą medicinos pagal
bą neįmanoma. Tai, kad 
Lietuvos kardiologų laimė
jimai šiandien Žinomi viso
je šalyje ir už jos ribų, kad 
mirtingumas nuo miokardo 
infarkto pas mus toks pat 
kaip ir TSRS bei geriausio
se pasaulio kardiologinėse 
klinikose, kad 87 proc. sir
gusių išemine liga žmonių 
sugrįžta į gyvenimą ir gali 
dirbti ankstyvesnįdarbą, yra 
gydytojų, matematikų, fizi
kų, chemikų, kibernetikų, 
psichologų, sociologų, elek
tronikos ir daugelio kitų sri
čių specialistų glaudaus ben
dradarbiavimo ir įtempto 
darbo rezultatas.

Sujungus kardiologų pa
tirtį su inžinierių surasto
mis techninėmis galimybė
mis, Kaune mums pavyko 
įkurti vieningą konsultacinį 
kardiologinį centrą. Kvali
fikuoti jo bendradarbiai ope
ratyviai padeda greitosios 
pagalbos gydytojui nustatyti 
diagnozę. Kuriama ir tobu
linama sistema, leidžianti 
telefonu ar radijo bangomis 
perduoti elektrokardiogra
mas ir kitus svarbius duo
menis iš toli nuo centro 
esančių vietovių. Gaunamą 
Informaciją galima užrašy
ti į magnetinę juostą arba, 
reikalui esant, tiesiogiai 
perduoti elektroninei skai
čiavimo mašinai, matemati
niu būdu ją labai greitai ap
doroti ir išanalizuoti. Pa
vyzdžiui, ESM kardiogra
mas sugeba iššifruoti per 
keliolika sekundžių. Taigi, 
toks centras galės labai ope
ratyviai teikti aukščiausią 
konsulatciją visos respubli
kos mastu. Be mašininės 
diagnostikos neįmanomi epi
demiologiniai bei kiti masi
niai tyrimai.

Lietuvos kardiologai, ben
dradarbiaudami su kitų sri
čių specialistais, daug daro, 
tobulindami elektrinius ko
vos su širdies ritmo sutri
kimais metodus. Širdies 
kraujagyslių sistemų fizio
logijos ir patologijos insti
tute veikia vienintelė šalyje 
širdies elektrinės stimulia
cijos ir deflbriliacijos labo
ratorija. Čia sukaupta bene 
didžiausia pasaulyje patir
tis, kaip elektros impulsais 
retinti per daug dažną šir
dies ritmą. Sukurti minia
tiūriniai stimuliatoriai, ku
rie priverčia širdį paklusti 
aparatūros diktuojamam rit
mui, prietaisai, galintys 
automatiškai sureguliuoti 
širdies veiklą. Siekiant in
farktu persirgusiems ligo

niams grąžinti darbingumą, 
konstruojama nepertraukia
mo distancinio stebėjimo 
aparatūra. Ji leis kuo tiks
liausiai įvertinti organizmo 
ir ypač širdies, funkcinę 
būklę.

Vieningos kovos prieš šir
dies išemiją neįmanoma įsi
vaizduoti be plataus procesų 
automatizavimo. Todėl me
dikų ir inžinierių sąjunga 
vis stiprėja. Pavyzdžiui, 
jau dabar galvojame apie 
archyvus, kuriuose galėtume 
sutalpinti visų išemine liga 
sergančių miesto gyventojų 
ligos istorijas su labai pla
čia informacija. Specialis
tai tam siūlo priemones, 
užimančias mažai vietos ir 
galinčias savo “atmintyje” 
saugoti labai daug informa
cijos,, Tik įsivaizduokime - 
portfelyje telpa 100,000 
žmonių ligų istorijos. . . 
Žinodamas kiekvieno ligonio 
kodą, gydytojas per kelias 
sekundes galės surasti, sa-

Padėka draugams
Labai atsiprašome mūsų 

gerų bičiulių, kad taip ilgai 
jiems nepadėkavojom už jųjų 
geras paslaugas, kurios yra 
surištos su mūsų kelione į 
Lietuvą.

Jau šį tą parašėme į 
spaudą apie mūsų kelionę, o 
pirmiau privalėjome padė- 
kavoti tiems, kurie daug pri
sidėjo padaryti mūsų kelionę 
sėkminga.

Tikrai draugiškai mums 
padėjo draugai Povilas ir 
Aldona Aleknai - nuvežė 
mus į Tampa Aerouostą ir 
išleido - draugiškai atsi
sveikino, linkėdami mums 
laimingos kelionės.

New Yorke, Kenedžio 
aerouoste mus pasitiko 
draugai Povilas ir Nelė Ven
tai, suteikė mums vėliausių 
žinių apie svarbiuosius įvy
kius N£w Yorke, įteikė vė
liausios laidos “Laisvę”, tik 
išėjusią su vėliausiomis pa
saulinėmis žiniomis.

Kelione į Lietuvą mes di
deliai patenkinti, grįžom at
gal, ir vėl Kenedžio aerous- 
te. “Nutūpti” nebuvo sun
kumų, muitinę perėjom be 
vargo. Ir vėl mus pasitiko 
mielieji draugai Ventai.

Draugai Ventai jau turėjo 
mums paruoštą planą, kaip 
mes svečiuosimės, kaip mes 
naudosime laiką New Yorke, 
kad sutiktumėm daug draugų, 
kad patirtumėm daugiau apie 
vietos veiklą, o kartu ir 
apie pažangiečių veiklą ko
lonijose, nes New Yorkas 
yra centras, be vadovybės 
kokią mes kolonijose gaunam 
iš centrinių mūsų ištaigų, 
mūsų darbas nebūtu našus. 
Pirmiausiai mes apsilankė
me “Laisvėje”. Lankėmės 
ir “Laisvės” direktorių ta
rybos susirinkime, klausė
mės kaip jie riša laikraščio 
problemas.

Planuotai ar ne planuotai, 
po susirinkimo buvo prašy
ta, kad nesiskirstytum. Ant 
stalo atsirado užkandžių ir 
vaišių. Nieks neskubėjo į 
namus, o tik būreliais drau
giškuose pokalbiuose leng
vai leido laiką. Buvom 
kviesti kelti tostą mielos 
Ievutės Mizarienės gimta
dieniui. Sveikinom jubiliatę, 
linkėdami jai laimės, svei
katos ir dar daug, daug dar
bingų metelių.

Sekamą dieną, pagal drg. 
N. Ventlenės planą, mes sve
čiuosimės pas draugus Vladą 
ir Bronę Keršulius. Gyven
dami Floridoje labai daug 
girdėjome apie Keršulių 
gražią rezidenciją, apie jų 
vaišingumą ir mokėjimą 
svečius priimti - primylėt!. 
Nieks neperdėjo apieKeršu-

kykime, kardiogramą, da
rytą prieš dvidešimt metų. 
Tai leistų geriau išanalizuo
ti susirgimo priežastį, nu
statyti efektyvesnį gydymo 
būdą.

Milžiniškos galimybės, 
kurias medicinai atveria 
technika, leidžia tikėtis, kad 
dar šiame amžiuje širdies 
išeminė liga bus sutramdy
ta. Tačiau jokia technika, 
jokios mašinos visiškai ne
panaikins pavojaus susirgti, 
jeigu to nepadarys pats žmo
gus.

Rusų fiziologas I. Pavlo
vas tvirtino, kad sveikas gali 
būti tik tas, kas nebijo fizi
nio darbo. Teisūs ir nūdie
nos mokslininkai, sakydami, 
kad viena pagrindinių prie
žasčių, dėl kurių suserga
ma išeimine širdies liga, yra 
emocinė įtampa, sunkūs 
pergyvenimai, bloga nuo
taika - visa tai, ką medikai 
vadina psichiniu “stresu”. 
Nepamirškime to!

liūs ir apie jų puikią rezi
denciją - viena iš puikiau
sių.

Jau laikas pradėti galvoti 
apie namučius, jau virš mė- 
nesis laiko kaip mes nema
tėm namų. . . Drgai Ventai 
sakos Dar būtinai, jumis 
nori svetingai priimti kiti 
mūsų geri bičiuliai, būtent 
Lazauskai. Jie labai geri 
žmonės. Draugas Jonas pa
skutiniu laiku nedaug kur 
išeina iš namų, ligonis. 
Tiktų tą pačią istoriją pasa
kyti apie Lazauskus kaip ir 
apie Keršulius. Pūkiai įsi
kūrę. . . Vaišingi, svetin
gi. . . Puikiai pasisvečia- 
vom . . .

Draugė Ventienė primena, 
kad rytoj yra užkvietus labai 
svarbius žmones ant pietų, 
su kuriais mums yra svarbu 

‘sutikti. Tai “Moscow 
News” korespondentas Apo
linaras Sinkevičius su žmo
nele. Jis dirba prie Jungti
nių Tautų Organizacijos. 
Jauni, energingi, aukštos 
kultūros.

Pasidžiaugėm ir dėkavo- 
jom draugei N. Ventienei už 
jos tokius planus.

Ant rytojaus susitikome. 
Ventienė supažindino mus su 
jais, o jiems buvo priminta, 
kad mes lankėmės Lietuvoje 
ir tik dabar grįžtam i na
mus. Tai pažinčių kalba nu
krito apie Lietuvą. Jie labai 
džiaugėsi, kad mes paten
kinti mūsų viešnage.

Kaip džiaugėmės, kad 
mums buvo proga tokius 
žmones sutikti ir susipa
žinti!

Si kelionė į Lietuvą buvo 
dideliai sėkminga ir laimin
ga. Praturtinom mūsų pa
žintis su daugeliu svarbių 
žmonių. Gražiai mus glo
bojo Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komitetas. 
Ačiū jam.

Dar daug ką turime pasa
kyti apie kelionę kuri paliks 
mūsų atmintyje amžinai.

Didelis ačiū visiems, ku
rie mums taip daug gelbė- 
jot, vaišinot ir teikėt sielos 
šilumą.

JONAS IR MARGARETA 
MILERIAI

Gaisre žuvo 
9 žmonės

Hoboken, N. J. Gaisra- 
gesiai turėjo daug darbo, iki 
sulaikė gaisrą, kuris sunai
kino keturis senus pastatus 
ir sudegino 9 žmones.

Gaisragesių viršininkas 
Carmody mano, kad kas nors 
tyčia vieną namą padegė ir 
gaisras persimetė į kitus 
namus.
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Tarybų Sąjungos užsakymu Suomijoje pastatytą naujo 
tipo laivą gavo Klaipėdos prekybinis laivynas. Sis 97.5 
metrų ilgio jūrų gražuolis su 4,200 arklio jėgų varikliu 
aprūpintas pačiais tobuliausiais navigaciniais įrengimais. 
Laivo vairinėje įrengtas automatinis distancinio valdymo 
pultas, kurio pagalba galima valdyti mašinų skyrių. Pa
ketams bei konteineriams pakrauti laivo yra trys gervės, 
kurių stambiausia gali pakelti 35 tonų krovinius.

Dar šiais metais Lietuvos jūrų laivininkystė pasipildys 
keliais šio tipo laivais.

NUOTRAUKOJE: naujasis laivas Klaipėdos jūrų preky
bos uoste.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotr.
.......... Į

Detroit, Mich.
Very little is known as to 

when the first Lithuanians 
came to America. It could 
have been Thaddeus Kos
ciusko. Though the Polish 
claim him as their “Hero”, 
he was born in the Grand 
Duchy of Lithuania and came 
to America in 1776. Many 
authorities maintain his 
mother was definitely Lith
uanian. With many of the 
first immigrants claiming 
Russian, Polish, and German 
citizenship, the origin of 
Lithuanians in America is 
subject to argument and dis
pute.

Of one thing we can be 
certain, when at least four 
Lithuanians met, they im
mediately formed a singing 
group. As more came, a 
chorus was inevitable.

The great wave of Lithua
nian emigration came in the 
early 1900*s and continued at 
least until the first World 
War and shortly thereafter. 
With so many Lithuanians 
available, chorus after cho
rus sprang up whereever 
they migrated.

A unique blend of folk 
songs from the mother coun
try, plus translations of 
European and American 
songs became their reper
toire.

Many of us grew up, be
came acquainted, married 
and contributed much to keep 
this tradition alive. The no
table days of this culture 
reached its peak just prior 
to World War 2.

Then with the pressures 
of war and preoccupation 
with our own personal lives, 
we drifted apart. Our choru
ses and various clubs began 
to dwindle in number and in 
personnel. A few dedicated 
people continued to keep this 
unique culture alive.

Brockton, Mass.
PIKNIKAS PO STOGU

Tai bus paskutinis šių metu piknikas. Jį rengia iNaujo
sios Anglijos Lietuviu Moterų Sąryšys. įvyks sekmadienį, 
spalio 21 dieną, Ustupo rezidencijoje, 27 Cleveland Ave. 
Bus skanių valgių ir puikių vaišių. Kviečiame ne tik vie
tinius, bet ir plačiausios apylinkės publikos dalyvauti. 
Lauksime!

RENGĖJOS

One such group is based 
in the city of Chicago. Eight 
devoted singers that continue 
to strive to preserve our 
musical background. Lead 
voices that once soloed in 
choirs whose resonant 
sounds vibrated the walls of 
the halls they performed in.

The Detroit L. D. S. Lodge 
21 is proud that once again 
we have arranged a date with 
the Chicago artists. It will be 
Sunday, November 4, 1973, 
1:30 P. M. at 4114 W. Vernor 
Highway.

So come join us on a trip 
down memory lane. Meet 
people you have not seen in 
years. Bring your parents. 
Let them once again enjoy 
the music they did so much 
to keep alive. The admission 
is only $2.00. After the con
cert there will be succulent 
hot dogs with kapusti and de
licious hamburgers. The 
Club bar will furnish all 
sorts of liquid refreshments.

Thrill to the music you 
grew up with. Sing along 
with Valariea and her musi
cal friends. Take pride in 
your Lithuanian heritage - 
it is second to none, only 
less publicized.

I’ll be seeing you there 
SERVE GUGAS

TSRS ir Jugoslavija 
už santykius

Belgradas. Kai čia lan
kėsi TSRS premjeras Kosy
ginas, susitarė su Tito ir 
kitais Jugoslavijos pareigū
nais gerinti tarp abiejų ša
lių santykius.

Bendrame pareiškime pa
sakyta, kad abi šalys pasi
žada nesikišti į vidinius rei
kalus, pasižada išvystyti 
plačią pramoninę kooperaci
ją ir t. t.
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Pagerbti Keršuliai
( Atkelta iš 6 puslp.)

SVEIKINIMAI RASTU

Ieva Mizarienė perskaitė 
jubiliato gautas sveikinimu 
telegramas iš Tarybų Lietu
vos nuo Kultūrinių Ryšiu su 
Užsienio lietuviais komiteto 
pirmininko pavaduotojo Vy
tauto Kazakevičiaus, Vil
niaus “Tiesos” vyriausiojo 
redaktoriaus Alberto Lau- 
rinčiuko, dailininko Lau
ciaus, Rymanto Valatkos su 
šeima, nuo kurių dar gavo ir 
lietuviškų saldainių, ir akto
riaus JuozoKanopkos. Ra
šytojas Juozas Baltušis 
sveikino jubiliatą, atsiųsda
mas savo paskiausią išleistą 
knygą “Su kuo valgom a drus
ka”, specialiai autografuota 
Walteriui jubiliejaus proga. 
Taip pat gavo nuo Jono Jur
gaičio ir Valatkų šeimos 
gražią dovaną - odos išdir
bini su įspaustu paveikslu. 
Visa tai, žinoma, pasiliks 
labai brangus Walteriui ir 
Bronei atminimas.

Walteris taip pat gavo 
sveikinimus iš Maskvos nuo 
Julijos Žirgulytės, nuo se
sutės iš Argentinos ir nuo 
giminių iš Vilniaus, Druski
ninkų ir iš Rokiškio rajono, 
Jurkupių ir Kurkliečių.

Labai daug sveikinimų 
gavo ir iš Amerikos. Iš New 
Yorko ir apylinkių, iš Los 
Angeles, San Leandro ir 
Oakland, California; So. Pa
sadena, Florida; Warmins
ter, Philadelphia; Chicago, 
Illinois; Binghamton ir John
son City, New York; Newark 
ir East Brunswick, New Jer
sey, ir Stamford, Connecti
cut.

Pradžioje išrodė, kad tai 
yra dviguba šventė, o pabai
goje pasirodė, kad iš tikrųjų 
yra triguba Šventė, nes 
Bronė ir Walteris Keršuliai 
šiais metais atšventė savo 
15 metų vedybinę sukakti, 
šia proga Aldo choras su
dainavo “Anniversary 
Song”.

Gražu, kad draugas Walte
ris Keršulis sutiko atšvęsti 
savo jubiliejų kartu su 
“Laisvės” vajaus atidary
mu. šia proga “Laisvės” 
administratorė Ieva Miza
rienė |teikė Walteriui dova
ną nuo direktorių tarybos ir 
nuo visų ten susirinkusiųjų 
svečių.

Kadangi “Laisvės” vajaus 
atidarymas tapo sujungtas su 
Walterio Keršulio 85-uoju 
gimtadieniu ir dar vedybine 
sukaktimi, tad pravartu pa
kalbėti apie Walterio gyveni
mą, trumpai apibūdinti jo 
biografiją.

WALTERIS KERŠULIS

Walteris Keršulis gimė 
Kurkliečiuose, Rokiškio ra
jone, vidutinio ūkininko šei
moje. Iš penkių brolių, jis 
tik vienas užsimojo išvykti 
iš tėvynės ir pažinti Ameri
ką, o jo sesutė, dėka Smeto
nos laiku režimo, buvo pri
versta išvykti i Argentiną.

Walteris 1914 metais iš
važiavo Iš Lietuvos | Pe- 
tersburgą (Leningradą), iš 
ten nuvyko | Suomiją, paskui 
persikėlė | Angliją, o iš ten 
atvyko į Ameriką, Roches
ter, N. Y., kur jis pradėjo 
dirbti prie siuvėjų ir šio 
amato mokintis. Rocheste- 
ryje Walteris jau Jsirašė i 
Gedimino pašalpinę draugi
ją, veikė Lietuvių Socialis
tų Sąjungos septintoje kuopo
je, prie kurios buvo suor
ganizuotas “Aido” choras, 
kuriame jis dainavo.

Vėliau, 1917 metais, jis 
išvažiavo į Detroit, Mich., 
kur taip pat dirbo prie siu
vėjų, dalyvavo pažangiajam

veikime ir dainavo pažangių
jų lietuvių “Aido” chore.

Atrodo, kad Walteris vis 
nebuvo patenkintas savo 
gyvenimo padėtimi ir nusi
tarė gilinti žinias drabužių 
siuvime. Pabaigoje 1919 
metų, atvažiavęs INewYor- 
ką, jis pradėjo vakarais lan
kyti dizainerių (designers) 
mokyklą, o dienomis dirbo 
lietuvių siuvyklose, New 
Yorko De Pinna krautuvėje 
ir kitose krautuvėse. Baigęs 
mokyklą, Walteris gavo dar
bą Saks Fifth Avenue krau
tuvėje, kur išdirbo 28 me
tus, tapdamas tos firmos 
darbininkų 915 klubo garbės 
nariu. Kuomet vyksta mi
nėto klubo tradiciniai suėji
mai ir baliai, Walteris vi
suomet būna pakviestas, 
nors jis jau seniai išėjęs i 
pensiją.

Atvažiavęs i Ameriką, 
Walteris nepasiliko vien tik 
prie savo darbo. Žinoda
mas, kad egzistuoja darbi
ninkų išnaudojimas darbuo
se, jis jungėsi prie pažangių
jų lietuvių organizacijų. 
Stojo į Marksistinę mokyk
lą, kad įgavus socialinę są
voką. įsirašė i ALDLD, 
priklausė Lietuvių Piliečių 
klube, Williamsburg, N. Y., 
kur buvo ir to klubo valdy
boje. Rochester mieste jis 
vaidindavo veikaluose ir dar 
gastroliuodavo su grupe po 
kitus miestus. 1916 metais, 
nuvažiavęs j Troy, N. Y., 
su veikalu “Karonuotakos”, 
susipažino su to vakaro suf- 
lėre Brone Zmitraite. Tai 
buvo Walterio ir Bronės pir
moji pažintis.

Praėjus daug metų, juodu 
susituokė, šiemet atšventė 
savo 15-tą vedybinę sukakti. 
Visuomet juodu kartu dar
buojasi organizacijose. 
Walteris yra “Laisvės” di
rektorių taryboje, Namo 
Bendrovės iždininkas ir Aido 
choro iždininkas.

Reikia priminti ir tai, kad 
pas draugus Keršullus labai 
dažnai surengiami priėmi
mai atvykusioms iš Tarybų 
Lietuvos svečiams. Gal ne
klystu pasakydama, kad, gal 
būt mažai kas nėra pas juos 
buvęs, paviešėjęs jų jau
kiuose namuose.

Draugai Walteris ir Bronė 
Keršuliai lankėsi Lietuvoje 
1966 ir 1969 metais. Tuomet 
Vilniuje buvo surengtas Wal
teriui šaunus 80 metų gim
tadienio balius.

ŠAUNUS PAGERBIMAS

Jubiliejinė Walterio Ker
šulio sukaktis buvo gana šau
niai atžymėta. Stalai buvo 
papuošti gėlėmis iš Natalijos 
lešmantienės, Julės Lazaus
kienės ir Bronės Keršulie- 
nės darželių, o garbės stalo 
centrą puošė dirbtinė, 
Nellie Ventienės padovanota, 
gėlių puokštė. Gi šalimais, 
ant atskiro stalelio, matėsi 
puošnus gimtadienio tortas. 
Tai Bronės Keršulienes do
vana Walteriui ir visiems 
svečiams. O “Laisvės” 
skaitytoja Mrs. Evans išSe- 
toket, L. I., prisiuntė paren
gimui kriaušių.

SVEIKINIMAI
W. KERŠULIUI

Suzanna Kazoky te-Jones, 
sveikindama Walteri Keršų
jų jo 85 gimtadienio proga, 
prisiuntė $50 “Laisvės” va
jui ir sako: “Aukoju šią 
sumą Walterio garbei. Lin
kiu jam sveikatos ir ilgų 
metų”. 

* * *
Daratėlė Murelienė, kuri 

ruošėsi atvykti i pagerbi

mą, bet z sveikatai sušluba
vus, negalėjo dalyvauti, 
rašo:

“Nuoširdžiai sveikinu ju
mis 85-ojo gimtadienio su
kaktuvių proga! Linkiu su
laukti daug, daug garbingų 
metų, sveikatos ir ištvermės 
Jūsų veikloje ir gyvenime. 
Siunčiu “Kennedžio suveny
rą”. Lai lemia Jums sėk
mės ir daug saulėtų, lai
mingų dienų”.

* * *
Kireiliai iš Binghamtono 

prisiuntė $5 Walteriui su 
linkėjimais. Jis tą $5 pa
skyrė “Laisvės” vajui.

SVEIKINIMAS

Zinaida Sinkevičienė, nega
lėjusi dalyvauti Walterio 
Keršulio jubiliejiniame pa
gerbime, per Apolinarą pri
siuntė toki sveikinimą:

Gerbiamas Valterį,
Sveikinu Jus, kaip tvirtą 

lietuvišką ąžuolą, sulaukusi 
tokio garbingo Jubiliejaus 
Amerikos žemėje. Iš visos 
širdies linkiu, kad ir toliau 
stipriai laikytumėtės ir ne
pasiduotumėte metų naštai. 
Kad Atlanto vėjai per daug 
nelaužytų ąžuolo šakų, leis
kite sutvirtinti lietuviška 
juosta. Tegul ji primins 
Jums tolimą gimtinę ir ten 
esančius Jūsų bičiulius.

Dar kartą nuoširdžiai lin
kiu geros sveikatos, daug 
energijos Jūsų veikloje ir 
laimingų ilgų gyvenimo 
metų! Apkabinu, bučiuoju.

Su gilia pagarba
ZINAIDA

Bronė Keršulienė padėko
jo už taip gražų ir malonų 
jos gyvenimo draugo pager
bimą. Dėkojo Moterų klubui 
už prisegtus jai ir Walteriui 
korsažus. Ypatingą padėką 
išreiškė sunkiai dirbusioms 
draugėms virtuvėje Nellie 
Ventienei, Adelei Rainienei 
ir Natalijai lešmantienei. 
Siu mielųjų draugių darbas 
i<gyvendino ši šaunų balių, 
visu labai nuoširdžiai iver- < « 
tinamas. Joms dėkoja netik 
jubiliatas, bet ir “Laisvės” 
direktorių taryba. Nuoširdi 
padėka išreikšta ir prie kitų 
darbų prisidėjusiems drau
gams: Tessie Stockienei, 
Adelei Lupševičienei, Helen 
Siaurienei, Jurgiui Bernotai 
ir Povilui Ventai.

Jubiliatas Walteris Ker
šulis pakartotinai dėkojo 
“Laisvės” direktorių tary
bai už triūsą ir rūpestingu
mą. Dėkojo Aido chorui už 
dainas, parengimo darbinin
kams ir visiems svečiams už 
atsilankymą.

Aštuoniasdešimt penki 
metai, tai ilgas laikotarpis. 
Walteris daug pamatė ir pa
tyrė. Jis atliko ilgą gyveni
mo kelionę įsijungdamas į 
pažangųjį judėjimą, stengda
masis palaikyti darbininkiš
ką spaudą. Ir šia savo gim
tadienio proga jis paaukojo 
“Laisvei” visą $1,000. Tai 
buvo graži “Laisvės” vajaus 
pradžia!

SĖKMINGA
VAJAUS PRADŽIA

Antrąją programos dali, 
pradedant “Laisvės” vajų, 
pravedė Povilas Venta, pa
kviesdamas kalbėti redakto
rių Joną Gasiūną.

Jonas Gasiūnas nušvietė 
“Laisvės” nueitą kelią ir 
užsibrėžtus tikslus, spaus
dinant teisingą žodi apie dar
bo žmogaus padėti bei jo ko
vas pasaulyje ir apie Tarybų 
Lietuvos klestėjimą. Pa
reiškė, kad “Laisvė” yra 
mūsų laikraštis, kur mes ga
lime pasisakyti savo mintis 
ir aprašyti savo organizaci
jų veiklą. Jis pabrėžė, kad 
laikraštis iš niekur kitur jo-

kios finansinės paramos ne
gauna - išsilaiko tiktai iš pa
žangiųjų lietuvių aukų. Tad, 
lai gyvuoja “Laisvė” ilgiau
sius metus!

Pabaigoje, po Mildred 
Stensler vadovybe, Viktoras 
Bekeris atliko trejetą daine
lių solo, Aido choras sudai
navo keletą dainų ir dar mūsų 
mieloji Nellie Ventienė atli
ko solo vieną dainą su choru.

Kaip matote iš paskelbto 
aukų sąrašo praėjusioje 
“Laisvės” laidoje, padaryta 
graži vajaus pradžia. Ragi
name kolonijas neatsilikti ir 
dar pralenkti newyorkiecius.

Lai mūsų užsibrėžtas 
tikslas būna atliktas laiku!

H. FEIFERIENE

Bridgeport, Conn
Bridgeportiečiai visados 

skaitlingai atsilankydavo į 
pažangiosios spaudos paren
gimus. Aš pilnai tikiu, kad 
tą pati padarys ir šįkartą, 
skaitlingai dalyvaudami 
“Laisvės” naudai parengi
me, kuris įvyks spalio 28 d. 
157 Hungerford St., Hart
forde. Aš įsitikinęs matyti 
draugų iš tolimų miestų, net 
iš Bostono, Worcesterio ir 
kt., su kuriais bus labai ma
lonu susitikti.

Iš gilumos širdies visus 
kviečiu dalyvauti.

J. STRIŽAUSKAS

Boston, Mass
PRANEŠIMAS

LLD 6 kp. susirinkimas 
Įvyks spalio 14 d. 2 vai. po 
pietų, pas Ch. Ustupą, 27 
Cleveland Ave. Visi nariai 
turėtų dalyvauti, nes turėsi
me pradėti mūsų spaudos 
vajų. SEKR. S. RAINARD

Philadelphia, Pa

Buvom išgirdę, kad mūsų 
geroji draugė Bronė Rama
nauskienė, Sellersville, Pa., 
buvo rimtai susirgusi. Ir 
mes pasiryžome ją aplanky
ti. Rugsėjo 18 d. drg. R. 
Merkis savo automašina nu
veža Tureikienę ir mane pas 
jo dukrą Rožytę, o iš ten 
visi keturi nuvažiuojam pas 
draugus Ramanauskus. Ran
dame Broniutę namie vaikš
čiojant, 
lazdele, 
menkusi, 
savaites 
turėjusi plaučių uždegimą ir 
širdies infarktą, 
vienu 
Sakė 
dėka 
nos.

Hartford, Conn

SPAUDAI PAREMTI

pietūs ir koncertas
rengia

Lietuvių Moterų Klubas ir Laisvės Choras

sekmadieni,, spalio 28 d., 1 vai. po pietų
1 I C4.1 JL 1 JL V C4.A&V.KJ 

pasiramščiojant 
Jinai labai su- 
išbuvus penkias 

ligoninėje. Sakė

157 Hungerford St., Hartford, Conn.

Tai dvi 
sykiu pavojingos ligos, 
vos tik išlikusi gyva 
moderniškos medici-

A. Ramanauskas irgi 
prastai jautėsi. Val-

Ir kal-
labai 
gyti mažai tegali, 
bėti tik tykiai po biski te
gali. Ir vieną karvutę vos 
tik pajėgia pamelžti.

O dabar drg. Valantienė 
telefonu pranešė, kad A. 
Ramanauskas nuvežtas į li
goninę, su dideliais skaus
mais krūtinėje „ . .

***

Šiomis dienomis philadel- 
phijos advokatų sąjunga (Bar 
Association) turėjo konfe
renciją. Jie nutarė atsišauk
ti į plačiąją visuomenę, su 
klausimu, pritarimo: Ar 
reikėtų į teismą patraukti 
prezidentą R. Nixona už jo 
nelegalų išrinkimą prezi
dentu, su visokiomis sukty
bėmis, ir per teismą rei
kalauti naujų prezidento rin
kimų? - Gaila, kad neteko 
sužinoti kaip tos pažangių 
advokatų užmojis pasibaigė.

REPORTERIS
į 
i

MIAMI, FLA

PRISIMINIMUI
mirusios

Margaritos Walley Valilionienės
Lietuvių Soclalio Klubo nariai ir asmeniniai 

draugai, iš išlaidų susijusių su velionės laiduoji- 
mu, likusius pinigus aukoja jos mylėtai ir puose
lėtai spaudai: “Laisvei”, “Vilniai” ir “Liaudies 
Balsui”. “Laisvei” skiria $50.

S. ZAVIS
LAIDOTUVIŲ TVARKYTOJAS

JAMAICA PLAINS, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
1971 m. spalio 1 d. 

mirė
Povilas Petraitis

Jau antri metai prabėgo nuo mirties mūsų bran
gaus tėvo ir vyro. Pasigendame jo kiekvieną 
dieną ir niekad jo nepamiršime.

Žmona - JOSEPHINE
Sūnus - FRANK

UNION, N. J.

Mirus

Onai Bečienei
1973 m. spalio 4 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Ignui
ir dukrai Genevieve Wallace ir visiems giminėms
ir artimiesiems.

Povilas Beeis Charles Anuškis
Sophie Tolun K. Paciunas
Walter Tolun D. M. Burkauskas
P. L. Vaichonis Lillian Novak
B. Makutėnas Al. T. Makatenas
A. F. Lupsevičiai Bronė Ostapuk
E. Rudis B. W. Keršuliai
Ieva Mizarienė T. Stočklenė
K. J. Čiurliai Anna Jamison
Mildred Stensler Antanina Stanionis
A. I. Bimbai Anne Yakstis
J. Siurba A. Mažilienė

Bus geri pietūs ir graži meninė programa. 
Kviečiame visus Hartfordo ir apylinkės lietuvius. 
Tikimės turėti svečių ir iš toliau.

SO. BOSTON, MASS.
Mirus

Onai Eloshides
Reiškiame giliausią užuojautą broliui Petrui 

Siauriui ir jo žmonai Elenai, taipgi visiems arti
miesiems ir draugams

Adomas Čepulis
R. H. Feiferiai
Viktoras Beker
P. N. Ventai
A. I. Bimbai
Anne Yakstis

W. B. Keršuliai 
A. N. Iešmantai 
J. J. Lazauskai 
Ieva Mizarienė 
V. O. Čepuliai 
J. Siurba

MIAMI, FLA.

Mirus
Tom Aleksynui

Šioje liūdesio valandoje, reiškiame gilią užuo
jautą jo žmonai, dukrai, giminėms ir draugams.

LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS

Mci padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

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

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

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

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

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

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

—New York Central ‘jQffice:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

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

Telephone (212) 725-2449
mūsų atstovybę bei skyrių :

RR

fc

8
5
S

arba į bet kurią
BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue

'DI 2-2374
CHICAGO ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave.

BE 5—7788
CLEVELAND OHIO 44119

1 877 East 185th Street 
486-1886

DETROIT MICH. .,48210 
6460 Michigan Avenue

TA 5-7560
į ELIZABETH, N. J. 07201 
j 956A Elizabeth Avenue
3 354-7608
Q HAMTRAMCK, MICH. 48212 

11415 Jos Campau Avenue 
365-6850

HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave.

249-6255

I
 KANSAS CITY, KANSAS 66102 

18 So. Bethany
AT 1-1757

LOS ANGELES, CALIF, 90026 
2841 Sunset Blvd.

Ej 882-1568
MIAMI, FLA. 33138

1 6405 Biscayne Blvd.
L FR 9-8712
I MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
į 2422 Central Ave., N. E.
g \ Telephone: (612) 788-2545

I
NltW BRITAIN, CONN. 06052 
97 shuttle Meadow Ave.

224-0829

9

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3980
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3083
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

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

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 91122 
1286 — 9th Avenue

LO 4-7981
SI.Al l LF, W \SII. 98125 
11551 6th Place X.l .
\ I .Al 3-5556

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

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

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

LY 9-9163
i VINELAND, N. J. 08360 
' West Landis \\e.
1 Parish Home
I 609-696-9796

WORCESTER, MASS. 01604
i 82 Harrison Street
1 798-3347

•J
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SEKMADIENI LAISVĖS SALĖJE MINĖJIMAS VILNIAUS 650 M. SUKAKTIES. TURĖSIME SVEČIŲ IŠ VILNIAUS.TSRS
u

AMBASADOS WASHINGTONE KONSULARINIO SKYRIAUS SEKRETORIUS EDMUNDAS JUŠKYS DUOS PAGRINDINĘ KALBĄ.

MENI NE PROGRAMĄ ATLIKS AIDO CHORAS SU SOLOISTAIS, VADOVYBĖJE MILDRED STENSLER. PRADŽIA 2 V. PO PIETŲ.

PO PROGRAMOS BUS VAKARIENĖ. ĮĖJIMO AUKA $3. NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS KVIEČIA VISUS.

Bronė ir Walter is Ker štiliai

Su sėkminga "Laisvės” vajaus pradžia,

gražiai atžymėta W. Keršulio

jubiliejinė sukaktis

metą lapkričio 30-tą 
Laisvės salėje įvyko 
laikraščio “Laisvė”

dieną 
mūsą 
vajaus atidarymas ir mielo
jo laisvlečio, pažangaus vei
kėjo Walterio Keršulio pa
gerbimas, kuriam šiemet 
sukanka 85 metai. Tai buvo 
graži dviguba šventė, įkuria 
susirinko pilnutėlė salė sve
čią. Visi linksmai nusiteikę 
vaišinosi, linkėjo mielajam 
Walteriui geriausių sėkmių 
ir šia proga sukėlė gan di
delę sumą “Laisvės” vajaus 
pradžiai.

Svečią tarpe malonu buvo 
matyti atvykusį net iš Wa- 
shingtono Tarybų Sąjungos 
Pasiuntinybės konsulinio 
skyriaus II-ąjį. sekretorių 
Edmundą Juškį ir esantį 
Jungtinėse Tautose “Mos
cow News” korespondentą 
Apolinarą Sinkevičių.

Programos įvados žodį 
tarė “Laisvės” direktorių 
tarybos pirmininkas Povilas 
Venta. Pakėlus tostą ir su
dainavus “Ilgiausių Metų”, 
jis pakvietė administratorę 
Ievą Mizarienę pravesti to- 
limesniąją programos eigą.
SVEIKINIMAI IR KALBOS

»
Pirmiausia buvo pakvies

tas kalbėti Apolinaras Sinke
vičius, kuris yra labai arti
mas Keršulią draugas. Nors 
amžiumi jis galėtų būti ją 
anūkas, tačiau mintimis jie 
labai artimi. Apolinaras ir 
jo žmona Zinaida visuomet 
suranda mielą draugystę 
Bronės ir Walterio Keršulią 
tarpe. Pasveikinęs jubiliatą 
nuo savęs ir žmonos, apjuo
sė Walteri su lietuviška 
juosta. Apolinaras linkėjo, 
kad Walteris, kaip lietuviš
kas ąžuolas prigijęs ameri
kietiškoje žemėje, gyventų 
dar ilgus metus.. Draugų 
Keršulią idėja už žmonių ge
resnę būklę nepaprastai 
įvertinama. Jis linkėjo, kad 
ši idėja vis bujotų ir klestė
tą. . .

Laisvietis veteranas ir 
poetas Jonas Juška, įteikda
mas gėlių puokštę, pasveiki
no jubiliatą su savo sukurtu, 
šia proga, eilėraščiu.

Gerbiamas svečias Ed-

mundas Juškys sveikino ju
biliatą, linkėdamas jam ge
ros sveikatos, ilgą gyvenimo 
metą ir daug džiaugsmo. 
Prie linkėjimą prijungė ir 
savo žmonos Aldutės nuošir
džius sveikinimus. Tarp 
kitko, gerbiamas svečias pa
brėžė, kad Walteris Keršu- 
lis, atvažiavęs į Ameriką, 
pajuto pasaulyje esančią so
cialinę neteisybę. Pasaulyje 
egzistuoja žmogaus išnaudo
jimas ir kiekvieno doro žmo
gaus pareiga yra kovoti pa
gal savo išgales už darbo 
žmogaus laimę. Walteris 
išlaikė ištikimybę pažangios 
idėjos judėjimui nuo pat jau
nystės iki šio garbingo jubi
liejaus. Tai vienas iš bū
dingiausią bruožų gerbiamo 
jubiliato gyvenime. Tačiau, 
jis teigė, jubiliatas nebūtų 
tiek nuveikęs, jeigu neturėtą 
šalia tokio puikaus, pasta
baus žmogaus, kaip gerbia
ma draugė Bronė Keršulie- 
nė. Pažymint tuos du bruo
žus Walterio gyvenime, Ed
mundas Juškys įteikė jubi
liatui gražią ir reikšmingą 
dovanėlę - stovylėlę su rel
jefiniu Lenino portretu ir 
gintaro gabalėliu, apibūdin
damas stovylėlės simbolinio 
atspindžio du bruožus, bū
tent: Lenino portretas -
ištikimybė idėjoms, ir gin
taro gabalėlis, kuris yra kaip 
Jūratės ašara, visada 
bolizuoja šilumą . . .

Programos vedėja 
Mizarienė pranešė, 
prieš porą dienu, atvyko į 
New Yorką su Tarybą Sąjun
gos delegacija į Jungtines 
Tautas Vytautas Zenkevičius 
dalyvauti ten einamose sesi
jose. Per Ievą Mizarienę jis 
sveikina Walterj Keršulį su 
jubiliejumi ir apgailestauja, 
kad dėl laiko stokos, jis ne
galėsiąs dalyvauti parengi
me. Tą’pačią dieną skambi
no iš Chicago, Ill., telefonu 
“Vilnies” redaktorius J. Jo- 
kubka, sveikindamas jubilia
tą su geriausiais linkėji
mais, apgailestaudamas, kad 
negali dalyvauti pagerbime 
ir asmeniniai palinkėti geros 
sveikatos ir laimės.

( Nukelta į 5 pusi. )

sim-

Ieva 
kad

Tarp lietuvių
Po ilgos ir sunkios ligos, 

rugsėjo 8 d. mirė Jonas Ba- 
lažentis. Jis buvo palaidotas 
rugsėjo 12 d. Cypress Hills 
kapinėse. Liko dvi dukros, 
du žentai ir penki anūkai.

Balažentis buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas. 
Kada “Laisvės” įstaiga 
buvo ant Ten Eyck Street, 
Brooklyne, Balažentis turėjo 
taverną skersai gatvės.

Reiškiame užuojautą J. 
Balaženčio artimiems.

* * *
Mūsą susirinkimą lanky

toja ir draugiją narė Ona 
Walmusiene jau senokas lai
kas pasidavusi į Vanderbilt 
Nursing Home, Staten Island, 
N. Y. Ji uoli “Laisvės” 
skaitytoja ir seka visą mūsų 
judėjimą. Gaila, kad draugė 
negali su mumis dalyvauti.

Linkime jai sveikatos.
* * *

Po dešimts savaičių kelio
nės Lietuvoje ir kituose 
Europos miestuose, sugrįžo 
į New Yorką Margaret Cowl 
(Kavaliauskaitė). Tikimės 
greitu laiku pasimatyti su ja 
ir išgirsti josios įspūdžius 
iš kelionės.

* * *
Trys aidietės, mokytoja 

Mildred Stensler, Tessie 
Stočkienė ir Adelė Lupsevi- 
čienė nusitarė vykti atosto
goms į Yugoslaviją ir Itali
ją. Jos išskris spalio 21 d. 
ir grįš spalio 28 d.

Linkime joms laimingos 
ir malonios kelionės.

* * *
Bilis Tamulinas, 

1969 metais svečiavosi Lie
tuvoje, išvyko spalio 9 d. į 
Afriką. Jis ten dalyvaus 
ekspedicijoj (safari), gyvens 
moteliuose, kurie pastatyti 
virš medžių.

Jam taipgi linkime lai
mingos ir įdomios ke
lionės.

* * *
Važiuodami aplankyti savo 

dukrą ir jos šeimą Philadel- 
phijoje, Servit ir Ruth Guga! 
iš Detroit, pasuko ir į mūsų 
pusę. Jie aplankė “Lais
vės” ir LDS įstaigas antra
dienį, spalio 9 d. Buvo la
bai malonu pasikalbėti su 
detroitiečiais, kurie daug 
dirba savo kolonijoje. IEVA

kuris

WASHINGTONAS. Apkal
tintas Watergate dalyvis 
Hunt liudijo tyrinėjime, kad 
Nixonas užgyręs įsiverži
mą į demokratų raštinę.

Mirė
Spalio 4 d. mirė Ona Be- 

čienė, Igno Bečio žmona. 
Ji gyveno Union, N. J. 
Buvo palaidota spalio 8 d. 
Ona Bečienė buvo Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo narė. 
Šermenyse dalyvavo ir atsi
sveikinimo kalbąpasakė Ieva 
Mizarienė.

Apie šermenis bus para
šyta daugiau sekamam 
“Laisvės” numeryje.

Antradieni, spalio 9 d., 
mirė Ignas Sutkus, kur iš gy
veno Maspethe. Rašant Šią 
žinią dar nebuvo Žinoma, kur 
jis bus pašarvotas bei kada 
palaidotas. Visi niujorkie
čiai gerai pažinojo Igną, 
kuris užlaikė taverną Brook- 
lyne per ilgus metus ir buvo 
uolus mūsą parengimą lan
kytojas bei draugiją narys.

NEW YORKO
NAUJIENOS
Manhattano gyventoja 

teisme laimėjo $365,000 už 
savo vyro mirtį. Jos vyrą 
elektra užmušė jam dir
bant apartmentiniame name.

Kongresmanas Addabbo 
vadojauja St. Albans piliečių 
kovai už išlaikymą Albans 
Naval Hospital, kurį valdžia 
nusitarė uždaryti. Ligoninė 
vietos gyventojams labai 
reikalinga.

Rugsėjo 
narkotiką 
areštai 
Areštuota tik 252 žmonės.

mėnesi mieste <
pardavinėtoju

sumažėjo 75%.

Bomba padarė daug žalos 
International Telephone & 
Telegraph korporacijos pa
state. Sakoma, antifašistą 
protestas, kam kompanija 
remia Čilės fašistus.

Dr. Phillip Lee Polakoff, 
grįžęs dabar iš Čilės, nu
piešė Čilėje baisu žudymą 
ir brutalu kankiniui a civili- < «
nių kalinių. Jis ragina Jung
tines Tautas daryti žygius 
prieš fašistini terorą Čilėje.

Vietos unijistu susirinki
mas pasmerkė fašistu te
rorą Čilėje ir pasižadėjo 
padėti antifašistams.

Tarybą Sąjungos ir Ame
rikos Draugiškumo taryba 
ruošia draugiškumo paren
gimą lapkričio 25 d. Town 
Hall. Tikisi skaitlingo at
silankymo.

RASHEED STOREY

Komunistą kandidatas ma
joro vietai Rasheed Storey 
kalbėjo per radiją rugsėjo 
30 d. Ragino paremti ko
munistą rinkimu vają.

Policijos 32-asisprecink- 
tas pagerbė 12 policistą, ku
rie buvo užmušti kovoje su 
plėšikais šiais metais.

Kataliką mokytoją strei
kas dar tebesitęsia. Pasi
tarimai neduoda susitarimo 
pakelti mokytojams algas to- 
kiuo lygiu, koki gauna viešą
ją mokyklą mokytojai.

Jau ketvirtą kartą nakties 
laiku bomba sprogsta prie 
Komunistą partijos rašti
nės. Tai fašistinių gaivalu 
darbas. RE P

WASHINGTON AS. Repu- 
blikoną vajaus komitetas 
pridavė teismui finansinius 
rekordus, kurie rodo, kad 
Nixono išrinkimui 1972 m. 
republikonai sukėlė $60.2 
milijonus. Demokratai su
kėlė apie $38 milijonus 
McGoverno rinkimams.

Martha speaks 
again!

Martha Mitchell

After nearly a month-long 
silence Martha Mitchell 
spoke again, and this time 
she was really angry.

According to a newspaper 
article, she thinks her hus
band is “a goddamned fool” 
to protect Nixon.

About Nixon’s not knowing 
anyting about the Watergate 
she said: “I saw the leath
er-bound campaign strategy 
book for 1972 that was 
written by Nixon and Halde
man. It included the whole 
procedures of everything 
that has happened. I saw it 
with my own two eyes when 
I was trying to press John 
not to go into the campaign.

“It was at least two inches 
thick”, she added. “Every
thing was there from A to 
Zeta, that’s why the (Ervin) 
Committee should call me”.

She angrily disputed 
Nixon’s statement that Mit
chell had never told him 
about the Watergate break- 
in, and that he had not asked 
Mitchell about it.

“For God’s sake, he used 
to call John at two o’clock 
in the morning, and he said 
he didn’t call his attorney 
general? He called him 
every night. I’ve got proof 
from Julia (her house
keeper).

“Why did they go out on 
the “Sequoia (thepresiden
tial yacht) every night last 
summer during the re-elec
tion campaign”, she said.

“Nixon was aware of the 
whole goddamned thing”.

Mrs. Mitchell believes 
that her husband defended the 
President’s innocence “be
cause he thinks he (Nixon) 
would give him( executive ) 
clemency for what he has 
done for him”.

ILSE

Brockton, Mass.
Rugsėjo 29 dieną mirė il

gametė Brocktono gyventoja 
Amelia Butkus. Gyveno 14 
Halbrook Avė. Mirė sulau
kus 86 metą amžiaus. Buvo 
pašarvota Yakuvonio koply
čioje. Palaidota spalio 3 d. 
Melrose kapinėse. Velionė 
buvo gimus ir augus Lietu
voje. Čia išgyveno 65 me
tus. Liūdi sūnus ; Anista 
Butkus ir penki anūkai.

Jai amžina ramybė, o 
užuojauta jos artimiesiems.

Apie Aido Chora
Jau įvyko 3 šio sezono 

Aido choro pamokos. Visi 
aidiečiai reguliariai atsilan
ko, nes žino, kad juos laukia 
dideli darbai. Aidas dainavo 
“Laisvės” vajaus atidary
me, kuomet buvo atžymėtas 
choro iždininko Walter Ker
šulio 85-asis gimtadienis, ir 
šia proga choras paaukojo 
$100. S į sekmadieni Aidas 
dainuos Vilniaus miesto 650 
metą sukakties atžymejimo 
parengime. Prie šio paren
gimo stropiai rengiasi Mo
terą klubas.

Taip pat artinasi “Lais
vės” koncertas, kur aidie
čiai turi išstoti su nauja 
daina ir tinkamu repertuaru.

į Pirmąsias pamokas (se
niai nesimačius) aidiečiai 
atėjo su skanėsiu nešinė- 
liais. I. Mizarienė atnešė 
lauktuvių iš Lietuvos, prof. 
H. Juška, atvesdamas savo 
tėveli į pamokas, padovano
jo “stipriosios”. Užkan
džius paruošė N. lešmantie- 
nė ir H. Feiferienė. Vaisių 
atnešė J. Lazauskienė ir M. 
Stensler.

Pirmosiose pamokose tu
rėjome ir malonią viešnią iš 
Lietuvos, iš Klaipėdos mies
to, Jadvygą Bekerienę, kuri 
tuo laiku viešėjo pas savo 
sesutę Birutę Antonelo, kuri 
gyvena Brooklyne. Jai buvo 
malonu susitikti su aidie- 
čiais ir išgirsti, skirtinu 
akcentu, kalbančius lietu
vius, dainuojant viename 
chore.

Šiais metais, dėl įvairiau
sią priežasčių, užsivilko 
iždo ir finansų knygų patik
rinimas, kurias peržiūrėjo 
N. lešmantienė ir H. Feife
rienė. Pranešta, kad kny
gos balansuojasi gerai. N. 
lešmantienė raportavo iždo 
stovį ir pranešė apie choro 
pavasarinį koncertą, kuris 
nedavė pelno, bet atvirkš
čiai, gerą estetinį pasiten
kinimą. CHORO KORESP.

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 Z AZ-968* * *

PODAROGIFTS, INC.
ONLY firm in the USA which sends GIFTtheis

CERTIFICATES through VNESHPOSYLTORG without 
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:
Package Express & Travel Agency, 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Globe Parcel Service, Inc., 
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Cosmos Parcel Express Corp., 
488 Madison Avenue,-New York, N.Y. 10022
or directly with our Main Office:

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

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

Pramogų Kalendorius

Ozone Parke Laisvės sa
lėje filmą rodymo popietė. 
Ruošia LLD 185 kp. Jurgis 
Klimas ir Jonas Grybas pa
rodys labai įdomius filmus. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Do
vana tik $1.

SPALIO 28 D.

“Laisvės” fondui pietūs 
įvyks spalio 28 d., 1 vai. po 
pietą, Hartford, 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
loniją tą dieną laikyti laisvą.

Moterų Klubo 
narėms

Niujorko Lietuvių Moterą 
Klubo susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalio 17 d., 
1:30 vai. po pietą. Visos 
dalyvaukime. v A LDYB A

(40-41)

Chicago, Ill.
Kaip žinia, “Vilnies” re

daktorius S. J. Jokubka buvo 
sunkiai susirgęs.''7 Daugiau 
kaip dvi savaites išgulėjo li
gonio patale. Billings ligo
ninėje jam buvo padaryta 
skaudi operacija. Viskas 
sėkmingai baigėsi.

Smagu pranešti, kad šio
mis dienomis pradeda ateiti 
redakcijon po truputį patal
kininkauti kolektyvui, kad 
laikraščio ėjimas nesutrik
tų. M-




