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KRISLAI
VICEPREZIDENTO 

NEREIKIA
DIPLOMATIŠKAS PAVYDAS 
VISIEMS TRIMS KARTU 
KARDINOLO PATARIMAS 
STASYS MICHELSON AS 
ARGI TIKĖJOMĖS. . .

A. Bimba

Niujorkietė Kongreso At
stovų Buto narė Bella S. Ab- 
zug siūlo viceprezidento 
postą likviduoti. Jis nerei
kalingas. Tiesa, mūsų vice 
prezidentas pirmininkauja 
Senato posėdžiams, bet Se
natas labai lengvai galėtų iš
sirinkti savo pirmininką.

Viceprezidentas neturi jo
kių specifinių darbų nei pa
reigų. Jis tik sėdi ir laukia, 
kada Prezidentas numirs 
arba susirgs, kad jis galėtų 
užimti jo vietą. Bet to labai 
gražiai galėtų palaukti ir 
Atstovų Buto pirmininkas.

Tačiau, Mrs. Abzug sako, 
jeigu viceprezidento postas 
paliekamas, už jokandidatū- 
rą rinkimuose turėtų būti 
balsuojama atskirai. Tegu 
piliečiai pasirenka vieną iš 
geriausių kandidatų. Jie ga
lėtų balsuoti i prezidentus 
už vienos partijos kandidatą, 
o | viceprezidentus už kitos.

Abejotina, kad didžiųjų 
partijų politikieriai šį gana 
protingą sumanymą užgirtų.

•
Aršiai reakcingas kolum- 

nistas Joseph Alsop sakosi 
kalbėjęsis su vienu nauju 
pribuvusiu vienos Vakarų 
valstybės ambasadoriumi. 
Tas žmogus jam nusiskun- 
dęs: “Aš čia patyriau, kad 
iš tikrųjų tėra du ambasa
doriai Washingtone, tarybi
nis ir izraelinis”. Su kitais 
ambasadoriais dabar niekas 
nebesiskaito. Ypač, girdi, 
ir prezidentas, ir Kissinge- 
ris “keliaklupčioja prieš 
Anatolijų Dobrynina.

Alsopui tas labai nepa
tinka. •

Beveik tomis pačiomis 
dienomis gavau iš Lietuvos 
tris autografuotas su geriau
siais linkėjimais naujas kny
gas. Visiems autoriams vie
nas didelis širdingas ačiū. 
Visas knygas susidomėjusiai 
perskaičiau.

Juozas Baltušis savo kny
goje “Su Kuo Valgyta Duona” 
pasakoja apie savo vaikystę 
ir jos skaudžius išgyveni
mus. Justo Paleckio knygo
je “Metų Vieškeliais” ran
dame jo tarp 1917 ir 1972 m. 
sukurtų apie 130 eilėraščių. 
O dr. Jokūbas Skliutauskas 
savo 40 puslapių knygutėje 
“Jaunystės Eliksyras” 
moko žmones, kaip “galima 
būti jaunu ir senatvėje”. 
Man labai patinka mielojo 
gydytojo paduota labai pro
tinga arabų patarlė:

“Pavojingiausias seno 
žmogaus priešas - geras 
virėjas”.

•
Šiuo laiku šioje šalyje lan

kosi didelis darbo liaudies ir 
naujojo gyvenimo priešas 
kardinolas Mindszenty. Jis 
pataria “žmonėms atleisti, 
o kovoti su sistema”. Deja, 

(Nukelta Į 3 pusi.)
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Jungtinės Tautos užgyrė 
TSRS ir JAV rezoliuciją

Krizė Nixono valdžioje;
Nixonągali atstatyti

Washingtonas. Watergate 
skandalas didina krizęNixo
no administracijoje. Nixo- 
nas atstatė speciali prose- 
kiutorių A. Coxą ir generali
nio prokuroro pavaduotoją 
Wm. Ruckelshausą, kurie 
nesutiko su Nixono kompro
misu perduoti juostelėse 
i/ašytų Baltuosiuose rūmuo
se pasikalbėjimų turinį se
natoriui Stennis, kuris būtų 
sutikęs raportuoti W atergate 
tyrinėjimo komitetui. Cox 
reikalavo pilnų rekordų ir 
netrukdomo tyrinėjimo, koks 
jam buvo pradžioje pažadė
tas paties Nixono.

Krizė dar labiau padidėjo, 
kai prieš kiek laiko Nixono 
paskirtas generalinis proku
roras Richardsonas protes
tuodamas rezignavo. Dauge
lis kongresmenų ir senato
rių dabar yra tos nuomonės, 
kad Nixonas diktatoriškai el
giasi, bando užslėpti svar
bius dokumentus, kurių rei
kalauja Watergate tyrinėto
jų komitetas ir net teismas. 
Tokiu būdu Nixonas įneša 
konstitucinę krizę ir užsi
tarnauja pašalinimo iš pre
zidento vietos.

Kongresas gavo daugybę 
rezoliucijų už Nixono impy- 
činlmą. Rezoliucijos per
duotos kongresiniam juridi
niam komitetui, kuris ap
svarstęs perduos su reko
mendacija Kongresui aptar
ti.

Pagaliau Nixonas nu
sprendė perduoti teisėjui Si- 
rlcai pasikalbėjimų juoste
les. Tokiu būdu sumažino 
prezidentui kaltinimą.

AFL-CIO 
konvencija

Miami Beach, AFL-CIO 
konvencijoje dalyvauja dau
giau kaip 1,000 delegatų iš 
100 nacionalinių unijų. AFL- 
CIO Prezidentas Meany, 
kviesdamas daugelį žymių 
visuomenininkų, į šią kon
venciją visai nepakvietė 
Prez. Nixono.

Savo kalboje Meany pa
brėžė, kad 1974 metais rin
kimai bus labai svarbūs, nes 
reikia išrinkti daugiau kon
gresmenų ir senatorių, kad 
tuo sudarius pakankamą 
skaičių Nixono veto atmeti
mui.

WASHINGTONAS. Kon
gresiniai rekordai rodo, kad 
nuo 1963 iki 1972 metų už 
prezidento Johnsono namus 
taksų mokėtojų pinigais su
mokėjo daugiau kaip $5-mi- 
lijonus, o už prezidento 
Nixono namus - daugiau kaip 
$10-m iii jonų. •

MIAMI BEACH, Fla. Food 
Fair krautuvių darbininkai 
paskelbė streiką, kai jų rei
kalavimai pakelti algas ir 
pagerinti darbo sąlygas ne- 

I buvo patenkinti.

Agnew reikėtų 
bausti kalėjimu

New Yorkas. Komunistu < 
partija kaltina buvusį Vice 
Prezidentą Agnew “krimi
naliniu laužymu konstituci
nės priesakos” ir už kyšių 
ėmimą turėtų būt baudžia
mas kalėjimu.

Partija smerkia Nixono- 
Agnew susitarimą, kaip ge
riausia išvengti dar vieno di
džiulio kriminalinio skanda
lo ir apsaugoti Agnew nuo 
kalėjimo bausmės. Tokiu 
būdu Nixonas bando paslėpti 
kriminalinį skandalą. Todėl 
ir Nixonas turėtų būti pa
šalintas iš Prezidento vie
tos, nurodo Kompartijos pa
reiškimas.

BALTIMORE, Md. Mili
jonierius žemės savininkas 
Joel Kline prisipažino davės 
$100,000 kyšių Agnew ir jo 
bičiuliams.

Čilėj uždarė bendro 
fronto 7 partijas

Santiago. Militarinė junta 
paskelbė, kad Čilės bendro 
liaudies fronto partijos už
darytos ir kartu jų vadovai, 
kurie nespėjo pasislėpti, 
areštuoti. Daugelį jų jau iš
žudė.

į uždarytų jų partijų sąra
šą įeina komunistų, socia
listų, liaudies veiklos, kai
riųjų demokratų partijos. 
Demokratija palaidota ir 
kryžius ant jos uždėtas. Bet 
liaudis geruoju nepasiduoda, 
ruošiasi naujoms kovoms 
prieš uzurpatorius.

Havana, Kuba. Čilės Pre
zidento Ailendės duktė Beat- 
riz kviečia pasaulio liaudį 
visais galimais būdais padė
ti Čilės liaudžiai nugalėti 
militarinę diktatūrą ir at- 
steigti demokratiją.

Dešinieji užmušė 
kairįjį peronistą

Buenos Aires, Argentina. 
Dešinieji peronistai užpuolė 
kairiųjų peronistų raštinę, 
išdaužė ją ir užmušė kairių
jų peronistų vadą C. Ras- 
settį.

Per pereitas tris savaites 
jau 8 žmonės užmušti kovose 
tarp dešiniųjų ir kairiųjų 
peronistų. Prezidentas Pe
ronas palaiko dešiniųjų puse.

Nobelio premijų komitetas, veikiąs Norvegijos sostinėje 
Oslo, pripažino, kad Vietnamo Demokratinės Respublikos 
specialis atstovas Le Due Tho ir Jungtinių Valstijų spe- 
cialis pasiuntinys Henry Kissingeris žymiai pasitarnavo 
Vietnamo karo nutraukimui ir taikos sutarties sudarymui. 
Todėl jiems paskyrė Nobelio Taikos premijas. Tho atsi
sakė premiją priimti, kol karas Vietname tebėra nepasi
baigęs. (U PI photo)

NA UJIENOS IŠ LIETUVOS
VILNIETIS - TSRS JAUNIŲ 
ČEMPIONAS

Gražią pergalę TSRS<jąu- 
nių lengvosios atletikos pir
menybėse Vinicoje pasiekė 
vilnietis AleksandrasGauža. 
šis technologinio techniki m o 
moksleivis nugalėjo 100 m. 
finaliniame bėgime. Pasiek
damas 10.6 sek. laiką, jis 
savo asmeninį rezultatą pa
gerino 0.1 sek.

Naująjį šalies jaunių čem
pioną A. Gaužą treniruoja 
L. Sepelevičius.

NAUJI MOKSLININKŲ 
VARDAI

KAUNAS. Politechnikos 
instituto mokslinėse tarybo
se per pirmą šių metų pus
metį apgintos 49 kandidati
nės ir viena daktarinė diser
tacija. Technikos mokslų 
daktare tapo instituto cen
trinės tarpfakultetinės vi- 
brotechnikos laboratorijos 
darbuotoja Vida Ragulskie- 
ne. Ji - pirmoji moteris 
Lietuvoje, įvertinta aukš
čiausiu moksliniu laipsniu 
technikos srityje.

Technikos mokslų kandi
dato laipsnis suteiktas P. 
Ziberto šilko kombinato vy
riausiojo inžinieriaus pava
duotojai R. Jančiauskienei.

Neatsilieka ir kiti gamy
bininkai. Disertacijoje “Ta
rybų Lietuvos žvyro komp
leksinis panaudojimas as
faltbetonio gamyboje” Kauno 
keliu-tiltų eksploatacijos 
tresto valdytojo pavaduoto
jas Tomas Jurašūnas patei
kė paties pasiūlytos naujos 
technologijos panaudojimo 
rezultatus.

Originalios ir Kauno šilu
minių tinklų direktoriaus 
Antano Šležo tyrimų išvados. 
Savo disertaciniame darbe 
“Veikiančių šiluminių tinklų 
pralaidumo didinimo gali
mybių tyrimai” autorius pa
teikė konkrečius pavyzdžius.

Technikos mokslų kandi
datų vardai suteikti “Elfos” 
susivienijimo SKB vyriau
siajai projekto konstrukto- 

rei D. Valentinaitei, Valsty
binio specialaus vitamini
zuotų pašarų gamybos ma
šinų konstruktorių biuro ve
dėjui Borisui Zornickiui. 
Vilniaus skaičiavimo mašinų 
gamybklos patikimumo sky
riaus viršininkui Boleslovui 
Stulpinui, LTSR Ministrų 
Tarybos referentui Juozui 
Skirkevičiui, Metalopiovimo 
staklių eksperimentinio 
mokslinio tyrimo instituto 
Vilniaus filialo mokslinei 
bendradarbei R. Kagan ir 
kitiems.

Kauno politechnikos insti
tuto mokslų daktarų šeimą 
papildė dar du specialistai, 
disertacijas apgynę kitose 
aukštosiose mokyklose. Tai 
docentai Evaldas Pacauskas, 
apgynęs chemijos mokslų 
daktaro disertaciją Vilniuje 
ir Vilius Židonis - techni
kos mokslų daktaratą apgy
nęs Odesos maisto pramo
nės technologijos institute.

SUSITIKIMAS RYGOS 
TELEVIZIJOJE

SKUODAS. į svečius Ry
goje televizija pakvietė 
Maskvos srities Odensovo, 
Latvijos TSR Liepojos ir 
Lietuvos TSR Skuodo rajonų 
atstovus. Studijoje įvyko 
pokalbis apie naujas socia
listinio lenktyniavimo for
mas ir būdus jam toliau to
bulinti. Skuodui atstovavo 
partijos rajono komiteto pir
masis sekretorius Vaclovas 
Kurmis ir Lenkimų tarybinio 
atraminio ūkio partinio biuro 
sekretorius Stasys Petkevi
čius.

Susitikimo metu buvo nu
matyta tolimesnė trijų rajo
nų draugystės, bendradar
biavimo ir socialistinio 
lenktyniavimo programa.•

PEKINAS, Kinija. Tarybų 
Sąjungos ambasadorius ap
lankė princą Sihanouką, 
Kambodijos nacionalinio 
liaudies fronto vadą ir pa
reiškė, kad Tarybų Sąjunga 
remia liaudies kovas prieš 
militaristu valdžia, c c

Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba vienbalsiai užgyrė 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų siūlomą rezoliuciją 
tuoj baigti karą Vidurio Ry
tuose. Rezoliucija specifiš
kai nusako, kad karas turi 
būt sulaikytas spalio 22 die
nos popietyje.

Arabai ir Izraelis sutiko 
tuo laiku nutraukti mūšius 
tose pozicijose, kurias yra 
užėmęs Egiptas ir Izraelis. 
Tokiu būdu karas baigtas, 
bet taikos nėra.

Tarybų Sąjungos vadas 
Brežnevas, pasikvietęs 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorių Kissingerį, po 
poros dienų Maskvoje pasi
tarimų susitarė pasiūlyti re
zoliuciją karo nutraukimo 
klausimu Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybai, kuri tuoj 
ją užgyrė.

Prieš tai TSRS premjeras 
Kosyginas buvo nuvykęs į 
Kairą ir tuo klausimu tarėsi 
su Egipto prezidentu S adatų. 
Pasirodo, kad Kosyginas įti
kino Sadatą, kad reikia karą 
baigti ir rimtai pradėti tar
tis dėl taikos Vidurio Rytuo
se. Tarybų Sąjunga daugiau
sia pasidarbavo dėl karo nu
traukimo.

Iš Maskvos Kissingeris 
išvyko į Izraelį tartis.•

OSLO. Norvegijos Darbo 
Partijos vadas T. Bratteli 
sudarė valdžios kabinetą, 
kurį remia socialistai, ko
munistai ir kiti kairieji, rin
kimuose gavę daugumą 
balsų.
Studentai nuvertė 
Tailando valdžią

Bangkokas. Tūkstančiai 
Tailando studentų sukilo 
prieš militarinę valdžią. 
Jie pareikalavo demokrati
nių teisių ir civilinės val
džios. Policija ir kareiviai 
puolė studentų demonstraci
jas, bet studentų negalėjo 
numalšinti.

Militarinė valdžia su mar
šalu Thanomu pasitraukė. 
Karalius Aduldetas paskyrė 
Thammasato universiteto 
profesorių S. Thammasaką 
sudaryti valdžios kabinetą 
iš civilinių žmonių. Nauja
sis premjeras pažadėjo į 6 
mėnesius naują konstituciją 
ir rinkimus.

1 111 ...'-iiaas

Dėl karo kaltina 
Jungt. Valstijas

New Yorkas. Komunistu 
partija kaltina Jungtinių Val
stijų imperializmą, kuris 
palaiko Izraelio agresyvią 
politiką, dabar vėl sukūru
sią karą Vidurio Rytuose.

Jungtinės Valstijos parė
mė Izraelį ir tuo metu, kai 
Jungtinės Tautos reikalavo 
pasitraukti iš užkariautų 
arabų žemių. Dabar Jungti
nių Valstijų karo laivai Iz
raelio sargyboje, Amerikos 
lėktuvai atveža ginklų, tokiu 
būdu stiprina Izraelio agre
siją ir plečia karą.

TE L AVIVAS. Apskai
čiuojama, kad per pirmąsias 
10 karo su arabais dienų 
Izraelis panešė didelius nuo
stolius - apie 3,000 buvo už
mušta ir apie 15,000 sužeis
ta.

Š.Vietnamas smerkia 
Izraelio agresiją

Hanojus. Vietnamo De
mokratinė Respublika (šiau
rės Vietnamas) pasmerkė 
Izraelio lėktuvais bombar
davimus Egipto ir Sirijos 
miestų ir užmušinėjimą ci
vilinių žmonių.

Tokie bombardavimai la
bai panašūs amerikiečių 
bombardavimams šiaurės 
Vietnamo miestų, kur buvo 
užmušta tūkstančiai civilinių 
žmonių. Tokius pat barba
riškus veiksmus dabar prak
tikuoja Izraelis.

KOPENHAGA. Danijos, 
Švedijos ir Suomijos Raudo
nasis kryžius nusitarė teikti 
Sirijai medicininę pagalbą 
ir ten pasiuntė savo misijas.

Gaisras sunaikino 
900 pastatų

Chelsea, Mass. Kilęs 
gaisras šiame pramoninia
me Bostono priemiestyje 
greitai įsipletė ir sunaikino 
20% šio miesto namų, dau
giau kaip 900 pastatų.

Buvo pašaukta nacionalinė 
gvardija tvarkai prižiūrėti. 
Daugiau kaip 1,000 gyvento
jų liko be pastogės ir mais
to. Jie prašo paramos dra
bužiais ir maistu.

11,900 žmonių žuvo 
gaisruose 1972 m.

Bostonas. Nacionalinė 
Gaisrų Apsaugos Sąjunga ap
skaičiavo, kad 1972m. Jung
tinėse Valstijose žuvo apie 
11,900 žmonių įvairiuose 
gaisruose. Žuvusiųjų skai
čius padidėjo daugiau kaip 
50%. '

2,757,600 gaisrų tais me
tais padarė arti trijų bilijo
nų dolerių nuostolių.
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Kelias į taiką Vidurio Rytuose
Su savo kalba Egipto parlamentui Prezidentas Anwarel 

Sadat plačiai atidarė kelią baigimui šios skerdynės ir pa
siekimui taikos. Iki šiol izraeliečiai savo agresijas teisi
no primetimu arabams, kad jie nori Izraeli sunaikinti, 
nušluoti nuo žemės paviršiaus. Jie savo tokiais žygiais 
kovoju už savo valstybės gyvybe ir t. t. Bet štai dabar 
Egipto prezidentas visam pasauliui pareiškia, kad arabai 
to nesiekia, kad jie nenori Izraeli sunaikinti, kad jie tik 
nori atsiimti Izraelio užgrobtas ją žemes. Jis sakė, kad 
kaip greitai Izraelis pažadės tas žemes sugražinti, bus 
susitarta dėl paliaubą.

Deja, neatrodo, kad Izraelio valdžia šį teisingą pasiūly
mą priimtu. Premjerė Goldą Meir sako, kad apie paliau
bas bus galima kalbėti tiktai tada, kada Egipto ir Sirijos 
armijos pasitrauks iš tą arabą žemią vietą, kurias joms 
pavyko pirmomis šio karo dienomis atsiimti iš Izraelio. 
Vadinasi, arabai turi išsikraustyti iš savo atkariautą žemią.

Izraelio valdžios nusistatymas klaidingas. Jos vadai 
turėtą suprasti, kad jeigu ir pavyktą jiems ir šį karą lai
mėti, kaip laimėjo 1967 metais, ir pasilaikyti užgrobtas 
arabą žemes, pastovi taika Vidurio Rytuose būtą negali
mas daiktas. Arabai niekados neišsižadės savo žemią. 
Šiandien jie jau daug geriau kariauja negu 1967 metais. 
Rytoj dar geriau karidus. Ją daug. Tik laiko klausimas.

Kaip | šį konfliktą žiūri Izraelio komunistai? “Daily 
World” (spalio 13 d.) paskelbė Izraelio Komunistą Parti
jos Centro Komiteto priimtą šiuo klausimu rezoliuciją. 

' Komunistai smerkia valdžios nusistatymą ir agresiją prieš 
’ arabus.' Jie sako, kad valdžios nusistatymas tik pražūti 

lemia pačiam Izraeliui ir žydą tautai. Komiteto rezoliu
cija baigiama:

“Izraeliui taika yra būtinai reikalinga. Tiktai taika už
tikrins saugumą. Taika yra galima pagrindu teisingumo 
visiems žmonėms.

Centro Komitetas šaukia j pasmarkintą ir suvienytą kovą 
už taiką be aneksiją, kuri garantuos žmonių ir valstybių 
teises, Jgyvendinant Jungtiniu Tautą Saugumo Tarybos re
zoliuciją 242 ir vėliau Jungtinią Tautą Generalinės Asam- 
bėjos priimtas rezoliucijas”.

Ir vėl didelis laimėjimas
Amerikos juodąją žmonią judėjimas už lygias teises gali 

teisingai didžiuotis dar vienu puikiu laimėjimu. Pasirodo, 
kad ją nusistatymas geriau ir plačiau panaudoti savo bal
sus valdininką rinkimuose duoda gerą rezultatą. Tai ma
tosi ne tik šiaurinėse ir rytinėse valstijose, bet ir pietuo
se. Antai, šiomis dienomis Įvykusiuose rinkimuose 
Georgia valstijos sostinėje Atlanta didele balsu dauguma 
išrinktas juodas žmogus Maynard Jackson, tik 34 metą 
amžiaus energingas kovotojas. Prieš jį propagandoje nu
kreiptos visos rasistinės kanuolės, gąsdinant baltus pilie
čius, kad bus blogai, jeigu negras taps miesto valdžios 
galva, buvo veltui. Nors negrai nesudaro miesto piliečiu 
daugumos, bet Jacksonas laimėjo didžiule balsu dauguma. 
Tai reiškia, kad daugelis ir baltųjų piliečiu balsavo už 
Jacksoną. Jie nepaklausė rasistinės propagandos prieš ji.

Sis Atlantoje laimėjimas labai daug reikš juodąją žmo
nią tolimesnei kovai už lygias teises. Jie bus padrąsinti 
registruotis ir panaudoti balsavimus siekimui naują lai
mėjimą.

Labai geras reiškinys, kad juodieji veikėjai, tapę mies
tą galvomis, nesivadovauja rasistiniais interesais. Pav., 
visi pripažįsta, kad Los Angeles ir Newarko miestu ma
jorai vienodai rūpinasi visą žmonią reikalais.

LIETUVA TAIP IR LIKUSI 
BE SAVO “ŠVENTŲJŲ”

Kanadiečių “Tėviškės Ži
buriai” (spalio 11 d.) skun
džiasi, kad lietuvių tauta f ak- 
tinai neturinti savo šventąją. 
Mat, kad tapti šventuoju, tai 
turi turėti Vatikano užgyri- 
mą ir pripažinimą. Be tokio 
pripažinimo net pats šven
čiausias lietuvis turi pasi
likti paprastu mužikėliu.

Kas už tai kaltas? Girdi:
“Nors lietuvią krikščio

nybė nebuvo menkesnė už 
kitą tautą, tačiau oficialiu 
jos švyturią-šventąją labai 
mažai teiškilo. Išskyrus 
šv. Kazimierą, kiti liko ne
žinioje. Ir tai dėl to, kad 
niekas nepasirūpino ją kano
nizavimu, t. y. oficialiu pri
pažinimu. Kai kitos tautos 
beldėsi Romoje su savo kan
didatais, lietuviai tylė
jo. .

Be to, iš “Tėviškės Ži
burių” sužinome, kad dar ir 
šiandien arkivyskupas J. 
Matulaitis tebėra nepripa
žintas šventuoju, nors, kaip 
žinia, mūsą lietuviškieji jė
zuitai ir marijonai jau per 
daugelį metą Romoje bel
džiasi su jo kandidatūra.

Žinoma, kas liečia mus, 
tai mums atrodo, kad lietu
vią tauta labai gražiai gali 
apsieiti ir apsieina ir be 
“šventąją”. Bet prelatas 
Jonas Balkūnas, kuris aną 
sekmadienį per Stuko radiją 
sušilęs ragino “vaduotojus” 
suremti pečius ir susidoroti 
su Tarybą Lietuva, turėtu 
susirūpinti. Vatikanas nesi
skaito su lietuviais. Tuo 
būdu prelatui Jonui Balkūnui 
bus be galo sunku iškilti i 
šventuosius. Vietoje aikvo- 
ti energiją šaudymui Tarybą 
Lietuvos ir jos vadovybės, 
vargšui Jonui geriau apsi
mokėtą traukti i Romą ir 
jau dabar pradėti belstis už 
savo kandidatūra i šventuo- « < 
sius.

BEVEIK NORISI 
PASVEIKINTI

Per daug daug paskutiniu 
metą So. Bostono menševiku 
“Keleivis buvo taip užkimš
tas niekinimais ir šmeiži
mais Tarybą Lietuvos, ir 
Tarybą Sąjungos jog atrodė, 
kad jis leidžiamas Mėnuly
je, o ne mūsą Amerikoje, kur 
juk pilna ir d id elią sunkumu, 
ir didelią bėdą, ir kebliausią 
problemą. Tam viskam re
daktorius Sonda buvo abso- 

Tikiu
Tikiu aš pažangą didingą, 
Visos žmonijos viltį karštą 
Po daugel klystkeliu ir vingią 
į laisvės erą išsiveržti.

Tikiu - išsiplėtoję slypi 
Žmogaus širdy pradai kilnieji. 
Jie lemia prigimtį dvilypę, 
Jai žmoniškumo šviesą lieja.

Tikiu - atomai susikibę 
įgauna stebuklingą galią 
įžiebt kūrybinę gyvybę, 
Diktuoti gamtai proto valią.

Tikiu - mums instinktyviai leista 
įspėti paslapčių nemaža, , 
Lakios minties sparnus išskleisti, 
įžvelgt pasaulio gelmę gražią.

Tikiu - svajones mūsą, norai, 
Nešą visus lyg upės srautas, 
Yra tie amžini motorai, 
Kuriais Į priekį irias tautos.

J. ALIOTA

liūtiškai aklas.
štai kodėl mums beveikę 

žadą atėmė spalio 9 dienos 
“Keleivyje” vedamasis 
“Amerikos gėda”. Prašo
me, klausykite:

“Iš seną laiką ir dar šian
dien mėgstama pačią ame- 
rikiečią ir ją gerbėją karto
ti, kad Amerikoje yra visko 
daugiausia, viskas didžiau
sia, laisviausia, viskas pa- 
pagaminama ir suvartojama 
greičiausiai ir praturtėjam a 
lengviausiai.

Tai būtą tikrai pasigėrė
jimo ir pasididžiavimo verti 
reiškiniai, bet, deja, i tąjį 
“viskas” taip pat iskaičiuo- 
tina ir politikierių suktybės, 
teisėją paperkamumas, vie
ša kyšininkystė, rasinė 
neapykanta, narkotininkai, 
paleistuviai, chuliganai, va
gys ir žudikai. Stebint aukš
tąją valdžios pareigūną by
las, skaitant spaudoje die
nos Įvykių kroniką, apdrau- 
dant net bažnyčioje vagiu 
ištuštintą kišenę ir gydantis 
gatvės užpuoliką Įmuštus 
galvoje guzus, susidaro is-, 
pūdis, kad šio padugnią ele
mento Amerikoje jau yra net 
daugiau, negu dar senoviško

sios gerąją laiku moralės 
piliečiu, nes demokratiniuo
se rinkimuose sukčiai laimi 
balsą daugumą.

Tokią faktą akivaizdoje 
lenda Į galvą net visiškai 
juoda mintis, kad šiame 
“visko pertekliaus” krašte 
turtas žmogaus netaurina, 
laisvė nedžiugina, mokslas 
netobulina, skelbiama visu 
rasią lygybe ir brolybė vieną 
nuo kito atitolina, o atsakin
gos valdžios pareigos suar
tina valdančiuosius su kri
minalistais.

Reikia manyti, kad šitoji 
Amerikos gėda laikui bėgant 
dar padidės, nes kriminalis
tams augti ir tobulintis čia 
sudaromos palankiausios 
sąlygos:

Žavus yra humaniškumas 
ir reikalingas šiame pasau
ly. Bet kai meilė ir gailes
tingumas terodoma ne varg
šams, ne beturčiams irbad- 
miriams, ne ligoniams, o tik 
kriminaliniams nusikaltė
liams, kažin ar tokie veiks
mai atitinka tą grąžą j į hu
maniškumo žodį?

Rezultate - gėda visam 
kraštui nuo prezidento iki jo 
batą valytojo!”

IR TEN MATYT, BLAIVUS 
PROTAS IMA VIRŠŲ<

Ir V. Vokietijoje veikia 
pabėgėliu Lietuviu Bendruo
menė. Pasirodo, kad ir joje 
reiškiasi skirtingos nuomo
nes dėl santykiu su gimtuo
ju kraštu - Tarybą Lietuva. 
“Vaduotoju” propagandos 
melai ir prasimanymai apie 
padėtį Lietuvoje pradeda iš
garuoti iš daugelio Bendruo
menės nariu gaivu.

Tai aišku iš kunigo Bro
niaus Liubino kalbos, pasa
kytos Bendruomenės suva
žiavime, kurią atspausdino 
Vakarą Vokietijoje leidžia
mas žurnalas “Nemuno 
Kraštas” (1973 m. nr. 3). 
Toji kalba baigiasi kunigo 
nusiskundimu:

“Visai dar neseniai po 
brolio iš Vilniaus apsilanky
mo vienas mūsą LBveikėjas 
konfidencialiai aiškino, kad 
iš tikro nei Kalantos, nei 
Stonio, nei kitą susidegini
mai neturėję jokio politinio 
aspekto, o tai buvę tik eili
niai nusivylusiu jaunuoliu 
veiksmai. Panašiai, kaip 
vėliau teisėjai Vilniuje aną 
Kauno gegužės dieną demon
strantus pavertė eiliniais

JUOZAS KIRKILĄ

Kūrybos ir veiklos baruose
(ALFONSO BIELIAUSKO PENKIASDEŠIMTOSIOMS 

GIMIMO MĖTINĖMS)

Greit bėga metai. . . Dar 
palyginti neseniai (1957 m.) 
rašytojas Alfonsas Bieliaus
kas parašė eilutes “tikrąjį 
pašaukimą literatūrai paju
tau jau po karo, kurio metu 
subrendo, suvyriškėjo, tur 
būt, visa man karta”. Spa
lio 5 d. rašytojui sukakę pen
kiasdešimt metą. Jis - ke- 
turią romaną, triją apybrai
žą knygą ir dvieją kritikos 
darbą rinkinią'autorius, 16 
metą dirbęs “švyturio” žur
nalo redaktorium, onuol970 
m. vadovauja Lietuvos Rašy
toją sąjungai, būdamas jos 
valdybos pirmininku.

KELIAS I LITERATŪRA

Netolį Kauno Lietuvos mi
lijonieriui Vailokaičiui pri
klausė durpynas “Didysis 
raistas”. Čia ir atėjo Į 
gyvenimą busimasis rašyto
jas. štai ką jis pasakoja 
apie savo vaikystę: 

padaužomis. O kai tokią in
terpretaciją paduoda de
šimtmečiais nematytas ir su 
didžiuliu pasiilgimu lauktas 
artimas žmogus, tai lengvai 
jam ir patikima, liaujantis 
tikėti “nusigyvenusiems po
litikieriams”. Nežinia, ar 
tokiais atvejais ir nauju pa- 
bėgėlią, kaip advokato But
kaus su žmona gydytoja - ar 
raketą specialisto Morkūno, 
pranešimams bus daugiau ti
kima, kaip savo artimąją 
konfidencialiajam paaiškini
mui. Nenoriu šioje vietoje 
iš naujo kelti jau pusėtinai 
išdiskutuotos ryšiu su kraštu 
problematikos, nes vargu ar 
galimą surasti naują argu
mentą vienai ar kitai laiky
senai pagrįsti. Norėjau tik 
atkreipti dėmesį i tai, kas 
vyksta mūsą bendruomenėje, 
su kuo susitinkama kasdien 
ir kas praktiškai turi ir turės 
nemažos Įtakos ir i mūsą 
Lietuvią Bendruomenės 
ateities darbus čia, Vokieti
joje, ir už jos ribą”.

FAŠISTINIO NIEKŠO 
DŽIAUGSMAS

Kai visas civilizuotas pa
saulis biaurisi ir piktinasi 
Čilės militarism vedamu<

baisiu teroru prieš nuvers
tos liaudies valdžios vadus 
ir šalininkus, Clevelando 
smetoninką “Dirvoje” (spa
lio 12 d.) koks ten Bronius 
Aušrotas rašo:

“Apie Čilę, ir jos buvusio 
Prezidento Allende Guzman 
komunistiškus eksperimen
tus, pastaraisiais metais 
buvo išlieta daugiau rašalo 
ir sunaudota daugiau vietos 
laikraščiu puslapiuose, negu 
bet kuriam kitam L. Ame
rikos kraštui. Nors, mano 
nuomone, tokia Brazilija, 
būtą buvusi verta didesnio 
žurnalistą dėmesio, negu kad 
Čilė. Štai dar tik Dirvosnr. 
70, R. Daigūnas labai pla
čiai rašė apie Čilės nepa
vykusį bandymą, prįvedusi 
prie 1973.IX.li sukilimo, 
nukirtusio komunistiškai 
hidrai, vienu stipriu smūgiu, 
iš karto net aštuonias gal
vas. . . Tačiau, jeigu hidra 
turi devynias galvas, tad de
vintoji dar liko slapstytis 
Andą kalną pašlaitėse; apie 
jos kenksmingą pogrindinį 
veikimą trimituos SSSR ir 
Kubos radijo stotys, apie ką 
verkšlendami mums pasakos 
JAV liberališkos medijos 
ginklanešiai”.

Vadinasi, Aušrotas fašis- 
stiniu generolą perversmą ir 
terorą pilnai užgiria.

“Tėvas dirbo tame durpy
ne mašinistu, motina klojo 
ir vartė durpes. Gyvenome 
čia pat, raiste, iš lentą su
kaltame barškė. Tėvas 
mirė, kai aš turėjau ketve
rius metus. Vaikystė pra
bėgo Kauno priemiesčiuose, 
Dainavoje ir Petrašiūnuo
se . . . Sulaukęs trylikos 
metą, ir aš pradėjau dirbti. 
Kaliau balanas statybose ir 
nešiojau parketo lenteles 
“Lietmedyje”, nešiojau Į 
krosnį ir pūčiau butelius Ra- 
binovičiaus fabrike”.

Tačiau jaunuolis veržte 
veržėsi Į šviesą, Į mokslą. 
Iki antrojo pasaulinio karo 
pradžios jis mokėsi Kauno 
III gimnazijoje. Kaip vienas 
grasiausią prisiminimą liko 
literatūros mokytojos poetės 
^Salomėjos Nėries pamokos. 
Tais metais pasirodo ir pir
mieji Alf. Bieliausko litera
tūriniai bandymai - apsaky
mai moksleivią spaudoje.
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Karo metais jis buvo nu
blokštas toli i rytinius Ta
rybą Sąjungos rajonus, kur 
teko dirbti miško darbinin
ku, vėliau - komjaunimo dar
buotoju, korespondentu.

Darbas ir mokslas - tai 
buvo iš karo audru grįžusio 
jauno žmogaus svajonė ir 
kasdieninė duona. Pora metą 
Alf. Bieliauskas vadovavo 
Kauno miesto komjaunimo 
organizacijai, po to pasinė
rė Į žurnalistiką, visuome
ninę, literatūrinę veiklą. 
Kartu su kolega jaunu litera
tu Vytautu Radaičiu (dabar 
“Literatūros ir meno” laik
raščio vyr. redaktorius) jis 
parašo apybraižą ciklą apie 
Kauno apylinkių kaimo žmo
nią gyvenimą - “Taip gims
ta laimė” (1949 m.). Tai 
ir buvo literatūrinis debiu
tas. Apybraižos žanras, pu
blicistiniai kūriniai dar ke
letą metą tobulina plunksną 
būsimiesiems stambes
niems darbams. Išleidžia
mos dvi apybraižą knygos: 
“Tvirtos rankos” (1950 m.) 
ir “Žmonės prie staklių” 
(1955 m.).

ALFONSAS BIELIAUSKAS
Gimtosios apylinkės, pa

prastą žmonią gyvenimas, ją 
darbai, kova prieš okupantus 
realistiškais vaizdais atsi
skleidžia pirmajame romane 
“Darbo gatvė” (1956 m.). 
Po treją metą (1959 m.) pa
sirodo jo plačiai pasklidęs 
romanas “Rožės žydi rau
donai”, apdovanotas Lietu
vos TSR valstybine premi
ja. Iš karto Įdomu pažy
mėti, kad jis yra išverstas i 
daugelį Tarybą Sąjungos tau
tą, taip pat užsienio (vokie
čių, lenką ir kt.) kalbu, o 
lietuviškai praėjusiais me
tais išleistas net penktasis 
leidimas!

šios knygos pagrindinis 
herojus Vytautas Čeponis
tapo jaunąją skaitytoją kilnią 
siekimą ir aktyvios veiklos 
simboliu. Jauno žmogaus 
sunkūs keliai karo metais 
išryškėja kitame romane 
“Mes dar susitiksim, Vil
ma!” (1962 m.). Sudėtingi, 
painūs išgyvenimai, atsako
mybė už žmogaus sąžinės 
švarumą, moralinį tyrumą 
šiandieninėje visuomenėje, - 
šios problemos aštriai ke
liamos “Kauno romaną” 
(1966 m.), kurį plačiai ap
tarė ir iki šiol tebenagrinė- 
ja mūsą literatūros kritika, 
skaitytojai.

Pastaraisiais metais 
spaudoje daugiau susitikda
vome su Alf. Bieliausko - 
literatūros kritiko plunksna: 
straipsniais apie romaną, 
apie literatūros herojaus ke
lius, autorią dominančią 
knygą recenzijomis. Knygy
ną languose tik ką pasirodė 
nauja jo knyga “Išdrožti sap
nai” - tą periodikoje spaus
dintą darbą atrinktoji dalis. 
Ar rašo Alf. Bieliauskas 
naują romaną? Kai šiomis 
dienomis apsilankiau Rašy
toją sąjungoje, jis lakoniš
kai atsakė: “Kai bus ant 
stalo, tada galėsime kalbė

ti. . .” O dabar - daugybe 
organizaciniu reikalą, rū
pesčių. Apie juos Lietuvos 
Rašytojų sąjungos valdybos 
pirmininkas Alfonsas Bie
liauskas ir papasakojo.

PASAULIO MERIDIANAIS
- Dabartiniu metu, kai lie

tuvią literatūra žymiai su
stiprėjo, geriausieji jos kū
riniai išėjo i visas Tarybų 
Sąjungos platumas, vis la
biau sklinda užsienio šalyse, 
ypač didelis dėmesys Rašy
toją sąjungos veikloje ski
riamas literatūriniams ry
šiams užmegzti ir plėsti.

- Pažvelkime, kiek reikš
mingų Įvykių, - sako Alf. 
Bieliauskas, - vien pasta
raisiais metais apibūdino li
teratūrinio bendradarbiavi
mo išsiplėtimą, lietuvią ra
šytoją kūrybinį indėlį.

Sunku būtų išvardinti vi
sos mūsą rašytojų kelionės i 
kitą tarybinių respublikų li
teratūrines šventes, minėji
mus, mokslines konferenci
jas. Užtenka pasakyti, kad 
lietuvią poetai, prozininkai, 
kritikai šiandien galėtą su
daryti gana piatų ir Įvairią 
geografinių išvykų Tarybų 
šalies miestų žemėlapyje: 
Maskva, Uzbekija, Baltaru
sija, Latvija, Armėnija, Uk
raina, Moldavija, Estija, 
Tadžikija. . . Visur buvo 
stiprinami literatūrinio ben
dradarbiavimo kontaktai, 
tiesiami keliai ir tiltai lie
tuvių literatūros plitimui.

- Atskirai pažymėtinas 
naujus užmojus Įgavęs tarp
tautinis bendradarbiavimas. 
Vilniuje pirmą kartą buvo 
surengtas tarptautinis vo
kiečių ir tarybinių rašytoją 
simpoziumas tema “Litera
tūros ir asmenybės forma
vimas socialistinėje visuo
menėje”. įdomus buvo lie
tuvią rašytojų susitikimas - 
pokalbis su užsienio vertė
jais, tarptautinio vertėjų pa
sitarimo Maskvoje daly
viais. Šią grupę sudarė 22 
žmonės iš dešimties pasau
lio valstybių: Bulgarijos, 
Vengrijos; Vokietijos, Dani
jos, Lenkijos, Turkijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, 
Japonijos. Susitikime kon
krečiai aptarėme aktualius 
lietuvią literatūros vertino 
bei propagavimo klausimus 
užsienyje.

Aplamai pastaraisiais 
metais Lietuvoje svečiavosi 
daugiau kaip 60 rašytoją, 
vertėjų, redaktorių iš Įvai
rių užsienio šalių (Italija, 
Indija, Prancūzija, Japonija, 
Bulgarija, Rumunija ir 1.1.). 
Svečių tarpe - nemaža pa
stovių mūsą literatūros bi- 
Čiulią, vertėjų, kritikų.

Ryšiai su užsienio šali
mis abipusiai: i svečių vi
zitus atsakome gausiomis 
mūsų rašytojų kelionėmis, 
jų dalyvavimu tarptautinio 
masto susitikimuose, sim
poziumuose, konferencijose. 
Visa tai padės mūsą litera
tūrai plačiai išeiti Į pasau
lio areną.

- Gyvybingas, centrinės 
veiklos baras - jaunąją li
teratūros pajėgų ugdymas, 
šiuo metu veikia trys jau
nųjų rašytoją sekcijos - 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 
Per pastaruosius trejus me
tus debiutavo su pirmosio
mis knygomis 30 autorią. Į 
Rašytoją sąjungą buvo 
priimti 37 nariai. Kūrybinis 
jaunąją veiklos procesas yra 
platus, aktyvus, daug ža
dantis.

. . . Atsisveikiname su 
Alfonsu Bieliausku, palinkė
dami jam sėkmės kūrybinia
me darbe ir veikloje.

KIJEVAS. Tarybinė Uk
raina šiais metais gavo re
kordinį derlią - 16,756,000 
tonu grūdų.
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Stakliškėse palaidoti
Vinco Andrulio palaikai

NUOTRAUKOJE: gedulo mitinge Stakliškių kapinėse.
Kalba “Tiesos” laikraščio redaktorius Albertas Laurin- 
čiukas.

Gedimino SVITOJAUS nuotraukos
Karštai mylėjo savo Tė

vynę Lietuvą Vincas Andru
lis - pažangus JAV lietuvių 
visuomenės veikėjas ir 
spaudos darbuotojas. Išvy
kęs iš gimtojo krašto Į 
Ameriką dvidešimtmečiu 
jaunuoliu, jis daugiau kaip 
šešiasdešimt metų visa šir
dimi ilgėjosi Dzūkijos dan
gaus žydrynės, jos klonių ža
lumos, Tarybų šalies. Ir 
paskutinė Vinco Andruliova- 
lia buvo sugrįžti Į gimtinę. 
Ji Įvykdyta. Urna su Vinco 
Andrulio palaikais, kuriuos Į 
Tarybų Lietuvą atvežė jo 
žmona Julija Andrulienė, 
spalio 11 d. buvo palaidota 
Prienų rajono Stakliškių ka
pinėse.

. . .Mašinų eskortas, 
vykdamas iš Vilniaus Į Sta
kliškes, sustojo Gripiškių 
kaime, prie V. Andrulio 
gimtojo namo. Čia tylos 
minute buvo pagerbtas ve
lionio atminimas.

I Stakliškių vidurinės mo
kyklos salę, kur buvo pa
statyta urna su V. Andrulio 
palaikais, susirinko šimtai 
žmonių. Atvyko atsakingi 
respublikos partiniai ir ta
rybiniai darbuotojai, žinomi 
visuomenės ir kultūros vei
kėjai, revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje veteranai, moksli
ninkai, rašytojai, žurnalis
tai, reemigrantai, Prienų 
rajono Įstaigų, organizacijų 
atstovai, aplinkinių kolūkių 
ir tarybinių ūkių žemdir
biai, mokyklinis jaunimas.

Į paskutinę garbės sargy
bą stoja Lietuvos KP CK 
pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos, 
Prezidiumo Pirmininkas M. 
Sumauskas, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirminin
ko pavaduotoja L. Diržins- 
kaitė, respublikos kultūros 
ministras L. Šepetys, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas J. Paleckis, par
tijos Prienų rajono komite
to pirmasis sekretorius J. 
Mintaučkis, V. Andrulio lai
dojimo komisijos nariai, kiti 
vadovaujantys respublikos 
partiniai ir tarybiniai dar
buotojai.

Urna su V. Andrulio pa
laikais, apsupta šimtų vai
nikų, kuriuos nešė tautiniais 
drabužiais pasidabinę velio
nio žemiečiai, lydima Į Sta
kliškių kapines. Skamba J. 
Švedo “Svajonėlė”, kurią at
lieka “Sutartinės” ansam
blis. Prie paminklinio ak
mens Vincui Andruliui Įvyko 
gedulo mitingas. Jį pradėjo 
Lietuvos TSR Žurnalistų są
jungos pirmininkas J. KA
ROSAS.

- Vinco Andrulio vardas, 
pasakė jis, - gerai žinomas 
visiems, kam brangus ir ar
timas pažangus užsienio lie- 
tuvių veikimas, visiems, kas 
gerbia darbininkių išsivaduo
jamojo judėjimo tradicijas. 
Vincas Andrulis - vienas iš 
Čikagos “Vilnies” laikraš
čio Įsteigėjų, ilgametis jo 

vyriausiasis redaktorius, 
Tarybų Lietuvos Žurnalistų 
sąjungos garbės narys, Vin
co Andrulio palaikus jo gim
tajame krašte; mes dar sykį 
prisimename visų pažangių 
užsienio lietuvių nuopelnus 
internacionalinėje ir patrio
tinėje veikloje, pagerbiame 
tą didžiulį indėlį, kuriuo šio 
amžiaus socialinės laisvės 
ir pažangos kovas papildė 
užsienio lietuviai - revoliu
cionieriai.

Amžiams grįžęs Į gimti
nę, Vincas Andrulis šiandien 
mūsų prisimenamas, kaip 
ypač svarbus užsienio lietu
vių darbininkiško judėjimo 
ugdytojas, kurio asmenyje ir 
likime susikaupė gražiausi 
pažangaus kovotojo bruožai, 
kilniausios revoliucinio vei
kėjo savybės, kuris savyje 
įkūnijo brangiausias ir bū
dingiausias internacionalis- 
to-patrioto tradicijas. Jis 
visą laiką buvo karštas Ta
rybų Sąjungos draugas, savo 
gimtojo krašto mylėtojas.

“Tiesos” laikraščio re
daktorius A. Laurinčiukas 
papasakojo apie Vinco An
drulio atliktus gražius ir 
reikšmingus darbus, kurių 
negali sunaikinti nei mirtis, 
nei laikas. Daugiau 50 metų 
velionis atidavė pažangiai 
Amerikos lietuvių spaudai, 
būdamas jos organizatoriu
mi, vadovu, vienu Įžymiau
sių užsienio lietuvių publi
cistų.

V. Andrulis buvo vienas 
iš “Vilnies” Įkūrimo inicia
torių. Jos redaktoriumi jis 
buvo nuo pirmojo numerio, 
kuris išėjo 1920 metų balan
džio 8 dieną, beveik iki pa
skutinių savo gyvenimo die
nų.

Mes suprantame, kalbėjo 
A. Laurinčiukas, koks dide
lis nuostolis “Vilniai” buvo 
V. Andrulio pasitraukimas. 
Todėl šiandien, prie šio pa
minklinio akmens, pakarto
jame, jog mūsų širdys su 
“Vilnimi”, jog mes linkime 
didžiausios sėkmės ir iš
tvermės visai “Vilnies” re
dakcijai, tęsiant V. Andru
lio ir jo bendražygių, savo 
pačių darbą, išlaikant dar
bininkišką laikraštį.

- Mus, prieniečius, - pa
sakė rajono vykdomojo ko
miteto pirmininkas A. Bud- 
bergis, - giliai sujaudino ži
nia, kad V. Andrulio valia 
buvo atsigulti amžinam poil
siui gimtosiose vietose. Sis 
jo noras - ryškus Įrodymas, 
kaip karštai jis mylėjo savo 
gimtinę, kokia brangi jam 
buvo tėviškės žemė. Eis 
metai, bet Į šį kalnelį niekad 
neužžels takas - čia visuo
met ateis tavęs prisiminti, 
pagerbti vis naujos laimin
gos tavo tėvynainių kartos!

Apie didelius V. Andrulio 
nuopelnus visam pažangiam 
internacionaliniam JAV dar
bo žmonių judėjimui kalbėjo 
Lietuvos kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
pirmininko pavaduotojas V. 
Kazakevičius.

Ypač brangūs, žavėję V. 
Andrulio bruožai, - pabrėžė 
jis, - buvo principingumas ir 

‘idėjinis nuoseklumas, nie
kad neleidę nuklysti jam nuo 
teisingo marksistinio kelio. 
Kaip tikras proletarinis in
ternacionalistas, V. Andru
lis giliai mylėjo savo liaudį, 
savo gimtąjį kraštą ir gim
tąją kalbą. Šiandien tėviškė, 
amžinai priglausdama prie 
krūtinės savo sugrįžusį 
brangų sūnų, atsilygina jam 
ta pačia meile, tapačia iš
tikimybe.

Mitinge kalbėjusi Stakliš
kių vidurinės mokyklos mo
kytoja G. Tekorytė pažymė
jo, kad V. Andrulis niekada 
neužmiršdavo savo tėviškės. 
Mokyklos pionieriams skri
do bandaroles su lietuvišku 
laikraščiu “Vilnis” ir laiš
kai, pilni gimtosios žemės 
ilgesio, žmogiškos šilumos, 
nuoširdžiausių linkėjimų ir 
draugiškų patarimų. Šviesų 
V. Andrulio atminimą jo tė
viškės jaunimas saugos savo 
širdyse.

- Tauri, nerimastinga 
buvo Vinco Andrulio širdis,- 
kalbėjo “Gimtojo krašto” 
redaktorius, poetas V. Rei- 
meris. - Joje harmoningai 
jungėsi kovotojas-praktikas 
ir romantikas-humanistas. 
Joje sutilpo negęstanti mei
lė gimtajai Lietuvai, kuri lyg 
pamotė išvijo jį užjūrin, ir 
tai šaliai, kuri iki pat jo 
mirties nepriėmė jo i savo 
piliečių tarpą. Bet jei viena 
įskėlė toje širdyje tik socia
linės neapykantos kibirkštį, 
tai kita Įpūtė liepsną kovos, 
sparnuotos marksizmo idė
jomis. Lietuvių tauta di
džiuojasi savo sūnumi, kuris 
su kitais Įžymiais pažan
giosios išeivijos veikėjais 
daug pasidarbavo ne tik emi
grantams, siekiant švieses
nės dalios, bet ir Įsijungė i 
internacionalinę Amerikos 
darbo žmonių kovą.

Kalbėtojai pareiškė gilią 
užuojautą V. Andrulio žmo
nai Julijai Andrulionei, jo 
giminėms ir artimiesiems.

Gedulo mitingas baigtas. 
Respublikos nusiplenęs ko
lektyvas, Kauno radijo ga
myklos choras’’Banga ” at
lieka Juliaus Janonio žo
džiais sukurtą M. Petrausko 
dainą “Neverkit pas kapą”. 
Urna su Vinco Andrulio pa
laikais Įdedama i nišą, iš
kaltą paminkliniame akme
nyje.

V. Andrulio amžinojo poil
sio vieta paskęsta vainikuo
se, gyvose gėlėse. Pro pa
minklini akmeni eina šimtai< * 
žmonių, atiduodami paskuti
nę pagarbą tauriam lietuvių 
tautos sūnui.

J. BUDRYS

Tai dėl jo atstatymo iš spe
cialaus prokuroro pareigų 
bešališkai tyrinėti Water
gate skandalą ir ieškoti kal
tininkų kilo visoje šalyje 
žmonių pasipiktinimas pre
zidentu Nixonu.

LAISVĖ

Visągyvenimasu pažangiečiais

Gal būt, “Gimtojo krašto” 
skaitytojams bus Įdomu, 
kaip garsi Amerikos lietuvių 
pažangioji visuomenė kūrėsi 
ir kas ją išlaiko net iki da
bar. Nuomonė pasklidusi ir 
tokia, tarsi Amerikos lie
tuvių pažangiąją visuomenę 
sukūrė tik atvykusieji. 
Girdi, tik tol Amerikoje ir 
bus pažangioji lietuvių vi
suomenė, kol bus lietuvių, 
atsikėlusių iš Lietuvos.

Man atrodo, kad ta nuo
monė klaidinga. Pakalbėki
me kad ir apie Berthą (Boč- 
kiūtę) Makutėnienę. Ji gi
musi Amerikoje tuo laiku, 
kai Amerikos lietuvių pa
žangusis judėjimas pradėjo 
kurtis. Laisvamanybė plito, 
tvirtėjo angliškai kalbančio
je visuomenėje. Žinoma, tai 
negalėjo nepaliesti ir imi
grantų lietuvių. Kūrėsi lais
vamanių lietuvių klubai, 
draugijos, šimtai išmintin
gesnių lietuvių metė katali
kų tikybą ir tapo laisvama
niais.

Laisvamanybė be galo 
kenkė pelningam kunigų biz
niui. Tada atvykdavo tūks
tančiai lietuvių. Jie buvo jau 
pripratinti būti kunigų biznio 
klientais. Bet kai juos pa
traukė laisvamanybė, šis pa
sipelnymo šaltinis ėmė ma
žėti.

Tuo metu pagarsėjo žino
mas laisvamanybės skleidė
jas daktaras Jonas Šliūpas.

Domininkas Bočkus buvo 
pagarsėjęs laisvamanis. 
Tai jau ir “šliūptarnis”. 
O jo vaikai “šliūptarniukai”, 
tad ir Berthą pravardžiavo 
“šliūptarniuke”.

Tas pravardžiavimas ne
galėjo kenkti Berthai, jei tik 
tiek tebūtų buvę, bet katali
kės šeimininkės grįždavo iš 
bažnyčios primokytos vyti 
lauk tuos Įnamius, kurie 
neina i bažnyčią, o savo 
vaikus išmokyti, kad jie ne- 
susidėtų, nežaistų su laisva
manių vaikais. Bertha pri
simena:

“Mano vaikystės dienos 
buvo labai liūdnos. Jau
čiausi viena vienutėlė gat
vėje, kai kiti vaikai nenorė
jo susidėti su manimi žais
ti tik todėl, kad aš buvau 
pravardžiuojama “šliūptar
niuke”.

Taip Bertha Bočkiūtė ken
tėjo iki keturiolikos metų. 
Būdama inteligentiško būdo, 
ji jau tada rasdavo bendrą 
kalbą su suaugusiais. Jai 
patiko lietuvybė, patiko pa
žanga. Tuomet Elizabethe, 
N. J., jau buvo susikūręs 
Lietuvių socialistų sąjungos 
skyrius. Tėvas Berthą pri
rašė prie to skyriaus.

Lietuvių socialistų sąjun
gą darėsi kaskart skaitlin- 
gesnė. Jai reikėjo tokių, 
kurie kalbėjo, rašė ir skaitė 
lietuviškai bei angliškai. 
Bertha Bočkiūtė ėmėsi darbo 
kaip suaugusi. Dirbo ji, kiek 
tik laikas ir jėgos leido, so
cialistų sąjungoje. Greit 
įsijungė Į suaugusiųjų darbą, 
chorą, kuriame ir pati pra
dėjo dainuoti; taipogi vaidi

no, deklamavo sueigose.
Greit per visą Ameriką 

nubangavo masiški pažan
giųjų suvažiavimai, konfe
rencijos. Bertha renkama 
atstovauti kuriai nors savo 
apylinkės organizacijai. Ji 
vis labiau buvo užimta ap- 
švietos, meno, politiniais 
reikalais.

Netrukus susikūrė gar
sioji Amerikos Lietuvių dar
bininkų literatūros draugija. 
Berthai teko daug dirbti kuo
pų ir apskričių komitetuose, 
komisijose. Vėliau susikū
rė Lietuvių darbininkų susi
vienijimas - Bertha vėl ko
mitetuose.

Bertha Makutėnienė ir da
bar aktyvi pažangiosios 
Amerikos lietuvių visuome
nės veikėja.

A. GILMAN-GUTAUSKAS 
Jamaica, N. Y.

JAV
Iš “Gimtasis Kraštas”.

Jis yra vienintelis negras 
senatorius Kongrese. Jis 
paeina iš Bostono. Jis yra 
republikonas, bet ir jis stoja 
už imtis žygių prez. Nixona 
apkaltinti (impeach).

United Press International

Robert H. Bork
Ac/mg Attorney General

Jis dabar Nixono paskirtas 
veikiančiu generaliniu pro
kuroru, vietoje pasitrauku
sio Richardsono. Kaipo Jus
tice Departmento galva, jis 
žada ištikimai vykdyti Pre
zidento Įsakymus Watergate 
skandalo ir kitais reikalais.

3-ias puslapis

M. Petrausko jubiliejaus 
minėjimas
V. PETKEVIČIENE

VILNIUS. Tarybų Lietu
voje plačiai pažymėtos kom
pozitoriaus ir dirigento, pa
žangaus visuomenes veikėjo 
Miko Petrausko gimimo 
šimtosios metinės. Valsty
binės konservatorijos salėje 
įvyko jubiliejui skirtas vaka
ras, kuriame dalyvavo kul
tūros ir meno darbuotojai, 
visuomeninių organizacijų 
atstovai, studentai, M. Pe
trausko šeimos nariai, arti
mieji.

Organizacinio komiteto M. 
Petrausko šimtmečiui pami
nėti pirmininkas, respubli
kos nusipelnęs meno veikė
jas V. Laurušas kalbėjo apie 
didžiuli M. Petrausko Įnašą 
į lietuvių kultūros istoriją, 
papasakojo apie šiam jubi
liejui skirtus renginius. Pa
lūšėje, M. Petrausko tėviš
kėje, pastatyta Įspūdinga 
memorialinė kompozicija. 
Septynių metrų aukščio 
ąžuolinę lyrą puošia kompo
zitoriaus bareljefas ir už

Laiškas iš Lazdynų
šįmet Lazdynuose, nepa

lyginti su pernai metais, žy
miai gražiau ir patogiau. 
Visur šaligatviai jau išgrįs
ti, asfaltuotos gatvės, auga 
gėlės, o po pušaitėmis suo
leliai poilsiui. Prie mūsų 
namo statybininkai tik ką 
baigė savo darbus. Dėl smė
lio vargo jau nėra, jis jau 
po šaligatviais, po gėlynais, 
tarsi čia jo nei nebuvo.

Prie kiekvieno namo tele
fonai - automatai (Ji turi pri
vatinį savo bute. - J. M.), 
elektros šviestuvai, maši
noms stovėti aikštelės, skal
biniams džiovinti ir kili
mams dulkinti Įtaisyti rė
mai, vaikams žaidimo prie
monės, Įrengti smiltynai. 
Taigi, nepaprastai pagrožė- 
jo Lazdynai. O tas kalnas 
(Aukštuma. - J. M.)linkKa- 
roliniškių (Kur deginomės 
sauliutėje) pavirto miestu.

Išaugo labai gražūs aukšti 
namai, nepanašūs i Lazdy
nų. Dažnai pagalvoju, kad 
jūs pamatę, nepažintute tos 
vietos. Pūdymai - laukai 
pavirto miestu su moder
niškomis gatvėmis, kurio
mis važinėja troleibusai ir 
autobusai, mašinos. Karoli- 
niškese taip pat jau yra par
duotuvės, vaistinė, mokykla, 
darželis ir t. t. Visko neį
manoma aprašyti trumpame 
laiške, reikia pačiam savo 
akimis pamatyti.

ELENA URMONAITE 
P. S. Praeitais metais grį
žęs iš Lietuvos, tarp kitko, 
rašiau ir apie Lazdynų pies- 
kynus. Nebuvo patogu po 
tuos pieskynus “kapstytis”, 
ypatingai šlapias smėlis lip
davo prie batų kaip sniegas. 
Bet nieks už tai nepavyko. 
Pirmiausia reikėjo sutvar
kyti gyvenamuosius butus, o 
pieskynai, gatvės, šaligat
viai, galėjo palaukti savo 
eilės. Ir štai, ta “eilė” 
atėjo! Laiško autorė sako, - 
“Lazdynuose smėlis jau po 
šaligatviais ir po gėlynais 
palaidotas!”

Ir kas atsitiko su Karoli- 
niškėmis?! Ta visa aukštu
ma PAVIRTO MIESTU! 
“Išaugo labai gražūs aukšti 
pastatai, kurie net nepana
šūs Į Lazdynų pastatus”.

Praeitais metais, man ten 
viešint, viename kampe prie 
Lazdynų matėsi du ar trys 
dailūs pastatai, kuriuose jau 
žmonės gyveno, ir toliau J 
vakarus, kasamosios maši
nos kas dieną riaumojo. 

rašas: “Čia suskambaMiko 
Petrausko lyra”. Paminkli
nė lenta atidengta Vilniaus 
Valstybinėje filharmonijoje, 
kur 1906 metais buvo paro
dyta pirmoji nacionalinė 
opera “Birutė”. Jubiliejus 
taip pat paminėtas Kaune, 
Klaipėdoje, kituose Lietuvos 
miestuose.

Pranešėjas - menotyros 
mokslų daktaras akademikas 
J. Gaudrinas ir kiti kalbėto
jai plačiai nušvietė M. Pe
trausko gyvenimo ir kūrybos 
kelią. Po iškilmingos dalies 
ivyko kompozitoriaus kūri
nių koncertas, kuriame da
lyvavo operos ir baleto teat
ro solistai, televizijos ir ra
dijo komiteto choras.

Miko Petrausko 100-ųjų 
gimimo metinių proga visi 
respublikos laikraščiai ir 
žurnalai išspausdino šiam 
jubiliejui skirtus straips
nius. “Tiesos” laikraštis 
paskelbė Miko Petrausko 
laiškų Rojui Mizarai ištrau
kas.

Taigi, per apie metus lai
ko išaugo gražus moderniš
kas miestas, kurio gatvėmis 
“troleibusai, autobusai ir 
mašinos (automobiliai) dūz
gia”. Yra sakoma, kad tam 
tikėti, reikia savo akimis 
matyti. O jeigu pasiūlo ir 
matyti, tai ir neačiusgalima 
tikėti. Tikrai nenusivilsi!

JONAS MIKAILA

Krislai
(Atkelta iš 1 pusi.) 

jis pats to nesilaiko. Jis 
kovoja nė tik prieš komu
nizmą, bet ir prieš komu
nistus. Jis galvą guldo už 
kapitalizmą su visais jo iš-' 
sigimimais, žiaurumais, 
skriaudomis. Jis atleidžia 
ne tik kapitalistams, bet ir 
jų sistemai.*’

Kaip žinia, šis kardinolas 
per apie 20 metų gyveno 
Amerikos doleriais pasislė
pęs Jungtinių Valstijų am
basadoje Budapešte. Tai' 
puikus jam atlyginimas už jo 
paslaugas kapitalizmui.

Neseniai, rugsėjo 24 
dieną, iš gyvųjų tarpo išsi
skyrė buvęs ilgametis “Ke
leivio” leidėjas ir redakto
rius Stasys Michelsonas. 
Mirė sulaukęs jau gražaus 
92 metų amžiaus. Velionis 
iki pat mirties tęsė r ašinė- . 
jimą “Pasikalbėjimas Tėvo 
su Maikiu”. Čia jis ameri
kiniais klausimais buvo labai 
arti pažangiečių pozicijų. 
Jis labai atvirai ir aiškiai 
buvo nusistatęs prieš Viet
namo karą.

Prieš A n tr ą j į pasaulinį 
kara mes su menševikais c
buvome sudarę bendrą fron
tą prieš fašizmą Lietuvoje. 
Dažnai tekdavo suMichelso- 
nu susitikti ir tartis. Jis 
buvo daug sukalbamesnis už 
jo kolegą “Naujienų” redak
torių Pijų Grigaitį. Žino
ma, jis buvo tarybinės sant
varkos ir komunistų priešas, 
ir po karo Lietuvos klausi
mu “Keleivį” vedė “vaduo
tojų” nustatytomis gai
rėmis.

Ar prieš keletą desėtkų 
metų mes tikėjomės, kad su
lauksime tokių laikų, kada 
bijosime net ir dienomis pa
vieniais vaikštinėti gatvė
mis? Nežinai, kas iŠ kur 
tave užpuls, apiplėš ir gal 
dar peiliu nudurs ar nušaus.

Ir taip ne tik mūsų New 
Yorke, bet ir visoje Ameri
koje . . .
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vėliavos nešėjas tas

Cleveland, Ohio
Lietuvių Moterų klubo su

sirinkimas įvyko spalio 11 d. 
Dalyvavo gražus nariy būre
lis, taipgi ir keletas vyru. 
Pirmininkavo Mrs. Paltan. 
Valdybos raportai pateikti 
ir priimti.

Pirmininkė prisegė kar- 
sažą d. Stantus, kurios gim
tadienis įvyksta šį mėnesi. 
Taipgi buvo pagerbtas ir J. 
Žemaitis. Žemaičiai atnešė 
buketą gėlių. Draugai Sle- 
džiusai padovanojo buteli 
stiprios.

Priminta, kad draugės 
Kripas sveiksta, o Mrs. Ar- 
nažius svečiuojasi slaugių 
name Mantua, Ohio. Ligo
niams pasiustos kortelės, 
kad greičiau susveiktų.

Klubas ruošiasi kalėdi
niam parengimui , kuris 
įvyks gruodžio 13 d., 12 vai. 
Narėms pietūs bus veltui, 
pašaliniams po $1.50. Kvie
čia visus dalyvauti.

Klubas ačiuoja korespon
dentui ir paaukojo po $10 
“Vilniai” ir “Laisvei”.

Vietos demokratai pasili
ko be kandidato, kai pereita! 
savaitę jų
Carney, pralaimėjęs per
rinkimą, susirgo ir atsisakė 
kandidatuoti. Liga pablogė
jo, kai Darbo Federacija nu
tarė remti dabartini merą 
Ralph Perk. Carney atsi
sakymas smarkiai pritrenkė 
vietos demokratą biurokra
tus, kaip L. Stokes ir kitus. 
Jie daug zurzėjo apie laimė
jimus, dabar viskas niekais 
nuėjo.

Meras Perk yra papras
tas žmogus, gyvena 100 metą 
stuboje. Spauda stoja už 
Perk. Tiesa, jis laikos re- 
publikoną pozicijos ir ap- 

apgailestaujaAgnew padėties. 
Bet man rodos, su juo gali 
pasikalbėti kaip su lygiu, ne- 
reik be kepurės eiti, kaip pas 
kitus vadus. Bet apie politi
nes vagystes, tai vargiai ra
sis politikierius, kuris ne
supranta, kad ranka ranką 
mazgoja ir kartais ant muilo 
paslysta, kaip Agnew. Šioje 
sistemoje visuomet tokią 
buvo ir bus. Bet jaučiuos 
nuskriaustas, kai tokie moka 
taksą mažiau, negu aš.

J. P.

Klaidos pataisymas
“Laisvės” spalio 19 d. 

laidos Krisluose tilpo apie 
“autobiografuotą poezijos 
knygutę”. Turėjo būti: auto
grafuotą.

Hartford, Conn.
Mielieji hartfordiečiai ir 

svečiai kviečiami dalyvauti 
koncerte sekmadieni, spalio 
28, 1 vai. popiet, Laisvės 
choro salėje.

Klubietės stropiai ruošia
si pagaminti skanius pietus, 
o choras stengiasi geriau
siai pasirodyti su dainomis. 
Taipgi bus solo ir dueto dai
nininką. Kartu mums padai
nuos ir Irena Janulis iš 
Mass. Mes jos dainavimą 
labai mėgstame. Ji visuo
met puikiai pasirodo su savo 
dainomis.

Be to, Ieva Mizarienė žada 
atvažiuoti, turbūt ir daugiau 
svečią atveš iš New Yorko. 
Išgirsime jos kalbą apie Lie
tuvą ir kitką. Tikimės sve
čią iš Mass., Conn, ir dau
gelio šios apylinkės miestą.

Hartfordo Laisvės choras 
pakviestas dainuoti New 
Yorke “Laisvės” laikraščio 
metiniame koncerte lapkri
čio 11 d.

Todėl choristams svarbu 
lankyti pamokas, kad chorui 
būtą malonu gražiai padai
nuoti ant vietos ir New Yor

ke. Kiekvienam dainininkui 
garbė gražiai, meliodingai, 
be klaidą atlikti savo daina
vimą.

Dainuosime “Vilniuje žydi 
liepos”, daina graži, žavin
ga, skirta paminėti 650 metą 
nuo Vilniaus miesto įsteigi
mo. O. Vilkienė padekla
muos eilėrašti apie Vilnią.

Wilma Holis, choro mo
kytoja, stengiasi dainininkus 
ritmingai perduoti dainą 
jausmą, taipgi ji pati solo 
dainuos. Piano akomponistė 
Laura puikiai skambina. 
Teko girdėti skambinimą jos 
ir jos draugės surengtame 
“Debiute”. Jos skambino 
klasiškus ritmus ir padarė 
maloną įspūdi Laura Hol- 
beran ir Patricia Branback.

Tikiu, ši kartą būsite su
žavėti programa. Vietoje 
rudens, jausitės pavasario 
nuotaikose.

E. B.

Philadelphia, Pa.
AVARIJOS LIGOS

Spalio 20 d. turėjo įvykti 
svarbus, istorinis momen
tas. LLD 10 kuopos komite- 

buvo susitaręs su Balti-
morės LLD 25 kuopos drau
gais susitikti Philadelphijo- 
je ir sutvarkyti 6-tosios ap
skrities reikalus, nes jau iš
ryškėjo, kad apskrities toli
mesnis gyvavimas ir veikla 
neįmanoma, dėl veikliausią 
narią sveikatos negalavimą, 
ir bendrai dėl skaitlingo na
rią mirtingumo. . . Draugė 
J. Stanienė buvo pasižadėjusi 
savo automašina, atvežti 
baltimoriečiu komitetą į 
Philadelphiją. Bet jinai pati 
susirgo, ir ta svarbi konfe
rencija 6 apskrities veikėją 
buvo atidėta nenumatomam 
laikui.

Spalio 16 d. vakare drg. R. 
Merkis ramiai sėdėdamas 
prie televizoriaus klausėsi 
naujieną, o jo automašina 
stovėjo ant gatvės prie jo 
namą. Kažkokia moteris 
važiuodama smogė į Merkio 
mašiną, ir taip sužalojo, kad 
vargiai bus galima pataisyti.

Moteriškė teisinosi, kad 
jinai vengė užgauti žmogą, 
einantį skersai gatvę.

Žydai gydytojai, versli
ninkai ir bankieriai įgudu
siai verbuoja slauges ir 
siunčia į Izraelį. Sako, la
bai daug sužeistą karią, kad 
net jau stinga vietinių slau
gią. Sakoma, kad jauissiųs- 
ta pora desėtkų laisvanorių 
nursią.

“L” REPORTERIS

VARNA, Bulgarija. Čia 
įvyko 8-asis Pasaulio Darbo 
Uniją Federacijos kongre
sas. Suvažiavo daugiau kaip 
200 delegatą iš visą pasau
lio kontinentą. Federacija 
turi apie 150-milijoną narią.

Spalio 15 d., eidamas 73- 
uosius metus, mirė Lietuvos 
TSR nusipelnęs ekonomistas, 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos narys korespondentas. 
Vilniaus Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordino Valstybinio 
V. Kapsuko universiteto pro- 
f 'r.nrins, ekonomikos moksli)

Šauniai atžymėta Vilniaus 650-osios LIETUVOS PADANGĖJE
Kasmet Vilniaus miestą 

gausiai lanko turistai. 
Vaikščiodami per Vilniaus 
gatves, jie mato lyg ir mil
žinišką muziejų, stebėdami 
įvairaus stiliaus architektū
ros statybą, bet įvairias is
torines vietas. Senoji mies
to dalis byloja gilią senovę, 
o naujoji dalis parodo socia
listinės santvarkos laimėji
mus ir našuma. <

Šią metą birželio 28 dieną 
Vilniuje, Tarybą Lietuvos 
sostinėje, iškilmingai buvo 
atšvęstos Vilniaus miesto 
650-osios metinės, o šio mė
nesio 14 dieną, sekmadienį, 
New Yorko Moterą klubas 
taip pat surengė Laisvės sa
lėje šauną Vilniaus įkūrimo 
paminėjimą, į kurį atsilankė 
gražios publikos. Ją tarpe 
matėsi atvykęs su Tarybą 
Sąjungos delegacija į Jung- 
tinią Tautą Generalinės 
Asamblėjos sesijas Vytautas 
Zenkevičius ir “Moscow 
News” korespondentas 
Jungtinėse Tautose Apolina
ras Sinkevičius su žmona 
Zinaida. Buvo skelbta, kad 
šiame parengime dalyvaus 
ir Tarybą Sąjungos pasiunti
nybės Washingtone konsuli
nio skyriaus II-sis sekreto
rius Edmundas Juškys, bet 
gaila, jį sulaikė nuo atvyki
mo tarnybiniai reikalai.

SALĖS VAIZDAS
įėjus salėn, tuojau pajuto

me tą šventišką nuotaiką. 
Virš scenos kabojo mūsą 
dailininko Roberto Feiferio 
išpieštas įspūdingas plaka
tas, vaizduojantis Gedimino 
pilį, ir ant Tarybą Lietuvos 
vėliavos fono skaitėme: 
“Vilnius - 650”. Ant vienos 
sienos matėsi užrašas: 
“Vilniaus miesto vaizdai”, 
po kuriuo buvo iškabinti Vil
niaus miesto vaizdą frag
mentai. Kompozicinėje for
moje buvo išdėstyti Lietuvos 
T. S. R. architektūros foto
grafiniai paveikslai ir Tary
bą Lietuvos įžymiąją daili
ninką - grafiką kūriniu re
produkcijos: dail. JonoKuz- 
minskio lino ir medžio raiži
niai, dail. Petro Rauduvės 
lino raižiniai ir dail. Meči
slovo Bulakos sangvino (rudo 
paišelio) škicai. Visi šie 
tarybinių dailininką puikūs 
grafiniai motyvai vaizduoja 
Taryvą Lietuvos sostinę ir 
jo apylinkes įvairiuose Vil
niaus atstatymo perioduose.

Salimais, ant stalo, už
tiesto lietuviško rašto stal
tiesė ir papuošta juostomis, 
matėsi gintarinią išdirbinią 
bei lentelių iš Vilniaus mies
to motyvą. Čia ant sienos 
kabojo simbolinis Vilniaus 
miesto raktas su atitinkamu 
užrašu, kuris buvo įteiktas 
Ievai Mizarienei, kuomet ji 
praėjusią vasarą viešėjo 
Lietuvoje ir dalyvavo minė
tose iškilmėse.

PROGRAMOS EIGA
Vilniaus jubiliejaus pami

nėjimo programą pravedė 
Ieva Mizarienė, trumpai pri
simindama tą įspūdingą pa
minėjimą Vilniuje, kuris 
įvyko Sporto Rūmuose, da
lyvaujant įžymiausiems me
nininkams, profesionalams 
ir saviveiklininkams.

Po įvadinės kalbos, solis
tas Viktoras Bekeris jautriai 
padainavo: “Į tėvynę grįžt 
norėčiau”, “Home on the 
range” ir “Kur gimta pa
dangė”.

A. SINKEVIČIAUS KALBA
Žurnalistas Apolinaras 

Sinkevičius, kalbėdamas
apie Vilnių, pabrėžė, kad 
dirbant Jungtinėse Tautose, 

I jis sutinka labai daug kitų

Apolinaras Sinkevičius Moterą Klubo pirm. Ievai Mizarie- 
nel įteikia Vilniaus miesto mero Vyt. Sakalausko skirtą
Vilniaus sukaktuvinį medalį, 

tautų žmonių, kurie aplankė 
Vilnių. Susipažinę su mies
to aplinka ir istorija, sugrį
žę namo, savame krašte, jie 
atranda dalelę Vilniaus pa
našumo. Vilnius yra lietuvių 
tautos širdis. Ir tos širdies 
dalelę, vežioja Tarybų Lie
tuvos menininkai, keliauda
mi po pasaulį. Jie nepagai
li tos šilumos ir kitiems 
žmonėms.

Tęsdamas toliau, teigė, 
kad pasižiūrint į Vilniaus 
senamiesčio atstatymą ir 
naujų rajonų augimą, džiu
gina, kad prie šiandieninio 
Vilniaus grožio daug prisi
dėjo ir jaunoji karta. Tary
bą Lietuvos laikotarpyje jau
nimas inešė tikrai dideli < < 
auksini indėli. Ateis diena, < < ' 
kada reikės važinėti po Vil
nių su žemėlapiu, taip, kaip 
teko mokintis važinėti po 
New Yorką.

Baigdamas kalbą, miela
sis Apolinaras perdavė nuo 
Vilniaus miesto mero Vytau
to Sakalausko dovanėlę - iš
liedintą varinį medalį: vie
noje pusėje užrašas “Vil
nius”, o antroje pusėje Vil
niaus miesto reljefas - Auš
ros vartai ir Gedimino bokš
tas.

Po jo kalbos svetys pia
nistas Albinas Prižgintas 
paskambino dalelę Šopeno 
muzikos, tik gaila, kad labai 
trumpai. . . Tuo metu pri
siminiau mieląjį amžinos at
minties koncertmeisteri ė 
Gytį Trinkūną skambinant 
tuo pačiu pianinu, kuomet jis 
mums visą Šopeno valsą iš
liejo, ir dar akompanavo so
listei Giedrei Kaukaitei.

“Laisvės” redaktorius 
Antanas Bimba prisiminė 
savo pirmąjį po karo apsi
lankymą Lietuvoje 1946 me
tais, kuomet Vilnius buvo 

Dail. Robertas Feiferis buvo suorganizavęs Vilniaus paro
dą. Jis pagamino ir scenos užrašą “Vilnius - 650”.

S. Narkėliūnaitės nuotraukos

visiškai sugriautas. O nu
važiavęs Lietuvon antru kar
tu, 1966 metais, pamatė Vil
nių suklestėjusi. Didelė 
garbė lietuvių tautai ir ta
rybinei santvarkai už atlik
tus darbus ir numatytus atei
ties planus. Baigdamas ra
gino visus darbuotis “Lais
vės” vajuje.

Mūsą mieloji solistė Nel
lie Ventienė švelniai padai
navo: “Ko vėjai pūtė” ir 
“Kai aš grėbiau lankoj šie
ną”. Reikia žavėtis jos bal
su ir gabumais ne tik mene, 
bet ir kituose darbuose.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Tarybą Lietuvos Užsienio 
reikalą ministro pavaduoto
jos Vytautas Zenkevičius. 
(Jo kalba tilps kitame nume
ryje. - Red.)

Paminėjimo programą už
baigė Aido choras. Po va
dovybe mokytojos Mildred 
Stensler, padainuota: “Vil
nius”, “Rytmečio Žemė” ir 
“Vilniuj žydi liepos”, ©Mo
terų choras atliko “Šalis 
gimtoji”.

Tarybų Lietuvos sostinės 
Vilniaus 650-osios metinės 
buvo labai šauniai atžymė
tos. Garbė New Yorko Mo
terą klubui už taip rūpestin
gą triūsą ir suplanavimą.

APIE DARBUOTOJUS IR 
AUKOTOJUS

Po programos, svečiai 
vaišinosi klubo narią skaniai 
pagamintomis vaišėmis, ku
rias namuose pagamino šios 
narės: O. Čepulienė, K. Pe- 
trikienė, A. Juškevičienė, A. 
Petraitienė, I. Danilevičie
nė, A. Lupševičienė, T. 
Stočkienė, J. Lazauskienė, 
B. Keršulienė, O. Baįžars- 
kienė, N. lešmantienė ir H. 
Siaurienė.

ATNAUJINAMA SENOJI 
SPAUSTUVĖ

VILNIUS. - Čia pradėti 
“Vaizdo” spaustuvės, įkur
tos praėjusį šimtmetį, kom
pleksinio mechanizavimo 
darbai. Vyksta naujo trijų 
aukštą korpuso statyba. 
Jame įsikurs didelis ofseto 
spaudos cechas. Čia bus ne 
tik perkeltos vienos ir dvie
jų spalvų spausdinimo maši
nos, bet ir sumontuotas labai 
našus keturių spalvą ofseto 
agregatas. Naujame korpu
se įsikurs taip pat knygri
šykla su modernia automa
tine linija. Todėl žymiai pa
didės cecho produkcija.

SKRENDANTIEMS 
LĖKTUVU PAPIGINTI 
BILIETAI

VILNIUS. - Nuo 1973 m. 
spalio 1 d. iki 1974 m. gegu
žės 31 d. lėktuvai vės ke
leivius papigintais bilietais.

Pusę bilieto kainos moka 
aukštųjų mokyklų studentai 
ir parengiamąją kursu klau
sytojai, aspirantai, viduri
nių ir specialiąją mokyklų 
moksleiviai, karo mokyklą 
kursantai, taip pat jaunuo
liai nuo 15 iki 17 metų am
žiaus, skrendantys pagal 
kelialapius į sanatorijas. 
Tokias pat lengvatas gauna 
invalidai, kurie turi pensi
ninką pažymėjimą, leidžian
tį įsigyti papigintus geležin
kelio bilietus.

Darbininkai ir tarnauto
jai, vyresni kaip dvylikos 
metą mokiniai ir studentai, 
skrisdami nemažesnėmis 
kaip 15 žmonią grupėmis pa
gal mokyklą ir organizaciją 
pareiškas, taip pat asmenys, 
kurie skrenda pagal turisti
nius kelialapius, gauna 30 
procentą nuolaidą.

GRAŽĖJA KILIMŲ RASTAI

LENTVARIS. -Didelępa- 
klausą visoje šalyje turi lie
tuviški kilimai. Jie gamina
mi Lentvaryje. Respublikos 
taikomosios dalies meistrai 
yra sukūrę daug kilimų raš
tą, pasižyminčiu giliu na
cionaliniu koloritu.

Kūrybiška darbo nuotaika 
Lentvario kilimą fabrike 
įsivyravo trečiaisiais penk
mečio metais. Kilimų audė
jai įsisavino eilę naujos pro
dukcijos pavyzdžių, dirba

Atvežė lauktuvių iš Lietu
vos J. Augutienė ir J. Vare- 
sonas. Moterą klubas nuo
širdžiai dėkoja narėms ir 
svečiams už taip puikias ir 
gausias dovanas.

Virtuvėje dirbo N. Ventie
nė, N. lešmantienė ir O. Ba- 
barskienė. Prie stalų pa
tarnavo B*-JGeršulienė ir A. 
Yakštis. lŲ/Siaurienė dirbo 
prie įžangos bilietų, J. La
zauskienė ir N. Buknienė 
prie loterijos bilietėlių. Ki
tus darbus atliko J. Bernotą 
ir P. Venta. Gėlių atnešė 
K. Petrikienė, N. lešmantie
nė, A. Juškevičienė ir J. La
zauskienė. Moterą klubas 
visiems reiškia širdingą pa
dėką.

Moterą klubas taip pat 
reiškia gilią padėką daili
ninkui R. Feiferiui už nu
pieštą plakatą ir parodėlės 
sutvarkymą, dėkoja kalbėto
jams, Aido chorui ir solis
tams. Dėkoja svečiams už 
atsilankymą.

Tarybą Lietuvos sostinės 
Vilniaus 650 metą sukakties 
minėjimas pavyko labai pui
kiai. Tikime,kad apie tai 
nuskambės ir Lietuvos spau
doje.

H. FEIFERIENĖ 

pralenkdami grafiką. Nuo 
metą pradžios čia jau išaus
ta viršum plano 16 tūkst. 
kvadratinią metrą kilimų.

BUITIES MUZIEJUS ŠVĘS 
ĮKURTUVES<

KAIŠIADORYS. - I 176< 
hektarų teritoriją Rumšiš
kėse, kur steigiamas Lietu
vos TSR liaudies buities mu
ziejus, kraštotyros entu
ziastai per šešerius metus 
suvežė maždaug 7 tūkstan
čius eksponatą. Čia atgijo 
paskutinis ir vienintelis Lie
tuvoje žemaitiškas namas, 
aukštaitiško rėžinio ir dzū
kiško gatvinio kaimo frag
mentai. Muziejaus ekspozi
cija atskleis maždaug 200 
metą laikotarpio mūslj kraš
to žmonią buities lapą. Eks- , 
pozicija baigiama paruošti 
ir netrukus naujasis muzie
jus Švęs įkurtuves.

KOLŪKIO STIPENDININKAS

ZARASAI. - Valentas Po- 
šius, dar mokydamasis Bai- 
bią aštuonmetėje mokykloje, 
vasarą dažnai iš širdies pa
dirbėdavo gimtojo Zarasų f 
rajono “Pažangos” kolūkio 
laukuose. Kolūkio valdyba 
negalėjo nepastebėti jo po
linkių dirbti žemės ūkyje. 
Todėl jį, baigusį aštuonias 
klases, pasiuntė su ūkio sti
pendija į Antalieptės žemės 
ūkio technikumą. Ir vaiki
nas neapvylė. Mokosi tik 
labai gerai, gauna padidintą 
stipendiją. Po metą Valen
tas gaus žemės ūkio mecha
niko diplomą. O dabar jis 
dirba ūkyje javapiūtėje.

VIEŠĖJO VOKIEČIŲ 
ŽURNALISTAS

KAUNAS. - Dvi dienas 
Kaune viešėjo Vokietijos De
mokratinės Respublikos Er
furto apygardos laikraščio 
“Das Folk” skyriaus vedė
jas. VDR apygardos žurna
listą Sąjungos skyriaus pir
mininkas Robertas šmalva- 
seris. Kaune jis susipažino 
su Žemės ūkio projektavimo* 
instituto darbu, liaudies * 
meistrų darbais, lankėsi
M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje, prof. A. Žmuidzina
vičiaus kūrinių ir rinkinių 
filiale, Vitražo ir skulptūros 
galerijoje. Svečias F. Dzer
žinskio staklių gamykloje 
domėjosi precizinių staklių 
kūrimu ir jų gamyba, papa
sakojo apie Erfurto miesto 
mašinų gamybos pramonę.

R. šmalvaseris pabuvojo 
“Kauno tiesos” redakcijoje, 
domėjosi jos darbu, pasida
lino mintimis apie žurnalis
tinį darbą.

NAUJI SPORTO MEISTRAI

VILNIUS. Prieš 30 metą 
hitlerininką okupuotoje Lie
tuvoje buvo sukurtas vienas 
pirmąją liaudies keršytoją 
junginių - Traką Partizaną 
brigada. Apie 600 narsią 
tarybinių patriotą kovojo Rū
diškių ir Inkleriškės miš
kuose. Vien dalyvaudami 
garsiajame “bėgių kare”, 
jie nuvertė 45 hitlerininką 
karinius ešelonus, susprog
dino per 160 vagonų su ver
machto kareiviais ir gink
lais.

ULTRAVIOLETINIS 
ŽEMĖS VAIZDAS

Nematomais žmogaus akiai in- 
fraraudonaisiais spinduliais iš 
kosminio laivo „Apolona$-16" 
padarytomis nuotraukomis žemė
je aptiktos dvi plačios šviečian
čios juostos. Mokslininkai mano, 
kad ij švytėjimu sukelia elektros 
srovė, cirkuliuojanti aplink 2emę. 
Sprendžiant iŠ nuotraukos, žemu
tinė šviečianti juosta praeina tiks
liai magnetiniu planetos ekva
toriumi.
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Binghamton, N.Y.
LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Spalio 1 d. Sokol salėje 
Įvyko LDS 6 kuopos narių 
susirinkimas. Mažas skai
čius narių atsilankė. Visi 
kuopos valdybos nariai da
lyvavo, išskyrus vicepirmi
ninkę J. Braun, kuri dėl 
svarbių šeimos reikalų da
lyvauti negalėjo.

Kaip ir paprastai, susi
rinkimų pravedė kuopos pir
mininkė A. Maldaikienė.

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

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pranešė, kad šiuo tar
pu jos pareigose jokių svar
bių kuopos reikalų nėra.

Iždininkė Helena Pagiega- 
lienė pranešė, kad kuopos 
finansų stovis gerai veda
mas. Komiteto raportai 
priimti.

Mary Lynn pranešė, jog ji 
yra gavusi blankų iš laikraš
čio “Laisvės” Adm., pra
šant paremti laikrašti fi
nansiniai. Pranešimas 
priimtas. Po trumpo apkal
bėjimo vienbalsiai nutarta 
skirti iš kuopos iždo $10. 
Ir pavieniai prisidėjo: Ona 
Well u s $3, M. ir J. Lynn $2, 
A. Maldaikienė ir H. Pagie- 
galienė po $1. Kartu sudaro 
$17.

Kadangi pastaruoju laiku 
keli kuopos susirinkimai 
buvo neskaitlingi, tai susi
daro nejauki atmosfera mūsų 
kuopoje. Nejaugi nariai sė
dės sau ramiai ir leis kuopai 
prieiti prie suirimo? Drau
gai, tai neatleistinas daly
kas. Kiekvienas kuopos na
rys turėtų rimtai pagalvoti, 
kad nedalyvavimas susirin
kimuose gali privesti prie 
to, jog ir pati 6 kuopa gali 
pakrikti.

Sekantis LDS 6kuopos su
sirinkimas |vyks lapkričio 
5 d., Sokol salėje, 226 Clin
ton St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti.

ONA WELLUS 
Kuopos sekr.

Norwood, Mass.
Sekmadieni, spalio7diena 

LLD 9 kuopa turėjo savo gera 
rudenini parengimų - pietų 
banketų, M. Uždavinio rezi
dencijoje. Oras tų diena 
buvo geras, tai, apart vieti
nės publikos, suvažiavo 
mūsų mieli draugai ir drau
gės iš Bostono, Haverhillio, 
Brocktono ir kitų apylinkės 
miestelių. Ačiū visiems už 
atsilankymų ir paramų pa
rengimui. Parengimas vi
sais atžvilgiais pavyko labai 
gerai.

Šio parengimo pirmūnės- 
šeimininkės buvo Monika 
Trakimavičiene ir Stella Ra- 
kutlenė. Joms prisiėjo at
likti daug sunkaus darbo, kol 
paruošė skanaus maisto.

Laike pietų joms gelbėjo 
Bronė Prelblenė, Minnie 
K roll, Olga Zarubienė, A. 
Rakutis ir M. Uždavinis.

Už tų atliktų gražų darbų 
draugėms ir draugams tenka 
gražus ačiū.

Dėl šio parengimo buvo 
gauta gerų dovanų maistu, 
gėrimais ir kitais dalykais. 
Aukojo šie: Mary Semetis, 
Mary Sadauskienė, Ona Mar
kevičienė, Olga Zarubienė, 
M. Trakimavičlenė, S. Dru- 
žas ir Ona Klimienė. Vi
siems LLD 9 kp. vardu di
delis ačiū. Dovanų išleidi
me gražiai pasidarbavo Pe
tronė Žukauskienė.

Dar kartų ačiū visiems 
draugams ir draugėms už 
jūsų atliktų darbų ir dova
nas, taip pat svečiams už 
atsilankymų. M. UŽDAVINIS

St. Petersburg, Fla.
Spalio 6 d. LSC klubo sa

lėje Įvyko LLD 45 kp. mė
nesinis susirinkimas. Ji 
pravedė kuopos pirmininkas 
J. Mileris. Pirmiausia ty
los minute buvo pagerbti 
mirę kuopos nariai - Kazi
mieras Sholiunas ir Bene
diktas Salaveičikas.

Toliau sekė Valdybos ra
portai. Protokolų Sekr. Al
dona Alekniene perskaitė 
praėjusio susirinkimo tari
mus. Pirmininkas J. Mile
ris pakalbėjo apie kuopos 
veiklų, priminė, kad nuo da
bar mūsų pobūviai vyks kiek
vienų šeštadieni,.

Vincas Paulauskas iš Eli
zabeth, N. J., apsigyveno 
St. Petersburge. Jis persi
kėlė j mūsų 45 kp.

SPAUDOS REIKALAI

“Laisvės** vajus prasidė
jo spalio 1 d. sukėlimui $15,- 
000 Fondo. “Laisvės” vaji
ninkas yra Povilas Alekna.

Chicagos “Vilnies” vajus 
prasidėjo rugsėjo 1 d. “Vil
nies” vajininkas yra Jonas 
Stančikas. O Kanados 
“Liaudies Balso” vajininkas 
Valys Bunkus.

Verutė Kasparienė sugrį
žo iš Chicagos. Ji paprašy
ta mums pakalbėti. Sakė 
esanti labai patenkinta savo 
viešnage. Perdavė geriau
sius linkėjimus nuo “Vil
nies** kolektyvo mūsų klu- 
biečiams ir LLD nariams. 
Ačiū jiems.

KELETAS ŽODŽIŲ APIE 
BENĮ SALAVElClKA.

Jis gyveno Tampa, Fla. 
Jis visuomet atvykdavo i 
mūsų pobūvius. Jis buvo 
LLD 45 kp. narys ir klubo 
garbės narys.

B. Salaveičikas buvo nu
vykęs Chicagon aplankyti 
savo dukreles. Ne po.ilgam 
tenai staiga susirgo ir mirė.

Prieš mirsiant jis prašė 
savo dukrelių, kad jam mi
rus, jos pasiųstų pinigų i 
St. Petersburgų, kad jo pri
siminimui 45 kp. ir klubo 
nariai turėtų pietus. Jo pra
šymą dukros išpildė. Pie
tūs Įvyko spalio 10 d. LSC 
salėje. Susirinko abiejų 
draugijų nariai, ir buvo sve
čių iš Miami - M. ir J. Kar
ceriai. Pietūs buvo liūdni. 
Buvo kalbų. Visi kalbėtojai 
apgailestavo netekus nuošir
daus liaudies draugo. Išsa
mių kalbų pasakė V. J. Val
ley, kadangi jiedu buvo geri 
bičiuliai nuo pat jaunystės,

kartu veikė pažangos judėji
me. Plačiai apibūdino jo 
nuopelnus darbo žmonių ge
rovei.

Klubo ir 45 kuopos nariai 
reiškia gilia užuojautą jo liū
dinčiai šeimai.

LSC KLUBO VEIKLA
Rugsėjo 13 d. klubo salėje 

Įvyko klubo mėnesinis susi
rinkimas. Ji pravedė Prez. 
Valys Bunkus. Pirmiausia 
tylos minute pagerbtas mi
ręs klubo narys Benediktas 
Salaveičikas. Toliau sekė 
Valdybos raportai. Proto
kolų sekr. Al. Aleknienė per
skaitė praėjusio susirinki
mo tarimus.

V. Bunkus pateikė platų 
raportų. Sakė, kad darbas 
buvo sunkus ir atsakom in- 
gas. Tačiau mūsų namo 
vidus ir iš lauko išpuoštas 
gražiai, ir mes galime pasi
didžiuoti.

Prie užbaigimo darbų, va
dovaujant V. Bunkui, dirbo 
šie klubiečiai: V. Paulaus
kas, P. Smilgis, St. Sarkiū- 
nienė, P. Bunkus, J. Rūbas, 
J. Sarkiūnas, J. Stančikas, 
J. Keller, Ben. Kasparas, 
J. Bakšys, T. ir J. Lukai.

DOVANOS KLUBUI

Al. ir P. Aleknai apsodino 
gražiais medaliais namo 
priešakĮ. Niujorkietis Vik
toras Bekeris pagamino ir 
prisiuntė elektros migtu- 
kams viršelius. Geras klu- 
bietis Įteikė $10 klubui.

V. Bunkus širdingai dėko
ju visiems.

Iš T. Lietuvos Vacys Rei- 
meris prisiuntė sveikinimą 
mūsų klubui nuo “Gimtasis 
Kraštas” kolektyvo. Širdin
gas ačiū jiems.

Klubo ir kuopos narys Jur
gis Gendrėnas išvyko i ligo
ninę dėl akies operacijos. 
Linkiu sėkmingai ja pergy
venti.

Malonu buvo matyti mūsų 
pobūvyje Heleną ir Pranų 
Vaitkus. Pranas po rimtos 
širdies operacijos atrodo 
gražiai. Sakė, kad jaučiasi 
gerai. Linkiu Pranui būti 
tvirtam ir ilgai gyventi.

PRANEŠIMAS

Lapkričio 10 d. Įvyks iš
kilmingas klubo atidarymas. 
Turėsim svečių iš tolimes
nių miestų. Laukiame sve
čių iš Miami. Pietūs bus 
pateikti 12 vai. Programą 
išpildys chorai ir solistai.

Vieta: 314 15 Avė. South. 
Prašome visus isitėmyti.

V. B-NE

"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Si syki M. Svinkūnienė gražiai pakėlė vardų Connecticut < 
valstijos. Brooklyniečiams padėjo Jonas Lazauskas ir 
Margaret Cowl (Kavaliauskaitė), kuri Įrašė du nauju skai
tytojus Lietuvoje. J. Jaskevičius kol kas vienas palaiko 
Worcester! - bravo jam. Baltimore išgelbėjo O. Kučiaus- 
kaitė su 8 atnaujinimais. Repšienė gražiai pasirodė su 9 
atnaujinimais ir aukomis. Miami valstijų padėjo ant listo 
Helena Mankauskienė. J. K. AWinas Įstojo i vajininkus 
Detroito garbei ir prisiuntė du naujus skaitytojus. Law
rence moterys irgi gražiai pradėjo veikti prisiųsdamos 
12 atnaujinimų.

' * * *
Aukų Į fondų gauta sekamai:
Iš Miami solistė Helen Mankauskienė prisiuntė blanką 

su $107. Aukotojai sekami:
Frank ir Helen Mankauskas 
Joe Balčiūnas . . . . . . . 
J. W. ir S. Thomson . . 
Walter Mirulonsy . . . 
Paul Pytel .... 
John Finenco . . ♦ 
R. ir J.Ivanausky 
Joe from Brooklyn 
Izabelle Jackim . . 
Julia Danault . . . 
Stanley Grublin . . 
J. ir M. Kanceriai 
Leo Krowley . . . 
Peter Gasper . . . 
Eva Purlis ....

o o

o

o
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Hartford, Conn

SPAUDAI PAREMTI

pietūs ir koncertas
rengia

Lietuvių Moterų Klubas ir Laisvės Choras

sekmadieni, spalio 28 d., 1 vai. popiety
$50.00 

10.00 
5.00 
5.00 

00 
00 
00

5 
5 
5 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
1.00 
1.00

G

S
o

o

H.

$20.00 
20.00 
16.00 
11.00 
10.00 
10.00 

. 10.00 
10.00

* * *
E. Repšienė iš So. Boston, Mass, prisiuntė blanką su $107. 

Aukojo:
L. D. 2 kuopa . . 
ir F. Graham . .
Kvietkas ..... 
Kazlauskienė . . 
Baltušis ..... 

Shukis ......
Plutiene...............
Žekonienė .......* * *

“Laisvės” Šerus aukojo Juozas Lietuvninkas, Worces
ter, Mass, vertės $10.00 ir M. Svinkūnienė prisiuntė Kle
mentinos Yenkeliūnienės “Laisvės” šėrus vertės $10.

* * *

9 9

Nuo kitų gauta:
L. L. D. 75 kp., Miami, Fla., per J. Kancere . 
Juozas Budris, Chicago, Ill. ........... 
Jurgis Waresonas, Brooklyn, N. Y. ..... . 
L. L. D. 198 kp., Oakland, Cal., per V. Trask 
A.

o

ir P. Cesnikai, New Kensington, Pa. .... . 
D. S. 10 kuopa, New Kensington, Pennsylvania, 

per P. Cesnikiene . . .
Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. . . . 
Sukackienė, Maspeth, N. Y. ..... . 
Thomas, New Kensington, Pa. ..... 

Frances Witkowsky, Ossining, N. Y. .... 
Ona Dobilienė, Brooklyn, N. Y. ..... . 
Jonas Eitutis, Cleveland, Ohio ....... 
Anastazija Paukštienė, Miami, Fla. .... 
Peter Cibulski, Warrior Run, Pa. .... . 
E. Paulauskienė, Worcester, Mass. .... 
Antanina Karalienė, Anchorville, Mich. . . 
Viola Venskūnienė, Brooklyn, N. Y. ... . 
Josephine Augutienė, Cliffside, N. J. ... 
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y. ...... 
L. D. S. 142 kuopa, Pittsburgh, Pa. .... 
J. Vaicekauskas, Binghamton, New York 

W. Keršulio gimtadienio) 
Elenor Sungailienė, Oceanside, L. I., N. Y. 
J. Lietuvninkas, Worcester, Mass. .... 
J. Umaras, Detroit, Mich. ......... 
J. Umaras, Detroit, Mich, (antra karta aukojo) . 
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md. 
O. Dudonis, Worcester, Mass. . 
S. Kutelis, Waterbury, Conn. . . 
B. Kiudulienė, Oakville, Conn. . 
Ida Ablazienė, Oakville, Conn. .
Agnes M. Yureff, St. Petersburg, Fla. . 
Konstancija Mugianienė, Oakland, Cal. . 
John Bagdon, Detroit, Mich. ....... 
J. Petrus, Nashua, N. H. ....... . 
A. Shupetris, Lawrence, Mass. ..... 
W. Yonauskas, Brooklyn, N. Y. . . . . . 
Paul Zunaris, Lantana, Fla. ..... .
J. Melvidas, Methuen, Mass. ...... 
Wm. Yokubonis, Waterbury, Conn. . .. „ 
Ona Spakauskas, Worcester, Mass. . . . 
A. Večkys, Haverhill, Mass. ......
K. Kiziulis, Lawrence, Mass. ...... 
Juozas Lipskis, Detroit, Mich. ..... 
Chas. Pakush, Akron, Ohio .......

Po $1.00: Anna Norkus, Detroit, Mich
rence, Mass.; P. Aleksonis, Lawrence, Mass 
konis, Lawrence, Mass.; P. Milius, Lawrence, Mass 
Penkus, Lawrence, Mass.; S. Shlakis, Lawrence, Mass.; 
A. Butėnas, Nashua, N. H.; P. Maroza, Waterbury, Conn.; 
A. Balčiūnas, Waterbury, Conn.; O. Zuraitienė, Oakville, 
Conn.; F. Petrauskas, Shrewsbury, Mass.; M. Buchy, 
Worcester, Mass.; D. Žemeikis, Worcester, Mass.; A. 
Naruševičius, Worcester, Mass.; J. Skeltis, Worcester, 
Mass.; A. Wasiliene, Worcester, Mass.; J. Sabaliauskas, 
Worcester, Mass.; M. Grigūnas, Norwood, Mass.; Elzbieta 
Kurulienė, Stoughton, Mass.; Anthony Gaballs, Lynbrook,
L. I.; J. V. Marozas, Miami, Fla.

* * *
Per ši laikotarpi aukų gavome $870.50. Iki šiol fondui 

surinkta $4,392.50.

o

O

o

o

o o

o

157 Hungerford St. Hartford, Conn.

Bus <>,ui pietų.-, ir graži meninė programa. 
Kviečiame visus "ordo ir apylinkės lietuvius. 
Tikimės, t” jei sv< čiv ir iš toliau, c

)

CLEVELAND, OHIO

Anna Eitutis
Mirė 

1972 m. spalio 22 d.

Jau vieneri metai prabėgo nuo mirties mano 
mylimos žmonos. Liūdime jos visa šeima.

JONAS EITUTIS

UNION, N. J.

Mirus

$108.00
100.00
50.00

, 50.00
21.00

(proga

9

Onai Adomaičiutei Bečienei
1973 m. spalio 4 d.

Reiškiame širdingų užuojautų jos vyrui Ignui, 
dukrai Genevieve Wallace ir visiems giminėms 
ir artimiesiems!

20.00 
15.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00

J. M. MAŽUKNAI, 
o. marcinkieviCienE 
E. PABARCIENE

Pašvitiniečiai

UNION, N. J

Mirus

Onutei Bečienei
Reiškiu gilių užuojautų jos vyrui Ignui ir dukrelei 
Genutei.

Connecticut vajininkai ..................................................  1,781
Brooklyno vajininkai............................    1,444
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. . ...................... 1,196
Baltimore, Md. (J. Stanienė) ........... 986
E. Repšienė, So. Boston, Mass. .......... 782
New Jersey vajininkai .......................................  574
S. Rainard-G. Shimaitis, Brockton, Mass. .... 537
A. Shupetris-S. Penkauskienė, Lawrence, Mass. . 494
Miami, Fla. (A. Švėgžda) ............. 430
J. K. Alvinas, Detroit, Mich.....................  350

if * * *
V, SutkienS-V. Trask, Oakland-San Francisco . . 316
P. Alekna, St. Petersburg, Fla. ................................. 304
M. Uždavinis, Norwood, Mass. .......... 280
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa..................  274
Binghamton, N. Y. vajininkai ........... 236
Philadelphijos vajininkai .............. 228
P. Cesnikiene, New Kensington, Pa. ........ 196
Long Island vajininkai.................. ...........................  . 156
L. Tilvikas, Easton, Pa................................................... 76

* * *

OQO

9

O

10.00 
10.00 
9.00 
8.00 
8.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50• • 9

J. Rudis, Law-
P. Baltuš-

S.

K. J. YENKELUN 
Waterbury, Conn.

CARLE PLACE, L. I.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano mylimo gyvenimo draugo

Vincento Kazlausko
Mirė

m. spalio 25 d.1961

fe

f

Tai toks stovis buvo mūsų vajininkų su spalio 19 dienos 
pabaiga. Kaip žinote, pirmieji dešimts jau skaitomi i lai
mėtojų grupę, bet tai gali dar daug pasikeisti iki pabaigos 
vajaus.

♦ * *
Dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

ii
Gamta atskyrė ji nuo mūs užgesindama jo gy

vybės žiburėli. Mes likome giliame liūdesyje iš 
kurio niekada neišeisime.

Jau suėjo dvyliktieji metai kai jis ilsisi aukšta
me kalnelyje, apsuptame žaliais medeliais, pa
puoštame baltais nekaltybės ženklais.

Prisimename ji su meile, pagarba ir su liūde
siu širdyje. Lai būna jam ramu ilsėtis.

ANNA KAZLAUSKIENE -
Gyvenimo draugė 
sūnus ir Seimą
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THE REV DAVID GARCIA

Spalio 15 d. tūkstančiai 
antifašistų pripildė Town 
Hall, kur buvo pagerbti mi
rusieji Čilės Prezidentas 
Allende ir pasauliniai gar
sus poetas Pablo Neruda. 
Kartu buvo pagerbti ir fa
šistų nukankinti demokrati
niai kovotojai. Tarp dauge
lio įžymių kalbėtojų buvo ir 
puertorikietis kunigas David 
Garcia, kovotojas už savo 
šalies nepriklausomybę. 
Kompartijos gen. sekr. Gus 
Hali pareiškė, kad JAV im
perialistai sudarė suokalbį 
ir padėjo versti Čilės liau
dies valdžią.

Vakarinėje miesto dalyje 
dentistas James Johnson vi
kriai susidorojo su trim plė
šikais. Atėmęs iš jų revol
verį, vieną pašovė ir pa
šaukęs policiją atidavė juos 
areštuoti.

Rugpiūčio mėn. vidutiniai 
pietūs keturių šeimai jau 
kainavo $8. Kaina pakilo 
$1.38. Rugsėjo mėn. dar 
aukščiau maisto kainos pa
kilo.

Policistas James J. Far
ley rastas kaltu už išprie
vartavimą 15 metų mergai
tės. Jam gręžia 12 metų 
kalėjimas.

Katalikų mokyklų mokyto
jai baigė streiką su laimėji
mu. Jiems algos žymiai pa
keltos.

Turizmas į Izraelį ir ara
bų šalis dabar, karui siautė
jant, beveik visai užsidarė, 
iš Vidurio Rytų turistai da
bar skubinasi namo.

Ernest Morales gavo 
$180,000 atlyginimo iš
Bronxo municipalės ligoni
nės, kur jo žmona, pagim
džiusi 8-ąjį vaiką, kraujavo 
iki mirties. Tai buvęs li
goninės tarnautojų apsileidi
mas.

Per šiuos 8 mėnesius kri- 
minalizmas subvėse padidė
jo 26.4%.

Senas šio miesto moterų 
‘kalėjimas nugriautas, kaip 
nebetinkamas kalinėms jame 
būti.

RE P.

Sveikina
Advokatė Stefanija Masytė 

ir jos mamytė Teofilė atos
togauja Kalifornijoj. Jos 
rašo iš San Francisco:

“Sveiki visi! Esame San 
Francisco, oras puikus. Jau 
buvome Yucaipa ir San Die
go, o dabar vyksime į Los 
Angeles ir po to važiuosi
me namo”,

* * *
Bronė Salinaitė praleido 

kelis mėnesius Europoje, 
daugiausia Italijoje, o grįž
tant į namus buvo sustojusi 
ir Šveicarijoje. Aišku, ji ap
lankė ir dainininkę Konstan
cija Menkeliūnaitę Milane, 
kuri įteikė per ją $10 “Lais
vei”. Dėkojame.

IEVA

Apie Aidochorą Pramogų Kalendorius
Sekantį penktadienį choro 

pamokos neįvyks, nes mo
kytoja Mildred Stensler ir 
aidietės Adele Lupševičienė 
ir Tessie Stočkienė išva
žiuoja vienai savaitei Euro
pon.

Jos aplankys Italiją, Ispa
niją ir Jugoslaviją. Aišku, 
jos turės progos susipažinti 
su skirtingų tautų gyvenimu, 
pamatyti įdomias istorines 
vietoves. Laimingos kelio
nės!

iĮ: ij: ijs * *

Aido chorą aplankė malo
nūs svečiai. Į praėjusias 
pamokas atsilankė buvusieji 
aidiečiai Vera ir Valys Bun- 
kai, kurie dabar gyvena St. 
Petersburg, Fla. Jie žada 
paviešėti New Yorke iki pir
mųjų dienų lapkričio.

Po pamokų buvo vaišės. 
Atsisveikinome su Mildred, 
Adele ir Tessie. šia proga 
Vera ir Valys papasakojo 
apie pažangiųjų lietuvių vei
klą St. Petersburg mieste, 
apie naujai ištaisytą Senior 
Citizen Club, kurio atidary
mas įvyks lapkričio 10 die
ną.

Dėkojame draugams Bun- 
kams už dovanas ir tikime, 
kad neužilgo vėl susitiksime. 
Na, o gal įvyks ir taip, kad 
Aido choras nuvažiuos į St. 
Petersburg padainuoti.

* * * *
Aido choro garbės nariai 

E. Sungailienė ir Fr. Maži- 
lienė paaukojo po $5. Dėko
jame.

* * * *
Nellie Ventiene ir Walter 

Kersulis savo gimtadienių 
proga pavaišino aidiečius. 
Linkime abiem geriausios 
sveikatos ir ilgiausių metų.

‘h. F.

Serga
Petras Višniauskas-Jones 

sunkiai serga. Atrodo, kad 
jį ištiko smūgis (stroke) jam 
išėjus pasivaikščioti spalio 
8 d. Jis randasi Long Island 
College Hospital, Brooklyne, 
kambarys 62.

Buvo manyta, kad gal jį 
užpuolė chuliganai, bet tai 
ne tiesa. Pas jį rado visus 
jo pinigus ir nei jokių ap- 
daužymo žymių.

•
Kancy Levanas guli 

Greenpoint ligoninėje. Ji, 
kaip jau buvo rašyta, užpuo
lė chuliganai jo namuose ir 
smarkiai sumušė.

Linkime abiem draugam 
greit susveikti.

IEVA MIZARIENĖ

Svečiai iš Floridos

J, Siurbos nuotrauka
Praeitą pirmadienį mus aplankė buvę niujorkiečiai žy

mūs veikėjai Verutė ir Valys Bunkai. Abudu labai gerai 
atrodo ir kuo geriausioje nuotaikoje. Trumpai mums pa
pasakojo apie St. Petersburgo draugus ir jų puikią veiklą 
ypač “Laisvės” ir visos pažangiosios spaudos gerovei. 
Perdavė mums jų linkėjimus.

Mielieji svečiai apsilankymo proga apdovanojo “Lais
vę” $50. Didelis, širdingas ačiū.

Verutė ir Valys dalyvaus šį sekmadienį filmų rodymo 
parengime Laisvės salėje. Jiems čia bus proga susitikti 
su daugeliu kitų laisviečių.

RE P.

AMELIA YOUNG

IRENA JANULIENĖ VICTOR BECKER NELĖ VENTIENE

ELENA BRAZAUSKIENĖ

Lietuviški apmastymai Niujorke
RAŠO ALMUS ŠALČIUS

KODĖL NERAŠO, 
NEKALBA?

Tiek metų viso pasaulio 
interesams tarnavęs Sueco 
kanalas jau 7 metai užblo
kuotas. Jei benzino kaina 
taip kyla, tai ne vien dėlto, 
kad šeikai ir didžiosios naf
tos bendrovės nori pasipini
gauti. Milžiniški tankeriai 
stumiasi aplink Afrika. Bet 
ar pastebėjote, kad apie tai 
tyli “laisvoji” spauda, tele
vizija ir radijas?

NEĮTIKĖTINAS 
SPEKTAKLIS

Penktadienio vakaro Jery 
Fordo paskelbimo spektaklis 
Baltuose Rūmuose po deka
dos kitos rodomas teatruo
se ir televizijoje, kaip bu
vusi neįtikėtina fikcija! TV 
ekranuoe: salės priangyje 
“visiška balsų dauguma” iš
rinktas rezidentas aktorius 
išpūtė krūtinę, nutaikė šyp
seną ir koja kojon su Prezi

“Laisvės” Metinis Koncertas
ĮVYK S

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 
solistais ir pilnu autobusu, bus ir mūsų 
vietinis Aido Choras su solistais.

Laukiame ir tikimės svečiu iš tolimiau- <
šių kolonijų.

dentiene išžygiavo sa- 
lėn. . „paskelbti naujo Vi
ceprezidento pavardę. Nei 
žodžio nepasiaiškino rinkė
jams, kas atsitiko, kodėl 
kraštą privedė prie šios ne
laimės! - Grojo orkestras, 
linksmai šypsojosi ir plojo 
dauguma demokratų ir res
publikonų kongresmenų ir jų 
leidės, Prezidentas mosika
vo, pirštais rodės, vaiši
no. . . Gal ne vienas išei
vis klausė: ar tai šita yra 
Amerika, kurios ieškojo kaip 
ištroškęs vandens oazėje? 
Tokio Kauno profesoriaus 
našlė ana diena itikinė- < c <
jo: . jau geriau žiūrėk, 
kad vaikai laisvai lietuviškai 
šnekėtų! Labai greit ateis 
diena, kada mes maldausime 
giminių Lietuvoje kvietimo 
grįžti namo. . .”

Teismai vienas po kito 
reikalauja Nixoną pasiaiš
kinti, lyg jis yra nepalygi
namai sunkiau nusikaltęs 
negu buvęs Viceprezidentas 
Agnew. Bet jis, Nixonas 
drįsta siūlyt mums pradėt iš 
naujo! Lyg tie, įsitikinę 
savo teisumu prieškarinės 
Lietuvos žurnalistai ir val
dininkai, dabar šiandieninės 
Amerikos piliečiai, kurie 
dar ir šiandien teisia kitas 
valstybes, net tautiečius tė
vynėje, mokina juos kas yra 
laisvė, teisė, demokratija, 
žmonių gerovė! . .

(Nustebino, kad Amerikos 
viešosios opinijos formuo
tojai veįk nerado nieko ne
paprasto penktadienio cirke: 
Užtai pradžiugino “N. Y. 
Timeso” kolumnistą Antho
ny Lewis pirmadienį redak
toriaus Salisbury “Op-Ed” 
lape pasakymas: “Negi 
amerikiečiai nesupranta kas 
darosi? Ar tai mūsų šalis? 
Viena yra aišku. Ričardo 
Nixono vertybės nėra Ame
rikos vertybės. Jeigu yra 
kitaip, tai užmirškite, kad 
kalbame apie tą pačią Ame
riką! Vieną kartą nustokime 
įtikinę save, kad p. Nixonas 
kaip nors pasikeis, kad jis 
prisiderins prie senosios 
Amerikos svajos apie pa
žangią teisingumu besiva
dovaujančią visuomenės 

tvarką. Čia yra jo charak
terio problema. Penktadie
nio spektakliu Nixonas paro
dė, kad jis pasikeisti nega
li”.

Lewis, dabar, su Wickert, 
vienas iš įžvalgiausių Ame
rikos publicistų, baigia: 
“Amerikiečiai kažkaip ven
gia minties, kad jie turės 
savąjį Prezidentą pašalinti. 
Atrodo, kad to išvengti ne
bus galima. Iki Nixonas liks 
Prezidentu, prisimintina, ką 
sakė Edgaras Šekspyras 
“Karalius Lyras”:

“THE WORST IS NOT 
SO LONG AS WE CAN SAY, 
“THIS IS THE WORST”.

POPULIARĖJA 
irenos griežes kūriniai

Neseniai Brocktone, Mas
sachusetts, Vyčių kuopa mi
nėjo sukaktį - buvo surengta 
rinktinė “Contemporary
American Lithuanian Art 
Show”. Architektūriniai
įdomiam Dailės Centre įvy
kusioje parodoje dalyvavo: 
D. Ramanauskaitė, R. Vie
sulas, Adomas Varnas, A. 
Vizgirda, V. K. Jonynas, kiti. 
Bet muziejaus Prezidentas 
dr. N. Gould, rašo vietinė 
spauda, Meno Centro nuola
tiniai kolekcijai išrinko ir 
nupirko niujorkietės tapyto
jos Irenos Griežė-Jurgele- 
vičiūtes didelį darbą “An
troji Diena” (iš ciklo “Pa
saulio Sutvėrimas”). Ir pa
sakė: Muziejus didžiuojasi 
savo kolekcijoje dabar turė
simas “SUCH A FINE RE
PRESENTATIVE OF CON
TEMPORARY LITHUANIAN 
ART”.

Japonija kooperuos 
su Tarybų Sąjunga

Tokijas. Japonijos prem
jeras Tanaka, grįžęs iš pa
sitarimų Maskvoje, pasakė, 
kad Japonija sutiko koope
ruoti su Tarybų Sąjunga Si
biro projektų išvystyme.

Tanaka tvirtina, kad kope- 
r avim as su Tarybų Sąjunga 
žymiai prisideda prie taikos 
pasaulyje išlaikymo.

Jungtinės Valstijos taipgi 
pirmiau sutiko tuo klausimu 
kooperuoti su Tarybų Sąjun
ga.

Iš laiškų
Gerbiamieji,

Su susidomėjimu skaitome 
“Laisvę”, kurią atsiųsti pa
sirūpino Artūras Petriką. 
Jam dėkojame.

Norime pasveikinti mūsų 
mielą sesę, Artūro motiną 
Katriną Petrikienę aštuo
niasdešimtųjų gimimo me
tinių proga, palinkėti stip
rios sveikatos, energijos, 
geros nuotaikos.

SESERS AGOTOS SEIMĄ 
iš Tytuvėnų 

1973.X.16

Viešnia iš Lietuvos

Ieva Mizarienė, Jadvyga 
Monstvilaitė ir AnnaYakštis

J. Siurbos nuotrauka

Spalio 17 d. pas mus į 
“Laisvę” užėjo Jadvyga 
Monstvilaitė, biologijos 
mokslų daktarė, profesorė 
Lietuvos Žemdirbystės 
mokslų tyrinėjimo instituto 
Vokės filiale.

J. Monstvilaitė yra mums 
gerai žinomos ir artimos 
Giedrės Kaukaitės, Vilniaus 
operos solistės, motina.

Buvo labai malonu dar 
kartą sutikti mielą viešnią 
(su ją buvau susitikusi Vil
niuje) ir pristatyti drau
gams, kurie tuo laiku buvo 
“Laisvės” ir L. D. S. pa
stogėje. Gaila, kad d. Monst
vilaitė negalėjo pabūti ilgiau 
pas mus, bet džiugu, kad nors 
tiek galėjome pasimatyti.

J. Monstvilaitė atvyko į 
svečius pas gimines 45 die
noms. Ji atvyko į Massa
chusetts ir Connecticut val
stijos ir Toronto, Kanadoje. 
Vykdama į namus, gavo lei
dimą pabūti New Yorke ke
lias valandas. Ją atlydėjo 
Vytautas Beleckas.

IEVA MIZARIENĖ

S P A LIO 28 D.

Ozone Parke Laisvės sa
lėje filmy 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 
piety, 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
lonijų tą dieną laikyti laisvą.

LAPKRIČIO 18 D.

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

"Laisvės” 
direktoriams

Direktoriy posėdis įvyks 
antradienį, spalio 30 d., 2 
vai. po piety, Laisvės name.

A. RAINIENE 
Sekretorė

VyksįHartforda
Sekmadienį Ieva Mizarie- 

nė, “Laisvės” administra
torė, vyks į hartfordiečių 
koncertą su Arturu Petriką 
ir Katrina Petrikiene. Tiki
mės, kad koncertas bus šau
nus, ir kad suvažiuos iš visą 
Connecticut apylinkių lietu
viai.

RE P.

Dėkojame
Mirus mūsų tėveliui Ignui 

Sutkui, dėkojame visiems jo 
ir mūsų draugams bei bi
čiuliams už dalyvavimą šer
meninėje, už palydėjimą į 
kapus, už gėles ir už visokią 
kitą paslaugą bei prisimini
mą.

Ypatingą ačiū norime tarti 
Ievai Mizarienei už kalbą, 
pasakytą šermeninėje ir prie 
kapo. Jos šilti žodžiai atne
šė mums ramumą šioje 
skaudžioje valandoje.

Norime išreikšti padėką 
August Funeral Home direk
toriams už gražią ir malo
nia “tvarką”. Taipgi gėko- 
jame Vytautui Beleckui už 
paruoštus pietus patylėju
siems mūšy tėvelį į amžiną 
poilsį.

Dukra - BEATRIČĖ 
Anūkai -

ANTANAS IR IZABELLĖ
Proanūkiai

Advokatai smerkia 
Čilėje skerdynes

Tarptautinė Demokratinių 
Juristų Sąjunga, Tarptauti
nė Žmoniškumo Teisių Są
junga ir Tarptautinis Katali
kų Juristų Judėjimas pripa
žįsta, kad Čilės militarinė 
junta visaip naikina savo 
oponentus, net nesigailėda
ma kulkų.

Šios trys tarptautiniai pa
skelbusių advokatų grupės 
smerkia skerdynes ir ragina 
visus demokratinius žmones 
darbuotis, kad Čilėje teroras 
būtų sulaikytas. ?
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