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KRISLAI
IŠLAISVINIMO KARAS 
VAGIA ARABŲ TURTĄ 
“MEILĖS SESUTĖS” 
kaip kas Žudosi?
DĖKUI J. PALECKIUI

J. Gasiūnas

Arabai dabar kariauja su 
izraeliečiais už išlaisvini
mą 1967 m. Izraelio okupuo
tą arabą žemią.

Per šešetą metą arabai 
reikalavo Izraelio pasi
traukti iš tą žemią. Jiems 
pritarė didelė dauguma pa
saulio valstybią ir Jungtinės 
Tautos reikalavo baigti ag
resiją. Bet Izraelis nesiju
dino iš vietos. Visos pa
stangos tartis nuėjo niekais.

Dabar taipgi pasaulinė 
simpatija arabą pusėje. Iz
raelis turėtą paklausyti pa
saulio balso, baigti agresiją 
ir atsteigti taiką Vidurio 
Rytuose.

Kodėl Izraelis nesiskaito 
su Jungtinią Tautą ragini
mu pasitraukti iš okupuotą 
arabą žemią? Egipto petro- 
liumo ministras Hassan 
Hilai paskelbia paslaptį.

Izraelis pavagia iš oku
puotą žemią aliejaus kas
dien po $350,000 vertės. 
Prieš pat 1967 metą karą 
Egiptas atidarė ten aliejaus 
šaltinius, kurie duoda alie
jaus daugiau kaip 400 milijo
ną statinių ir tas aliejus iš
vežamas | Jungtines Valsti
jas, Japoniją, Angliją, Bra
ziliją, Italiją ir Ispaniją.

Šitą pelningą šaltini Iz
raelis pasigrobęs laikosi. 
Egiptas sako, kad Izraelis 
piratiškai grobia svetimą 
turtą.

Prancūzijos mieste Mul
house prieš keletą sąvaičių 
prostitutės susiorganizavo į 
savo uniją, kuri gražiu vardu 
pakrikštyta: “Meilės sesu
tės”.

Dabar ją unija reikalauja 
už ją tarnybą didesnio atly
ginimo ir trumpesnią tarna
vimo valandą, taipgi irabel- 
ną sąlygą pagerinimo.

Jeigu nebus patenkinti ją 
reikalavimai. “Meilės sesu
tės” paskelbsią streiką. 
Jos tik rūpinasi, ar neatsi
ras streiklaužių.

Šio miesto vienuolės už
protestavo pasirinktą gra
žiai skambanti prostitučią 
grupės vardą, kadangi ir vie
nuolės mėgsta vadintis sesu
tėmis.

•
Žinote, kad Jungtinėse 

Valstijose kasmet automobi
liais nusižudo apie 5,000 
žmonią. Automobilią nelai
mią tyrinėtojai tai patvirti
na.

Savižudis apsisprendžia 
sau galą pasidaryti. Tokiu 
momentu jis gali automobili 
kur nors sudaužyti arba gali 
sėdėdamas automobilyje ga- 
ražiuje dujomis užsitroškin- 
ti, ar kaip nors *kitaip baigti 
gyvenimą. •

Tyrinėtojai’ daleidžia, kad 
esti ir tokią savižudžią, 
kurie savo automobili nieko 
nepaisydami paleidžia į kito 
automobili ir užmuša bei su
žeidžia nekaltus žmones.

VICEPREZIDENTAS SPIRO AGNEW REZIGNAVO
Jordanas ir Irakas padeda 
Sirijai ir Egiptui kariaut

Nixonas nominavo G. Fordą; 
Kongresas svarsto užgyrimą

Damaskas. Sirija jau gavo 
paramos iš Jordano, kuris 
pasiuntė porą desėtką tūks- 
tančią savo kareivių į Siri- 
jos-Izraelio frontą ginti Si
rijos sostinę Damaską. Ira
ko kariai taipgi mušasi Siri
jos fronte.

Izraelio militarinės jėgos 
smarkiai veržiasi Damasko 
link, bet susitinka nemažą 
pasipriešinimą. Egipto jė
gos tvirtai laikosi Suezo ka
nalo pakraštyje, atmuša iz- 
raeliečią spaudimą ir padaro 
priešui daug nuostolių. Abi 
pusės jau neteko šimtą lėk
tuvų ir tanką. Sis karas gali 
būt gana ilgas ir nuostolin
gas.

Pasaulis piktinasi barba
rišku Izraelio lėktuvais 
bombardavimu Sirijos ir 
Egipto miestą, kur žūsta 
daug civilinių žmonių. Da
maske lėktuvai išdaužė Ta
rybų Sąjungos kultūrinį cen
trą ir užmušė apie 30 žmo
nių, taipgi nuskandino vieną 
tarybinį laivą Sirijos uoste.

Nixono administracija jau 
siunčia Izraeliui daugiau 
lėktuvų ir tanką bei kitų gin
klą, pasiteisindama, kad Ta
rybų Sąjunga remianti ara
bus.

Jungtinės Tautos svarsto, 
kaip sulaikyti karą ir padėti 
abiem pusėm eiti prie susi
tarimo, su sąlyga, kad Iz
raelis pasitrauktų iš oku
puotų arabą žemių.

Nixono taksai
Washingtonas. Prez. Ni

xonas palaiko aukštus taksus 
visuomenei, bet jis nemoka 
tokių aukštų taksą.

1970 metais jis temokėjo 
tik $792.81 federalinią paja
mų taksų, o 1971 metais - 
$878.03. Tai palyginamai 
visai maži taksai.

Darbo Partija Čilėj 
terorą pasmerkė

Blackpool. Anglijos Dar
bo Partijos konvencija pa
smerkė Čilės fašistinių ge
nerolą suruoštą perversmą 
ir tęsiamą terorą prieš an
tifašistus.

Konvencijoje pasisakyta 
už reikalavimą atsteigti ci
vilines teises, paleisti poli
tinius kalinius.

Širdingai dėkui Justui Pa
leckiui už brangią dovanėlę- 
autobiografuotą poezijos 
knygutę, ir už linkėjimus.

“Su geriausiais linkėji
mais žengiant | devintąją de
šimtį”, J. Paleckis man ad
resuoja.

Knygutė “Metą vieške
liais” apima jo sukurtą poe
ziją tarp 1917 ir 1973 metu. 
Paleckio žodžiais:

Tegul galva manoji 
žila jau ir sena,

Bet skamba dar krūtinėj 
jaunų dienų daina.

Nixon ir Brežnevas 
tarėsi dėl karo

Washingtonas. Adminis
tracijos viršininkai sako, 
kad prasidėjus karui Vidu
rio Rytuose, Nixonas tele
fonu susisisekė su Brežnevu 
Maskvoje ir tarėsi, kaip karą 
limituoti, kad jis neprasi- 
plėstą.

Pasitarimas buvęs labai 
naudingas. Nixonas ir Brež
nevas pasilikę tos nuomonės, 
kad šis karas žymiai nepa
blogins santykių tarp Jung
tinią Valstiją ir Tarybų Są
jungos ir kad esanti viltis 
atsteigti paliaubas.

TSRS nori taikos 
Vidurio Rytuose

Maskva. Leonidas Brež
nevas, komentuodamas tarp 
arabą ir Izraelio konfliktą, 
priminė, kad arabą šalys yra 
Izraelio “agresijos aukos”. 
Kartu jis pabrėžė, kad Vi
durio Rytams reikia “tei
singos ir pastovios taikos”, 
ko trokšta Tarybą Sąjunga.

Jausdama besiartinanti4 
karą, Tarybą Sąjunga 20 lėk
tuvą išvežė iš Egipto ir Si
rijos daug savo piliečiu. Tai 
buvo aišku, kad karas gali 
greitai prasidėti, ko Tarybą 
Sąjunga visai nenorėjo.

ATĖNAI. Graikijos poli
cija panaudojo jėgą išskirs
tymui studentų demonstra
cijos, reikalaujančios demo
kratinių teisių.

Rytų Vokietijos 
naujas prezidentas

Berlynas. Vokietijos De
mokratinės Respublikos 
prezidentu arba Valstybės 
tarybos pirmininku išrinktas 
buvęs premjeras Willi Stoph.

Nauju premjeru paskirtas 
buvęs premjero Stoph pava
duotojas Horst Sindermann, 
pasižymėjęs diplomatas ir 
sugabus administratorius.

WASHINGTONAS. Ameri
kiečiai 1972 m. suvalgė dau
giau kaip bilijoną svarą šal- 
takošės (ice cream) ir jos 
imitacijos.

Prezidentas Nixonas ir Geraldas R, Fordas spaudos kon
ferencijoje. (AP photo).

NAUJIENOS IS LIETUVOS
PRIE VADOVĖLIŲ TĖVAI 
IR VAIKAI

KELMĖ. Paprūdžią aš
tuonmetės mokyklos aštun
tokas Rimas Umantas jau 
būdavo paruošęs pamokas, 
kad i jo mokyklą išskubėda
vo tėvelis, “Vienybės” ko
lūkio brigadininkas komu
nistas Juozas Umantas.

Abu jie ir pirmąjį aštun
tos klasės baigimo egzami
ną tą pačią dieną laikė: Ri
mas - su savo bendraam
žiais, o tėvelis - gretimoje 
klasėje, su dar keliolika Kel
mės rajono neakivaizdinės 
vidurinės mokyklos Paprū
džią konsultacinio punkto 
moksleivių - žemdirbiu, ir 
abu išlaikė sėkmingai.

O sekančia diena kitame c <
rajono kampe - Vaiguvoje - i 
pirmojo abiturientą egzami
no suolus kartu sėdo viduri
nės mokyklos vienuoliktokas 
Vyt. Norvaiša ir jo mama, 
Akmenių tarybinio ūkio bu
halterė G. Norvaišienė.

IŠPLEČIAMA SAUGYKLA 
UPĖJE

KAUNAS. Nusižiūrėjus i 
čekoslovakus, Panemunėje, 
kiek žemiau Kauno hidroe
lektrinės, kur švarus vanduo 
neužšąla beveik ištisus me
tus, buvo įrengta gyvą žuvų 
saugykla. Specialiomis ma
šinomis, į kurias paduoda
mas deguonis, čia atvežami 
karpiai iš įvairią žuvinin
kystės ūkiu. Saugykla vėliau 
juos siunčia į Kauno, Vil
niaus, Panevėžio ir kitu 
miestą parduotuves. Praė
jusį rudenį sužvejoti karpiai

Daugiau mokytojų 
sustreikavo

Detroitas. Michiganoval
stijoje dabar streikuoja dau
giau kaip 10,600 mokytoją. 
Streikai paliečia daugiau 
kaip 300,000 mokinių.

Nemaža mokytojų strei
kuoja Indiana, Wisconsin, 
Pennsylvania ir New Yorko 
valstijose.

•
NEW YORKAS. Ameriki

ne Civilinių Teisią Sąjunga 
reikalauja Kongreso nieko 
nelaukiant impyčinti (apkal
tinti) Nixona ir Agnew.

čia buvo išlaikyti iki kovo 
mėnesio. Ir nuo to jie tapo 
tik geresni: tekantis vanduo 
panaikina tvenkiniuose išau
gintoms žuvims dumblo 
kvapą.

Iš upėje įrengto “sandė
lio” pernai buvo realizuota 
240 toną gyvų žuvų, šiemet 
saugykla išplečiama ir joje 
vienu metu bus galima laikyti 
daugiau kaip 300 toną žuvų.

GAMYKLA - 
DARBININKAMS

PLUNGĖ. Dirbtiniu odą 
gamykloje sudaromos vis 
geresnės darbo sąlygos.

Neseniai darbininkams 20 
proc. atpiginti pietūs gamy
klos valgykloje, šiemet ga
mykla už darbininku pietus 
sumokės apie 8 tūkstančius 
rubliu. <

Poilsiaujant darbininkams 
Palangoje, išnuomota patal
pą. Už 5 tūkst. rubliu ruo
šiamasi įsigyti sportinio in
ventoriaus. 35 tūkstančiu 
rublių suma skiriama gyve
namųjų namu statybai.

MELIORATORIŲ 
PATOGUMUI

TAURAGĖ. Auga ir gra
žėja rajono melioratorių 
gyvenvietė. Čia statomi ne 
tik modernūs individualūs 
vienbučiai, bet ir daugiabu
čiai gyvenamieji namai su 
visais patogumais.

Gyvenvietėje iškilo dar 
vienas dviaukštis pastatas - 
buities pavilijonas. Pirma
me aukšte neseniai duris at
vėrė maisto produktų par
duotuvė, biblioteka.

Padidinta prekybą 
taikai naudingą

Washingtonas. Prekybos 
departamentas skelbia, kad 
padidinta prekyba tarp Jung
tinių Valstiją ir Tarybų Są
jungos bei kitą socialistinių 
šalių žymiai prisideda prie 
taikos pasaulyje išlaikymo.

TSRS prekyba su JAV 1971 
m. siekė $160-milijonus. 
šiais metais ji jau pasiekė 
$693-milijonus. Tarybinių 
produktą įvežimas į Jungti
nes Valstijas pakilo nuo $57- 
milijonų 1971 m.iki$95-mi- 
lijonų 1972 m.

Washingtonas. Spiro T. 
Agnew, prisipažinęs prie 
kyšių ėmimo ir federalinią 
taksų nedamokėjimo, rezig
navo iš viceprezidento vie
tos.

Prez. Nixonas nominavo 
kongresmaną Geraldą R. 
Fordą iš Grand Rapids, 
Mich., užimti viceprezidento 
vietą. Kongresas dabar 
svarsto jo užgyrimą. Mano
ma, Fordas gaus daugumą 
balsų ir bus naujuoju vice
prezidentu.

Nixonas nurodė, kad For
das turi kvalifikacijas užim
ti reikale prezidento vietą, 
kad jis visada remia Nixono 
politiką ir taipgi gali su
gyventi su Kongresu, kurio 
daugumą sudaro demokra
tai. Fordas yra republiko- 
nas ir geras Nixono bičiulis, 
išbuvęs kongresmanu 26 me
tus.

Susitarimu su prez. Nixo- 
nu ir generaliniu prokuroru 
Richardsonu teisėjas Hoff- 
manas paskyrė visai mažą 
Spiro Agnew bausmę - tris 
metus būti policijos prie
žiūroje (probation) ir pasi- 
mokėti $10,000. Atrodo, jam 
neteks kalėjime sėdėti.

•
HONOLULU, Hawaii. 160 

kalinių paskelbė bado strei
ką, kai kalėjimo sargai pra
vedė žiaurias kratas kalinių 
vienutėse, ieškodami ginklą 
ir narkotiką.

TOKIJAS. Japonijoje ve
damas dabar vajus už kuro 
taupymo, nes žiemą gali jo 
pritrūkti.

Teisia3 Marijas

Lisbonas, Portugalija. 
Trys Marijos patrauktos 
teisman spalio 25 d. Jos 
kaltinamos, kam kovoja už 
lygias teises moterims su 
vyrais.

Kaltinamąją suolan sodi
namos dr. Maria Isabel Bar- 
reno, dr. Marla Velho de 
Costa ir dr. Maria Teresa 
Horta, kurios bendrai parašė 
ir išleido knygą moterų kovų 
klausimu.

JAV laužo taikos 
sutarti Vietname

Hanojus. Vietnamo demo
kratinė Respublika (šiaurės 
Vietnamas) kaltina Jungtines 
Valstijas prasižengimais 
prieš Vietnamo taikos sutar
tį.

Vienas tokią prasižengi
mą - palikimas daugelio 
amerikiečių tūkstančiu mi- 
litarinių patarėją civiliniuo
se drabužiuose Pietų Viet
name.

Šnipinėjo demokratų 
konvenciją 1972 m.

Miami. Floridos virši- 
n$kai turi pakankamą įro
dymą, kad republikonai buvo 
įtaisę slaptus įrengimus 
1972 m. demokratą konven
cijos salėse klausytis, kaip 
demokratai ruošiasi prie 
prezidentinių rinkimų.

Tai dar vienas atidengtas 
republikoną skandalas, arti
mai susijęs su Watergate 
suokalbininką kriminaliniais 
žygiais.

•
HARDING TOWNSHIP, 

N. J. Gaisrui kilus Hillstop 
arklidėje žuvo 54 arkliai. 
Kai kurie arkliai buvo verti 
po $15,000.

Mažiau uždirba, 
bet ilgiau gyvena

Ann Arbor, Mich. Senes- 
niąją žmonią konferencijoje 
reportuota, kad senesnio 
amžiaus moterys dirba už 
gerokai mažesnes algas, 
negu vyrai. Apskaičiuota, 
kad tarp 45 metą ir 54 metą 
amžiaus moterys teuždirba 
tik 54%, kiek to amžiaus 
vyrai uždirba.

Konferencijoje taipgi ra
portuota, kad moterys gyve
na, bendrai imant, 7 metus 
ilgiau negu vyrai.

Ragina vartoti 
mažiau šilimos

Washingtonas. šalčiams 
užėjus valdžios pareigūnai 
ragina vartoti mažiau šili
mos, kad būtą galima daugiau 
sutaupyti aliejaus ir natūra
linio gazo.

Aliejaus ir gazo trūkumas 
jaučiamas dabar, o jis žie
mos metu gali žymiai padi
dėti. Taupymas gali sutau
pyti kuro apie $l,500-milijo- 
ną vertės.

Išbandys nuodingus 
gazus ant šunų

Washingtonas. Pentago
nas nupirko 400 medžioklinių 
šunų, sumokėjo po $80 už 
kiekvieną ir dabar išbandys 
ant jų nuodingus gazus.

Armijos vadovybė nori pa
tirti, kaip tie gazai veikia 
ant šunų, vėliau bus galima 
išbandyti ir ant žmonių.
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Kuo ši kruvina 
tragedija baigsis

2inios iš Vidurio Rytuose siautėjančio karo pilnos nesu
derinamą prieštaravimą. Bet juk taip būna kiekviename 
kare. Kiekviena pusė giriasi, nes tas reikalinga savo 
Žmonię optimizmui pakelti, savo šalies karinėmis jėgomis 
pasitikėjimą sustiprinti, palaikyti savo pusėje opiniją savo 
Salininką visame pasaulyje. Ir todėl ir šiandien nereikia 
už gryną pinigą imti nei arabę, nei izraeliečiu pasigyrimu 
pranešimuose iš karo frontą, šios skerdynės likimas dar 
toli gražu nėra išspręstas.

Gaila, kad ir Jungtinės Tautos yra bejėgės jai galą pada
ryti. Abi pusės turi apsčiai šalininkę. Saugumo Taryba 
Šiuo klausimu visiškai suparalyžuota, negali pasijudinti 
ne iš vietos. Vieningas nusistatymas karui baigti kol kas 
neįmanomas.

Tuo tarpu šioje šalyje išvystyta plačiausia propaganda 
UŽ jos dar aktyviškesnį dalyvavimą kare Izraelio pusėje. 
Tam yra naudojama pikčiausia demagogija. Komercinė 
spauda pilna kurstymą prieš Tarybą Sąjungą. Kalami ir 
skelbiami pranešimai, kad būk Tarybą Sąjunga siunčianti 
arabams milžiniškus kiekius naujausiu karo pabūklą. 
Todėl ir mūsą vyriausybė turinti siąsti ginklus ir viso
kią kitokią paramą Izraeliui. Tame didelis pavojus. 
Gali pasikartoti Vietnamo istorija. Žingsnis po žingsnio 
Amerika gali būti įtraukta į naują, baisiai pavojingą ir 
iškaštingą konfliktą už tūkstančiu mylią nuo jos krantą. 
Nereikia nė sakyti, jog Izraelis yra laimingas Amerikoje 
savo pusėje turėti tokią galingą žydu koloniją. Arabai 
tokios jėgos neturi. Ją, palyginus su žydais, tėra be jokios 
įtakos mažytė grupelė.

žinoma, už arabus kalba ją žibalas. Jo daug importuo
jama. Jis labai reikalingas. Jo nutraukimas būtą skaudus 
smūgis. Veikiausia tai ir bus vyriausia priežastis, kodėl 
jau bent viešai mūsą valdžia nesiskubina visas šio ga
lingo krašto karines jėgas mesti ant šio karo svarstyklių 
Izraelio pusėje.

O jis vistiek laimėjo
Tiesa, viceprezidentas Spiro Agnew savo politinę karje

rą užbaigė didžiausiame pažeminime. Bet jis, bent kol kas 
Ir kas liečia federalinę valdžią, išvengė pilnai užsipelnyto 
ilgą metę kalėjimo. Paprastas amerikietis už tokius nusi
dėjimus turėtu ir supūti kalėjime. Jam gi valdžios dova
nota bausmė už milžinišku kyšiu ėmimą, kai jis sėdėjo ne 

, tik Marylando valstijos gubernatoriaus soste, bet eidamas 
‘ aukštas šalies viceprezidento pareigas. Jis lengviausiai 

nubaustas tik užnesumokėjimąfederalinei valdžiai reika- 
. lingos sumos taksą (mokesčię). “Vargšas” turės viso 

labo tik pasimokėti dešimt tūkstančiu doleriu bausmės ir 
per sekančius trejus metus būti ant išbandymo, kad jis 
daugiau tokiomis suktybėmis nebeužsiimdinėtą. O jeigu

■ ir vėl pabandytą, tai jau į kailį gautu daug, daug skau
džiau. . .

Kodėl taip? Ogi, girdi, žmogus jau ir taip skaudžiai 
nukentėjo, kai buvo priverstas iš tokios aukštos vietos 
pasitraukti. Pilnai užtenka moralinės bausmės. Kam dar 
Žmogę kišti į kalėjimą? Vadinasi, paprastą pilietį reikia 
plakti už nusikaltimus be jokio pasigailėjimo pagal įstaty
mus, o aukštoje vietoje sėdinčio nusikaltėlio reikia pasi
gailėti! Ar ne keista? Ar čia lygybė prieš įstatymus? 
Ar tai suderinama su žmoniškumu? Ne, nesuderinama.

Į viceprezidento sostą prezidentas Nixonas nominavo 
savo politikos aklą šalininką kongresmaną Gerald Fordą 
iŠ Michigano valstijos, Atstovu Buto republikoną frakci
jos lyderį. Kongrese jis esąs labai populiarus. Nebūsią 
jtkios problemos abiejuose butuose gauti už jį daugumą. 
Daugelis ir demokratą nominacijas net jau viešai užgiria.

Bet ir čia ironija. Vietoje nubausti, bent jau pasmerkti 
ir tą partiją, kuri viceprezidentu mums davė sukčią, ir tai 
vietai išrinkti kitos partijos žmogę, vėl duodama tai pačiai 
partijai proga toje vietoje turėti savo žmogų. Kodėl vice
prezidentas būtinai turi šokti pagal prezidento muziką? 
Nėra jokios logikos, nėra jokio proto.

Dėl ’’Laisvės” skaitytojų Lietuvoje
Prasidėjus “Laisvės” va

jui, kaip jos vajininkas suti
kau tas pačias problemas, 
kaip kasmet. Todėl noriu 
atkreipti dėmesį skaitytoją 
Lietuvoje, kuriems ją gimi
nės ar geradariai Ameriko
je užprenumeruoja jiems 
laikraštį.

Dažnai tie užprenumeruo- 
tojai Čionai nežino, ar ten 
Lietuvoje žmonės gauna 
laikraštį, ar ne. Todėl at
sisako prenumeratas atnau
jinti.

Būtą gerai, kad tie skai-

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00

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

rytojai parašytą savo gera
dariams laiškutį, kad jie 
laikraštį gauna. Tuomet tie 
žmonės jiems su mielu noru 
laikraščio prenumeratą at- 
jaujintą.

VAJININKAS A. P.

NUO REDAKCIJOS; Mes 
karštai pritariamedrg. A. P. 
patarimui. Nuoširdžiai ra
giname ir prašome “Lais
vės” skaitytojus Lietuvoje 
tuo susirūpinti. Praneškite 
savo draugams Amerikoje, 
kad jūsą ją jums užprenu
meruotą “Laisve” gaunate.

Raškę rašo ir sako
PIKTAI SPIAUDOSI

Nei iš šio, nei ištoCleve- 
lando smetoninkę laikraštis 
ėmė spiaudyti ant Vokiečię 
Demokratinės Respublikos 
(Rytą Vokietijos), Lietuvos 
kaimyno,kurio socialistinė 
santvarka garantuoja, kad jis 
Lietuvai nesudaro jokio pa
vojaus. Smerkdamas Jungti
nes Tautas, kad jos į savo 
gretas priėmė šią respubli
ką, “Dirvos” redaktorius 
seilėja:

“Rytą Vokietija yra oku
pacinio smurto, genocidinio 
plano ir geopolitinės logikos 
paniekinimo padaras.

Per tris dekadas šis pa
daras buvo ištreniruotas 
tapti demokratinio tvarky
mosi priešu, savo tautos sie
kią janičaru, utopinės idėjos 
fanatiku ir tikra SSSR iš
kamša, pupetę apdarėliais 
aprengta Ulbrichto genge.

Rytu Vokietijos priėmi
mas į JT sudėtį rodo SSSR 
strateginį ir principinį lai
mėjimą ir absoliučią JAV 
anemiją laisvės ir tautę ap
sisprendimo principams. 
Rytą Vokietija, kaip aukščiau 
nurodyta, nėra tautos apsi
sprendimo padaras”.

(“D”., spalio 5 d.)

PUIKUS PATARIMAS!

Chicagos menševiku laik
raštyje (spalio 6 d.) P. Stra
vinskas kreipia dėmesį į 
kokio ten Vaclovo Prūso siū
lymą vykdyti velionio Kazio 
Pakšto sumanymą kur nors 
pasaulyje įsigyti žemės plo
ta ir įsikurti “antra Lietu- 4 < <
va”. Matyt, savo širdies 
gelmėse Stravinskas tam su
manymui simpatizuoja, nes 
sako: “Straipsnio autorius 
tą mintį kelia rimtai, paro
dydamas tuo ir savo labai 
gražius lietuviškus, ypač gi 
visiems mums taip reikia
mos broliškos tarpusavio 
meilės ir solidarumo jaus
mus”.

Mes šimtu procentą už 
Prūso pasiūlymą. Antkeliu 
akrą žemės kur nors Lotynu 
Amerikoje, arba Azijoje visi 
“veiksniai” ir “vaduotojai” 
galėtu susikraustyti ir susi
kurti “savo Lietuva”. Ten <
jie besiriedami ir besipiau- 
dami tarpusavy gal nors die
nai kitai pamirštą savo ne
švariais liežuviais niekinti 
ir šmeižti dabartine visu4 , t
geros valios lietuviu mylimą 
Lietuvėle! t

JUK NIEKAS REAKCINIU 
JĖGŲ VEIKLOS IR 
ĮTAKOS nemenkina <

Pažangieji Amerikos lie
tuviai didžiuojasi savo veik
la ir įtaka plačiojoje visuo
menėje, bet jie niekada nie
kur nesako, kad reakcinės 
jėgos nėra pavojingos, nieko 
nereiškia ir t. t. Pavojin
giausia yra priešo nedakai- 
nuoti.

Taip pat ir Tarybą Lietu
vos veikėjai kartas nuo kar
to atkreipia savo dėmesį į 
lietuviu tautos atplaišą pa
stangas Amerikoje ir kitur 
melais, prasimanymais ir 
šmeižtais lietuviu tautos 
liaudies pasiekimus ir lai
mėjimus pasaulio akyse pa
neigti, suniekinti. Ir tai pui
ku. Taip ir reikia. Mes 
tokį Lietuvos veikėju dėmesį 
sveikiname.

Bet reakcininkai iš to ban
do sau pasidaryti “kapitalo” 
savo veiklai sustiprinti ir 
pagyvinti. Kaip tik taip daro 
Chicagos kunigu “Draugas”» 
(spalio 4 d.) savo vedamaja
me “Nelaidokime gyvos 
išeivijos”. Pacitavęs Lie

tuvos Komunistu Partijos 
pirmąjį sekretorią Antaną 
Sniečkę, kunigu organas savo 
pasekėjams sako: “šiuos 
žodžius primename dar kar
tą tiems, kurie mano, kad 
mūsą veikla yra tik kažkoks 
pirmininkę ir valdybę rinki
mo žaidimas”.

“Draugo” citata iš A. 
Sniečkaus straipsnio 
skamba: “I šį vieningą nu
kreipto prieš Tarybą Sąjun
gą šmeižto ir melo srautą 
įsijungia ir lietuviškieji 
reakcingi, emigrantai, ku
riuos tam tikru masturemia 
ir aršūs Jungtiniu Valstybių 
bei kitą kapitalistiniu val
stybių reakcionieriai. Jie 
organizuoja “pavergtu tau
tę savaites” (prie pastarąją 
imperialistai priskiria ir 
Pabaltijo respublikas), ren
gia įvairias sueigas, naudo
jasi masinėmis desinforma- 
cijos priemonėmis. Kasdien 
prieš mus ardomąjį darbą 
dirba kelios užsienio stotys 
lietuviu kalba. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose veikia 
daugybė lietuviškos reakci
nės emigracijos centru. Jie 
išleidžia nemaža knygą, 
laikraščię, žurnalą. Bur
žuazinė propaganda įžūliai 
šmeižia tarybinį gyvenimą 
Lietuvoje, mūsą šalies tautą 
draugystę, priešpastatyda
ma jai buržuazinį naciona
lizmą”.4

Žydų laikraštis 
KRITIKUOJA IZRAELI I

Kaip žinia, neseniai į 
Jungtines Tautas buvo 
priimtos abidvi Vokietijos- 
Vokiečię Demokratinė Res
publiką (Rytą) ir Vokiečiu 
Federalinė Respublika (Va
karą). Įdomu, kad iš visu 
133 narię Asamblėjoje prieš 
Rytu Vokietijos priėmimą 
balsavo tiktai viena narė, bū
tent, Izraelis.

Vidurio Rytai, kur eina karas 
tarp Izraelio ir arabų
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Tarybų Sąjunga kaltina 
Izraelio vadus

Tarybą Sąjungos vyriau
sybės išleistame pareiškime 
dėl atsakomybės už einantį 
kruviną karą Vidurio Ry
tuose sakoma:

“Visa atsakomybė už da
bartinį įvykię vystymąsi Ar
timuosiuose Rytuose ir ją 
padarinius tenka Izraeliui ir 
tiems reakcingiems užsienio 
sluoksniams, kurie nuolat 
nuolaidžiauja agresyviems 
Izraelio siekimams.

Tokį jo pasielgimą smer
kia žydą dienraštis 2 “Frei
heit”. Savo angliškame sky
riuje spalio 7 dieną sakoma:

“Izraelio valstybė sau 
gero nepadarė, kuomet jos 
atstovas Joseph Tekoah bal
savo prieš priėmimą Demo
kratinės Vokiečiu Respubli
kos į Jungtines Tautas. . . 
Taip darydamas Izraelis vėl 
save izoliavo nuo tautu šei-< 
mos, ir tokia savo akcija 
tikrai nieko nelaimėjo”.

1ST AUTE JIMO 
PROBLEMOS

Kanadicčią “Liaudies 
Balsas” pastebi:

“Atėjo laikraštukas, lei
džiamas Lenkijos lietuviu. 
Ir pat pradžioje ilgiausias 
nusiskundimas dėl lietuviu 4 
ištautėjimo.

Ir, reikia pasakyti, nieko 
tame nauja. Visuomet emi
grantai, kokioje šalyje jie 
begyventą, laikui bėgant in
tegruojasi, susilieja su vie
tiniu gyvenimu.

Dabar, kai lengviau siekti 
mokslo, ši integracija eina 
dar sparčiau”.

SVEIKINA SENATORIAUS 
PASISAKYMĄ

Chicagos “Vilnis” (sp. 6 
d.) vedamajame “E. Kene
džio balsas senate” sako:

“Senatoriaus Edward 
Kennedy pasiūlymą senatui 
pareikšti kongreso nuotai
kas, kad Prezidentas Nixo- 
nas susilaikytą nuo paramos 
Giles niilitarinei chuntai, 
tenka sveikinti.

Senatoriaus Edward Ken
nedy balsas senate yra JAV 
liaudies balsas, reikalaujan
tis Vašingtoną pasmerkti fa
šistinę Gilės militarinę 
chuntą už kruviną pervers
mą, už įvedimą Čilėje fašis
tinės diktatūros ir nepaisy
mą jokio žmoniškumo doro- 
jantis su buvusiais preziden
to Salvador Allende šalinin
kais”.
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Gerai žinoma, kad arabą 
valstybės parodė nemažą iš
tvermę ir pasiryžimą poli
tiškai sureguliuoti konfliktą 
teisingu pagrindu. Visi pri
pažįsta arabą valstybię rei
kalavimu išvesti agreso
riaus kariuomenę iš visą 
1967 metais okupuotu arabą 
teritoriją teisėtumą. šie 
reikalavimai visiškai atitin
ka principą neleisti įsigyti 
teritoriją karu, kuris užfik

suotas žinomuose SNO Sau
gumo Tarybos ir Generali
nės Asamblėjos nutarimuo
se Artimąją Rytu klausimu.

Tačiau arabu saliu pastan
gos, kaip ir Suvienytąją Na
ciją Organizacijos bei visą 
taikingąją jėgą pastangos pa
siekti teisingą tvirtą taika 
Artimuosiuose Rytuose nuo
lat susidurdavo su obstruk- 
cionistine Te la vivo pozicija. 
Dabartiniai įvykiai Arti
muosiuose Rytuose yra tie
sioginis tebevykstančios Iz
raelio agresijos padarinys.

Tai, kas dabar vyksta Ar
timuosiuose Rytuose, visiš
kai patvirtina tą neabejotiną 
tiesą, kad likviduoti nuolati
nio įtempimo židinį ir įves
ti patikimą bei garantuotą 
taiką visoms šio rajono val
stybėms ir tautoms neįma
noma neišvadavus visu Iz- < 
raelio okupuotą arabu terito
riją ir neužtikrinus pagrįstą 
Palestinos arabą teisią.

Tarybą Sąjunga, ištikima 
savo principinei politikai 
remti tautas, siekiančias 
laisvės ir nepriklausomy
bės, nuosekliai veikia kaip 
ištikima arabą valstybių bi
čiulė.

Smerkdama grobikišką Iz
raelio politiką, Tarybą Są
jungą ryžtingai remia pa
grįstus arabą valstybių rei
kalavimus išvaduoti visas 
1967 metais Izraelio okupuo
tas arabą teritorijas.

Jeigu Izraelio vyriausybė, 
siekdama savo ekspansio- 
nistinią tikslą, neišgirs pro
to balso ir , kaip ir anksčiau, 
toliau vykdys grobikišką po
litiką, okupuodama arabą že
mes, ignoruodama Suvieny
tąją Naciją Organizacijos 
Saugumo Tarybos, Genera
linės Asamblėjos nutarimus, 
mesdama iššūkį pasaulio vi
suomenei, tai tat gali bran
giai kainuoti Izraelio liau
džiai. Visa atsakomybė už 
tokio neprotingo kurso pada
rinius teks Izraelio valsty
bės vadovams”

KAS ATRADO AMERIKA?
NAUJA HIPOTEZE

Naujojo žemyno atradėjas 
Kolumbas turi jau daug kon
kurentu - tai egiptiečiai, se
novės graikai, japonai, vi
kingai. Atsiranda ir nauju.

Prof. Mochamedas ei Fa- 
sis paskelbė, kad Ameriką 
buvo atradę ir Maroko ber
berai. Pastaraisiais metais 
mokslininkas tyrinėjo seno
vės dokumentus Maroke. 
Pabuvęs Centrinės Ameri
kos Šalyse, keliu indėnę gen
elę kalbose jis aptiko iki 400 
berberę kilmės žodžię. Be 
to, tyrinėtojas nurodo d augy
bę archeologiniu iškasenę 
Meksikoje ir Gvatemaloje, 
kur žmonių atvaizdai turi c
ryškię afrikiečiu bruožu.

Jo manymu, berberę 
jūreiviai gerai žinojo Atlan
to vandens ir oro sroves. 
Mokslininkas spėja, kad 
prieš savo kelionę Kolum
bas aplankęs Maroką ir ten 
gavęs reikalingu kelionei 
žinię.

Mochamedas ei Fasis 
spėja, kad Kolumbas neatsi
tiktinai patekęs į Karibę 
jūros salas. Ten plaukioję 
ir berberai. Net pavadinimą 
jis kildina iš berberu kalbos 
žodžio “karab”, kuris anks
čiau reiškęs ‘‘artėjimą prie 
žemės iš jūros pusės”.

BAUSMĖ UŽ
AVARIJĄ

Pagal Zairo respublikoje išleis- 
Iq įsakymą vairuotojui, dėl kurio 
kaltės žuvo žmogus, numatoma 
aukščiausia bausmė. Tai pirmas 
pasaulio praktikoje atvejis, kai 
kelio katastrofos kaltininkui taiko
ma mirties bausmė.

Musę įžymioji veikėja drau
gė Ksavera Karosienė šio
mis dienomis išvyko į Pa
saulini Kongresą, kuris spa
lio 25-31 dienomis įvyks 
Maskvoje. Ji bus viena iš~ 
150 delegatu iš Amerikos, 
kurie dalyvaus kongrese ir 
atstovaus Amerikos taikos 
jėgoms. Ją išrinko ir pa
siuntė Kalifornijos kovotojai 
už pasaulinę taiką. Neabe
jojame, kad iš Kongreso su
grįžusi Ksavera savo įspū
džiais pasidalins ir su lie
tuviu spaudos skaitytojais.

Vieni skundėja, 
kitibagotėja

Kaip kas už viską kaltina 
infliaciją, lyg tai būtę gam
tos rykštė - uraganas ar 
potvynis. Tikrenybėje juk 
tai šalies gaspadorię pada
ras. Visokį spekuliantai, 
parduotuvię savininkai ne
svietiškai turtėja. Visokiau
sią prekię didelis perteklius. 
Maisto brangimas pavojin
gas tiems, kurie jį tik su
valgo, o ne parduoda.

Maisto galima prigaminti 
tiek, kad jo užtektu dar dau
geliui milijoną žmonię. Bet 
vertelgos nenori daug mais
to krauti į lentynas, nes nori 
pasidaryti pelno, užrašyda
mi didesne kaina net seniai < 4
pirktą prekių. Antai, vakar 
vieno pakelio kaina buvo 20 
centą, o šiandien jau 24 cen
tai. Aš pirkdavau 5 kenukus 
už dolerį , o šiandien jau rei
kia mokėti $1.20. Argi čia 
ne apgavingas valdžios me
las, kad maistas per metus 
pabrangęs tik šešiais ir puse 
procento!

Neįtikėtina pasaka, kad 
maisto ar ko kito kainos su
mažės. Amerikos doleriai 
dar daugiau atpigs. Vertel
gos ją stirtas susikraus, o 
darbo žmonės žymiai pa- 
biednės...

MŪRNIKO SŪNUS

VISUREIGIS 
MOTOCIKLAS

Viena JAV firma pagamino vi
sureigį motociklą. Jo abu ratai 
yra varantieji. Mašina turi origi
nalią sankabą. Priklausomai nuo 
kelio, abu motociklo ratai gali 
suktis skirtingu greičiu. Visureigis 
sveria apie 90 kg. Jam nebaisios 
nei balos, nei vandens kliūtys. 
Jeigu vandens gylis siekia dau
giau kaip 60 cm, motociklas 
plaukia. Mašina įveikia 60° statu
mo kalnus. Iš aliuminio pagamintų 
ratų tuštumose galima vežti pa
pildomą kurą arba geriamojo van
dens atsargas. Visureigį varo 5 AJ 
galingumo variklis.

Redakcijos 
atsakymas

JUOZUI VALIŪNUI, Lie
tuvoje. - Mes neturime ga
limybės ir neužsiimame 
ieškojimu giminię Ameriko
je. Tuo reikalu kreipkitės 
Vilniuje i “Gimtąjįkraštą”. 
Labai prašome visus “Lais
ves” skaitytojus Lietuvoje į 
šį atsakymą atkreipti dėmė
si ,
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Connecticut valstijos vajininkai . » 1,305
Brooklyno vajininkai..................................  788
Baltimore, Md. ...............................................  600
New Jersey vajininkai ...................  574
S. Rainard-G. Shimaitis, Brockton, Mass. ..... 537
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......................  488
St. Petersburg, Fla. - P. Alekna............................. 304
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa....................... 274
Phlladelphijos vajininkai.......................................... 228
E. Repšienė, So. Boston, Mass....................................... 220

* * *
Long Island vajininkai......................   156
L. Tilvikas, Easton, Pa...............................  76

* * *

LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VILNIAUS “TIESOJE” APIE MŪSŲ AMERIKĄ

Salotos su juodojo
TELEGRAMA Iš VILNIAUS

Lietuvoje iškilmingai palaidoti 
Vinco Andrulio palaikaiVajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

erelio ženklu
APOLINARAS SINKEVIČIUS

ši apyskaita įima laiškus, gautus iki spalio 11 d. Prie 
dabartinių laikraščio spausdinimo sąlygų, turime mažiau
siai prieš savaitę priduoti raštus.

M. Svinkūnienė labai gražiai pasidarbavo Connecticut 
valstijai, ne tik su prenumeratomis, bet ir su aukomis.

New Jersey įėjo į. vajininkų sąrašą per visą eilę dar
buotojų, o M. Burkauskienė iš Elizabeth, N. J., pridavė 
vieną naują prenumeratą į Lietuvą ir dvi atnaujino.

S. Rainardas pakėlė Brocktono vajininkus su viena nauja 
prenumerata J Lietuvą.

* * *
Aukų į fondą gauta sekamai:

Povilas Alekna rašo: “LLD 45 kuopos mitinge ir vėl 
likau išrinktas St. Petersburgo ir apylinkės “Laisvės” 
vajininkų. Taigi pasiunčiu kelias prenumeratas ($72) ir 
aukų $8. Svarbiausia, tai kad S. A. Wolf, Seffner, Fla., 
kuriam šiais metais sukako 83 metai amžiaus, atsinaujino 
‘“Laisvę” penkeriems metams ir dar pridėjo $5 aukų 
“Laisvei” su pažadu ir ateityje remti spaudą.”

* * *
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., pasirodė puikiai su 

aukomis, kurios Conn, valstijai priskaitytos prie punktų.
štai aukų surašąs:

LLD 28 kuopa, Waterbury, Conn, nuo parengimo .$100.00 
J. ir M. Svinkūnal, Waterbury, Conn. ...... 100.00
Anna Zutaut, Thomaston, Conn. .......... 6.00
Mary Rinkus, Thomaston, Conn. ......... 6.00
J. Zeleniakas, Waterbury, Conn. .......... 1.00

Viso ...... $213.00
* * *

L. Žalimas, Worcester, Mass............. ..  4.00
Po $1.00: J. Jakaitis, Worcester, Mass.; Anna Prankai- 

tis, Brooklyn, N. Y.; M. Stašienė, Pocasset, Mass.; B. 
Giedraitis, Thunder Bay, Canada; M. Lideikis, Largo, Fla.; 
A. Lukas, Gulfport, Fla.; Jonas Žilinskas, St. Petersburg, 
Fla. * * *

Viso aukų gavome per ši laikotarpi $454.00. Tad iki šiol 
fondui surinkta $3,522. ♦ * ♦

širdingai dėkojame visiems.
ADMINISTRACIJA

..........-..............................'' ■

Nuo kitų gauta:
Ignas Bečis, Union, N. J., atminimui mirusios žmo

nos Onos .............. $50.00
Margaretos Walley-Valilionienės palikimo, per S.

Zavis, Miami, Fla. ......... $50.00 
M. Burkauskienė, Elizabeth, N. J. ....... . 17.00
Frank C. Petraitis ir Josephine Petraitienė, Bed

ford, Mass., prisiminimui tėvo ir vyro $15.00 
Lillian Novak, Cranford, N. J. .......... . 11.00 
Petras Vaichonis, Cranford, N. J. ...................  11.00
Chas. Daugėla, Shrewsbury, Mass...................  11.00
Ruth ir Serve Gugas, Detroit, Mich. ........ 10.00 
Povilas Blieka, Canby, Oregon ........... 10.00 
M. Lukas, Alexandria, Va...............................  7.00
V. Žitkus, Worcester, Mass...................  6.00
Stella Bredes, Brooklyn, Conn. ........... 6.00 
Mary Petronienė, Maspeth, N. Y., prisiminimui mi

rusio vyro Petro..................   . $ 6.00
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ......... 5.00
William ir Ona Stakėnai, Brandon, Fla. ...... 5.00
J. O. Kireiliai, Johnson City, N. Y., Igno Urbono

atminimui.....................    $ 5.00

TARP LIETUVIŲ
Praėjusį penktadieni Mar

garet Drewal-Brusokaite 
aplankė mūsų įstaigą su savo 
viešnia iš Prancūzijos Bru- 
sokaite-Berauer. Gerbiama 
Brusokaitė augusi Lietuvoje, 
bet prieš 8 metus išvyko i 
Prancūziją pas savo tėve
lius. Ji sako labai trokšta 
aplankyti Lietuvą ir Lietuvo
je gyvenančius draugus.♦ • ♦

Ona Malinauskienė-Malin 
dar vis randasi Polyclinic 
Hospital, 345 W. 50 St., New 
York City, kambarys 705. 
Daktarai mano, kad ji dar 
turės pabūti ten tris-ke
turias savaites.

Malinauskienė ligoninėn 
pasidavė dėlei skausmų ko

jose, bet prie to prisidėjo 
kita liga. Ji nuėjo vonios 
imti ir labai apsidegino ko
jas ir rankas^.

Linkime d. Malinauskienei 
greit susveikti.★ * *

Kancy Levanas praėjusią 
savaitę buvo chuliganų už
pultas jojo namuose ir smar
kiai apmuštas. Ji nuvežė i 
Greenpoint Hospital, bet ra
šant šią žinią, neturėjome 
duomenų apie jo padėti.

‘ieva
•

AMMAN AS. Jordano ka
ralius Huseinas paskelbė ge
neralinę amnestiją politi
niams kaliniams. Iš kalėji
mų kartu išėjo ir apie 300 
partizanų, kurie priešinosi 
valdžiai.

Kalifornijos - Jungtinių 
Amerikos Valstijų žerhės 
ūkio produktų aruodo - fer
meriai nuo seno naudoja 

' samdomąją jėgą. Pirmieji 
samdomieji darbininkai buvo 
Indėnai. Praėjusio šimtme
čio pabaigoje 90 proc. sam
dinių buvo kinai, vėliau - ja
ponai, o dabar - daugiausia 
meksikiečių kilmės ameri
kiečiai. Trys ketvirtadaliai 
jų dirba septyniems proc. 
Kalifornijos ūkių.

Meksikiečių ir kitų tauti
nių mažumų samdiniai ir dar 
likę smulkūs fermeriai Kali
fornijoje yra tapę besaikio 
išnaudojimo Amerikos že
mės ūkyje simboliu. “Mek
sikiečių kilmės amerikie
čiams už tą pati darbą daž
nai moka mažiau, negu bal
tiesiems. Jie daugiausia 
dirba sezoniniais darbinin
kais, o tai nulemia ir atlygi
nimą, kuris yra žemiau 
skurdo ribos. Be to, meksi
kiečio samdinio vidutinis 
amžius - 48 metai”, - rašo 
žurnalas “Time”.

Jungtinės žemės ūkio dar
bininkų profsąjungos vado
vas Sezaras Šavezas kartą 
pasakė:

- Kokia žiauri ironija! 
Tie patys žmonės, kurie nui
ma derlių ir gamina maistą, 
neturi jo savo vaikams!

Kalifornijos valstijos uni
versitete dirbantis Šernas 
Glenas kartą man pasakojo, 
kaip stambios kompanijos 
vis labiau ragina šią mokslo 
įstaigą išrasti naujų mašinų 
ne tik našesniam darbui, bet 
ir tam, kad galėtų kuo dau
giau sumažinti samdinių 
skaičių.

- Mes išradome mechanini 
pomidorų rinktuvą. Naujų 
mašinų bematant buvo paga
minta tiek daug, kad meksi
kiečiai būriais liko be dar
bo.

Prie Kalifornijos valstijos 
universiteto yra įsteigta 
speciali taryba, išlaikoma 
mokesčių mokėtojų lėšomis. 
Jos paskirtis - teikti moks

linę techninę paramą smul
kiems žemdirbiams. Bet 
kaip būna su šia parama, 
rodo toks pavyzdys.

Keliose Kalifornijos gra
fystėse yra įsikūręs meksi
kiečių, auginančių braškes, 
kooperatyvas. Jam grėsė 
bankrotas. šių grafysčių 
ekonominio vystymo asocia
cija kreipėsi į universitetą, 
prašydama paramos išvengti 
bankroto. Universitetas be
matant atsakė, kad šis pra
šymas esąs per sunkus. 
“Jeigu jūs išsirinkote tokią 
specializaciją, kodėl jums 
nepersikėlus auginti braškių 
į kurią nors Ramiojo vande
nyno salą, pavyzdžiui, į 
Guamą?” - ironiškai pasiūlė 
universitetas.

Prieš aštuonetą metų Ka
lifornijos, Arizonos, Texaso 
ir Kolorado valstijose į kovą 
už savo teises pakilo patys 
meksikiečiai, kurių gyvena 
apie 10 milijonų.

1970 m. beteisių Kalifor
nijos žemės ūkio darbininkų 
kovą parėmė kai kurios dar
bininkų profsąjungos visoje 
šalyje. Meksikiečiams pa
vyko įkurti Jungtinę žemės 
ūkio darbininkų profsąjungą, 
kurios vadovu tapo Sezaras 
šavezas. Tais metais prof
sąjunga su Kalifornijos fer
meriais ir vynuogynų savi
ninkais sudarė 200 sutarčių. 
Jungtinių Amerikos Valstijų

LAISVĖ

Kompartijos XX suvažiavi
mas 1972 m. vasario mėnesi 
Jungtinę žemės ūkio darbi
ninkų profsąjungą įvertino 
kaip “klasikini profsąjungų 
ir nacionalinių interesų su
siliejimo pavyzdį”.

Tačiau trejų metų sutar
tys baigėsi, ir plantatoriai 
pradėjo grasinti samdi
niams, kad jie nebesitikėtų 
jokios giedros ateities. Dar 
blogiau: su Jungtine žemės 
ūkio darbininkų profsąjunga 
nesolidariai pasielgė krovi
nių automašinų vairuotojai, 
kurie atėjo į talką ir parėmė 
plantatorius. Žemės ūkio 
darbininkai ir šiandien iš 
rankų neišleidžia profsąjun
gos vėliavos su juodu ereliu 
centre.

Dar pernai Jungtinė žemės 
ūkio darbininkų profsąjunga 
paskelbė kovą, kad būtų per
kamos Amerikoje plačiai 
vartojamos kopūsto galvos 
dydžio salotos - Ietis tik su 
juodojo erelio ženklu. Kova 
įgavo bendranacionalinį už
mojį. Parduotuvėse mačiau, 
kaip dažnas pirkėjas apžiū
rinėja lečio galvas; jeigu 
šie produktai yra iš ūkių, 
kuriuose dirba profsąjungos 
nariai, tai juos perka, jei iš 
boikotuojamų - padeda atgal.

Toks boikotas turėjo po
veikį. šiais metais profsą
jungos nariai nerenka vynuo
gių tose plantacijose, kurios 
atsisako pratęsti sutartis. 
63-uose stambiuosiuose JAV 
miestuose įvyko protesto 
demonstracijos, prieš par
duotuves, pardavinėjančias 
vynuoges ir salotas tų ūkių, 
kuriuos juodasis erelis boi
kotuoja. Tačiau plantatoriai 
pradėjo aršią kovą prieš 
Jungtinę žemės ūkio darbi
ninkų profsąjungą. Į šią 
kovą prieš samdinius jie pa
sitelkė sunkvežimių vairuo
tojų profsąjungą. Pats JAV 
profsąjungų susivienijimo 
prezidentas George Meany 
spaudos konferencijoje pa
smerkė žemės ūkio darbi
ninkus. Prasidėjo ir polici
jos bei pasamdytų tvarkos 
ardytojų smurtas. Tačiau, 
kaip rašė pažangus Sanfran- 
cisko laikraštis “Piplz 
vorld”, “smurtas neįveikė 
streikuojančiųjų. . . Pa
samdyti tvarkos ardytojai 
metė bombas į profsąjungos 
patalpas, degino jų mašinas, 
grašino susidorosią. Po 
kiekvienos bombos, kiekvie
no eilinio padegimo ir naujo 
grasinimo vis daugiau darbi
ninkų metė darbą ir stojo po 
profsąjungų vėliava”.

Rugpiūčio antroje pusėje 
Delano miesto gatvės Kali
fornijoje buvo neregėtų įvy
kių liudininkės. Dešimt 
tūkstančių samdinių laidojo 
dviejų bendražygių - 24-erių 
metų N. Daifulachoir 60-ties 
metų Huano Delakruso palai
kus. N. Daifulachą “savigy
nos sumetimais” žibintu į 
galvą užmušė Delano šerifas 
Gilbertas Kuperis, o H. De- 
lakrusą nušovė snaiperis. 
Tą dieną su juodojo erelio 
kovotojais vienoje gretoje 
ėjo padieniai darbininkai ir 
uosto krovėjai. Sezaras ša
vezas pasakė:

- Mes ir toliau kovosime, 
kad išaugotume savo laimė
jimus!

WASHINGTONAS. Ap
skaičiuota, kad 1970 metais 
Jungtinių Valstijų darbo uni
jose buvo 5 milijonai moterų 
ir 16 milijonų vyrų.

Spalio 12 dieną Prienų ra
jono Stakliškių miestelio ka
pinėse iškilmingai buvo pa
laidota urna su pažangiųjų 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
lietuvių visuomenės veikėjo, 
ilgamečio “Vilnies” redak
toriaus Vinco Andrulio pa
laikais. Prie paminklinio 
akmens atsisveikinimo kal
bas pasakė Lietuvos žurna
listų Sąjungos pirmininkas 
Karosas. “Tiesos” redak
torius Laurinčiukas, Kultū
rinių ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto pirmininko 
pavaduotojas Kazakevičius, 
Prienų rajono Vykdomojo 
komiteto pirmininkas Bud- 
bergis, mokytoja Tekorytė, 
“Gimtojo krašto” redakto
rius poetas Reimeris.

Jie kalbėjo apie Vincą An
drulį, kaip ištikimą lietuvių 
tautos sūnų, aistringą kovo

Vilija Šulcaitė
STACIJOS

Ravėkit, moterys, ravėkit.
Išgerkite vandens ir prakaito.
Prakąsklt obuolį.
Nubraukit nuovargį.
Ravėkit, moterys, ravėkit.
Galvokite ne apie prakaitą.
Galvokite ne apie vaikus.
Ne apie lankstų liemenį.
Gražias rankas.
Ravėkit, moterys, ravėkit.
Kinkuokite, tarsi gandrai, ilgas varsnas, 
Parišusias kasas skarelėm.
O baigusios, skubėkit liuobti gyvulių.
Maitint vaikų.
O baigusios, maitinkite ir girdykite šypsena.
Ravėkit, moterys, ravėkit.
Diena jau ritasi į antrą pusę.
Ryt bus tas pats.
Poryt sulauksite naujų darbų.
O jūsų rankų, jūsų šypsenų turės užtekt ilgam . . . 
Ravėkit, moterys, ravėkit.

Žmogus gali išvystyti 
sau katastrofą

Prieš keletą metų Ameri
kos mokslininkai (ir kitur) 
davė pastabą žmonėms, kad 
jie susiprastų, ką jie daro. 
Jeigu žmonės darysią, jie 
sako, taip nuolatos, kaip jie 
darą dabar, tai jie privesią 
pasaulį prie tokios katastro
fos, kurioje visi žūsią. . . 
Jie davė pavyzdžius, kodėl 
taip gali būti. Bet aš jiems 
netikėjau. O dabar manpra- 
deda rodytis, kad jie tiesą 
sako.

Stebėtina, kaip mokslinin
kai permato ateitį mokslo 
pagalba. Pavyzdžiui, jeigu 
jie žino, kiek per metus 
užaugo daugiau žmonių savo 
šalyje, tai jie mokslo pagal
ba, matematika, lengvai pa
sakys, kiek bus jų šalyje 
žmonių bile metais ateityje, 
po kelių metų, arba po kelių 
šimtų metų. Kai aš atvy
kau į Ameriką, čia radau 
apie šimtą milijonų gyven
tojų. O jei būčiau tada suti
kęs mokslo žmogų ir jo pa
klausęs, kiek bus žmonių 
Amerikoje po 60 metų, tai 
jis nemikčiodamas būt man 
atsakęs: “Bus du šimtai 
dvidešimt milijonų gyvento
jų Amerikoje”. Tai dvigu
bai daugiau, kaip dvigubai 
daugiau visame pasaulyje.

Tas faktas reiškia tą, kad 
arti viską galima iš anksto 
matematika ’ apskaičiuoti, 
kiek ko yra dabar, arba kiek 
ko reikės, arba kiek ko bus 
už bet skaičiaus metų, kiek 
bus žmonių, ir kiek ko rei
kės tada dėl žmonių. Kadan
gi ne viskas, kas žmogui rei
kalinga, nėra neišsibaigia

toją už darbo žmonių reika
lus, įžymų spaudos darbuo
toją. Kalbėjusieji pareiškė 
gilią užuojautą Andrulio 
žmonai Julijai, jo giminėms 
ir artimiesiems.

Vinco Andrulio laidotuvė
se dalyvavo Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto pirmasis sekretorius 
Sniečkus, Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo pirminin
kas Sumauskas, Ministrų 
Tarybos pirmininko pava
duotoja Diržinskaitėj Tary
bų Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas Paleckis, 
vadovaujantys Respublikos 
ir Prienų rajono partiniai 
ir tarybiniai darbuotojai, vi
suomenės ir kultūros dar
buotojai, rašytojai, žurna
listai, reemigrantai, šimtai 
rajono žemdirbių ir moks
leivių. y. PETKEVIČIENE 

mas, tai, jei nebus aprube- 
žiavimo gimdyme, ir viskas 
galvatrūkčiais naikinima,tai 
bus blogai. . „

Žmogaus gyvenimui rei
kalingi daiktai nyksta vis 
greičiau ir greičiau, taip, 
kad jau ir ne mokslininku 
būdamas pradedi tą paste
bėti. Tik dėl pavydžic Mi
chigan ežeras didelis, jame 
buvo daug žuvies per laikus. 
Dabar ten jos nebėra, nes in
dustrinės išmatos padarė 
ežerą nebetinkamu žuvies 
augimui. . . Panaši padėtis 
ir su daugeliu kitų ežerų bei 
upių Amerikoje.

Prisieina priminti ir tą 
faktą, kad ir pati gamta ne
pasigaili žmonių, jei jie ban
do gyventi ten, kur neturėtų 
gyventi, bandydami privers
ti gamtą jiems tarnauti. Vė
lesniu laiku spauda rašė, 
kad dideliame Afrikos plote, 
kur milijonai žmonių gyve
na, įvyko nuolatinė sausra. 
Spauda net suriko, kad saus
ra paliuosavo vergus iš ver
gijos. Mat, ten dar buvo 
tebepraktikuojama vergija. 
Kai sausra užėjo, vergų sa
vininkai išlėkė kitur, palik
dami savo vergus daryti tą, 
ką jie nori. Reiškia, jie tapo 
sausros paliuosuoti. Bet kas 
jiems iš to, kad jie jau lais
vi būdami turėjo troškuliu 
mirti.

Čia pasirodo, kad žmogus 
turi būti labai atsargus ne
sunaikinti nei vieno jo gyvy
bei reikalingo daiktelio.

Žmogaus betvarkė daro 
žalą ir mano gyvenimo ribo
se. Gyvenu New Yorko pa-
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irgi žmogaus 
Ir čia sunaikinta 
žmogaus Tnjaisto

kraštyje. Čia eina milžiniš
kas automobilių kelias, kur 
dieną ir naktį automobiliai 
rieda be perstojo. Tuo pačiu 
ruožu leidžiasi milžiniški 
orlaiviai į Kennedy or laukį. 
Tie irgi lekioja be perstoji- 
mo.

Turiu viena obele. Ji< < 
mums duodavo po apie 15 
bušelių obuolių per 20 metų. 
Bet pernai ji davė jau pusė 
mažiau. Šiemet jau nieko. 
Jos lapai nudžiūvo ir sutru
pėjo.

Turėjau nuožiūrą, tai pra
dėjau tyrinėti. Gi tame ruo
že per pusmailę į abi puses 
nuo to kelio ir kitų n^ano 
kaimynų Obelės be obuolių 
šiemet, kaip ir mano, lįc jų 
obelių lapai nudžiūvo anksti 
ir sutrupėjo. Dalis sausų 
lapų dar laikosi prie obelęs.

Obuoliai 
maistas, 
daugybės 
paties žmogaus betvąrke. 
Viena ranka sau naudą įią^o, 
o kita - blėdį. , , ,

Obelių užnuodyjimąsf aiš
kus. Medžiai. “kvėpuoja” 
(lapais), kaip ir žmogus; Jei 
oras jiems tyras nuo jiems 
kenksmingų dujų, jie auga ir 
duoda vaisių. Bet, jei oras 
užterštas gyvasčiai pavojin
gomis dujomis, medžiai 
džiūsta - miršta.

Todėl mokslininkai šau
kia žmones net per spaudą, 
kad jie neatsidėtų ant “die
vų” malonės, ale imtųsi'ir 
pradėtų viską patys tvarkyti 
taip, kad nedaleisti katas
trofai juos sunaikinti.

Tuomi reikia pradėti rū
pintis jau dabar, 
jau yra vėliau, 
manome. . .

sako, nes 
negu kaip

A. GILMAN

Katalikai ragina, ,, 
sulaikyti žudynes

Bruselis, Belgija. Pasau
linė Darbo Konfędęrąetfja 
reikalauja Čilės juntos ęe- 
žudyti komunistų vado Luis 
Corvalano ir kitų antifašistų 
kovotojų.

Konfederacija turi apie 
13-milijonų narių, daugiau
sia katalikų darbininkų. Ji 
ragina Jungtines Tautas, po
piežių ir Tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių daryti Viską; kad 
Čilėje skerdynės ir pervar
ta butų sulaikyta.

Teismu nori sulaikyt 
militarinę paramą*

4 G ’ ;. S
Raleigh, N. C. Antikarinių 

kovotojų grupė kreipėsi. »į 
teismą su reikalavimu su
laikyti Nixtino administraci
jos teikimą militarises, pa
ramos kai kurioms . Azijos 
valstybėms.

Toje grupėje yra keturi 
kongresmenai, kurie kovoja 
prieš teikimą militarinės 
paramos ypač Tailando ir 
Kambodijos militarinėms 
valdžioms. ■ ;

WASHINGTONAS. Valsti
jų legislatūrose šiuo metu 
yra 441 moteris. Tai sudaro) 
tik 6% visų valstijų legisla- 
torių.

JERUZALE. Izraelio
Kompartija pasmerkė Goldą 
Meir valdžios nutarimą pri
pažinti fašistiniai militarinę 
diktatūrą Čilėje.

Mirė
Elzbieta U. Zurba mirė 

trečiad ienį„ spalio 17d. Pa - 
šarvota Haven Hill Šermeni
nėje, 104-38 Jamaica Ave
nue, Richmond Hill, N«,¥. 
Bus laidojama šeštadienį, 
spalio 20 diena Cypress Hill 
kapinėse.
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LAISVEI Iš BERLYNO

Daina apie rudeni
AITVARAI

Kaip matome, vaikams skirtose žaidimų aikštelėse, kurių 
Vokietijos Demokratinėje respublikoje labai daug, rudens 
popietės valandomis žaidžia ir suaugusieji.

Nežinau, ar New Yorko 
vaikai žino, kas tie aitva
rai? . .Štai Berlyno vai
kiūkščiai kaip pakerėti stovi 
parkuose ir skveruose, už
laužę galvas stebi kaip ra
miame ir saulėtame rudens 
ore šitos Įvairių spalvų bū
tybės kyla Į tikrai svaiginan
tį aukšti,. Jie paskui save i 
viršų tęsia ilgas ugnines 
uodegas. Tiktai nematomas 
siūlas, laikomas rankų že
mėje, leidžia “savajam” 
aitvarui pakilti tai aukščiau, 
tai vėl žemyn patempia. . .

Jau dešimt metų gyvenu 
Berlyne. Be aitvarų neįsi
vaizduoju vokiško rudens. 
Matyt, berlynietiškas rudens 
oras labai tinka šiam gra
žiam žaidimui. . .Vistiktai 
mane žavi dar viena aplin
kybė: šalia Berlyno ber
niūkščių dažniausiai stovi ir 
jų tėvai. . .Su vienu tokiu 
tėvu - Hansu Schneideriu, 
elektroninių matavimo prie
taisų fabriko meistru - pa
dedu jo sūnui vynioti aitvaro 
uodegų, paskui kartu stebi
me kaip mėlynas paukštis 
ima suptis virš mūsų aštuo- 
nių aukštų namo. . .Saulu
tė dar maloniai šildo. Ibal
konus išėjo nemaža kaimynų. 
Ir jų akys stebi aitvarus. . .

- Nežinia, kas labiau nori 
žaisti aitvarų, - aš ar mano 
Volfgangas! - geraširdiškai 
prisipažinta meistras 
Schneideris. - Nuo pat vai
kystės žaidžiu. Pradėjau su 
tėvu. Paskutini kartų žai
džiau 1943 metų rudeni. Tė
vas parvažiavo atostogų iš 
fronto. Po to daugiau jo 
neišvydome.

Šitaip Į žaidimų su uode
guotais aitvarais Įsiperša 
skaudi vokiečių žemės isto
rija. Žinau, kad kaimyno 
tėvas galvų paklojo kažkur 
Kijevo Žemėje. . .Nelaikąs 
tatai prisiminti. Ypač jog 
šiaip jau geros nuotaikos 
darbininko veide atsirado 
šešėlis. Klausiu, ar jis ne
galėtų paaiškinti, kokių liau
dinę tradicijų turi patsai žo
dis “aitvaras”. Vokiškai 
vadinamas jau visaip kitaip: 
der Drache, tai yra “drako
nas, slibinas. . .” (Šitaip 
čia vadinama vaiki/numylėta 
rudens laikdynė!) Jo many
mu; iš Tolimųjų Rytų parsi
vežtas paprotys-žaidimas. 
Ir štai, kažkaip neiškentęs, 
mielajam kaimynui pasakoju 
apie lietuviškų aitvarų. . . 
Jog vokietis suvoktų, kokia 
t ur tinga ta lie tuvių kalba, 
išskaičiuoju kitus “aitvaro” 
pavadinimus: švitelis, žalt- 
vikša, pikciukas. . .Ašpat
sai nežinau, ar galima taip 
vadinti Į orų pakilusį aitva
rų - vaikų žaislų. Man vis 
tiek! . .Kalbu apie lietuviš
kų aitvarų. . .Jog vokietis 
suvoktų, kokia turtinga ta 
lietuvių kalba, išskaičiuoju

LEONAS STEPANAUSKAS

kitus “aitvaro” pavadini
mus: švitelis, žaltvikša,
pikciukas . . . Aš patsai ne
žinau, ar galima taip vadin
ti Į orų pakilusi aitvarų- 
vaikų žaislą. Man vis 
tiek! . .Kalbu apie lietu
viškų aitvarų-turto ir laimės 
nešėjų. Ištikimų žmogaus 
tarnų. . .Sakau, kad kaip 
pasakų būtybė jis žinomas iš 
pirmųjų lietuviškų raštų. 
Paprastų žmonių mėgsta
mas, o turtingųjų (iš jų svir
nų ir klėčių šį tų paimdavo 
ir vargšams nešdavo) - 
neapkenčiamas. Pasakoju 
taip, kaip aš aitvarų Įsivaiz
davau dar namuose, gimto
joje Lietuvoje.

Staiga pastebiu: Hanso 
Schneiderio akys su kažko
kia paslėpta ugnele, mane 
visai lyg ir pamiršęs-žiūri Į 
aukštai, aukštai besisukinė
janti sūnaus Volfgango mė
lynąjį paaukštį. . . Ten jo 
ir jo sūnaus afrvaras!

Vėliau su kaimynu kalba
mės jau namuose. Čionai 
pat iš arti esančios alinės 
parsinešėm porų bonkų 
alaus. Liežuvius atriša. . .

Meistras turi Įdomiausių 
“arkliukų” (taip sakoma vo
kiškai!). Suprantamiau: 
hobby, mėgstamų užsiėmi
mų. . .Galiu galvų padėti, 
kad mūsų aštuonerių aukštų 
name nėra žmogaus, kartais 
ištisos šeimynos, kuri netu
rėtų savojo hobby. Vieni 
tūpčioja prie istorinių auto
mobilių, kiti masiškai užsi
gulę pašto ženklų albu
mus. . .Ne mano skoniui. 
Užtat Hansas Schneideris 
renka tatai, kas mane kaip 
žurnalistų visapusiškai do
mina: laikraščių iškarpas 
apie svarbiausias vokiečių 
istorijos valandas. . .La
bai mane domina jo komen
tarai, kai jis ima vartyti ir 
rodyti nuo laiko pageltusius, 
o ir visai naujus popierė
lius. Taip ir matau, kų šis 
žmogus - jautriai pergyve
nantis visus Įvykius gimto
joje žemėje laiko svarbiais, 
svarbiausiais dalykais, Įvy
kiais.

Ir šį sykį paklojau Įpras
ta klausimų:

- Na, Herr Schneider, kų 
naujo išsikirpote?

Rankos, kurios fabrike 
dėsto sudėtingas detales, 
mokinius apmoko, prakaitų 
nuo kaktos nužeria, dabar 
paima vokiškų laikraščių iš
karpas. Data: 1973 metų 
rugsėjo 19 diena.

Hansas rodo eilutes, ku
rios štai kų pasakoja:

. . .Vakar, kaiNewYorko 
laikrodžiai rodė 14 vai. 45 
min., prie Centrinio Įėjimo Į 
Suvienytųjų nacijų organiza
cijos rūmus SNO Protokolo 
šefas pasveikino ir pakvietė 
vidun VDR užsienio reikalų 

ministrų Otų Vincerį su jo 
palydovais. . .

. . .Siek tiek vėliau pra
sidėjo didysis Tautų posėdis.

. . .Tų patį istorini vaka
rų VDR-demokratinė Vokie- 
tlja-Rytų Vokietija tapo 133- 
čiuoju didžiosios tautų or
ganizacijos nariu.

Nors tuo pat laiku Į Su
vienytųjų nacijų organizacijų 
buvo priimta ir Vakarų Vo
kietija, bet gi visų šalių ko
mentatoriai ypač daug dė
mesio skyrė Vokietijos De
mokratinės Respublikos 
priėmimui. . .

Žiūrėdamas Į Hanso 
Schneiderio rankas, laikan
čias iškarpas, paskui Į jo 
veidų, supratau, kų eiliniam 
darbininkų ir valstiečių Vo
kietijos piliečiui sako tasai 
faktas, jog jo šalis - paga
liau - po ilgametės bloka
dos - jau lygiateisis didžio
sios tautų organizacijos na
rys.

Poetiškais žodžiais ir no
risi pasakyti, kad Hanso 
Schneiderio akyse tatai visų 
svarbiausia, kų “aitvaras” i 
jo namus atnešė šiais 1973 
metais.

Man norisi keliais žo
džiais nušviesti: kas gi ta- 
133-čiasis Jungtinių Tautų 
narys? Kas gi toji pačioje 
Europos širdyje esanti Vo
kietijos Demokratinė Respu
blika?!

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SEOUL, Pietų Korėja. 

Studentai antru kartu de
monstravo prieš prezidento 
Parko diktatūrų, reikalavo 
demokratinių teisių. Polici
ja areštavo keletą Šimtų stu
dentų.

BEIRUTAS, Lebanonas. 
Palestiniečiai partizanai Įs
pėjo Tarybų Sąjungų, kad jie 
netoleruos tarybinių žydų iš
leidimų Į Izraelį, darysią 
žygius prieš tarybines am
basadas Vidurio Rytuose.

OAKLAND, Calif. Kong- 
resmano Dellums sūnus Mi
chael pirmiau nubaustas už 
dalyvavimų krautuvės api
plėšime, už klek laiko pa
leistas ir vėl areštuotas, 
kaip automobilio vagis.

SOFIJA. TSRS Komparti
jos gen. sekretorius Brežne
vas buvo apdovanotas Bul
garijos Liaudies Respubli
kos Didvyrio medaliu. Tai 
pirmas svetimšalis Bulga
rijoje gavo tokį medalį.

JOKOSUK A. Tūkstančiai 
japonų pasitiko čia atplauku
sį Amerikos kare laivų 
“Midway” protestuodami ir 
reikalaudami likviduoti 
Amerikos militarines bazes 
Japonijoje.

WASHINGTONAS. Darbo 
departamentas skelbia, kad 
rugsėjo mėn. užregistruotų 
bedarbių skaičius siekė 4- 
milijonus 300,000. Sako, 
bedarbių skaičius pasiliko 
toks pat: 4.8% visos darbo 
jėgos.

WASHINGTONAS. Sena
tas 48 balsais prieš 36 nu
tarė sumažinti 110,000 karių 
užsieniuose su 1975 metų 
pabaiga.

•
MASKVA. Tarybiniai kos

monautai Lazarevas ir Ma
karovas, erdvėlaiviu Sojuz 
12 per dvi dienas skraidę 
aplink žemę, nusileido Ta
rybų Kazakstane, kur buvo 
jiems nuskirta nusileisti.

Farmų streikierius 
pagarbiai priėmė

Chicago. Čia atvyko iš 
Kalifornijos ir Arizonos 600 
farmų streikierių. Jie buvo 
pagarbiai priimti San Sebas
tiano bažnyčioje.

Streikierių karavanas čia 
atvyko gauti paramos strei
kuojantiems farmų darbi
ninkams. Jie ragina boiko
tuoti vynuogių ir salotų už- 
streikuotas farmas.

•
CHICAGO. Gauta čia ži

nia, kad studentas Frank Te- 
ruggis, Chicagos priemies
čio Des Plaines gyventojas, 
Čilėje militarlniųfašistųnu
žudytas.

•
KAIRAS. Egiptas pasira

šė sutartį su amerikine kom
panija, kuri už $40 milijonų 
nuves aliejaus vamzdžius 
nuo Raudonųjų jūrų iki Vi
duržemio jūrų.

Koalicija laimėjo
Stockholmas. Švedijos 

parlamentiniuose rinkimuo
se qocialistu ir komunistų 
koalicija laimėjo 76 vietas, 
dešiniųjų koalicija - 74 vie
tas.

Komunistai išgelbėjo 
premjerų Palmę, kurį deši
nieji bandė nuversti. Nors 
socialistų atstovų skaičius 
sumažėjo, bet su komunistų 
parama galės valdžių išlai
kyti.

•
PHILADELPHIA, Pa. Čia 

atsidarė marksistinė mo
kykla rugsėjo 24 d. Moky
kla pavadinta mirusio juodo
jo komunisto Thomas Na- 
bried vardu.

•
MASKVA. Tarybiniai ar

cheologai atkasė apie 4,000 
metų prieš mūsų erų senu
mo bronzo liejyklų Sibiro 
Taimyr pusiasalyje. Rado 
ten nemaža medžioklinių ir 
kitų Įrankių.

Gasol inas 
pakils 15 %

Washingtonas. Preziden
tinis energijos viršininkas 
John A. Love pareiškė, kad, 
nuėmus federalinę kontrolę, 
gazolino kainos pakils nuo 10 
iki 15 procentų.

Pakilimas gali tęstis net 
iki penketo metų, iki gazoli
no trūkumas sumažės, sako 
Love. Tuo pačiu laiku tūks
tančiai gazolino stočių užsi
daro dėl gazolino trūkumo 
arba protestuojant prieš val
džios kontrolę.

LONDONAS. Apskaičiuo
ta čia, kad Jungtinės Valsti
jos parduoda užsieniui dau
giau ginklų, negu bet kuri 
kita šalis. Ginklų kompani
jos daro didelį biznį užsie
nyje.

WASHINGTONAS. Fede
ralinė valdžia pradėjo tyri
nėti kai kurias korporaci
jas, kurios praktikuoja ra
sizmų ir moterų diskrimina
cijų. Unijos sveikina tyri- 
nėjirhų.

Mokytojai neklauso 
teismo draudimo

Detroitas. šio miesto 
daugiau kaip 5,000 mokytojų 
tebestreikuoja, nors teismas 
reikalavo juos grįžti darban, 
taipgi uždėjo dideles baus
mes.

Detroito Mokytojų Fede
racijų teismas nubaudė pa- 
simokėti po $11,000 Į dienų. 
Prezidentas ir abu vicepre
zidentai nubausti pasimokėti 
po $500 ir $200 Į dienų. 
Bausmės uždėtos su rugsėjo 
27 d.

FRESNO, Calif. Jungtinės 
Farmų Darbininkų Unijos 
konvencija pasmerkė fašis
tinį terorų Čilėje ir kartu 
pagerbė užmuštąjį Prezi
dentą Salvador Allende.

•
NEW YORKAS. Jungtinių 

Tautų asamblėjai Tarybų 
Sąjunga siūlo sumažinti 10% 
militarinius biudžetus Sau
gumo Tarybos penkių pasto
vių valstybių.

NAIROBIS, Kenija. Pa
saulinis bankas nusitarė su
teikti $22-bilijonų paskolų 
neturtingoms šalims, kurio
se apie 800 milijonų žmonių 
skurdžiai gyvena ir reika
lingi paramos.

Teismas uždraudė 
streikuoti,

Camden, N. J. Labdaros 
taryba kreipėsi Į teismą, 
kad uždraustų 400 tarnauto
jų streikuoti. Teismas iš
davė draudimą streikuoti.

400 labdaros (welfare) 
tarnautojų išėjo Į streiką, 
kai jie negavo sutikto pa
keltų algų atmokėjimopo $20 
į savaitę už praėjusius 7 
mėnesius.

Kinija minėjo 
24 m. sukaktį

Pekinas. Kinijos Nacio
nalinės dienos celebracijos 
prasidėjo rugsėjo 30 d. at- 
žymėjimui 24-osios metinės 
sukakties nuo revoliucijos 
laimėjimo ir Kinijos Liau
dies Respublikos Įsteigimo.

Didžiojoje Liaudies salėje 
įvyko banketas, kuriame da
lyvavo daugiau kaip 1,500 
žmonių.

ATĖNAI. Naujasis Grai
kijos premjeras Spyros 
Markezinis sudarė kabinetą 
iš civilinių žmonių ir paža
dėjo kad a nors paskelbti par
lamentinius rinkimus.

o
MASKVA. Amerikos Uni

versitetų Moterų Sąjungos 
delegacija, atvykusi Į Tary
bų Sąjungų, pastebėjo di
džiulį toje šalyje progresų 
ir lygias moterims teises.

WASHINGTONAS. Repu- 
blikonų senatorių vadas Hugh 
Scott, sakoma, Įveltas Į ne
reguliarumus multimilijono 
dolerių kontrakte. Dabar 
pradėtas tyrinėjimas.

AMERIKOS Autorių Sąjun
ga, atstovaujanti 6,000 rašy
tojų, pasmerkė militarines 
klikos suruoštą perversmų 
Čilėje ir ten tęsiamų terorų 
prieš antifašistus.

NEW DELHIS. Indijos 
Kompartija gavo daugiau 
kaip 20,000 naujų narių ge
gužės ir birželio mėn. Da
bar partija turi 275,000 na
rių.

STOCKHOLMAS. Rugpiū- 
čio mėn. Švedijoje bedarbių 
gretos padidėjo 22,000. Da
bar Švedija turi 104,000 
bedarbių.

• '
LONDONAS. Anglija su

tiko patenkinti Islandijos 
reikalavimų ištraukti Angli
jos karinius laivus iš Islan
dijos vandenų.

•
JUNGTINIŲ Tautų genera

linis sekretorius Kurt Wald
heim ir asamblėjos Prezi
dentas Leopoldo Benites pa
siuntė Čilės diktatoriams at
sišaukimų sulaikyti kankini
mą ir žudymų Luis Corva- 
lano ir kitų politinių kalinių.

Lietuviški apmąstymai Niujorke
RAŠO ALMUS ŠALČIUS

Jonas Mekas kalbasi su dabartine Radviliene (Prezidento 
Kennedy našlės seserim, Lietuvos didikų palikuonio žmo
na) Niujorke.

APIE MEKA <
Mėgstantieji lietuviškai 

rašyti Chicagoje leidžia biu
letenį “Pranešėjo” pavadi
nimu. Ten sužymima, kur 
koks laikraštis apie lietu
vius užsiminė. Jono Meko, 
poeto ir filmininko, kitatau
čių spaudoje jie niekaip neį
žiūri. O jis turį savo pla
čiai skaitomą skiltį “The 
Village Voice”, New Yorko 
savaitiniame, dažnai vyksta 
su paskaitomis po pasaulį. 
Dvi savaites neseniai pra
leido Londone. Ten jį susi
rado Paryžiaus “Le Monde”

JONYNO PAMINKLĄ PRIĖMĖ IR JAU DIDŽIUOJAS

V. K. Jonynas su niujorkiečių komisija. Pro langų dalinai 
matosi paminklas, kurio atidengimas numatomas greitu 
laiku.

Praėjusių ■ savaitę New 
Yorko Miesto Administraci
jos komisija priėmė, su 
komplimentais, Vytauto K. 
Jonyno 20 pėdų aukščio sta
tulų. Ją skulptorius numa
tęs vadinti “Education Thru 
Ages”. Skulptūra randasi 
New Yorko Universiteto 
Brooklyn© Kolegijos Aikštė
je (Brooklyn College Plaza). 
Studentai skulptūrą pamėgę, 
prie jos kiekviena proga ren
kasi - susitinka. Skulptūra 
bus papuoštas Universiteto 
katalogo viršelis.

Prieš porų metų V. K. Jo
nyno moderniškos skulptū
ros, po ilgų kardinolų svar
stymų, buvo Įsileistos /Va
tikano garsiųjų Petro Bazili
kų. Joj dominuoja Mykolo 
Angelo ir Rafaeliokūriniai.

New Yorko skulptūrai idė
ja kilo ryšium su Vilniaus 
Universiteto Bibliotekos 400

Brockton, Mass.
W PIKNIKAS PO STOGU

Tai bus paskutinis šių metu piknikas. Jį rengia Naujo
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

VIS RAŠO. . .
filmų kritikas Louis Marco- 
relles. Spalio 5 Paryžiuje 
išsispausdino straipsnį an
trašte: “Mekas, Brakhage, 
Snow, et quelques autres, 
LOIN, TRES LOIN DU CI
NEMA-SPECTACLE”.

Jonas ruošiasi susikon
centruoti prie filminių die
noraščių redagavimo. Jo 
įkurtas “Anthology Film Ar
chives” - kino teatras, ne
trukus persikels iš New Yor
ko Viešojo Teatro patalpų Į 
nuosavas 80 Wooster, St., 
Soho, New York.

metų jubiliejum. Gėrėm 
kavų su prof. dr. Vladimiro- 
vu. Ir užklausom - “O kaip 
Amerikos lietuviai galėtų 
pagerbti jubiliejų?” - Sekan
tį rytų skulptorius parodė 
kelias skulptūrų versijas. 
Viena jų - netiesioginiai mi
ninti Vilniaus bibliotekos 
sukti, dabar rasis New Yor
ke. Ar tikroji skulptūra pa
sieks bibliotekų Vilniuj, kas 
atsakys?

LITHUANIAN ART”.
Ir mastai: kada susiras 

galimybė ruošti puikiuose 
Lietuvos Dailės Rūmuose 
“reprezentacinės dabarti
nės Amerikos lietuvių dai
lės parodų?” Joje nebūtų 
galima apsieiti be niujorkie
čio, Rudolfo Baraniko. Arba 
Lietuvos dabartinės dailės 
parodų Amerikoje ir Kana
doje Lietuviško filmo festi
valio, etc.?
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Miami, Fla.
SPAUDOS PARAMAI 
BANKETAS BUVO 
SĖKMINGAS

Spalio 7 dieną ruoštas ban
ketas ir koncertas visapu
siškai gerai pavyko. Kaip 
jau žinoma, kas metai LLD 
75 kuopa, talkaujant LSK ir 
Aido chorui, ruošia banketą 
ir koncertą pažangiosios lie
tuviu spaudos paramai. Siam 
tikslui visi darbuotojai dirbo 
nuoširdžiai. Žinoma, tą pel
ningiausią virtuvės, pietą 
gaminimo darbą sumaniai 
atliko M. Kancerienė ir jos 
geros talkininkės. LLD 75 
kuopa, kuri yra iniciatorium 
šią renginių, DĖKOJA VI
SOMS IR VISIEMS, kurie vie
naip ar kitaip prisidėjo dar
bu ar programiniu talentu 
prie šio labdaringo renginio.

Prie bendro parengimo 
fondo aukomis (per J. Koch 
ir J. Paukštaitį) prisidėjo 
geri spaudos rėmėjai po $10; 
A. E. Švėgždai, A. V. Ne- 
vinsai, J. M. Krupp; po $5: 
K. Becker, F. M. Kvietkai, 
J. M. Paukštaičiai; P. Dyke - 
$2; Dimitri - $1. Tad “Lais
vei” ir “Vilniai” teko po 
$108. “Liaudies balsui” - 
$54.

MENINĖ PROGRAMA

Apie 2 valandą svečiai pa
kviesti salėn. Pirmininkas 
t rumpai apibrėžė pokilio 
tikslą, kuris buvo ruošia
mas, kad sukelti fondus mūsą 
laikraščią išlaikymui. Tai 
yra mūsą visą pareiga pri
sidėti prie šio tikslo darbu 
ir finansine parama. “Lais
vės” vajuje jau pasižadėjo 
dirbti E. Vitartienė, H. Man- 
kauskienė, V. Bovinas ir kiti. 
“Vilnies” vajuje gerai dar
buojasi tame darbe įgudęs 
J. Kanceris. Kviečiame vi
sus kitus prisidėti prie šio 
darbo - tai svarbiausias 
mūsą darbas šiame sezone.

Koncertinę programą pra
dėjo Aido choras, vadovy
bėje B. Ramoškaitės. Kaip 
jau įprasta, įžanginė ją buvo 
“Sveiki, gyvi mūs svečiai” 
ir kitos skambios liaudies 
dainelės. Choristai F. ir H. 
Mankauskai davė porą dai- 
nelią duetu. Taip pat H. 
Mankauskienė solo. Viešnia 
solistė E. Adley (amerikie
tė) dainavo solo keletą dainą 
anglą kalba. Ji turi stiprą 
ir grąžą lavintą balsą, bet 
mūsą estradoje, rodos, tik 
antru kartu buvo girdima. 
Po vokalinią balsą į estradą 
įžengė mums jau gerai ži
nomas mandalistas S.Zavis. 
Taip ir šiuo metu jis gerai 
atliko savo pasirinktus kū
rinius skambiu mandalino 
solo. Paskiau aidietė Helen 
Hinman gražiai atliko savo 
daineles solo.

Buvo kaip ir netikėta 
staigmena, kai estradoje 
pasirodė seniai girdėtas mu
zikas, pianistas, solistas, 
chorvedis Nekrašas. Savai
tę prieš koncertą Nekrašas 
buvo susirgęs, turėjo lankyti 
gydytoją. Gavome žinią, kad 
negalės dalyvauti programo
je. Bet ryžtas, duotas gar
bės žodis, matyt, viską nu
galėjo. Tad vieton savo bal
su, B. Nekrašas puikiai at
liko piano balsu solo. Tada 
jis kreipėsi į klausytojus ir 
prabilo: “Dabar dainuosi
me visi”. Dainuosime visi- 
tai buvo paties solisto su
kurtas masiniam dainavi
mui kūrinys, kuris, solistui 
Nekrašui vadovaujant, su 
klausytoją pritarimu, su
skambėjo salėje - “Vilnius 
jau be poną”! Net nežinau, 
ar tai buvo tikslus Vilniaus 
jubiliejinių metą minėjimui 
kompozitoriaus paruoštas

kūrinys. ' Juk šiais metais . 
Tarybą Lietuvoje koncertą 
salėse Iškilmingai minimas 
ir poezijoje apdainuojamas i 
650 metą Vilniaus įkūrimo j 
jur iliejus. Vadinasi, ir mūsą i 
salėje pirmu kartu suskam
bėjo, kad “Vilniuje jau nėra 
poną”. Tai bravo B.Nekra
šui!

Mae Gabfėnienė jau pasie
kusi aukšto laipsnio kaip so
listė, estradoje . pasirodė 
drąsi, geroje nuotaikoje. 
Gamtos dovanotą balsą ji 
nuolatos profesionaliai lavi
na. Savo dainą repertuarą 
Mae Gabrėnienė pagirtinai 
gražiu, stipriu solo balsu 
atliko. Linkime jai geriau
sios sėkmės dainos meno 
veikloje. Aido choras atliko 
pagirtinai finalini koncerto 
programos numerį. Choro 
mokytoja B. Ramoškaitė 
akompanavo visiems kon
certo dalyviams - solistams 
ir chorui.

Koncertinė programa pa
liko jaukią nuotaiką klausy
tojams. Kaip chorą, taip 
solistus, solistes publika pa
sitiko ir palydėjo gausiais 
pasitenkinimo aplodismen
tais. Pats choras šiuo metu 
kiek padidėjęs ir dainos 
mene pagerėjęs. Reikėtų jo 
veiklą praplėsti, ypač žie
minio sezono laikotarpiu, kai 
turime turistą-svečią. Me
ninei veiklai reikėtą panau
doti ir šiokiadienius, nes 
mūsą pensininkams jau visos 
dienos yra “šventadieniš
kos”. Mūsą sueigos vyksta 
popietėmis, o ne vakarais. 
Girdėjome, kad jau galvoja
ma sudaryti vyrą kvartetą 
ar sekstetą, kuris galėtą ir 
mažesniąją sueigą progra
mose dalyvauti su dain. 
Lauksime, kad sumanymas 
būtą realizuotas.

Sekantis LLD 75 kuopos 
susirinkimas įvyks spalio 24 
dieną. Tai ne tik susirinki
mas, bet taip patpietūs, me
ninė programa, laikraščią 
vajaus reikalai. Kviečiame į 
mūsą kuopos sueigas ne tik 
kuopos narius, bet ir visus 
vietinius lietuvius ir svečius 
dalyvauti. Visos mūsą suei
gos vyksta LSK salėje.

V. BOVINAS

Huntington, N.Y.
Rugsėjo 5 dieną mirė Juo

zas Anglis. Buvo gimęs 1895 
metais Lietuvoje, paėjo nuo 
Marijampolės. Buvo pir
mojo pasaulinio karo vete
ranas. Tapo palaidotas 
Pinelawn kareiviu kapinėse.

Velionis buvo susipratęs 
žmogus. Skaitė “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Taipgi priklausė 
prie Lietuvią Literatūros 
Draugijos. Paliko Būdžius 
žmoną Nelę, dukrą Alenorą 
ir anūką James.

Reikia pasakyti, kad Juozo 
Anglio šeima per šiuos me
tus pergyveno daug nelaimiu. 
Jo žmona turėjo skaudžią 
operaciją. Jo duktė turėjo 
dvi operacijas ir iki šiol 
tebėra ligonis.

Per šiuos metus hungting- 
toniečiai neteko triją seno
sios kartos lietuviu. Gaila< 
netekus Juozo. Mano giliau
sia užuojauta jo likusiai šei
mai.

F. KLASTON 
•

GENEVA. Jau prasidėjo 
Jungtinių Valstiją ir Tarybą 
Sąjungos atstovą pasitarimai 
dėl strateginią ginklą limi- 
tacijos.

SAN RAFAEL Calif. Dr. 
Peetz sako, kad ir kates 
reikia skiepyti nuo pasiuti
mo, nes tiek šuo, tiek ir 
katė gali pasiutimu susirgti.

BROCKTON, MASS.
Naujosios Anglijos Moterą Sąryšis 

rengia

Rudeninį Pikniką po stogu
sekmadienį, spalio 21 d.

pas Chas. Ustupą, 27 Cleveland Ave.
Gaspadinės duos skanius užkandžius. Dabar 

eina spaudos vajus, galėsit atnaujinti prenumera
tas, bei užsirašyti naujai. Kviečiame visus spau
dos rėmėjus. Galėsite užsisakyti “Laisvę”, 
“Vilnį” bei “Liaudies Balsą”.

Rengimo Komisijos
Pirm. ANNA MARKEVIČIENE

Brockton, Mass.
LDS 67 kuopa per vasarą 

neturėjo susirinkimą. Kuo
pos valdyba nėra perrinkta. 
Velia Caparotta yra labai 
gera sekretorė, tai visi na
riai yra gerame stovyje. Na
riu yra virš 40. Keletas yra 
čia gimusią. Bet sunku juos 
gauti į kuopos valdybą, nes 
neateina į susirinkimus. 
Sekretorė turi važiuoti pas 
juos į namus duokles išrink
ti.

Dabar mėnesinis kuopos 
susirinkimas įvyks lapkri
čio 11 d. Liet. Tautiškame 
Name, 8 Vine St. 2 vai. po 
pietą. Visi nariai raginami 
dalyvauti.

Kuopos pirmininkas Geo. 
Shimaitis dar vis sirginėja. 
P. Baronas yra Nursing 
Home, o Stela Stasiukaitiene 
randasi Brockton City Hos
pital.

GEORGE SHIMAITIS

San Francisco, Cal.
Rugsėjo 14 d. majoras 

Alioto susilaukė svečiu iš 
Tarybą Sąjungos. Pas jį 
lankėsi Charkovo majoras 
Yuri Gorovoy ir Leningrado 
majoras Vasily I. Kasakov.

Svečiai kartu su majoru 
Alioto pasodino Sycamore 
medelius Market gatvėje, 
kur dabar yra 920 tokiu me- 
delią. Centrinės gatvės gra - 
žinimui paskirta $24.5-mi- 
lijonai.

Lai auga draugiškumas ir 
meilė tarp valstybių ir pa
stovi taika pasaulyje.

I. K.

Detroit, Mich.
AS VIS TIEK ‘
DIRBSIU VAJUJE

Mus ištiko didelė nelaimė. 
Labai neatsargus automobi
lio vairuotojas važiavo labai 
greitai ir prie sukimosi mušė 
i mūsą automobilį taip smar
kiai, kad jo tik “supuliai” be
liko. Aš ir mano gyvenimo 
draugė Onutė likomi labai 
skaudžiai užgauti ir atsidū
rėme i ligoninę. Aš dar lai
mingas, kad buvau nedaug te- 
sužeistas, bet Onutė randasi 
gydytojo priežiūroje, ir 
skausmai ją vargina dieną ir 
naktį.

Mūsą automobilis taip su
gadintas, kad jo pataisyti ne
begalima, tai padėtas į suga
dintu automobiliu darža. Da- < c <
bar turėsiu ieškoti kito auto
mobilio. Be automobilio to
kiame didmiestyje kaip De
troitas vajuje darbuotis ne
galima. Bet kaip ten bus, aš 
darbuosiuos dėl “Laisvės” 
klek tik bus galima.

J. K. ALVINAS

EASTABUCHIE, Miss. 
Daugiau kaip 2,000 medžio 
įmonės darbininką paskelbė 
streiką. Jie reikalauja di
desnio atlyginimo ir geres- 
nią darbo sąlygą.

BERLYNAS. Vokietijos 
Demokratinė Respublika da
bar jau turi 188 prekybinius 
laivus, kurie pasiekia visus 
pasaulio kontinentus.

Union, N.J.
Spalio 4 d. atsiskyrė su 

pasauliu mums gerai žino
ma, mūsą niujorkiečiu po- 
būvlą lankytoja Ona Adomai- 
čiūtė Bečlenė, 80 m. am
žiaus, žmona “Laisvės” ko
respondento Igno Bečio.

Ona 1910 metais atvyko į 
Jungtines Valstijas visai 
jaunutė pas brolį į Pittsbur- 
gą. Neužilgo persikėlė i 
Chicagą, ieškodama geres
nio gyvenimo, geresnio už
darbio, kad prasimaitinti.' 
Iš ten atvyko įNewark,N. J., 
kur susitiko su Ignu Bečim 
ir 1914 m. suėjo į vedybinį 
gyvenimą. Newarke gimė ją 
dukrelė Genovaitė. Po kiek 
laiko jie persikėlė į netoli
mą Union miestelį ir ten iš
gyveno 47 mėtuš.

Ona nuo pat atvykimo da
lyvavo mūsą pažangiąją tar
pe. Ji priklausė chorams 
kaip Newarke, taip ir Eli- 
zabethe. Ji buvo narė bu
vusio Lietuvią Moterą Dar
bininkių Susivienijimo, o Li
teratūros Draugijos nare iš
buvo iki mirties, taip pat ir 
Niujorko Lietuvią Moterą 
Klubo.

Onos mirtis sukrėtė ne 
vieną jos pažįstamą, nes ji • 
vis atrodė sveika, gyva, pil
na energijos. Pagulėjusi 
penkias dienas ligoninėje, ji

užmerkė akis amžinai. 
Puošnioje McCracken koply
čioje, tarp labai daug gėlių, 
ji atrodė, kad tik užsimer
kusi ir tuoj prabils į mus. 
Bet, deja, ne. . .

Ji buvo palaidota spalio 8 
d. Restland Memorial kapi
nėse, Hanover, N. J., kur 
guli jos žentas Art Wallace. 
Jis mirė prieš apie 7 metus 
sulaukęs vos 46 metą am
žiaus. Atsisveikinimo kalbą 
koplyčioje ir prie kapo teko 
man pasakyti, o tai neleng
vas darbas, kada žmogų pa
žinojai tiek metu, su juo tiek 
kartą kalbėjai, pasidalinai 
ir bėdomis, ir džiaugs
mais. . o

Ona buvo palaidota laisvai, 
taip, kaip turėtą būti palai
dotas kiekvienas žmogus, 
kuris gyvas būdamas netikė
jo į jokius dievus. Čia rei
kia pagerbti ne tik Igną, bet 
ir dukrelę Genovaitę, kuri 
tiek daug rūpesčio įdėjo, kad 
tik Mamytė nueitą į kapus 
taip, kaip ji gyveno, taip, kaip 
ji tikėjo.

Reiškiu giliausią užuojau
tą draugui Ignui ir jo dukre
lei Genovaitei Wallace.

IEVA MIZARIENE

HORTENSIA BUSSI DE ALLENDE

Nužudyto Čilės prezidento 
žmona

HAVANA. Kuba didina 
savo gynybos jėgas, priėmė 
300,00 naują rekrutą.

MIAMI, FLORIDA
DĖKOJU

V. Kazakevičiui už telegramą užuojautos dėlei Igno Ur
bono mirties. Prabėgo mintyse mielojo V. Kazakevičiaus 
nuoširdi globa mudviejų, kada buvome Lietuvoje 1970 m. 
Dėkoju už nuvežimą mudviejų į mūsą gimtuosius kaimus.

Taipgi nęrju tarti širdingą ačiū J. ir O. Kireiliams iš 
Johnson City,t N. Y., kurie su užuojauta prisiuntė $5, o aš 
juos atiduodu “Laisvei” į vajaus fondą.

Si padėka turėjo tilpti ankščiau, bet kaip nors pašte 
žuvo mano laiškas su telegrama iš V. Kazakevičius ir su 
$10, kuriuos siunčiau “Laisvei”.

APOLONIJA BECIENE

WORCESTER, MASS.

Pranas Sakalauskas
mirė

1973 m. rugsėjo 23 d.

Reiškiam gilią užuojautą velionio likusiems gi
minėms Tarybą Lietuvoje. Jis gimė Varuagalėje, 
Sakią rajone.

Su gilia širdgėl liūdime jo.
J. LIETUVNINKO SEIMĄ

BINGHAMTON, N. Y.

Liūdnas mirties metinės prisiminimas

Katrinos Vaicekauskienės
1972 metais, spalio 17 d., mano mylima draugė 

užmigo amžinu miegu. Paliko liūdėti nemažą 
šeimą - dukterį Viktorią Sasutą ir žentą Petrą, 
sūną Brainį Vaicekauską ir marčią Silvią ir 
šeimos 6 anūkus ir vieną dviejų metą proanūkę.

Ilsėkis, miela drauge amžinai. Mus dar palikai 
liūdėti ir vargti iki gamta pašauks. Palikai 
nemažą paminklą dirbdama pažangiajame judėji
me, prikląusydama prie draugiją.

Tavo kovingi darbai niekad nebus užmiršti.
Liekame liūdinti,

VYRAS, DUKTĖ IR SŪNUS

Hartford, Conn.

SPAUDAI PAREMTI

pietūs ir koncertas
rengia

Lietuvią Moterą Klubas ir Laisvės Choras

sekmadienį, spalio 28 d., 1 vai. po pietą

157 Hungerford St., Hartford, Conn.

Bus geri pietūs ir graži meninė programa. 
Kviečiame visus Hartfordo ir apylinkės lietuvius. 
Tikimėi turėti svečią ir iš toliau. -i

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Kazimierui Sholūnui
Reiškiame gilią užuojautą, jo žmonai Tessie, 

dukrai, sūnui su šeimomis, T. Lietuvoje broliui 
ir seserims, giminėms ir jo draugams.

A. Raškauskas H. Sholunienė
M. Raškauskienė A. A. Jociai
J. J. White M. Lideikienė
M. Klishius J. H. Sarkunai
V. M. Repeckai A. P. Lukai
J. Ragauskas Matas Steinys
W. K. Kelley J. P. Blaškiai
J. S. White Alma Bruwer

UNION, N. J.
Mirus

Onai Bečienei
Reiškiu giliausią užuojautą jos vyrui Ignui ir 

dukrai Genevieve Wallace ir visiems giminėms 
bei artimiesiems.

DOMICĖLĖ GALINAUSKIENĖ .
Queens Village, N. Y.

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Amerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į
LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000 
s Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 
amžiaus bę daktaro egzaminacijos.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap- 
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

SVARBU APSIRŪPINTI SVEIKATOS APDRAUDA
LDS suteikia savo nariams ne tik gerą gyvasties 

apdraudą, bet ir sveikatos apdraudą (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas)

104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 11417
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Šaunus ir sėkmingas buvo 
Vilniaus minėjimas Tiksugrizusieji is viešnages Lietuvoje Pramogų Kalendorius

Čia tik trumpas ir džiugus pranešimas, kad praeitą 
sekmadieni New Yorko Lietuviu Moterų Klubo ruoštas Lie- C 4 <
tuvos sostinės Vilniaus 650 metų sukakties minėjimas pa
vyko labai puikiai. Ir publikos buvo pilna Laisvės salė, 
ir programa buvo labai įvairi, ir dalyvių nuotaika buvo 
entuziastiška. Turėjome didelį surpryzą: parengime da
lyvavo ir pagrindinę kalbą apie Vilnių pasakė Vytautas 
Zenkevičius, Tarybų Sąjungos delegacijos Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos sesijoje narys, vietoje garsinto 
Edmundo Juškio, kuris dėl susikaupusių daugybės pareigų, 
negalėjo dalyvauti. Taipgi kalbėjo žurnalistas Sinkevi
čius. Buvo dainų ir muzikos. Skaniausio maisto iki soties <
visiems. Bet plačiau apie šio šaunaus parengimo visą 
eigą ir jo programos vykdytojus bus mūsų korespondentės 
sekamame “Laisvės” numeryje.

REDAKCIJA

Nepaprasta popietė, ruoškitės dalyvauti
Matote “Kalendoriuje” pranešimą, kad spalio 28 d., 

sekmadienį, įvyks Lietuvių Literatūros Draugijos 185 
kuopos ruošiamas Lietuvoje ir Amerikoje suktų filmų 
rodymas. Juos mums demonstruos seni filimininkai Jur
gis Klimas ir Jonas Grybas.

Bet pranešime nepasakyta, kad šiame parengime bus 
dar kas labai svarbaus ir įdomaus. Visi žinote, kad po 
parengimo už keleto dienų įvyks New Yorko miesto valdi
ninkų rinkimai. Yra daug kandidatų. Už kuriuos mums 
reikia balsuoti? Siame parengime bus įžymus politinis 
veikėjas, kurie mums nušvies dabartines šio miesto prob
lemas. Iš jo sužinosime, kurios partijos kurie kandidatai 
geriausiai ir tinkamiausiai atstovaus ir gina mūsų, darbo 
liaudies interesus. Mums bus lengviau pasirinkti, už ką 
balsuoti.

Matote, kaip svarbi bus ši popietė. O įėjimo dovana 
■tiktai $1. Programa prasidės 2 vai. Pasibaigs anksti. 
Dar su šviesa visi galėsime sugrįžti į savo namus.

RENGĖJAI

Sveikinimai
Bronė ir Walteris Keršu- 

liai gavo pasveikinimą jųjų 
gimtadienio ir vedybinių su
kaktuvių proga iš Genoa, Ita
lijos. Juos sveikina Bronė 
Salinaitė, kuri buvo nuvykusi 
į Italiją.

Juos ta pačia sukaktuvių 
ir gimtadienio proga nuošir
džiai sveikina Jonas Vaice
kauskas iš Binghamton, N. Y. 
Kaip žinia, draugė Bronė 
Keršulienė yra buvusi ilga
metė Binghamtono gyventoja 
ir veikėja.

Linkėjimas
Jubiliatui

(Vladui (Walteriui)Keršuliui 
jo 85-rių metų sukakties 
proga, rugsėjo 30, 1973).

Oi tu Vladai, mūsų Vladai, 
Koks tu mielas ir darbštus! 
Savo meile}savo darbu 
Tu mus džiugini visus.

Tu, mat, dirbi liaudies labui 
Noriai, iš tikros širdies 
Ir ją ragini kovoti
Dėl šviesesnės ateities.

Mums džiugu, kad tu taip 
dirbdams

Jau daug darbo atlikai 
Ir kad visą savo darbą 
Liaudies labui aukavai.

Veikiant, dirbant tau reikėjo 
Daug kantrybės, ištvermės. 
Už tai darbas yra geras 
Vertas didelės garbės.

Tad, kadangi šiandien, yra 
Tavo amžiaus sukaktis, 
Tai mes linkim tau sveikatos 
Ir gyvent laimingai vis!

Dovanėlę taipgi duodam, 
Puokštę žydinčių gėlių, 
Su Žinia, kad ši puokštelė 
Reiškia meilę mūs visų.

JONAS JUŠKA

Užuojauta
Mirus Onai Bečienei reiš

kiu užuojautą jos šeimai. 
Prisimenu kada gyvenome 
Newarke, priklausėme Sie
tyno Chore.

ELENOR SONGAILIENE 
Oceanside, N. Y.

įtinių, kuriose nebuvo vaisių
LDS 13 ir 46 kuopų i kainų sąrašo, ko su spalio 1 

d. reikalauja federalinis įs
tatymas.

Kardinolas Cooke perser- 
jiS gėjo katalikus nepraktikuoti 

aboricijos, nes tie katalikai, 
kurie praktikuos aborciją, 
bus ekskomunikuoti, kitaip

Igno vienturtė dukrelė 
; Beatrice rūpinosi tėvo lai
dojimu, ir reikia pasakyti, 
kad tikrai garbingai atliko tą 
skaudžią užduotį. Ignas buvo 
pašarvotas August Kodis 
koplyčioje Maspethe, kur 
buvo daugybe gelių puokščių, 
prisiųstų šeimos draugų. 
Per visa laika atsisveikinti 4 4

bendri reikalai
LDS 13 kuopos susirinki

me spalio 13 d. dalyvavo 
vienas 46 kp. narys, 
paaiškino, kad 46 kuopa viena 
negali sudaryti jokios veik
los ir todėl nori bendrai
veikti su LDS 13 kuopa.

Nusitarta šaukti sekamą 
13 kp. susirinkimą bendrai 
su 46 kuopa šeštadienį, lap
kričio 10, Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 vai. popiet. Tada bus ap
tarta abiejų kuopų rengiamas 
pobūvis sekmadienį, lapkri
čio 18.

Lapkričio 10 d. abiejų kuo
pų susirinkime turėsime ap
tarti bendrus kuopų reikalus. 
Todėl svarbu abiejų kuopų 
nariams dalyvauti. Po susi
rinkimo bus dainų ir kitos 
muzikos iš Vilniaus, taipgi 
visi dalyviai bus pavaišinti.

J. G.

Lankėsi pas 
Aidiečius

Kaip jau buvo minėta, buvo 
apsilankiusi į Aido choro 
pamokas klaipėdietė Jadvyga 
Bekerienė, su kuria greito
mis pasikalbėjus, sužinojau, 
kad ji tuomet viešėjo pas 
savo tetą Edną Ilginiene ir 
sesutę Birutę Antonelo, 
Brooklyne.

Išbuvus Amerikoje 45 die
nas, Jadvyga turėjo progų 
pavažiuoti ir į kitus miestus, 
kaip Worcester, Mass., ir 
Waterbury, Conn. Visur jai 
labai patiko, sakosi išsive- 
šianti tikrai gerą įspūdį. 
Susitiko daug lietuvių su tik
romis objektyviomis pažiū
romis apie Tarybų Lietuvą.

Jadvygos Bekerienės gi
minėms išvažiavus į užsie
nį, ji pasiliko viena Lietu
voje ir pradėjo mestis į 
mokslą. Baigė dailės tech
nikumą Telšiuose ir Klaipė
dos profesinės technikos Nr. 
18 mokykloje tobulino žinias 
gintaro apdirbimo grupėje, 
kur arti metus laiko, tam 
pačiam kurse, ji dėstė pa
mokas. Jos ateities planai: 
studijuoti toliau meną - mo
kintis Vilniaus Dailės Insti
tute.

Jadvyga Bekerienė labai tikiu, ne vieną kartą ji mus 
draugiška, jauna ir maloni aplankys. II. F.

Iš kairės į dešinę: Margaret Cowl (Kavaliauskaitė), Jun
gia Waresonas, Josephine Augutiene ir Ona Dobilienė. 
Visi sako esą labai pasitenkinę kelione ir viešnage.

ARTURO PETRIKOS NUOTRAUKA

NE fU YORKO 
NAUJIENOS 
šio miesto žydai veda vajų 

sukelti $25-milijonus auko
mis Izraelio karo su arabais 
iparamai. Jau išpirko Izrae
lio bonų už $35-milijonus.

Vartotojų reikalų depar
tamentas apkaltino 215vais- 

sakant, pašalinti iš katalikų 
bažnyčios. Bet pasirodo, kad 
daug katalikų moterų vistiek 
pasiduoda aborcijai, kad su
mažintu šeimų skaičių.
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•

Apie šimtas katalikų mo
kytojų piketavo Brooklyn©' 
vyskupą Mugavero, kuris at
sisakė su streikuojančiais 
mokytojais pasitarti. Apie 
600 mokytojųtebestreikuoja.

•

13 Brooklyno policistų ap
kaltinti už ėmimąkyšių $20,- 
000 į mėnesį iš gemblerių. 
Jie gavo po tris metus ka
lėjimo.

•

Žydai teroristai užpuolė 
Austrijos misijos namą, iš
mušė vieną langą. Policija 
areštavo keletą teroristu. « «

43 narkotikų agentai pa
puolė į policijos nagus. 
Rasta pas juos daug narko- j 
tiku ir įvairių ginklų, taipgi' 
desėtkai tūkstančiu doleriu, i • *

Bronxe ištikusi eksplozija i 
chemikalų fabrike sužeidė | 
porą darbininkų ir paleido į i 
orą nemaža nuodingų dujų.

•
Mirė 70 metų amžiaus so

cialistas Samuel Baron, bu
vęs Tekstilės Darbininkų 
Unijos viceprezidentas.

•
Brooklyne 30 jaunuolių iš 

arabų kolonijos užpuolė ir 
apmušė 3 žydų jaunuolius.

•
“Daily World” prašo sku

bios finansinės paramos, kad
I galėtų ir toliau normaliai 
! išeidinėti. Adresas: 205 W.
I 19 St., New York, N. Y.

REP.L_  . ......... --
menininkė. Ji šiltai pa
sveikino aidiečius, įvertino 
jų atsidavimą lietuviškai 
dainai ir tėvynei.

Šiuos žodžius rašant, Jad
vyga Bekerienė jau bus Klai
pėdoje, tačiau mintimis,

Maspeth, N.Y.
Spalio 9 d. mirė visiems 

gerai žinomas, buvęs biznie
rius Ignas Sutkus. Ignas 
sirgo apie dvejus metus, bet 
dar galėdavo išeiti, net ir į 
parengimus mūsų atvykti. 
Jis smarkiai susirgo apie 
savaitę prieš mirtį ir buvo 
nugabentas į ligonine, kur 
ir mirė.

plaukė Igno pažįstamieji, o 
jis jų daug turėjo. Spalio 
11 d. Ignas buvo palaidotas 
Maspetho Alyvų kalnelyje 
(Mt. Olivet Gemetary) šalia 
savo mylimos žmonos Izabe
lės ir žento Krasnicko.

Ignas atvyko iš gražiojo 
Seredžiaus miestelio, Lie
tuvoje, apie 1912-1913 me
tu i Gilbertville, Mass. Ten « , 
jis vedė Izabelę, ten gimė jų 
dukrelė Beatrice. I New 
Yorką jie atvyko dar Beatri
čei būnant visai mažytei. 
Sutkai įėjo į restorano biznį 
partneriais su mums gerai 
žinomu dainininku Aleku Ve
lička, ir jie užlaikė tą biznį 
“Laisvės” name Brooklyne 
ant Ten Eyck Street. Vėliau 
Sutkus įėjo į taverno biznį, 
kurį turėjo per ilgus metus 
Williamsburge. Vėliausiu 
laiku jis jau buvo išėjęs į 
pensiją ir gyveno pas savo

Ignas buvo narys Literatū
ros Draugijos, rėmėjas ir 

!dukrelę.

skaitytojas mūsų spaudos, 
mūsų pažangiųjų veiklos da
lyvis ir labai dažnai daly
vaudavo mūsų parengimuo
se. Todėl dukrele ir pakvie
tė iš “Laisvės” pastogės 
mane tarti atsisveikinimo 
kalbą koplyčioje ir kapinėse. 
Ignas buvo palaidotas lais
vai.

Liko liūdesyje dukrelė 
Beatrice, jos sūnus Anta
nas Krasnickas ir dukrelė 
Izabelė ir penki anūkai. 
Taipgi liko brolis Juozas 
Lietuvoje, kuris gyvena 
Kaune. Ignas per visą laiką 
jam buvo išrašęs “Laisvę”.

Baigiant norisi dar kartą 
pasakyti, kad Beatrice labai 
gražiai palaidojo savo tėve
lį, įvertindama jo įsitiki
nimus. Garbė jai!

Po laidotuvių visi palydė- 
jusieji Igną buvo pakviesti 
pietums V. Belecko restora
ną. Palydovų buvo netoli 
šimto, - bent taip man at
rodė.

IEVA MIZARIENE

“Laisvės” Metinis 
Koncertas

ĮVYKS r
Sekmadienį, Lapkričio 11 d.

Maspetho Lithuanian Citizens Club
69-63 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

įėjimo auka - $2.00

Iš Hartfordo atvyks Laisvės Choras su solis
tais ir pilnu autobusu, bus ir mūsų vietinis Aido 
Choras su solistais. Jau apsiėmusias solistes tu
rime Amelią Young ir Ireną Janutienę. Aišku, bus 
ir daugiau dalyvių, apie kuriuos pranešime vėliau.

New Yorke lankėsi 
Juozas Byronas

Prieš porą savaičių New 
Yorke lankėsi Juozas Byro
nas, kuris dabar gyvena 
Union Printers Home, Colo
rado Springs, Colorado.

Juozą Byroną pažįsta dau
gelis lietuvių ne tik New 
Yorke, bet ir kituose mies
tuose. Jis išdirbo 25 metus 
linotipininku lietuviškose 
spaustuvėse: “Laisvėje”,
“Vilnyje” ir “Vienybėje”. 
Paskutiniuosius 7 metus dir
bo “Daily News” spaustuvė
je, kur jis atvažiavęs apsi
lankė ir kur ten dirbantieji 
linotipininkai jį gražiai priė
mė. Labai norėjo apsilanky
ti Aido choro pamokose, bet 
jo sveikata gana silpna, ir 
vakarais važinėti jam per 
daug.

Turėdamas jautrią meni
ninko gyslelę, savu laiku, 
Juozas Byronas dažnai vai
dindavo “Liaudies Teatro” 
pastatytuose veikaluose, 
dainavo Aido chore ir dar 
keletą metu buvo choro ko-

4

respondentas. Apart to, jis 
vedė šeštadieninę lietuvių 
kalbos mokyklėlę “Laisvės” 
patalpose, ir dėka jo atsida
vimo, daugelis čia gimusių 
lietuvių nepamiršo savo tėvų 
kalbos.

Juozas atvažiavęs į New 
Yorką sutvarkyti asmeninius 
reikalus, pasijuto draugų ne
pamirštas. Susitiko ne tik 
su lietuviais, bet ir su kitų 
tautų draugais, kurie prašė 
jį grįžti į darbą. Bet Juozo 
sveikata silpnoka ir tik dėka 
geros Union Printers Home 
daktarų ir slaugiųpriežiūros 
jis gales pagyventi il
giau. . . Pasikalbėjus apie 
Colorado Springs, jį paėmė 
nostalgija. Girdi, gamta ten 
labai graži, taip tyku, ramu.. 
Jo nuomone, spaustuvininkų 
unijos narys, atsidūręs pa

I MASPETH, N. Y.

Mirus

Ignui Sutkui
1 1973 m. spalio 9 d.
1 Reiškiame giliausią užuojautą dukrai Beatrice,
I anūkams Antanui ir Izabelle ir penkiems proanū-
I kams, taipgi kitiems artimiesiems ir draugams. į
I Nellie Ūsas Antanas Girdauskas 1
I Mary Petronis Adelė Petraitis 1
I Uršulė Vita Leo Butkus 1
I Valerija Kazlauskas Anna Kalvaitienė 1
I Amelia Keris Jonas Grybas 1
1 Jonas Kalvaitis Marcelė Karvelis 1

Adelė Rudaitis Anna Melkūnas 1
Anna Cibulsky Gus Diržuvaitis 1
Kaziūnė Sukauskas Povilas Melvidas 1
Igasė Danelevičienė Anna Dibilienė 1
Kays Meškėnas Anna Wignes 1
Anna Cernevičienė J. J. Lazauskai 1
Ieva Mizarienė Julia Šimkienė 1
Anna Adams J. K. Rušinskai 1
V. Urbonienė Jennie Briedis 1
S. Norbutas Draugas 1
Draugas Ilsė-Antanas Bimbai 1
Draugas Anne Yakstis 1
Rose Allan Jonas Siurba 1

našioje padėtyje, suranda 
tikrą išganymą Union Print
ers Home.

Juozas labai gailisi Lili- 
jos Kavaliauskaitės, suku
ria, dirbant jam “Laisvėje”, 
per ilgą laiką ypatingai gra
žiai sugyveno.

Kadangi Colorado Springs 
spaustuvininkų namuose jis 
dar nesutiko nė vieno lietu
vio, tad neturi progos su kuo 
nors pasikalbėti lietuviškai. 
Tačiau šią problemą jis iš
rišo. Būdamas New Yorke, 
jis užsirekordavo ant mag
netofoninės juostelės iš 
plokštelių, daug lietuviškų 
dainų ir poezijos, kad sugrį
žus, kartais esant vienumo
je, jis galėtų pasiklausyti ir 
puoselėti savyje tą lietuviš
ką dvasią, kurios jis visuo
met trokšta. Taip pat jis 
turi užrekorduotas ir Aido 
choro keletą dainų, kurių 
klausantis, Juozas prisimins 
praėjusius laikus Aido cho
re.. .

Linkime Juozui Byronui 
geros sveikatos ir daug švie
siu dienu!

H. F.

Mirė
Spalio 13 d. mirė Viktoras 

Zurnis, 36 metų amžiaus, 
sūnus Onos ir Antano Zurnių, 
kurie gyvena Maspethe. Vik
toras buvo pašarvotas 
August Kodis šermeninėje, 
Maspethe, ir palaidotas spa
lio 16 d. Veteranų kapinėse.

Tai skaudi nelaimė drau
gams Zurniams. Viktoras 
sirgo tik vieną dieną. Prieš 
24 metus Zurnių sūnus Leo
nardas žuvo Pasauliniame 
kare.

Liko apart tėvų, sesutė 
Evelyn Heyer ir daugiau gi
minių.

“Laisvės” personalo var
du reiškiu didžiausią užuo
jautą Onai ir Antanui Zur
niams.

IEVA MIZARIENE

SPALIO 28 D.

Ozone Parke Laisvės sa
lėje filmų 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 pietus 
įvyks spalio 28 d., 1 vaL po 
pietų, Hartford, Conn. Ruo
šias 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.

LAPKRIČIO 18 D.

LDS 13 ir 46 kp. rengia me
ninę popietę, Laisvės salėj, 2 
vai. po pietų. Bus trumpa, bet 
įdomi programa: filmas Lie
tuvos vaizdų ir muzikalinė 
dalis. Užbaigsime su vaišėm. 
Dovana $2.

Atsiprašome
Praėjusioje “Laisvės” 

laidoje tarp išreikštų užuo
jautos Petro ir Elenos Siau
rių šeimai vardų turėjo tilp
ti Prano ir Nastės Buknių. 
Kaip nors spaustuvėje jie 
buvo praleisti. Atsiprašome 
draugų Buknių.

ADMINISTRACIJA

“Communist
at Heart”

World famous actor 
Richard Burton, attending 
the film festival in Moscow 
this past July said:

“I am a Communist at 
heart. As a seventh son of a 
Welsh coal miner, I knew 
hardship firsthand. My 
great-grandfather and my 
grandfather were also mi
ners, and my roots spring 
from the lower working 
cĮass.

On my early childhood I 
remember hearing at politi
cal meetings a phrase that 
has forever remained in my 
mind - “A new civilization 
is creeping up over the hori
zon, and the dawn is colored 
red. . .”

When I was 16 I went to 
work in the mines of Wales 
for 3 pounds ($7.50) a week, 
but left to work in the 
theater for $25 per week. . . 
I am a milionaire several 
times over, and I know it 
sounds strange to say that I 
am at heart a Communist, 
because I am very rich, but 
one thing I am proud of is 
that my income is not de
pendent upon the exploita
tion of other men. . . ”

ILSE




