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KRISLAI
SEKMADIENI,

SUSITIKSIME
KUR JUOS NUVEDĖ. o . 

ČILIEČIŲ BALSAS 
DABAR AIŠKU
TOKIS TOKĮ PAŽINO. . . 
NIEKAS NEIŠEIS

A. Bimba

SĮ sekmadieni Maspethe 
Lietuvių Piliečių Klubo salė
je mūsų metinis koncertas. 
Tikimės gražios publikos. 
Malonu bus susitikti su drau
gais ir bičiuliais. Su kai 
kuriais nesimatėme per iš
tisus metus. •

•
Kiniečiai giriasi, kad jie 

esu kairiausi iš kairiausių, 
daug kairesni už Tarybų Są
jungos, Amerikos ir kitų 
kraštų komunistus. Bet štai 
kur tas jų “kairumas” juos 
nuvedė. Jie jau pripažino 
Čilės kruvinoji fašistini rė
žimų, kuris masiniai tebe- 
skerdžia komunistus, socia
listus ir visus pažangiečius.

Daugelis net kiek žmoniš
kesnių kapitalistinių valdžių 
pripažinimo tiems žmogžu
džiams dar nėra suteikusios.

•
Čilės Komunistų Partija 

išleido pareiškimų ir krei
pimųsi j pasaulio liaudį. Ji 
sako, kad Čilės socialistų- 
komunistų koalicinę valdžių 
nuvertė Jungtinių Amerikos 
Valstijų valdžia ir biznio 
interesai. Militaristų klika 
yra jų papirktas Įrankis.

Čiliečiai prašo visų kraštų 
darbo liaudi jiems padėti 
šioje sunkioje valandoje. 
Viena tokios pagalbos forma 
yra masiniai protestai prieš 
militarinio režimo vedama 
terorų.

Dabar aišku, kodėl ana 
dienų Prezidentas NixOnas 
apsivertė aukštyn kojomis tų 
juostelių (“tapes”) klausi
mu. Kietai ir viešai paža
dėjęs Jokių tyrinėtojų nepri
leisti prie jų, staiga taip pat 
viešai pasakė, kad jis jas 
teismui atiduoda. Pasirodo, 
kad svarbiausios dvi juoste
lės, kurios jį inkriminuotu 
yra “dingusios”, o kitos 
septynios yra bevertės, jam 
nepavojingos.

Skaitau ir juokiuosi. Chi- 
cagoje menševikų “Naujie
nų“ parengime meninę pro
gramų išpildė vyčiai!

Žmonės sako: “Toks toki < 
pažino ir į svečius pavadi
no”.

Austrijos sostinėje eina 
pasitarimas arba derybos 
tarp NATO ir Varšuvos Pak
to šalių dėl Europoje suma
žinimo ginkluotų jėgų.

Socialistinės šalys siūlo, 
kad abiejų frontų jėgos būtų 
lygiai nukirstos. O N A'r o 
šalys, kurioms vadovauja 
Jungtinės Valstijos, reika
lauja, kad Varšuvos Pakto 
šalys savo jėgas susimažin
tų beveik dvigubai daugiau.

Socialistinės šalys taip pat 
siūlo sumažinti visas milita- 
rines jėgas, jų tarpe ir bran
duolines, ir oro, ir vandens, 
o kapitalistinės šalys nori

Coxo atleidimas sukėlė 
didelę audrą

Demokratų Partija laimėjo 
miesto rinkimus

Washingtonas. Nixono at
leistas specialus prosekiu- 
torius Cox dabar liudija 
Watergate komitetui, kad 
Watergate skandalo tyrinėji
mas buvo beveik baigtas ir 
tik reikėjo gauti iš Nixono 
pasikalbėjimų juosteles. Kai 
buvo pareikalauta juostelių, 
tai Nixftnas atstatė Coxa ir 
kartu generalinio prokuroro 
pavaduotojų Wm. Ruckel- 
shausą. Tik vėliau sutiko 
juosteles priduoti teismui.

Ruckelshaus dabar paste
bi, kad juostelės gali būt 
sufabrikuotos, todėl jos rei
kia patikrinti elektroniniais 
aparatais.

Coxo atleidimas sukėlė vi
soje šalyje didžiausia audrų. 
Atrodo, kongresas neprita
ria, kad Nixonas paskirtų 
naujų specialų prosekiuto- 
rių. Kongresas nori, kad 
teismas paskirtų toki žmo
gų, kuris būtų bešališkas.

Reikalavimai pašalinti 
Nixonu iš Prezidento vietos 
visai nemažėja.

•
BATAVIA, N. Y. Dviejų 

automobilių susidūrimo 
metu žuvo 5 žmonės, kiti 
buvo sužeisti.

5milijonai parašų 
Afrikos paramai

Chicago. Nacionalinė an- 
tiimperialistinė konferenci
ja nutarė Jungtinėse Valsti
jose surinkti mažiausia 5 
milijonus parašų, reikalau
jant amerikiečių paramos 
kovose prieš imperializmų 
ir kolonializmų Afrikoje.

Konferencija reikalauja 
nutraukti prekybinius ryšius 
su baltųjų rasistų valdomo
mis Pietų Afrika ir Rodezi- 
ja, taipgi ir su Portugalija, 
kuri tęsia karų prieš afrikie
čius.

Budės užtaiką
Germantown, Ohio. Dau

giau kaip tuzinas įvairių tai
kos grupių atsiuntė konfe- 
rencijon daugiau kaip 200 de
legatų.

Konferencijos dalyviai nu
sitarė šiuo metu nerengti 
masinių demonstracijų, bet 
visada budėti už taikų, reika
le susisiekti su kongresme
nais ir senatoriais tikslu iš
laikyti pasaulyje taika.

•
MALTOS Generalinė dar

bininkų unija skelbia Čilės 
laivams boikotų.

Liberalai laimėjo
Montrealas, Kanada. Que

bec provincijos parlamenti
nius rinkimus vėl laimėjo 
Liberalų partija, iškovoda
ma 90 vietų arba 55% visų 
balsavusių.

Seperatistų Quebecois, 
partija, kovojanti už atsisky
rimų nuo Kanados, gavo 29% 
balsų.

kalbėti tiktai apie sumažini
mų paprastų žemės jėgų, tai 
yra tiktai armijų.

Blogina su Tarybų 
Sąjungasantykius

Washingtonas. Nixono ad
ministracijos pareigūnas 
P. M. Flanigan pareiškė, 
kad Nixonas nori šiuo metu 
sulaikyti svarstymų biliaus, 
kuris suteiktų Tarybų Sąjun
gai daugiau lengvatų preky
boje su Jungtinėmis valsti
jomis.

Flanigan sako, kad pirma 
reikia arabų ir Izraelio kon
fliktų išrišti, tik tuomet 
svarstyti apie suteikimų Ta
rybų Sųjungai palengvinimų 
prekyboje.

Dabar matosi, kad Nixonas 
yra linkęs bloginti santykius 
su Tarybų Sąjunga ir daugiau 
padėti agresoriui Izraeliui.

Siūlo Prezidento 
rinkimui bilių
Washingtonas. Kongres- 

manę Bella Abzug siūlo nau
jo Prezidento rinkimui 1974 
metais bilių.

Abzug nurodo, kad Konsti
tucija suteikia piliečiams 
teisę išrinkti naują Prezi
dentų ir Viceprezidentų, 
kuomet jų vietos yra tuščios.

Dabar Viceprezidento vie
ta tebėra tuščia, nes Nixono 
siūlomas Fordas nėra užgir- 
tas. O jeigu Nixonas būtų 
atstatytas, tuomet abi vietos 
pasiliktų tuščios.

Taikos delegatai 
smerkė Nixoną

Maskva. Taikos Kongrese 
Jungtinių Valstijų delegatai, 
bendrai su daugeliu kitų de
legatų, smarkiai kritikavo 
Prez. Nixona, kam jis be 
jokio reikalo paskelbė visų 
amerikiečių militarinių jėgų 
mobilizacija ir budėjimą. 
Toks Nixono žygis, delega
tai nurodė, sudaro rimtą tai
kai pavojų, grūmoja pasau
liui atominiu karu ir blogina 
tarptautinius santykius.

Brežnevas pasakė, kad jis 
tikisi, jog taikos jėgos yra 
labai galingos ir galės ap
saugoti taika. Tik dabar 
svarbiausia likviduoti Vidu
rio Rytų konfliktą.

Studentai ragina 
atstatyti Nixoną

Washingtonas. Šimtai stu
dentų piketuoja Baltuosius 
rūmus. Jie reikalauja nieko 
nedelsiant atstatyti-i mpy-
činti Prez. Nixona. I sosti- < <
nę vis daugiau ir daugiau 
studentų atvyksta su rezo
liucijomis už Nixono atsta
tymą.

Šimtai tūkstančių telegra
mų, reikalaujančių atstatyti 
Nixona, pasiekia kongres
menus ir senatorius. Ta 
klausima kongresinis juridi
nis komitetas jau svarsto.

BUENOS AIRES. Dviejų 
Argentinos laivų susidūrime 
Rio de la Plata žiotyse žuvo 
25 žmonės.

Kauno J. Janonio fabriko produkcija toli žinoma už 
Tarybų Lietuvos ribų. Kauniečių pagamintame popieriuje 
spausdinami visi tarybiniai enciklopediniai leidiniai.
NUOTRAUKOJE: pamainos viršininkas Leonas Vedekis 
ir brigadininkas Algimantas Motiejus tikrina pagaminta 
popieriaus kokybę. M. OGAJAUS nuotrauka

NA UJIENOS IŠ LIETUVOS
SKAMBI MEDIKIIJ DAINA

ŠILALE. Centrinėje ligo
ninėje jau apie dešimti metų 
susibūręs moterų vokalinis 4 <
ansamblis. Pasisekimo su
silaukia vaikų ligų skyriaus 
vedėjos gydytojos J. Zobe- 
lienės ir laborantės V. Bau
blienės duetas. Medikių at
liekamas liaudies ir lietuvių 
tarybinių kompozitorių dai
nas seniai pamėgo tiek Ši
lalės, tiek aplinkinių rajonų 

i gyventojai.
!PAMOKA PO. . o 25 METŲ

RADVILIŠKIS. Tą popie
tę i Šeduvos vidurinę mo
kyklą skambutis sukvietė ne
mažą buri moksleivių, ku
riems jau daugiau kaip po 
keturiasdešimt. Mokytojas 
D. Kazlauskas, įėjęs į klasę, 
pasakė:

- Pirmąją pamoką pradė
sime. Pirmąją pamoką po 
25 metų. „ .

Anykščių J. Biliūno vidu- 
i r Ine s mokyklos mokytojas D. 
Kazlauskas prieš ketvirtį 
amžiaus buvo Šeduvos gim
nazijos aštuntos klasės auk
lėtojas. Gavę brandos ates
tatus, abiturientai pasižadė
jo po dvidešimt penkerių 
metų vėl susitikti. Ii' štai 
jie toje pačioje klasėje, kur 
kažkada mokėsi.

šioje abiturientų laidoje 
buvo ir poetas V. Bložė, so
listas P. Bilevičius, akto
rius J. Jučas. Mokslo drau
gų tarpe yra gydytojų, teisi
ninkų, partinių darbuotojų, 
ekonomistų. Ir visi jie dė
kojo mokytojams už tai, kad

Naujaslietuvis darbuotojas 
tarybinėje ambasadoje

Washingtonas. - Kaip ži
nia, per paskutinius kele
rius metus Tarybų Sąjungos 
Ambasados konsuliariniame 
skyriuje darbavosi Edmun
das Juškys. Bet jo tarnybos 

i laikas baigiasi. Jo žmona 
su vaikais jau senokai Vil
niuje. Jis pats, matyt, jau 
pakėlęs “sparnus” grįžti į 
tėvynę.

| išvedė juos į platų gyvenimo 
i kelią.

Šeduvos gimnazijos šios 
abiturientų laidos vardu kal
bėjo Žaslių vidurinės mo
kyklos direktorius K. Zup- 

| kus, Radviliškio rajono Aug- 
i menų aštuonmetės mokyklos 
direktorė T. Žukienė, Higie
nos instituto vyr. mokslinė 
bendradarbė E. Čapkevičie- 
nė, dailininkė G. Gontienė, 
gydytoja J. Zalencienė ir 
kiti.

DIPLOMAI-ŽEMES ŪKIO 
SPECIALISTAMS

KAUNAS. Naujai Žemes 
ūkio akademijos absolventų 
laidai įteikti diplomai, šią 
aukštąją mokyklą šiemet 
baigė 240 žemės ūkio spe
cialistų, jų tarpe 55 neaki
vaizdininkai.

į respublikos žemdirbių 
šeimą įsilieja 131 žemės 
ūkio mechanizacijos specia
listas, hidromelioratorių 
gretas papildė 69 specialis
tai su aukštuoju išsilavini
mu.

Devyni absolventai dieninį 
skyrių baigė su pagyrimu. 
Jų pavardės įrašytos į Gar
bės knygą. Tai hidromelio- 
ratoriai Benjaminas Visgau- 
dis, mokęsis visus studijų 
metus vien labai gerai, Ze
nonas Rimkus, žemėtvarki
ninkės Vida Kaunelytė ir 
Laima Katkevičiūte, žemės 
ūkio mechanizacijos inžinie
riai Henrikas Novišinskas, 
Valentinas Vaičius, Juozas 
Jaškevičius, Antanas Božis 
ir Tadeušas Mickevičius.

Džiugu, kad jo vietą užims 
kitas lietuviu tautos sūnus.<
Jis su žmona jau Washingto
ne. Tai Rimgaudas Mali
šauskas. Tai taipgi jaunas, 
dar tik 35 metų vyras, bai
gęs Vilniaus valstybinį uni
versitetą ir Maskvoje Vi
suomenes mokslu akademi
ją. O jo žmona Nijolė yra 
anglų kalbos dėstytoja.

Tikrai nepaprasta balsų 
dauguma Demokratijos par
tijos kandidatai laimėjo 
miesto rinkimus. Daugelis 
to nesitikėjo. Abraham 
Beamc, per paskutinius 23 
metus buvęs miesto iždinin
ku, išrinktas miesto majoru, 
Goldin - iždininku (kontxw- 
lieriumi), o Paul O’Dwyer - 
miesto tarybos pirmininku. 
Beam e surinko net 57 pro
centus visų paduotų balsų. 
Taigi, po daugelio metų New 
Yorko miesto valdžia su
grįžta į taip vadinamos 
“Tammany Hall” mašinos 
rankas. Beamc yra žydų kil
mės žmogus, tai žydu kil
mes piliečiai didelėje dau
gumoje balsavo už jį dar- ir 
dėlto. Bet taipgi, sakoma, 
italų kilmės piliečiai per 
rinkimus pasviro jo pusėn ir 
už jį balsavo.

Laimėjęs rinkimus Beame 
pareiškė, kad jo misija bus 
suvienyti visus miesto gy
ventojus išsprendimui labai 
sunkių miesto problemų. 
Prašo visus jam tose pa- 
stangose'padėti.

Naujieji miesto valdinin
kai vietas užims su pradžia 
metų.

PRAGA. Tarptautinė Žur
nalistų Organizacija pasiun
tė Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui Waldhei- 
mui raginimą apsaugoti už
sienio žurnalistus nuofašis- 
tinio persekiojimo Čilėje.

AFL-CIO redakto
riai gina Čilės unijas

Bal Harbour, Fla. ALF- 
CIO spaudos redaktoriai iš
leido savo pareiškimą, ku
riame pasmerkia militaris
tų juntos padarytą pervers
mą Čilėje, taipgi jie pasisa
kė už gynimą Čilės darbo 
unijų, kurias fašistiniai ge
nerolai paskelbė nelegalė- 
mis.

Daugiau kaip 60 redaktorių 
pasiūlė panašią rezoliuciją 
tarptautiniam darbo unijų 
spaudos redaktorių susirin
kimui ir AFL-ClOkonvenci- 
jai.

WASHINGTONAS. Civi
linių teisių komisijos susi
rinkime negras kunigas John 
I. Cobb aiškino, kad rasiz
mas iš pietinių valstijųišsi- 
plėtė po visą šalį. Ragino 
griežčiau kovoti prieš rasine 
diskriminaciją visur, kur tik 
jis pasirodo.

Militarizmas skan
dina Izrael (skolose

Washingtonas. Kongresi
niai rekordai rodo, kad Iz
raelis išleidžia militari- 
niams reikalams 41% viso 
savo biudžeto. Jo skolos, 
siekia daugiau kaip du bili
jonus dolerių, daugiausia 
Jungtinėms Valstijoms.

Izraelis yra labiausia mi
litarizuota šalis pasaulyje. 
Gyventojai priversti mokėti 
aukščiausius taksus pasau
lyje.

Korupcijatarp 
amerikiečių Laose

Vientiane, Laosas. Pa
tirta, kad kai kurie Jungti
niu Valstijų ambasados pa
reigūnai slaptai pardavinėjo 
militarinius reikmenis.

Tokia korupcija buvo to
leruojama tarp 1970 iki 1973 
metu ir sudarė nuo 7 iki 8<
milijonų dolerių biznio, tvir
tina buvę ambasados parei
gūnai H. F. Mushett ir R. F. 
Newman.

Panaši korupcija buvo 
praktikuojama Amerikos 
ambasadose Tailande ir ki
tur.

WASHINGTONAS. United 
Brewery darbininkų unija 
susijungė su tymsterių 
unija.

Prasta mokyklose 
tvarkadaug kainuoja

Syracuse, N. J. Gub. 
Rockefellerio paskirtas ge- 

j nėr alinis mokyklų inspekto-
■ rius D. Klepak dabar repor- 
i tuo ja, kad New Yorko val- 
į stijoje prasta mokyklose 
i tvarka kainuoja taksų mokė- 
įtojams milijonus dolerių į
■ metus.

Klepak nurodo, kad labai 
dažnus mokytojų išlikimas 
iš darbo ir kitų mokytojų 
samdymas juos pavaduoti 
kainuoja milijonus dolerių. 
Taipgi yra ir kitos mokyk
lose netvarkos, kuri galima 
pašalinti ir sutaupyti milijo
nus dolerių.

•
NEWARK, N. J. Spalio 24 

d. esant tirštoms migloms 
ant Turnpike susikūlė 65 

j automobiliai. Didžiulėje 
! avarijoje žuvo 9 ir sužeista 
Į 40 žmonių.

Mirė maršalas

SEMYON BUDENNY

Maskva. Mirė maršalas 
S. Budenny 90 metų amžiaus, 
pasižymėjęs daugiausia po
revoliuciniame kare prieš 
kontrrevoliucionierius, ir 
svetimų šalių interventus.

Maršalas buvo iškilmingai : 
palaidotas. Brežnevas, Ko
syginas ir kiti TSRS vadai 
laidotuvėse dalyvavo.
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Skandalas ant skandalo!
Sakoma, “juo giliau į mišką, tuo daugiau medžią“. 

Lygiai taip dabar ir su tuo Watergate skandalu. Viena po 
kitos aikštėn kyla naujos šunybės, apgavystės, suktybės. 
Štai vėliausia su tomis Prezidento Nixono pažadėtomis 
teismui pavesti juostelėmis (“tapęs“), kuriose yra prašy
ti jo slapti pasikalbėjimai su pagalbininkais ir kabineto 
nariais. Buvo pranešta ir skelbiama, kad randasi net de
vynios tokios juostelės. Bet kai reikėjo jas teisėjui įduo
ti, beliko tik septynios. Dviejų nebėra. Ir nebėra svar
biausių, kurios Įveltų patį Nixoną j nešvankų skandalą. 
Dingo kaip ugnyje. “Visi“ ieško ir niekas jų nesuranda. 
Vieni naujieji Prezidento padėjėjai aiškina, kad kai ėjo 
Prezidento pasikalbėjimas su John Dean ir John Mitchell, 
staiga sugedęs aparatas ir pasikalbėjimas nebuvęs įrašy
tas | juostelę. Kiti gi sako, kad aparato aparatoriams ne
pastebėjus, juostelės būtų išsibaigusios ir aparatas buvęs 
tuščias. Stebuklas!
• Su tokiais aiškinamais ieškoma kvailių, kurie aiškinto
jais tikėtų.

Kaip ten nebūtų, vėl naujas tyrinėjimas. Kaip su tomis 
juostelėmis įvyko? Kur jos iš tikrųjų randasi? Kaip ir 
kas jas nukniaukė?

Galimas daiktas, kad tikros tiesos niekados Amerikos 
žmonės nesužinos.

Bet jie patys kalčiausi!
Žinoma, labai gerai, kad Amerikos Darbo Federacijos- 

Ihdustrinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) šiomis die
nomis įvykęs suvažiavimas pareikalavo, kad Prezidentas 
Nixonas rezignuotų. Taipgi gerai, kad George Meany da
bar jau sušilęs kritikuoja Prezidentą ir jo vadovybę.
•' Bet mūsų darbo unijų biurokratai turėtų atsiklaupę ant 
kelių muštis į krūtinę ir prašyti Amerikos žmonių, ypač 
darbo unijų narių atleidimo, kad jie juos suklaidino ir ap
gavo per rinkimus, kad jie prisidėjo prie Nixono išrinki
mo antram terminui. Šimtui procentų teisingas Amerikos 
Komunistų Partijos pirmininkas Henry Winston, kai jis 
kaltina mūsų darbo unijų judėjimo vadus, pirmoje vietoje 
ji; lyderi George Meany, už šią Amerikos žmonių nelaimę. 
Kaip tiktai jų nepateisinamas nusistatymas padėjo Repu- 
blikonų partijai vėl laimėti rinkimus ir Išrinkti Nixoną 
tokia balsų dauguma. Vietoje išstoti prie republikonųkan
didatus ir sudaryti bendrą frontą su pažangiąja visuomene 
•išrinkimui kito Prezidento ir kito Viceprezidento, jie pa
reiškė, kad jie “nesikiša“ i rinkimus, kad jie laikosi 

-“neutrališkai“ šiuose rinkimuose ir t. t. Septyniolika 
milijonų AFL-CIO narių tapo sudemoralizuoti, jų balsai 
pasidalijo, dauguma priėjo išvados, kad jų vadai iš tikrųjų 
nori, kad rinkimus laimėtų Nixonas. Štai kas daugiausia 
padėjo jam taip lengvai laimėti tokią balsų daugumą.

Bet, žinoma, veltui tikėtis iš George Meany ir jo kolegų 
prisipažinimo prie klaidos. Veltui tikėtis, kad jie viešai 
prisiimtų didelę dali atsakomybės už palikimą valdžioje 
senosios vadovybės su Nixonu priešakyje.

Juk keista, ir ...juokinga...
. Kai šie žodžiai pasieks skaitytoją, veikiausia jie jau bus 
pasenę/ veikiausia visas reikalas jau bus praėjęs. Bet 
pastaba reikalinga.

J<alba eina apie paskyrimą specialaus prokuroro užimti 
Xie tą Archibald Cox, kuris buvo pašalintas, nes neklausė 
■Prezidento Nixono įsakymo “per daug toli neiti“ tyrinėji
me Watergate skandalo, ypač nesigilinti i Prezidento vaid
menį tame skandale. Vėl Prezidentas skiria naują tyrinė
toją.

Senatorių dauguma teisingai reikalauja, kad ji paskirtų 
federalinis teisėjas John J. Sirica, ir kad jis nebūti; pri
klausomas nuo Nixono valios, kad turėti; laisvas rankas 
tęsti tyrinėjimą kaip jis geriausia išmano.

Tik įsivaizduokime: Prezidentas skiria tyrinėtoją tyri
nėti Prezidentą!

Nejaugi senatoriai Nixonui nusileis ir priims jo paskirtą 
naują tyrinėtoją?

Atkirtis priešams

Mūsų draugų urugvajiečių 
laikraščio “Darbas“ redak
cija savo vedamajame spa
lio 20 d. sako:

“Mūsų ideologiniai prie
šai sako, kad mūsų laikraš
tis “DARBAS“ yra Komu-, 
nistinis. Laikraštis “DAR
BAS“ yra toks, kokie esame 
mes. Nuo emigracijoje gy
venančių lietuvių naciona
listų, antitaryblninkų ir vi
sokių antikom unistų bei at
žagareivių skiriamės tuo, 
kad nesam priešingi Lietu
voje tarybinei santvarkai,

Canada, Lat Amer., per year, >10 00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months >5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, >&50

kas yra Lietuvos Liaudies 
reikalas. Skiriamės nuo na
cionalistinių tautos atplaušų 
ir tuo, kad mes už bendra
darbiavimą su Lietuvos 
žmonėmis, kad mes džiau
giamės jų laimėjimais taip, 
kaip džiaugiamės viso pa
saulio darbo žmonių laimėji
mais kovose už didesnes al
gas, geresni gyvenimą. Ski
riamės nuo nacionalistų ir 
tuo, kad mes esame antlfa- 
šitai. Be to, skiriamės dar 
ir tuo, kad Lietuvos Liaudis 
gerbia, įvertina mūsų visuo
meninį judėjimą, o naciona
listus smerkia kaip tautos 
priešus“.

Kas Icq rašo ir sako
PRISIPAŽINIMAS, KAD JIE 
MELUOJA

Klerikalinėje spaudoje 
kasdien rėkiama, kad Tary
bų Lietuvoje ne tik kunigai, 
bet ir tėvai esą žiauriausiai 
baudžiami už mokymą vaikų 
poterius kalbėti. Betgi 
Brooklyno “Darbininkas“ 
(spalio 26 d.) džiaugiasi:

“Kiekvieneriais metais 
pirmajai komunijai ruošiasi 
didelis vaikų skaičius. Pa
vyzdžiui, Anykščiuose ruo
šiasi kasmet apie 150 vaikų, 
Švenčionyse - apie 200 valkų, 
Prienuose - apie 300 vaikų, 
Marijampolėje - apie 500 
vaikų. Nerajoninėse dides
nėse parapijose pirmajai 
komunijai kasmet rengiasi 
apie 100-120 vaikų. Ma
žiausiose parapijose pir
mąją komuniją priima 15-30 
vaikų“.

Šiurpulingi skaičiai

Šiomis dienomis spaudoje 
pasirodė Amerikinės Vėžio 
Draugijos pranešimas. 
Jame pilna tiesiog šiurpu
lingų duomenų apie mirimus 
nuo vėžio. Sakoma, kad atei
nančiais metais nuo vėžio 
mirs apie 355,000, jeigu ne
laimingieji būtų buvę pradė
ti gydyti vos vėžiui pradėjus 
apsireikšti. Gal dėl nepa- 
stebėjimo vėžio ligos simp
tomų, gal dėl apsileidimo 
bei atidėliojimo gydymosi, 
jie buvo sunaikinti.

Pasirodo, kad anksti vėžį 
pastebėjus ir skubinantis su 
gydymų, galima tą mirtiną 
gyvybės priešą nugalėti. 
Šiandien pat, sako Draugijos 
pranešimas, yra 1,500,000 
amerikiečių, gražiai gyve
nančių, kurie buvo Išgydyti.

Vėžio Draugija apskai
čiuoja, kad su pabaiga šių 
metų vėžio liga bus mirę 
349,000 amerikiečių. 1974 
metais būsią išgydyta apie 
218,000 amerikiečių, susir
gusių vėžio liga. Draugija 
sako siekianti pakelti metinį 
išgydymų skaičių iki 327,- 
000.

Žinoma, kur kas daugiau 
amerikiečių būtų galima iš
gelbėti nuo mirties vėžiu, 
jeigu būtų lėšų gydymo pa
stangas padvigubinti ar pa
trigubinti. Deja, tų lėšų 
nėra, nes jas suėda ginklavi- 
masis ir kiti militarizmo 
reikalai.

TARYBINE TECHNIKA 
ESANTI STEBINANTI. . .

Smetonlninkas Bronius 
Aušrotas, matyt, nesutinka 
su tais savo kolegomis, kurie 
sapalioja nesąmones apie 
Tarybų Sąjungą, kad būk ji 
esanti atsilikusi nuo kapita
listinių kraštų moksle ir 
technikoje. Antai, kalbėda
mas “Dirvoje“ (spalio 26d.) 
apie žydų-arabų karą, jis 
sako:

“Vakariečių žvalgybos 
beveik nieko ligi dabar neži
nojo apie S A-6 buvimą. Ma
noma, kad JAV arsenaluose 
dar nėra lygios šiai sovie
tiškai raketai. Si elektro
niškai vairuojama raketa yra 
judri karo pabaisa, vežama 
ant gana greitos traktorinės 
platformos; sakoma, kad joje 
yra sutelkta patys moderniš- 
kiausi ligi dabar mokslui 
žinomi tolimo vairavimo 
įrengimai! Gi amerikiečių 
tokio pat pobūdžio raketa 
Hawk yra tik neišsivystęs 
SA-6 pusbrolis. JAV karo 
lakūnai šios priešlėktuvinės 
raketos dar nebuvo sutikę 
Vietnamo karo metu: ši ra
keta gali nušauti lėktuvą ar 
jis skristų keliolika metrų 

virš žemės paviršiaus ar 
11-kos kilometrų aukštyje. 
SA-6 naudojasi radaru, nu
taikydama i priešo lėktuvą 
ir suradusi taikinį paleidžia 
savo raketas į atskrendant! 
lėktuvą: ši operacija užsi
tęsia tik keletą sekundžių.
x Lygiagrečiai su SA-6 
priešlėktuvine raketa, kuri 
decimavo Izraelio aviaciją, 
arabai naudojo Sovietų pa
gamintą Snapper prieštanki
nę raketą. Ji yra vairuoja
ma, tiksliai, laidais į taiki
nį iš maždaug kokio 1,5 km. 
atstumo. Si raketa yra su
naikinusi apie 300 Izraelio 
tankų“.

ATSISVEIKINIMO ŽODIS

SLA vadovybėje įvyko pa
kaita. Nė ketverių metų 
neištarnavęs tarytum susi
taręs su viceprezidentu 
Spiro Agnew, rezignavo sek
retorius Algirdas Budrec- 
kls. Sakoma, kad jis gavo 
daug geriau apmokamą dar
bą valdžioje, o SLA dar pa
lyginti jaunam žmogui nesą 
ateities.

Savo atsisveikinimo žody
je Budreckis į padanges iš
kelia SLA ilgametį Prezi
dentą Povilą Dargi. Matyt, 
juodu labai artimai bendra
darbiavo. Girdi:

“Savo kantrybe ir pavyz
džiu jis parodė, kad įvairių 
srovių veikėjai turi ir gali 
darniai bendradarbiauti. 
Joks kitas SLA Prezidentas 
nepergyveno tiek daug reikš
mingų organizacijos krizių, 
kaip kad Povilas Dargis. Jis 
yra tas vairas, kursai SLA 
laivą išveda iš audringų ma
rių ir pavojingų uolų į saugų 
uostą.

Man buvo garbė dirbti Po
vilo Dargio ' vadovaujamoj 
Pildomojoj Taryboj. Tikiu, 
kad nauja sekretorė Geno
vaitė Meiliūnienė taipogi pa
stebės, kad jokia našta, jo
kia bėda jos neslėgs, nes 
Susivienijimo vadovybės są
state yra tokie taurūs bend
radarbiai ir nuoširdūs bičiu
liai“.

TSRS ALIEJAUS GAMYBA 
PAKILO 30 PROCENTAIS

Maskva. Šiais metais Ta
rybų Sąjungos aliejaus ga
myba pasiekė rekordinį 
lygį, pakilusi net 30%, paly
ginus su 1972 metų tuo pačiu 
laikotarpiu.

Šiemet bus pagaminta 
aliejaus 424 milijonai tonų. 
Tai bus 30 milijonų tonų dau
giau, negu 1972 m. 100 mi
lijonų tonų bus gauta vakari
niame Sibire.

Iš laiškų
GERBIAMOJI REDAKCIJA

Dėkoju už siunčiamą man 
“Laisvę“. Ją skaitau su di
deliu įdomumu ir kitiems 
duodu paskaityti. Vietinės 
spaudos prenumeruoju daug, 
apie 10 laikraščių bei žurna
lų įvairių pavadinimų, bet 
visvien “Laisvė“ įdomi 
ryšis su mūsų užjūrio tau
tiečiais ir bendraminčiais.

Buvo vasara - darbyme
tis, tai mažai buvo laiko 
raštams, vėliau, užbaigus 
laukų darbus, rašinėsiu Jums 
dažniau.

Tiesa, dabar mūsų kaime 
(Makniūnuose) gyvena iš Jūsų 
“Laisvės“ darbuotojas Več- 
kys, pas mano kaimynę. At
rodo gerai ir gražiai, savi
jauta nebloga.

Kalnas, kur palaidotas ra
šytojas Rojus Mizara, yra 
mūsų kolūkio laukų ribose. 
Tai labai gražių vaizdų kal-

Lietuva baltarusių 
enciklopedijoje

Praėjusiems metams bai
giantis, pasirodė Baltarusių 
tarybinės enciklopedijos 
šeštasis tomas, kuriame yra 
platus straipsnis apie Lietu
vą. Kadangi»ir ankstesniuo
se tomuose nemaža rašoma 
apie mūsų kraštą, verta apie 
tai pakalbėti.

Baltarusiai pirmąją savo 
tautos istorijoje enciklope
diją leidžia dvylikos tomų, 
apimančią ir nacionalinį, ir 
visuotinį vardyną. Apyti
kriai vienas ketvirtadalis 
apimties tenka Baltarusijos 
istorijai, ekonomikai ir kul
tūrai nušviesti. Leidžiama 
ji baltarusių kalba, redaguo
ja Baltarusijos liaudies poe
tas Petrusis Brovka.

Leidinys mums įdomus 
tuo, kad jame nušviečiama 
nemaža mūsų tautų senos 
ir geros kaimynystės bendrų 
gyvenimo įvykių, bendros 
dalios ir nedalios išgyveni
mų: didieji karai, sukili
mai, partizaninė kova. Lie
tuvos - Baltarusijos kom
partijos veikla, socialistinė 
dabartis. Pagaliau Nemu
nas (Nioman), Neris (Vilija), 
Drūkšiai (Drisviaty), Lietu
vos - Baltarusijos aukštu
mos . . . Vis tai senos na
tūralios kaimynystės sąsa
jos. Tokių straipsnių enci
klopedijoje randame dešim
tis. Vien tik Vilniui skirtų 
straipsnių 24, o mūsų sosti
nės vardas minimas šimtus 
kartų. Dar XVI a. pradžioje 
Vilniuje Pranciškus Skorina 
spausdino knygas baltarusių 
kalba, su Vilniumi susijęs 
kovingas Kastusio Kalinaus
ko gyvenimas, čia gyveno ir 
kūrė baltarusių rašytojai F. 
Baguševičius, J. Kupala, J. 
Kolasas, Z. Biadulia, M. Go- 
reckis ir kiti. Čia ėjo balta
rusių laikraščiai “Naša do- 
lia“ (1906 m.) ir “Naša 
niva“ (1906 - 1915 m.). Iš 
čia į rytus sklido šviesi bal
tarusių kultūros pašvaistė.

Ypatingai platų pažangios 
visuomeninės veiklos barą 
Vilniuje buvo išvystę J. Ku- 
pala ir J. Kolasas. J. Ku- 
palos gyventą vietą L. Giros 
gatvėje žymi memorialinė 
lenta. Gražiai supuolė, kad 
šeštasis enciklopedijos to
mas, kuriame yra platūs 
straipsniai apie J. Kolasą ir 
J. Kupalą, išėjo kaip tik jų 
gimimo devyniasdešimtme
čio (jie vienmečiai) proga.

Savo enciklopedijoje bal
tarusiai plačiai nušviečia 
Vilniaus universiteto istori
ją ir jo nuopelnus tiek lietu
vių, tiek baltarusių, tiek pa
saulio kultūrai. Mokslo sie
kęs baltarusiškų žemių jau
nimas senais laikais žvelgė į 
Vilnių. Čia studijavo visas 
būrys šviesių filomatu, vė
liau žymių vyrų: J. Cečo- 
tas, Ig. Domeika, T. Zanas, 
Ad. Mickevičius ir kiti.

nas. Mėgstu jį lankyti. La
bai daug ekskursijų iš visur 
lanko šį kapą.

Visą laiką gerai sugyve
nau su Rojaus Mizaras bro
liais, o ypač su Povilu, kuris 
buvo irgi pažangus, turėjo 
daug Rojaus prisiųstų knygų, 
kurias skaičiau aš bei kiti.

Su dideliu įdomumu skai
čiau Ievos Mizarienės inter
viu su Alseika, o taip pat 
J. Bartkaus biografijos. 
Dėja, mano bibliotekoje ran- 
daši dar 1 egz. jo verstų 
“Patarimai moterims ir 
merginoms apie lyties da
lykus“ 1922 laidos.

Gerų linkėjimų visam Re
dakcijos kolektyvui!

V. ULCINSKAS 
Makniūnai, Lithuania

Labai plačiai enciklope
dijoje nušviesta mūsų so
stinės dabartis, naujos sta
tybos, kultūros pasiekimai. 
Straipsniai iliustruoti.

Atskiri straipsniai skirti 
ir mūsų rašytojams - K. Do
nelaičiui, A. Baranauskui, 
Žemaitei, A. Vienuoliui, 
Maironiui, V. Mykolaičiui- 
Putinui, P.1 Cvirkai, J. Bal
tušiu!, E. Mieželaičiui ir 
daugeliui kitų, dailininkams, 
kompozitoriams. Daug in
formacijos apie Lietuvos 
Mokslų akademiją, žymes
nius mokslininkus.

Dešimtyje šeštojo tomo 
puslapių rašoma apie Lietu
vos socialistinę respubliką. 
Straipsnis labai gausiai ir 
gerai iliustruotas: nuotrau
kos, žemėlapiai, dailės re
produkcijos. Nemaža dalis 
skirta gamtai, istorijai, 
darbo žmonių kovai už so
cializmą, komunistų partijos 
ir komjaunimo kovoms nu
šviesti. Plačiai supažindi
namas skaitytojas su mūsų 
respublikos kultūra, menu, 
mokslo laimėjimais. Čia 
pat atskiri straipsniai: 
“Lietuvių kalba“, “Lietu
viai“, “Lietuvos - Baltaru
sijos respublika“, “Lietu
vos metrika“ ir kiti.

Trečiame tome yra atski
ras platus (8 puslapių) 
straipsnis “Didžioji Lietu
vos kunigaikštystė“. Jį pa
pildo net 19 iliustracijų, 
spalvotų žemėlapių. Tame 
straipsnyje plačiai atsispin
di abiejų mūsų tautų bendro 
istorinio kelio puslapiai.

Baltarusių enciklopedijo
je, be to, gausu straipsnių, 

i skirtų istoriniams įvy- 
Į kiams, kurie sieja mūsų tau- 
| tas: aprašyti stambesni mū
šiai su kryžiuočiais, sukili
mai. Atskiri istoriniai 
straipsniai* skirti žymesnie
siems Lietuvos miestams, 
didiesiems Lietuvos kuni
gaikščiams, revoliucionie
riams ir valstybės veikė
jams, didvyriams, laurea
tams.

Pagaliau ir tie, gry
nai Baltarusiją liečiantys 
straipsniai, kuriuose apra
šomi abiem tautom svarbūs 
įvykiai (kova už Tarybų val
džią), istorinės vietos (Al- 
šėnai, Gardinas, Belovežas, 
Brestas, Krėva, Lyda, o bū
simuose tomuose - Naugar
dukas, Nesvyžius), įžymūs 
vardai (K. Kalinauskas, E. 
Ožeškienė, M. Tankas ir kt.), 
labai įdomūs mūsų skaityto
jui. O kur geriau ir daugiau, 
jei ne baltarusių enciklope
dijoje, galima rasti infor
macijos apie naujausius šios 
mums nuo seno broliškos 
respublikos nūdienos pasie
kimus. Juk Lietuvoje beveik 
kas antras traktorius ir 
sunkvežimis, dviračiai, ra
dijo aparatai ir laikrodžiai 
bei daugybė kitų gaminių yra 
baltarusiški.

Baltarusių enciklopedijos 
redakcija po kiekvienu 
straipsniu ar straipsneliu 
parašo autoriaus pavardę ir 
jo gyvenamą vietą. Iš to 
matyti, kad Baltarusijos en- 
ciklbpedistams nemažai yra 
patalkininkavę, rašydami 
straipsnius, konsultuodami, 
mūsų enciklopedijos darbuo
tojai, LTSR Mokslų akade
mijos mokslo personalas, 
universiteto dėstytojai. Prie 
straipsnių pridedami biblio
grafijos sąrašai, papildyti 
leidiniais, išėjusiais mūsų 
respublikoje.

Baltarusijos tarybinė en
ciklopedija - gražus tole
rantiško broliškų tautų su
gyvenimo, istorijos, ekono
mikos ir kultūros pasiekimų

Įvairenybės
VFR sociologai tvirtina, 

kad žmogui labai reikia lop
šinės. Institute buvo atlie
kami eksperimentai su pa
vargusiais žmonėmis. Jeigu 
jie klausydavosi lopšinių, jų 
kvėpavimas aprimdavo per 3 
minutes, be muzikos - per 6 
minutes, o pagal džiazo mu
ziką - tiktai per 8-9 minutes.

Paryžiaus savaitraštis 
kreipėsi į turistinių grupių 
vadovus, prašydamas pasa
kyti, kokių kvailiausių klau
simų jie*yra girdėję iš sve
timšalių, lydėdami ekskur
sijas po Prancūzijos sosti
ne. “Rekordiniai“ klausi- c
mai buvę šie: “Ar prie lan
kytinų Paryžiaus paminklų 
priklauso Pizos bokštas!“ 
ir “Ar galite pasakyti, kiek 
sveria Notr Dam katedra!

Vienas Prancūzijos žur
nalas paskelbė, kad Adelijos 
krašto gyventojai atleisti nuo 
karinės tarnybos. Sis skel
bimas sukėlė didelį susido
mėjimą, nes niekas nežinojo, 
kurgi tas kraštas. Pasirodo, 
jis priklausantis Prancūzi
jai, yra Antarktidoje. Vie
ninteliai jo gyventojai - ping
vinai.

BEŽDŽIONE DARO 
DIRBTINI KVEPAVIMA c <

Žmogbeždžionių tyrimo 
instituto (JAV) specialistai 
nufilmavo stulbinantį epizo
dą. Tik ką gimęs šimpan- 
ziukas nekvėpavo. Tada mo
tina paguldė jį ant žemės, 
pražiodė ir pirštais ištrau
kė naujagimio liežuvį. Po 
to savo burną prispaudė prie 
beždžioniuko burnos ir pra
dėjo kvėpuoti. Kvėpavo il
gai, ir jos vaikas atgijo!

Matyt, šis dirbtinio kvėpa
vimo metodas, kurio neretai 
griebiasi ir gydytojai, žmog
beždžionėms gerai žinomas. 
Prieš kelerius metus Drez
deno (VDR) zoologijos sode 
orangutano patinas tokiu 
būdu išgelbėjo gyvybę savo 
naujagimiui.

Gyvam bus 
Ramstis Didis

Nevenk įsivaizduoti kapo, 
Kur tarp pušų aukštų, 
Išleidęs paskutinį kvapą, 
Galop ilsėsies tu.

Sakų ūksmėj trauks giesmę 
guvią

Beklykaują strazdai: 
Tavęs lyg būt nebūtų buvę, 
Tarsi negyvenai. . .

Džiaugsmai ir kančios 
prasmę kitą

Gaus, žvelgiant atgalios: 
Kas liko gera padaryta, 
Vien tai tikrai galios.

O tai, kad kamavais ir 
plėšeis

Dėl svaigulių paikų, 
Išbirs kaip kibiai 

varnalėšos
Ant šunkelių takų. . .

Veikla, išliksianti, tau 
mirus,

Tuose, kurie gyvens, 
Bus dar gyvam tau 

džiaugsmas tyras, 
Kurs su tavim vis žengs.

Gyvam dar bus ji ramstis 
didis,

Kurs palaikys tave, 
Kančioj bus patikimas 

skydas,
Stiprybė ir gaiva. . .

J. SUBAČIUS

nušvietimo pavyzdys. Todėl 
nenuostabu, kad šis veikalas 
yra ne tik mūsų bibliotekose, 
bet ir dažno Lietuvos inteli
gento knygų lentynoje.

ČESLOVAS KUDABA
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"LAISVĖS" VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJŲ

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
' Punktai

Connecticut vajininkai ............................................... 2,345
Brooklyno vajininkai .................................  2,058
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...................  1,756
S. Rainard-G. Shimaitis, Brockton, Mass.................... 1,099
Philadelphia vajininkai ............................................... 996
Baltimore, Md. - J. Staniene ....................................  986
E. Repšienė, So. Boston, Mass. .................................. 782
New Jersey vajininkai.............. .................................... 718
St. Petersburg, Fla. - P. Alekna ............................... 606
M. Uždavinis, Norwood, Mass. . . ........................... 558

* * *
A. Shupetris-S. Penkauskienė, Lawrence, Mass. ... 494 
Miami, Fla. - A. Švegžda-V. Bovinas............................ 430
Kanados vajininkai ........................................................   416
J. K. Alvinas, Detroit, Mich......................................... 350
V. Sutkiene-V. Trask, Oakland, San Francisco, Calif. 316 
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa..................................... 310
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass. . .......................... 308
Binghamton, N. .. ..................................................................236
S. Puidokas, Rumford, Me.......................................  218
P. Česnikienė, New Kensington, Pa.................................. 196
Long Island vajininkai....................................................... 156
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass. ... 144 
L. Tilvikas, Easton, Pa. .................................................. 76

* * *

Valys ir Verutė Bunkai, St. Petersburg, Fla. . . 50.00
Jonas Vaitas, Rochester, N. Y. .... ..... . 31.00
R. Merkis, Philadelphia, Pą, .................................. 30.00
Izidor P. ir Helen C. Vėžys, Binghamton, N. Y. . 25.00
P. Vizbaras, Drayton Valle, Alta., Canada..............20.00
J. Ragauskas, St. Petersburg, Fla. . ...................   . 20.00
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass. ........ 20o00 
Fr. Trainys, Maspeth, N. Y. ...... .....................16.00
S. Radušis, Somerville, N. J. ..... ................. 11.00
K. A. Zambusevičia, Reading, Pa. . ........................... 11.00
D. Kasmauskas, Stanhope, N. J. .......... 11.00 
Pr. Jočlonis, Dearborn, Mich. ........... 11.00 
Ignas Bečis, Union, N. J. „ .................... 11.00
Alice Kunevičienė, Maspeth, N. Y. ......... 10.00 
K. Menkeliunaite, Milan, Italija (per B. Šalinaitę) $ 10.00 
John Shatkus, Peoria, Ill. ...... 0 ...... ) 10.00 
A. Bell, Brooklyn, N. Y. ............. . 10.00 
A. Bruwer, St. Petersburg, Fla. .......... 10.00 
K. Markūnas, Lawrence, Mass. ........... 10.00 
Theresa Lukauskas, broliai ir sesutės - prisimi

nimui mirusios Mamytes, Lawrence, Mass. . . $ 10.00 
J. A. Dementis, Redlands, Calif. ......... 6.00
P. Gižauskas, Chester, Pa. ............ 6.00
Martha Skerston, Randolph, Mass. ......... 6.00 
P. Simon, Union, N. J. 6.00
Helen Kairienė, Pittsburgh, Pa. ........... 6.00 
P. Šlajus, Chester, Pa. ................ 5.00 
J. Shinkūnas, Weston, Ont., Canada ......... 5.00 
V. J. Valley, St. Petersburg, Fla. ......... 5.00
Cassie Valenta, Egg Harbor, N. J. ......... . 3.00 
Helen Trusk, Chicago, Ill. ............. . 3.00 
D. Yokis, Ridley Park, Pa. .............. 3.00 
A. Kmieliauskas, Montreal, Canada ......... 2.00 
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. ....... . 2.00

LASTTANGO?

Pirmosios knygos

LIETUVOS 
PADANGĖJE
MEDALIAI -
KOLŪKIEČIO DUKROMS

MAŽEIKIAI. B. Butkus, 
Mažeikių rajone “Kelio Į 
komunizmų” kolūkio kolū
kietis, jaunystėje neturėjo 
progos mokytis. Užtat jo 
vaikai dabar turi visas gali
mybes pasirinkti tinkamiau
sių gyvenimo kelių, semtis 
žinių aukštosiose mokyklo
se.

Sūnus Andrius šiemet mo
kosi Sedos vidurinės mo
kyklos dešimtoje klasėje. 
Pernai šių mokyklų aukso 
medaliu baigė duktė Zinaida, 
Vilniaus universitete dabar 
studijuojanti ekonomikų. 
Jaunesnioji Butkų atžala 
Nijolė šiemet tų pačių mo
kyklų baigė irgi aukso meda
liu.

Naujųjų mokslo metų iš
vakarėse kolūkyje įvyko su
sirinkimas, kuriame Nijo
lei - Kauno Medicinos insti-

Čia parodome mūsų vajininkų stovi su lapkričio 2 d. 
pabaiga. Nepamirškite, vajininkai, kad dabar Iškaitome i 
punktus ir per jus prisiųstas aukas.

Connecticut vajininkams atėjo į pagalbų O. Visockienė, 
užrašydama “Laisvę” savo draugei. Ji taipgi atnaujino 
vienų į Lietuvų ir savo prenumeratas. Per Ievų Mizarie- 
nę Hartfordo koncerte gauta $195 prenumeratomis ir auko
mis. Brooklyno vajininkams padėjo V. Bunkienė, užrašy
dama naujų prenumeratų savo giminaitei. Grybas ir Ber
notą irgi pasirodė su aukomis ir atnaujinimais prenume
ratų.

Jurgis Jaskevičius iš Worcester, Mass., jau trečiu 
kartu prisiuntė glėbį prenumeratų ir aukų. šį sykį jis 
prisiuntė $163-$117 prenumeratomis ir $46 aukomis nuo

Po $1.00: S. Alukonis, Paterson, N. J.; Wl. Grinkevi
čius, Norwood, Mass.; D. Milkunas, Norwood, Mass.; B. 
Žukauskienė Westwood, Mass.; Adam J. Sikorski, Provi
dence, R. I.; F. Navardauskas, Philadelphia, Pa.; A. leš- 
monta, Queens Village, N. Y.; Mary Gover, Wallingford, 
Ct.; F. Raulinaitis, Stroud, Ont., Canada; PetronellaIndru- 
lis, Scranton, Pa.; I. Šalkauskas, Union, N. J.; P. Semen, 
Gulfport, Fla.; M. Wilkowsky, Pinellas Park, Fla.; Juozas 
Benulis, Temple City, Cal.

* * *
Per viršminėta laikotarpį aukų gavome $909. Iki šiol 

fondui surinkta $5,301.50.
* * *

Širdingai dėkojame.
' ADMINISTRACIJA

ir jų autoriai

sekamų draugų:
V. Pačėsas ....... $9.00
J. Senkus ........ 6.00
M. Sukackienė. ..... 6.00
V. Trakimas................. 6.00
J. Petkūnas ....... 6.00
J. Palionis ....... 6.00
F. Petkūnas ...... 5.00
Ch. Masaitis................. 1.00
M. Green ........ 1.00

S. Rainardas iš Brockton, Mass., prisiuntė $188-$93 už 
prenumeratas ir $95 aukomis:

Al. Skirmont .......... $16.00
Peter ir Anna Chestnut .... 11.00
P. Vaitekūnas ..................................11.00
M. Gutauskienė.............................. 10.00
F. ir K. Cheraškai...................   10.00
S. Rainard.............. ... ......................10.00
C. Kaloškas.....................................10.00
Pr. Markevičius............ 6.00
J. Gerulskienė........................... 5.00
A. Orintas ......................................... 4.00
Mackevich..................................... 1.00
Ada White..................................... 1.00

Kai ne naujiena naujiena

Iš: Rumford, Me., S. Puidokas Įstojo į vajininkus, pri- 
siųsdamas $100 nuo ilgamečio “Laisvės” skaitytojo J. 
Krapavicko iš Auburn, Me. Jis užsimoka už prenumeratų 
ir aukoja $91, po $1 nuo kiekvienų jo amžiaus metų nors, 
sako, dar šiek tiek trūksta iki 91-jų.

Philadelphijos vajininkams daug pagelbėjo P. Gižauskas 
iš Chester, Pa., prislųsdamas du naujus skaitytojus Lie
tuvoje.

Helena Pagiegalienė iš Binghamton, N. Y., prisiuntė
blankų su $18. Aukojo:

L. D. S. 6 kp.............................. $10.00
Ona Wellus........................... 3.00
Mary Lynn............................... 2.00
A. Maldaikienė.......................  1.00
Helen Pagiegalienė................. 1.00
Stanley Vaineikis.................... 1.00

Smagu matyti stojant į vajininkus E. Kralikauskienę iš 
Lawrence, Mass., A. Račkauskienę ir M. Sametis iš Haver
hill, Mass, ir Kanados draugus.

Iš Hartfordo koncerto per Ievą Mizarienę gavome auko
mis $150 nuo sekamų draugų:

W. Jokubonis, Waterbury, Conn................  $50.00
O. Visockienė, Kensington, Ct................................. 50.00
J. M. Strižauskai, Bridgeport, Ct. . . ........................ 10.00
Marytė iš Waterbury, Conn. ............ 10.00- 
Zenonas Pakalniškis, Hartford, Ct................. 10.00
J. Černiauskas, Hartford, Ct..................................... 10.00
Walter Zujash, Hartford, Conn...........................  . 5.00
Chas, ir Anna Urbanai, Hudson, Mass. ................. 5.00

Per Ignų Bečį iš Union, N. J., gavome $38 aukomis, per 
Evą Kralikauskienę, Lawrence, Mass., $40 ir per P. Alek
nų, St. Petersburg, Fla., $37. Žinoma, jie prisiuntė ir 
prenumeratų. Vardai aukotojų per šiuos draugus telpa 
žemiau. * * *

Nuo kitų gauta:
Igno Sutkaus šeima prisiminimui mirusio tėvelio, 

per dukrų Beatrice ...... .................. $100.00

Pereitame šimtmetyje 
vienas New Yorko laikrašti
ninkas pasakė, kad jei šuo 
įkando žmogų, tai ne naujie
na. Ale kai žmogus įkanda 
šunį, tada tai jau naujiena. 
Bet aš sakysiu; jei šuo kan
do žmogų ir neįkando, tai irgi 
naujiena.

Ėjau vienų rytų laikraštį 
nusipirkti. Netoli mano 
namų praėjau pro didelį šunį 
po mano kaire. Šunies snukis 
buvo prie žemės, tarp jo 
kojų. Jis buvo prisimerkęs, 
nuduodamas, kaip snūduruo- 
jųs, kaip slapukai daro.

Tik žingsnį padariau pir
myn nuo jo, ir jis, Jokio 
ženklo nedavęs, puolė ant 
manęs, griebdamas mano 
šlaunį. Mano šlaunį jis tik 
brūkštelėjo dantimis, bet iš
plėšė gabalų mano kelinių ir 
nukando mano kelinių užpa
kalinį kišenį, iškųsdamas ir 
gabalų apatinių.

Patryniau šunies paliestų 
vietų ranka ir pažiūrėjau. 
Kraujo nesimatė, tai ir nusi
raminau. Vienok toje vieto
je man skauda. Einu toliau, 
einu uždengęs savo kūno 
nuogų dalį. Staiga atsimi
niau, kad toje kišenėje buvo 
mano “boy scout” kišeninis 
peilis, kurį nešiojaus dėl 
parankumo dirbant apie na
mus. Grįžtų vėl ten.

Ieškau, bet mano peilio 
niekur nesimato. Išskuba 
jaunas juodas vyrukas iš 
namo ir apgailestauja, kas 
atsitiko. Šuo išsprukęs ne- 
pastebiamai iš savo uždaro. 
Jis esųs įskiepytas ir svei
kas, vienok ragina mane 
greit kreiptis pas gydytojų. 
Jų čia yra arti net trys.

Greit pareinu namo, nusi
prausiu, ir šaukiu telefonu 
vienų daktarų, šaukiu kitų ir 
trečių, bet jie visi “pasislė
pę” (tokia jų dabar mada)po 
telefoninio patarnavimo 
agentūros globa. Jų kabine
tai būsiu atdari tik po pir
mos po pietų, už keturių va
landų. Mašinos vairavimui 
nebeturiu akių, kitų prisi

prašyti negaliu, o arčiausia 
ligoninė už šešių myliu, 
nueiti negaliu. Laukiu. Be
laukiant, iš šuns paliestos 
vietos išnyko visas skausmo 
jausmas. Tai niekuo ir ne
besirūpinau . . .

Už poros dienų aš vėl ėjau 
laikraščio tuo pačiu taku. 
Einant pro tų pačių vietų, vėl 
tas to šuns savininkas Išbėga 
ir šaukia: “Ei, Mister, Mis
ter! Kų tau daktaras sakė? 
Ar viskas gerai?”

Pasakiau, kad pas daktarų 
nebuvau, ir kodėl. Ir sakau 
jam: “Aš toje kišenėje tu
rėjau peilį, ar neradai?”

“Oh, peilis, tas peilis!” 
šuktelėjo jis, ir liepdamas 
jo palaukti, nuskrido jis į 
savo namų. Už sekundės jis 
grįžo šypsodamasis, su 
mano peiliu rankoje, ir sako: 
“Aš tavo peilį radau. Bet 
tu neatspėsi, kur aš jįradau. 
Gi šuns guolyje!”

Dabar džiaugiausi, kad ne
laimėje susitikau gerų jaunų 
žmogų. Džiaugiausi ir tuo- 
mi, kad kišenėje turėjau tų 
peilį, kuris sulaikė tuos šuns 
milžiniškus dantis nuo su- 
lindimo į mano šlaunį, iš 
kurios jis galėjo išplėšti net 
arterijas ir sužeisti mane 
amžinai. . .

A. GILMAN

BOSTONAS. 60 Harvardo 
ir Massachusetts technolo
gijos institutų profesorių pa
siuntė laiškų Nobelio Taikos 
komitetui, protestuojant 
prieš davimų Kissingeriui 
Nobelio taikos premijos, ku- 
gios jis neužsitarnavo.

•
Montevideo. Urugvajaus 

valdžia uždarė universitetų, 
areštavo rektorių, 9 dekanus 
ir 150 studentų.

Valdžia teisina savo žygį, 
kad universitetas tapęs 
marksistų centru. Tikreny
bėje, studentai ir mokytojai 
kovoja už demokratines tei
ses, prieš militarinę dikta
tūrų.

“PASAULIS, Iš KURIO 
IŠAUGAMA” - taip savo ap
sakymų rinkinį pavadino vie
nas šių metų “Pirmosios 
knygos” autorių - Mečys 
Rakauskas. Debiutantas 
nėra pačios jauniausios kar
tos atstovas: jis gimęs 1938 
m., baigęs Kaune vidurinę 
mokyklų ir Politechnikos in
stitutų, dabar dirba P. Zi- 
berto šilko kombinete.

Pirmieji M. Rakausko kū
riniai, respublikinėje spau
doje pasirodę prieš ketvertų 
metų, patraukė skaitytojų 
dėmesį savo nuoširdžiu pa
prastumu ir drauge keliamos 
problemos reikšmingumu, 
šeši apsakymai, išspausdinti 
pirmojoje knygutėje, liudija 
apie autoriaus sugebėjimų 
įžvelgti tai, kas reikšmin
giausia jaunų žmonių gyveni
me ir perteikti šių patirtį 
santūriai, be įkyrios didak
tikos. Apsakymų “Antrasis 
rungtynių kėlinys”, “Pasi
matymas už septynių durų”, 
“Pasaulis, iš kurio išauga
mas”, “Teneįsižeidžia vo
verė” herojai patiria dides
nius ir mažesnius lūžius, pa
tikrinusius jų ištvermę, mo
ralinę vertę. Visoje knygu
tėje jaudina autoriaus tikė
jimas jauno žmogaus jėgo
mis, jo dvasios grožiu.

* * *
Giedras, šviesus jaunys

tės pasaulis atsiskleidžia 
kito debiutanto - Stasio Jo- 
nausko - eilėraščių rinkiny
je “DIDELIS LAUKAS”.

Poetas kilęs iš Žemaiti
jos. Gimė 1948 m. Skuodį 
rajono Gėsalų kaime. Baigė 
Žemės ūkio akademijų ir 
šiuo metu dirba Skuodo ra
jono laikraštyje “Mūsų žo
dis”. Eilėraščius periodi
koje pradėjo spausdinti nuo 
1966 m.

“Didelis laukas” - knyga, 
kurioje daug mielų gimtojo 
kaimo spalvų ir garsų; gra
žiai pajaustas amžinasis 
gamtos ir žmonių darbų rit
mas.

Toj šviesoj, kur nuo akuotų 
Po darbų ant šakės koto 
Lieka mūsų atminty, 
Nėr ko rasti nei ieškoti. 
Išmintis mediniam kote: 
Jei pailsi - plaus kiti.

(Eil. “Mėnulio šviesoj”)

Lakus jaunystės nerimas, 
švelnus graudulys dėl greit 
bėgančio laiko, drauge ži
nant, kad dar “viskas daug 
metų tyliai kartosis”, tyras 
džiaugsmas matant gimtinės 
grožį, - tokios vyraujančios

rinkinio emocijos. Neperdi- 
džiausias motyvų įvairu
mas, rodo jaunąjį autorių dar 
tik formuojant savo poetinį 
vem<j.

* * *
Trečiojo šių metų debiu

tanto - Petro Panavo - eilė
raščių knygutėje “ŽEMES 
TYLA” jau išryškėjo “suau
gesnis” požiūris į pasaulį. 
Be abejo, čia savo vaidmenį 
suvaidino ir didesnė gyveni
mo patirtis. P. Panavas 
gimė 1933 m. Ignalinos rajo
no Vingrių kaime. Baigęs 
Ignalinos vidurinę mokyklų, 
jis tarnavo Tarybinėje Ar
mijoje, grįžęs dirbo Ignali
nos, Daugų kultūros namų 
direktoriumi, Cirkliškio 
žemės ūkio technikumo dės
tytoju. Kartu neakivaizdiniu 
būdu studijavo lietuvių kalbų 
ir literatūrų Vilniaus Val
stybiniame V. Kapsuko uni
versitete. šiuo metu moky
tojauja Utenos IV vidurinėje 
mokykloje. Pirmieji eilė
raščiai respublikinėje pe
riodikoje pasirodė prieš še
šetų metų.

Kaip ir S. Jonausko kny
gutės, “Žemės tylos” lyri
nis herojus neatsiejamas nuo 
jį auginusios gimtosios že
mės, nuo turiningos kaimo 
buities, nuo mielo, įprasto 
tėviškės peizažo. Tačiau 
visa rinkinėlio atmosfera 
kur kas audringesnė, drama
tiškesnė.

Savo poetiniu tempera
mentu P. Panavas tarpais 
atrodo artimas K. Binkio 
valiūkiškumui, nors kitas 
gyvenamasis laikas jam dik
tuoja savus klausimus, ver
čia ieškoti savų kelių “pa
saulio margoj painiavoj”.

ALDONA BALIULIENE
“Vagos” 

leidyklos redaktorė

Bangkokas. Tailando nau
joji civilinė valdžia nori at- 
steigti ir palaikyti glaudžius 
ryšius su Kinijos Liaudies 
Respublika ir šiaurės Viet
namu.

Tailandas tikisi, atsteigus 
diplomatinius, ryšius, susi
tarti dėl prekybos su Kinija 
ir šiaurės Vietnamu.

•
San Diego. Krūmų pade

gėjas Kalifornijoje padarė 
labai daug nuostolių. Gais
ras greitai išsiplėtė ir apė
mė daugiau kaip 8,000 akrų.

Gaisras sunaikino senų 
žmonių miestelį, sudegino 
15 pastatų. Gyventojai vos 
spėjo pasitraukti į saugia 
vietų.

tuto studentei - buvo įteiktas 
aukso medalis.

VĖLIAVA VIRŠ NAUJO 
PASTATO

JONIŠKIS. Miesto centre 
vienas po kito kyla pen
kiaaukščiai namai. Neseniai 
vėliava suplevėsavo virš 
naujųjų Tarybų rūmų, čia 
keturių aukštų pastate įsi- 
kūrė rajono ir miesto vyk
domieji komitetai. Rūmuo
se - dvi salės: viena - 200 
vietų, kita - mažesnė, skirta 
posėdžiams.

BUS DAR DIDESNIS 
VAIRUOTOJI/ SKAIČIUS

KAUNAS. Vienas didžiau
sių vairuotojų ruošėjų Lietu
voje yra Kauno automotoklų- 
bas. Pernai čia 670 jaunuo
lių įsigijo trečios klasės 
vairuotojų ir automechanikų 
teises, šiemet šis skaičius 
bus dar didesnis.

Mokymo punktai įsteigti 
Kėdainių filiale, Babtuose, 
Jurbarke, Eržvilke, Rasei
niuose.

ŽEMDIRBIŲ SVEČIAI

KĖDAINIAI. Naujoje Pa
jieslio aštuonmetės mokyk
los salėje žemdirbiai, peda
gogai ir mokiniai žiūrėjo 
Kauno dramos teatro spek
taklį - H. Ibseno dramų 
“Nora”.

Anksčiau rajono žemdir
bių svečiai yra buvę “Lie
tuvos” ansamblio artistai, 
kitų respublikos dramos 
teatrų aktoriai.

DIPLOMAI LIAUDIES 
MEISTRĖMS

KAUNAS. Kiekvienais 
metais Bulgarijos mieste 
Gabrove vyksta tradicinės 
tarptautinės karikatūros ir 
satyrinės plastikos bienalės, 
šiemet joje dalyvavo ir 22 
Lietuyos atstovai, jų tarpe 
dvi kaunietės - liaudies 
meistrės Ona Bakanauskie- 
nė ir Jadvyga Šemetienė. Jų 
sukurtos lėlės parodoje su
silaukė gero įvertinimo ir 
buvo apdovanotos diplomais.

/

TILTAS BRENDA PER 
NEMUNU

RUSNE. Gražus tiltas su
jungs Rusnės salų su “di
džiąja žeme”. Gelžbetoni
nės atramos iš abiejų krantų 
įsibrido į Nemunų ir iškėlė 
150 metrų tilto perdengimų. 
Gražuolis tiltas žymiai pra
noks buvusį, vokiečių su
sprogdintų.
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MIAMI, FLA. - Kokia tai 
netikėta ir nelaukta nelaimė. 
S. Zavls, kaip atsakingas ir 
darbštus LSK pirmininkas, 
kartu su žmona Babra, kas 
sekmadienis anksti atva
žiuoja ir darbuojasi klubo 
salėje. Spalio 10 dieną jis 
pirmininkauja klubo susirin
kimui, o 14 d. vėl sekma
dienis - jis atlieka savas ir 
kitas pareigas. Čia mes su 
juo tariamės, kalbamės apie 
LSK ateitį, jo problemas. 
Juk mūsų eilės retėja, tik 
šiais metais S. Zavis sakė 
ir rašė nekrologus Al. Vali- 
llonlui, o kiek vėliau ir LSK 
sekretorei M. Valilionienei. 
Taip ir vėl mes susirenkam 
sekmadienį, spalio 21 dieną, 
bet salėje darbuojasi tik 
viena jo žmona Babra - S. 
Zavio nėra. Sako, jis yra 
susirgęs. Tai nieko nuosta
baus - susirgimai ateina ir 
praeina. Bet praėjus porai 
dienų, spalio 24 dieną LLD 
75 kuopos susirinkime pa
siekė mus ta tragiška žinia - 
nuo širdies smūgio spalio 23 
dieną mirė S. Zavis!

Spalio 26 dieną, paskutinį 
kartą atsisveikinti su S. Ža
viu, suėjo veik pilna šerme
ninė palydovų lietuvių ir bū
relis ukrainiečių. Jo karstą 
supo gėlės nuo organizacijų, 
jo giminių ir draugų. LSK 
finansų sekretorė Mildred 
Friberg pasakė liūdesio mo
mentui gerai paruoštą kalbą. 
Ji išreiškė užuojautą velio
nio žmonai Babrai Zavienei, 
kuri taip nuoširdžiai dar
buojasi LSK sueigose. Kal
bėtoja trumpai nušvietė S. 
Zavio visuomeninę veiklą 
seniau ir dabar Miamyje. 
Taip pat ir J. Kanceris iš
reiškė užuojautą velionio 
šeimai ir jo draugams.

Iš kapinių palydovai suva
žiavo Į LSK salę užkan- 
džiams. Mildred Friberg 
savo kalboje nušvietė didelį 
nuostolį mūsų judėjimui, ne
tekus S. Zavio ir kitų veikė
jų. Skaitlingai susirinkę pa
lydovai taip pat išreiškė vie
šą užuojautą velionio žmo
nai, jo dukrai, sūnui ir drau
gams, kurie turėsime atlikti 
jo nebaigtus darbus.

S. Zavio visuomeninė bio
grafija prasideda nuo pat jo 
jaunatvės. Ypatingai ji su
sijusi su pažangiųjų lietuvių 
meniniu judėjimu. Kad S. 

. Zavis mylėjo meną, tai rodo, 
kad, galima sakyti, jis iki 
mirties mūsų koncertuose 
dalyvavo kaip mandalino so
listas. (Paskutinį savo solo 
jis atliko spalio 8,1973, kon
certe).

S. Zavis gimė 1891 me
tais, pradžios mokslą gavo 
Lietuvoje. Tačiau to ir užte
ko - menki tėvų uždarbiai 
neleido Zigmui siekti aukš
tojo mokslo Lietuvoje. Jis 
išvyko Į Peterburgą moky-

- tis siuvėjo amato. Ten jis 
. įs įjungė Į lietuvių lt rusę
pažangų judėjimą, lankė pa
skaitas, susipažino su estra
diniu menu.

Zigmas Zavis Į JAV atvy
ko 1913 metais ir nedelsda
mas Įsijungė Į lietuvišką

• veiklą. Pradžioje jis da-
• lyvauja vaidinimuose, groja 

Židžiūno styginiam orkest
re, priklauso LSS kuopos 
veikloje.

: Jis muzikos meno pamokų 
. gavo iš Stasio Šimkaus, Miko 
; Jis muzikos meno pamokų 
; gavo iš Stasio ŠimkausJMiko 

Petrausko ir kitij. Pradžio
je jis yra gyvenęs Brukline,

- Usteryje, Čikagoje, bet pa- 
; stoviai Zavls Įsikūrė Bosto- 
’ ne. Ten jis Įsigino nuosavą
• siuvyklą ir dirbo iki išėjo Į 
i pensiją. Tačiau ir tais lai-
• kais jis nenutrūko nuo vi-

suomeninės veiklos. Antro
jo pasaulinio karo laikotar
piu Zavis veikė labdarybės 
ir kultūros srityje. Kai 
Bostono pažangūs lietuviai 
operavo “Gintaro” radio 
stotį - S. Zavis, taip ir jo 
pirmoji žmona, daug veikė, 
ruošė programas, darė pra
nešimus.

S. Zavis savo laiku bandė 
savo talentą ir literatūroje, 
ypač dramaturgijoje. Jis 
sulietuvino libretą operetės 
“Pepita”. Pagal Andrejevą 
parašė draminį libretą “Al
kis”, kuriam B. Salinaitė su
kūrė muziką. Jis skaitė 
rusų poetus Puškiną, Ler
montovą, Majekovskį ir ki
tus. Tačiau, kaip jis pats 
yra pasakęs, laikas ir gyve
nimas neleido toliau gilin
tis Į literatūrinę kūrybą.

Floridoje S. Zavis ir žmo
na Įsikūrė netoli Miamio, 
Ft. Lauderdale miestelyje. 
Tad visa S. Zavio organiza
cinė ir kultūrinė veikla su
kosi Miamio Lietuvių socia
liniam klube. Čia jisnfuopat 
LSK Įsikūrimo buvo veiklos 
ir vadovybė centre. Jis yra 
veikęs veik visuose Klubo 
valdybos postuose - jis yra 
atlikęs tarimų ir finansų se
kretoriaus darbus, o pasta
ruoju laiku iki mirties jis j 
buvo LSK pirmininku. Klubo į 
reikalus jis statė Į pirmą [ 
vietą, kaip sakoma 
labai “gaspadarnas” 

Visuomeniniais - 
niais klausimais S 
kartais išreikšdavo 
nuotaiką. Amerikos pažan
gųjį judėjimą, jo veiklos pro
cesą, nevisuomet jis teisin
gai suprato. ' 
stoka teorinio išprusimo, draugija 
Tačiau S. Zavls sveikino Ta- vieną rudenį 
rybų Sąjungos ir Lietuvos ; 
socialistinę santvarką. Jis ' 
pradėjo bendradarbiauti ■ 
“Gimtajam krašte”. Vyku- j 
šiai pabrėžė, kad “vaduoto
jai”, kurie atskilę nuo savo 
tautos kamieno - išnyks kaip 
pavasaryje sniegas. Zavis I 
skaitė tarybinę literatūrą, 
domėjosi jaunosios kartos 
poetais, pastebėdavo kai ku
rių eilėraščių lėkštumą. Su 
juo kartais aptardavome E. 
Mieželaičio “filosofinę” 
poetiką.

S. Zavio asmenybėje mes 
netekome ne tik LSK veikė
jo, bet ir kultūriniai prasi
lavinusio žmogaus. S. Zavis 
mirė sulaukęs 82 metų am
žiaus.

buvo

politi- 
Zavis 
savita
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‘kus miftos produktų kiekius dabar suvartoja Lie- 
geležinkeliai nebespėja jų vežti. Dabar prie 

■i statoma didžiulė naftos perdirbimo Įmonė, i 
juodasis auksas” atkeliaus naftotiekiu. Tai atpa- 
t?.-’-■žinkeli nuo milžiniško srauto kroviniu, o res- 

s visiškai aprūpinta naftos produktais. Tokio 
statybų, kaip Mažeikių naftos produktų perdirbimo 

iki šiol Lietuvoje dar nebūta.
matome, kaip statoma pagalbinė imo- 

kui'ir.'if. bus ruošiamos statybinės medžiagos didžiajai
M

tuva. N 
Mažeikiu 
kuria 
laiduos 
publika bu 
masto 
įmones,

N! U ) T|{ AUKOJb 
ne 
statyb:

General Motors dirbtuvė 
Johnstown vėl nedirba. Dar
bininkai streikuoja ne tik 
prieš “speed-up”, bet ir 
prieš nubaudimą darbininkę, 
kurie buvo paleisti iš darbo 
už nepildymą Įsakymų.

Prieš metus, H. Thomas 
Hoffman, 24 metų, nužudė 
savo tėvus ir padegė juos ir 
jų namus. Bet ugnis buvo 
užgesinta ir nedaug žalos te
padarė namams. Hoffmanas 
buvo teisiamas. Pirmas 
teismas nesurado jo kaltu. 
Bet antras teismas surado 
kaltu ir nubaudė 40 metų 
kalėjimu.

Žmogžudystės priežastis 
buvo tėvų turtas. Dabar tas 
turtas veikiausia pateks nu
žudytojo 5 metų sūnui ir gi
minėms. O turtas siekia 
virš $106,000. Pražūtingas 
protavimas ir skolos prive
dė prie,, šios tragedijos.

Daugiau įspūdžių iš Lietuvos
J. P. MILERIS

KURAIČIO nuotrauka
< H

Hartford, Conn

P.

Norime pranešti, kad ku
rie norite važiuoti Į “Lais
vės” koncertą New Yorkan, 
autobusas vyksta iš Laisvės 
salės 
lapkr. 
Tiktai 
puses.

157 Hungerford St.
11 d., 9 vai. ryto 

keturi doleriai Į
Visi būkite laiku.

E.

abi

Šiemet, rodosi, daugiau 
turistų lankėsi Lietuvoje 
negu kitais metais. Kai ku
rie jau parašė ir savo Įspū
džius, pasidžiaugė, padėka- 
vojo Lietuvos žmonėms ir 
valstybei, kad juos labai gra
žiai globojo, priėmė. Pasi
džiaugė, kad Lietuva ne tik 
auga ir stiprėja, bet kad ji 
jau labai išaugusi visais ba
rais.

Man patiko svetingumas, 
žmonės, bet ne mažiau ir 
Lietuvos miestuose ir kai
muose nauji pastatai, visi 
baltų plytų. Žiūrėk tu i tuos 
baltus pastatus ir gėrė- 
kis. . . tikri palociai, iždi- 
dūs kaip jaunamartė. . . 
Yra dar senesnių, prieška
rinių pastatų, kažin kodėl tie 
visi senesnieji pastatai nu
dažyti geltona spalva? Tie
sa, juos skiria ne tik spalva, 
bet ir senas jų stilius. Gal 
Lietuva ir atrodo tokia at
jaunėjusi, kad visur nauji pa
statai, ir kad jie skirtinges- 
ni nuo senųjų. Jie puošnūs, 
iždidūs ir žadantys aiškią 
šviesią ateitį. Šviesią spal
vą visai Lietuvai.

Pavyzdžiui, mano brolis 
Milius Vacius, gyvenantis 
Rokuose ir dirbantis drana- 
žo Įmonėje, su savo dukra 
ir žentu, Regina ir Algirdu 
Andriušiais, statosi namą. 
Pastatas dviejų aukštų dėl

j Viename gražiausių Vilniaus senamiesčio kampelių - 
i Antokolski. ) gatvėje buvo surengta pirmoji Vilniaus rudens 
[mugė, kuri tapo savotiška liaudies meistrų vasaros darbo 
{ataskaita. Pirkėjai čia galėjo Įsigyti keramikos, tapybos, 

Gal tai buvo ‘tekstiles darbų, suvenyrų. Lietuvos TSR Liaudies meno 
ios muges rengėja, tokias šventes ruoš kiek- 

Tai paskatins liaudies meistrus kurti dar 
daugiau darbų buičiai papuošti, plėsti tradicinius liaudies 
kūrybos žanrus.

NUO * K 'P1KOJE: viename rudėns mugės kampelyje.
A. PALIONIO nuotrauka

V. BOVINAS

Pittsburgh, Pa
KREIPIUOSI SU PRAŠYMU

Pittsburgh© ir šios apy
linkės “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai, prašau 
jūsų visų, kad laike vajaus 
visi atsinaujintumėte prenu
meratas. O gal katram yra Į cecjie 
proga gauti naujų skaitytojų? 
Juk mes visi turime giminių- 
draugų Lietuvoje. Suteikime 
jiems gerą dovaną, užrašy
dami jiems “Laisvę” ar 
“Vilnį”. Jie bus labai dė
kingi.

Jeigu kuriam parankiau 
atsinaujinti prenumeratą ant 
vietos, su mielu noru tą pa
darysiu, tiktai duokite žinoti.

Visi norime gauti žinių iš 
visur apie gyvenančius lietu
vius. Taipgi Jdomaujamiesi 
įvairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio. O tas žinias mums 
į namus atneša mūsų pa
žangioji spauda - “Laisvė“ 
ir “Vilnis”.

Prieš šių dienų brangumo 
sunku išleisti laikraštį, to
dėl mūsų visų užduotis kiek 
tik galime prisidėti prie pa
žangiosios spaudos palaiky
mo. J. K. MAŽUKNA

Kasmet vis labiau atnaujinama Klaipėdos “Trinyčių” 
medvilnės verpimo fabriko technika. Pastaruoju metu 
čia pradėjo dirbti naujos verpimo-sukimo,mašinos, per- 
vyniojimo automatai, mažagabaričiai karštuvai, gauti iš 
kitų broliškųjų respublikų ir socialistinių šalių.

traukoje: dirba “Trinyčių“ fabriko kartinių verpalų 
darbininke Regina Liškute.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotr.

K i
“Žirmūnai” - viena didžiausių maisto prekių parduotu

vių Vilniuje. Čia kasdien apsilanko tūkstančiai pirkėju. 
Dauguma parduotuvės darbuotojų - prekybos mokyklų bei 
technikumų auklėtiniai. Aukšta darbo kultūra, skoninga 
prekių reklama, dėmesys pirkėjų poreikiams padėjo vil
niečių kolektyvui iškovoti vieno geriausių šalyje vardą.

NUOTRAUKOJE: geriausios parduotuvės darbuotojos: 
(iš kairės) kasininkės-kontrolierės D. Dobrovolskytė, A. 
Žuromskienė ir vyresnioji kontrolierė I. Valickaitė.

R. SAVICKO nuotr.

Lietuvių Namo Bendrovė 1 
rengia puikią popietę sūdai- | 
nomis ir žaidimais. Bus trys dviejų šeimų gyventi, baltų 
prizai. Įvyks Laisvės salė- plytų,.vėliausio stiliaus. Už 
je, lapkričio 18 dieną, 1 vai. tokį pastatą Amerikoje reik- 
po pietų. tų pamokėti tarp $35,000 ir

Prašome visus atsilankyti | $40,000. Dar aš Amerikoje 
i. tokio gražaus pastato netu

rėjau ir mano tėvas Lietu
voje neturėjo, jau nebekal
bant apie mažažemius ir ku
mečius.

Rugpiūčio 8 d. Komitetas 
mums duoda automašiną va

liuoti Į Panevėžį. Algi- 
I mantas Vailionis mūsų pa
lydovas. Tik išvažiuojam iš 
Vilniaus ir čia matosi pra- 

j dedamas vesti didelis dubel- 
Taikos Kon- j tavas kelias. Klausiame Al

gimantą: “O koks čia ke
lias vedamas ir Į kur jis 
eis?” “Eis tiesiai Į Rygą”, 
jis sako.

Ryga turės susiekimą su 
Vilnium, arba, kitaip sakant, 
Vilnius su Ryga.

Kelyje pravažiavom daug 
miestų. Vieni jau kiek di
desni, o kiti dar tik vystosi. 
Maišiogala nedidukas mies
telis, o Širvintai jau nema
žas, švarus. Čia pat ir upė 
Širvinta. Toliau pavažia
vus, Ukmergė. Čia teka upė 
Šventoji^ vanduo žemas, sto
ka lietaus. . .

Mūsų palydovas A. V. daug 
ką mums aiškino kelyje. Ma
tėme daug garnių pievose, 
prie upių ir laukuose. . . 
O tas paukštis taip seniai 
matytas, jis toks išdidus. Jo 
kojos ilgos, raudonos, gal 
todėl, kad jis braido žemu
mose ir balose, tai jas nu
degina saulė?

Pravažiuojant kolūkius, 
matėme vietomis jau nuva
lytus laukus ir tik šiaudų 
didelius kūgius.

Pravažiavom daug pieni
nių, karvių farmų. Karvės 
daugumoje juodmargės, sa
koma, jų pienas riebus, daug 
Smetonos, sviesto. Lietu
voje sviestas skanus ir jo 
padedama ant stalo su kiek
vienu valgiu.

Pravažiuojame ežerą Lė
nas. Sako, kad šiame ežere 
visi pagauna lydekių. . . 
Sustojome dar ir todėl, kad 
čia kolukietės plovė savo 
skalbinius, tai pasinorėjo su 
jomis pasikalbėti. . .

Na, ir tikrai lietuviškai. 
Tik jos be kultuvės. Jos 
linksmos ir labai patenkin-

ir maloniai praleisti laiką. 
Be to, gausite ir geru vaišiu. 
Ir tiktai už 2 dolerius.

KVIEČIA KOMISIJA 
H. CARLSON

Sveikinimas iš 
Taikos Kongreso
Mieli Laisviečiai,

Pasaulinio
greso sesijoje tik ką girdė
jome kalbas Brežnevo ir Či
lės nužudyto Prezidento Al
lendes našlės Hartensės. 
Paliko gilu Įspūdį.

Kongresas gerai vyksta. 
Visiems jums linkėjimai.

KSAVERA KAROSIENĖ 
Maskva, TSRS

Atsiprašymas
Nuoširdžiausiai atsipra

šome musę St. Petersburgo 
korespdndentą draugu Vikutį 
ir San Francisco korespon
dentę draugę L-mą. Jūsų 
korespondencijos praeitame 
“Laisvės” numeryje (lap
kričio 2d.) laužant laikraštį 
tapo sumaišytos.

St. Petersburgo ųiąbaiga, 
prasideda Su paragrafu “Aną 
diena“, iš trečios skilties 
penktajame puslapyje nukel
ta net i penktą skiltį ir pa
daryta San Francisco kores
pondencijos pabaiga. Ji turi 
sekti St. Petersburgo kores
pondencijos paragrafą, kuris 
baigiasi žodžiais “Didelis 
jai ačiū”.

O straipsneliai “Vilnies 
$20,000 fondas paaugo $115” 
ir “Ksavera Karosienė iš
vyko Į taikos kongresą”, 
kurie eina po St. Petersbur
go antrašte, priklauso prie 
San Francisco korespon
dencijos po paragrafu, kuris 
prasideda su žodžiais “šio 
pobūvio patiekalų” ir t. 
penktoje skiltyje.

Nors dedame didžiausias 
pastangas išvengti klaidų, 
bet jos ima ir kartais pasi
taiko. O ši klaida bene bus 
viena iš stambiausių.

- REDAKCIJA

tos, kad, va, joms yra proga 
pasisveikinti, kalbėtis ir dar 
nuotraukas imtis su turis
tais iš Amerikos. Matomai, 
kolūkiečiai šį ežerą naudoja 
ne tik žuvavimui. Iš jo prie 
karvydžių privesti vamz
džiai, per kuriuos žiemą- 
vasarą ima vandenį dėl gy
vulių.

Paskui leidomės tiesiai Į 
Panevėžį. Laukai, kolūkiai 
vienas po kito, žemės geros, 
gyvulių-melžiamų karvių 
pilni laukai, o piemenų taip 
ir nesimato, tik elektros vie
los, apvestos apie karvių ga
nyklas, jas saugoja.

Pasiekėme Panevėžį. 
Diena vėjuota, reikia ranka 
laikyti kepurę, kad nenu- 
skristų nuo galvos. Pietų 
laikas, visų pirma, sakome 
reikia pavalgyti, o tada jau 
eisime apžiūrėti miestą. 
Čia ir valgykla, puikus, nau
jas pastatas. Visi mes Į 
vidų. . . Svarus kambarys; 
šiltas ir šaltas vanduo nusi
plauti rankas, veidrodžiai, 
stiklai, visur švara.

Pati valgykla, rodosi, kaip 
ne dėl vargšų, o dėl kokios 
ypatingos klasės žmonių. 
Apsėdom stalus, mes7-tyni. 
Mūsų palydovas Al. Vailio
nis pasakė valgyklos vedėjui, 
kad mes esame turistai iš 
Amerikos. “Nieko riebaus 
jiems neduokite,nes jie nebe
nori nutukti”. “O, gerai, bet 
gal tikrų lietuviškų kopūstų 
su kumpiu? O gal žemaitiš
kų šaltabarščių su rūkščia 
grietiene?” Dauguma pasi
sakė už kopūstus su kumpiu. 
Patarnautoja nusišypsojo ir 
paklausė, ar mes visi esame 
giminės. Ant užbaigos pasi
rodė, kad ne, nes vieni gė
rėm kavą, o kiti valgėm šal- 
takošę.

Panevėžys puošnus mies
tas, per patį vidurį teka upė 
Nevėžis. Miestas Panevė
žys, upė Nevėžis. Aišku, 
šie du vardai turi kokią nors 
giminystę, vienas iš jų yra 
priklausantis nuo kito. Isto
rijos jų neskaičiau, bet, no
rėčiau atspėti, kad pirmiau 
čia buvo upė Nevėžis, o tik 
vėliau miestas Panevėžys. 
Galimas daiktas, kad upė 
savo vagos nekeitė, o mies
tas nors savo vardo nekeičia, 
bet jis labai padidėjęs, pa
jaunėjęs, pasipuošęs. Jis, 
kaip ir Vilnius, kaip Kaunas, 
kaip Alytus, auga, turtėja, 
puošiasi.

J. P. MILERIS

Įvairenybės
Italas Džulijanis neturėjo 

aktoriaus ar mokslo darbuo
tojo gabumų. Jis tapo ne
paprasto geležinkelio savi
ninku ir. . . išgarsėjo. 
Džulijanis nutiesė šimto me
trų ilgio geležinkelį, jun
giantį jo namą subaru, Į kurį 
jis kiekvieną vakarą važiuoja 
išgerti alaus, šiuo “gele
žinkeliu” kursuoja 1913 metų 
tipo garvežys vienu vagonu.

“Pasaulis kaskart tampa 
niūkesnis” - daroma išvada, 
atlikus Prancūzijoje visuoti
nę apklausą. Šiandien pran
cūzas per dieną juokiasi tik 
apie 6 minutes, o prieš 30 
metę - daugiau kaip 20 mi
nučių. . .

Argentiniečių laikraštyje 
“Notisias“ pasirodė skel
bimas: “Neprigirdintis 45 
metų vyras, draugiško cha
rakterio, ieško tinkamo dar
bo”. Iš karto jam pasiūlė 
dirbti vienos didelės univer
salinės parduotuvės skundų 
ir pageidavimų skyriuje.
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K. PETRIKIENE

Svečiuose pas Hartfordo 
draugus

Spalio 28 d. su Arturu 
išvykom į. Bruklyną pas Evą 
Mizarienę, mat, buvo susi
tarta kartu vykti į Hartfor
do “Laisvės” fondui sureng
tą pramogą.

Jievutė moka laiką bran
ginti, jos niekam nereikia 
palaukti. Oras pasitaikė pui
kus. Pakelėse augmenijos 
rudeninė panorama gausiu 
spalvų įvairumu viliojo ke
leivių aki* į visas puses.

Laimingai pasiekę vietą, 
pirmiausiai nuėjom pasvei
kinti pobūvio šeimininkes. 
Kaip visur - sušilusios, pri- 
vargusios brangios draugės 
skubiai ruošė svečiams pie
tus. Rengėjai tikėjosi, i^ 
neapsivylė, skaitlingo bičiu
lių atsilankymo. Kelios mo
terys atėjo su pundais, vir
tuvėje stalas pasipildė na
mie iškeptais pyragais, su 
išmargintais pyragaičiais ir 
kitokiais skanėstais.

Pobūvio rengėjai svečius 
pasitiko su rūpestingu 
kruopštumu: svetainės grin
dys baltutėlės, net blizga. 
Visur jauku. Stalai baltai 
užtiesti, gėlėmis papuošti. 
Tuojau ir publikos prigužė
jo.

Gabiai pirmininkavo Ele- 
nutė Brazauskienė. Paprašė 
svečius eiti prie centrinio 
stalo ir patiems pasirinkti 
sau maisto, o kavos ir sal
džių užkandžių bus duodama 
programai pasibaigus. 
Maistas buvo iš Įvairių pa
tiekalų. Skaniai paruoštas. 
Valgė, kiek kas norėjo.

Pradėjus programą Ele- 
nutė svečiams pabrėžė, kad 
pobūvio tikslas yra prisidėti 
prie laikraščio “Laisvės” 
vedamojo vajaus sukėlimui 
biudžeto ir paminėjimui Lie
tuvos sostamiesčio Vilniaus 
650 metų sukakties. Pa
kvietė O. Šilkienę padekla
muoti. Draugė šilkienė yra 
pasižymėjusi menininkė. Ji 
labai jautriai perdavė eilė
raštį apie Vilnių. Antrąjį, 
taip pat apie Vilnių, A. Venc
lovos poezijoje sukurtą vaiz
dą, koks džiaugsmas žmonių 
buvo, kada jau buvo išgrūsti 
nuožmūs grabikai iš Lietu
vos sostamiesčio Vilniaus. 
Tretjį eilėrašti taikė pa
gerbimui buvusių ilgamečių 
“Laisvės” vajininkų Žemai
čių, katrie jau yra išsiskyrę 
iš gyvųjų tarpo.

Iškvietė ir manę pasakyti 
keletą žodžių.

Irena Janulienė, ‘iš Wor
cester, Mass., labai skam
biai sudainavo net keturias 
dainas. Publika jai karštai 
dėkojo už jos pulkų dainavi
mą.

Iškviesta “Laisvės” ad
ministratorė ir LLD Centro 
sekretorė Jeva Mizarienė 
papasakojo dalyviams kaip 
praeitą vasarą Vilniuje buvo 
iškilmingai atžymėta 650 
metų sukaktis. Vėliau ji 
kalbėjo laikraščio reikalais.

Susigrupavęs Laisvės 
choras, vadovybėje Wilmos 
Hollis, šauniai sudainavo 
“Dainuoja dainas Lietuva”.

St. Petersburg, Fla.
Malonūs tautiečiai, važiuojant atostogų i Flori

dą, prašome aplankyti ir mūsų miestą. Čia yra 
įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai Įvyksta kiekvieną 
šeštadieni - pietūs 12 vai., o vėliau šokiai ir 
draugiški *susipažinimai. Taipgi, reikalui esant, 
suteikiame informacijas norintiems apsigyventi 
mūsų apylinkėje.

LITHUANIAN SR. CITIZENS CLUB 
314 - 15th Avė. South 
St. Petersburg, Fla. 33701

Brazauskienė ir Wilma 
Hollis gražiai padainavo 
duoetą .“Gromatėlę gavau”. 
Vėl choras dainavo anglų ir 
lietuvių kalbose sukurtas 
dainas.

Brazauskienė padainavo 
solo rusų ir lietuvių kalbo
se. Rusų kalboje dainą sky
rė jos draugams rusams, 
katrų buvo didelis skaičius.

Meninę programą užbaigė 
Laisvės choras su paskutine 
daina “Vilniuje žydi liepos”, 
katrą choras dainuos “Lais
vės” koncerte 11d. spalio, 
Maspethe, sykiu su A id o cho
ru.

Chorui ir solistėms pianu 
akomponavo Laura Holleran.

Pobūvio vedėja Elenutė 
Brazauskiene padėkojo vi
siems artistams, publikai už 
skaitlingą atsilankymą, šei
mininkėms už jų dideles pa
stangas maisto paruošimui.

Namus pasiekėme laimin
gai, sumetę netoli 400 my
lių. Draugė Mizarienė su
grįžo ne tuščiomis.

MANO PASTABA

Laisvės chorui ir Moterų 
Klubui garbė už suruošimą 
tokio šaunaus pobūvio. Pie
tūs buvo ypatingai skanūs, o 
koncertas irgi labai geras. 
Žmones gražiai atsiliepė i 
prašymą paramos laikraš
čiui “Laisvė”. Per mane 
vieną suaukota arti $200 
(aukotojų vardai tilps Vajaus 
Fondo ataskaitoje).

Tiek galiu pasakyti, kad 
hartfordiečiai su choro va
dove Wilma Hollis labai rim
tai ruošiasi “Laisvės” kon
certui Maspethe. Žinau, kad 
jie gražiai pasirodys, kaip ir 
visuomet. Beje, solistė Ire
ne Janutienė dalyvavo kon
certo išpildyme ir sakė, kad 
bus mūsų koncerte lapkričio 
11 d. su naujomis dainomis.

IEVA MIZARIENĖ

Laura Holleran
Hartfordo Laisvės choro 
akompanistė ir tvarkytoja. 
Ji bus I. Janutienės akom- 
paniatorė per “Laisvės” 
koncertą lapkričio 11d.

ORLANDO, Fla. Policija 
suėmė nepilnametį jaunuolį, 
kuris pasinaudodamas savo 
draugo kredito korta išrašė 
falšyvų čekių už $200,000. 
Jis norėjo apkeliauti pasau
lį, bet pakliuvo kalėjiman.

LAISVĖ

Šilutės melioratoriai drenuoja Stoniškio tarybinio ūkio
lauką.

O šis laukas jau nudrenuotas, apvalytas nuo akmenų, išly
gintas, supurentas, paruoštas brandinti gausų derlių.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotraukos

Melioratoriai gausina derliu
Nudrenuotų dirvų plotas 

Tarybų Lietuvoje sparčiai 
artėja prie pusantro milijono 
hektarų. Kaip tik tas bene 
daugiausia leme, kad jau ke
letą metų pagrečiui respu
blikoje vidutinis javų der
lius esti nemažesnis, negu 
20 centnerių iš hektaro (10- 
11 grūdas). Nudrenuotuose 
laukuose Įrengtos kultūrinės 
pievos ir ganyklos leido Lie
tuvai pagal pieno gamybą 
vienam gyventojui iškilti i 
vieną pirmųjų vietų pasauly
je.

Našių pievų nudrenuotuose 
laukuose daugiausia Įrengta 
Nemuno deltoje. Čia pasta
tytos siurblinės, šliuzai re
guliatoriai, sukurtos 26 pol- 
derinės sistemos. Lankos 
per metus šienaujamos kele
tą kartų ir iš kiekvieno jų 
hektaro surenkame iki 12 
tonų šieno. Šilutės rajone, 
pavyzdžiui, šiais metais vien 
vitamininių žolės miltų buvo 
pagaminta per 33 tūkstančius 
tonų.

Už sėkmingą Nemuno del
tos sukultūrinimą Šilutės 
melioracijos statybos val
dybos kolektyvas buvo apdo
vanotas Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordinu. šįpenkme- 
tį jis užsimojo nusausinti 37 
tūkstančius ir sudrėkinti 1,- 
600 hektarų laukų. Baigian
tis tretiesiems penkmečio 
metams, šilutiškiai dirba, 
gerokai pralenkdami grafi
ką. 1973 metų darbų pla
nas, pavyzdžiui, buvo Įvyk
dytas dar rugsėjo pirmojoje 
pusėje. Priėmimo komisi
jos - visus darbus Įvertino 
“gerai” ir “labai gerai”.

Jau ne pirmus metus me
lioratoriai nudrenuotuose 
laukuose mechanizuotai iš

renka akmenis, valkėmis su
lygina paviršių, supurena 
dirvą, išberia trąšas, pasėja 
daugiametes žoles. Ūkiai iš 
karto gauna derinčias kul
tūrines pievas ir ganyklas. 
Dabar šilutiškiai meliorato
riai, atiduodami naudoti su
kultūrintus laukus, pradėjo 
išdavinėti darbų kokybės ga
rantinius pasus. Pirmasis 
tokį pasą gavo Rusnės žuvi
ninkystės ūkis, ši naujovė 
skatina melioratorius dirbti 
dar kruopščiau, ūkiams ati
duodami gražiai sukultūrinti 
laukai.

Huntington, N.Y.
Spalio 12 dieną staiga nuo 

širdies smūgio mirė Petras 
Petraitis. Mirė sulaukęs 83 
metų amžiaus.

Velionis buvo senas Hun- 
tingtono gyventojas, turėjo 
daug bičiulių. Buvo laisvų 
pažiūrų žmogus. Taipgi 
skaitė “Laisvę”. Tai laido
tuvių didelėje koplyčioje vos 
tilpo gausybės gėlių. Palai
dotas Hungtingtono kapinėse 
laisvai.

Petras buvo gimęs ir 
augęs Lietuvoje. Į Jungti
nes Valstijas atvyko 1911 
metais.

Velionis paliko liūdinčią 
didelę šeimą - žmoną, sūnų, 
dukterį, 5 anūkus ir 8 proa
nūkius, Lietuvoje dvi sese
ris - Barborą ir Petronėlę.

Po laidotuvių palydovai 
buvo užkviesti i sūnaus re
zidenciją ir gerai pavaišinti.

Nuo savęs reiškiu gilią 
užuojautą velionio šeimai ir 
artimiesiems.

F. KLASTON

Detroit, Mich.
LLD 52 KUOPOS VEIKLA

Praeitą vasarą Detroito 
trys organizacijos, kaip tai- 
LLD 52 kp., LDS kp. ir Mo
terų Pažangos Klubas, turėjo 
tris mėnesius atostogų, 
arba, kaip sakoma, “vakaci- 
jų”. Po atostogų, spalio mė
nesį turėjome skaitlinga 52 
kp. susirinkimą, kuriame 
buvo planingai aptarta, ką 
galėsime veikti šį rudenį ir 
iki 1974 metų pradžios.

Iš valdybos raportų pasi
rodė, kad iki birželio mėne
sio visi 52 kuopos nariai buvo 
pasimokėję narystės mokes
čius ir buvo gauti trys nauji 
nariai. Taipgi birželio 10 
dieną turėjome pikniką “po 
stogu” (salėje) dėl pažan
giųjų laikraščių paramos. 
Parengimas gerai pavyko, 
nes parengimui vadovavo 
mūsų sūnaus jauni draugai 
Servit Gugas ir Alfonsas 
Rye, o prie jų prisidėjo visa 
eilė jaunų moterų ir mergi
nų.

Antras punktas, kuris šia
me susirinkime buvo svar
bus, tai laikraščių vajus. 
Kadangi, del atostogų, susi
rinkimas Įvyko tik spalio 16 
dieną, o laikraščių vajus 
prasidėjo rugsėjo 1 dieną, tai 
liuosanoriai jau darbavosi 
J. K. Alvinas, kaipo vajinin- 
kas. Po aptarimo, toliau 
darbuotis tapo užginąs Alvi
nas ir išrinktas antras vaji- 
ninkas, tai d. Frank Nakas 
(kuopos pirmininkas). Pra
džia vajaus rodo gerus re
zultatus, tik vajininkai rūpi
nasi, kad sunku yra gauti 
naujų skaitytojų. Dabar visi 
draugai ir draugės, kurie 
esate “Laisvės”, “Vilnies” 
ir “Liaudies Balso” skaity
tojai ir matote, jog jau lai
kas užsimokėti už prenume
ratą, arba žinote draugą ar 
kaimyną, kuriam būtų gali
ma vieną iš minėtų laikraš
čių užrašyti, tuojau duokite 
žinoti mūsų vajininkams, o 
mes jums būsime labai dė
kingi. Jeigu jūsų didmies
tyje, dėl transportacijos ar 
dėl sveikatos, nėra galima 
ateiti Į organizacijų susi
rinkimus, tuoj pašaukite 
laikraščių vajininkus, kuris 
yra jums arčiausias sutikti, 
o mes visiems nuoširdžiai 
patarnausime dėl prenume
ratų atsinaujinimo arba dėl 
kokio nors patarimo.

LLD 52 kuopa yra ką nors 
nutarus dėl platesnio veiki
mo, kad daugiau užinteire- 
suoti visuomenę mūsų orga
nizacija ir gauti naujų narių Į 
kuopą. Bet kaip seksis, tai 
ateitis parodys.

Dabar noriu visus narius 
pakviesti lankyti kuopos su
sirinkimus. Sekantis 52 kuo
pos susirinkimas Įvyks lap
kričio 20 dieną 10 vai. ryto. 
Visi dalyvaukite, nes kiek
viename susirinkime būna 
kas nors naujo sumanyta ir 
veikiama dėl musu Lietuviu < < 
Literatūros Draugijos gero
vės.

ŠIS TAS APIE 52 KUOPOS 
NARIUS

šiemet mirė trys kuopos 
nariai - Antanas Svietkovs- 
kis, Jonas Karalis ir Petras 
Stankus. Nors jie nebuvo 
labai aktyvūs, bet buvo geri 
pažangiosios spaudos rėmė
jai ir kovotojai už visuo
menini labą. Labai apgailes
taujame mirusiųjų draugų.

Turime ir ligonių. Sunkiai 
tapo sužeista Adelė Klimavi
čienė, kuri gyvena 5005 
Ridgewood St. Jai einant iš 
krautuvės su pilnu maišeliu 
maisto, trys jauni valkatos 
prabėgdami parmušė ją ant 
šaligatvio, išbarstė visą pir

kinį ir nulaužė jai ranką. 
Vaikėzai pagrobė Adelės pi
niginę ir pabėgo. O ji buvo 
nuvežta Į ligoninę ir dabar 
tebėra gydytojo priežiūroje. 
Ligonė kenčia didelius 
skausmus.

Antras ligonis, tai Ber
nardas Wardo, iš 12590Far
ley Street. Jam buvo supa
ralyžiuotos ranka ir koja. Il
goką laiką gulėjo ligoninėje. 
Dabar jau namie, po daktaro 
priežiūra laipsniškai stiprė
ja. Jo draugė Adelė, dėl 
savo vyro ligos, šiemet ne
gali darbuotis laikraščių va
juje.

Alvino auto nelaimėje Jo
nas buvo tik smarkiai su
trenktas, bet jo žmona Anna 
skaudžiai nukentėjo, dar ir 
dabar po gydytojo priežiūra.

Serga Juozas Valiukas ir 
Vincas Zabul-Zabulionis, 
Juozas ligoninėje, o Vincas 
Convalescent namuose.

Anna Valaučienė jau ilgas 
laikas sirginėja. Gyvena 
Dearborn, Mich. Ją prižiūri 
Metropolitan ligoninės gydy
tojai. Ligoninės adresas: 
1800 Tuxedo Street.

ALVINAS

PAKVIETIMAS

Sekmadienį, lapkričio 11 
d., 11 vai. prieš pietus Įvyks 
LDS 21 kuopos susirinkimas. 
O tą pačią dieną 1 vai. po 
pietų Įvyks Detroito Moterų 
Pažangos Klubo susirinki
mas. Po susirinkimų bus 
gerų užkandandžių (kurie no
rės pasivalgyti). Viskas 
įvyks D. L. Klubo salėje, 
4114 W. Vernor Highway.

KVIEČIA VALDYBOS

LAIŠKAS
Congressperson

Pat $chroeder 
House Office Building 
Washington, D. C.

Dear Pat:
The executive board of the 

American Civil Liberties 
Union, an organization dedi
cated to the protection of the 
constitutional liberties of 
everyone, has called for the 
commencement of impeach
ment proceedings against 
President Nixon and has also 
called upon its members to 
urge their representatives in 
congress to act on the reso
lution of impeachment. The 
long term non-partisan 
stance of the A. C.L.U.em
phasizes the unique and cri
tical nature of this action. 
As an A. C. L. U. member, 
it is a pleasure to be able to 
assume a civil liberties ob
ligation beyond the perfunc
tory payment of dues and 
urge my congressperson to 
support this action.

Impeachment is provided

HARTFORD, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mike Butkevičius
mano mylimas vyras 

mirė 1962 m. lapkričio 14 d.
* * *

Juozas Žemaitis
Mano brangus švogeris 

mirė 1969 m. rugpiūčio 17 d.
* * *

LucijaŽemaitienė
mano brangi sesutė 

mirė 1972 m. sausio 6 d. 4
* * *

Gyvenimas be jų labai liūdnas. Labai skaudu
pasilikusiai vienai be savųjų.

Ilsėkitės ramiai!
LIUDVISĖ BUTKEVICIENE

5-tas puslapis

for in the U. S. Constitution 
as one of the many protec
tions of the citizen against a 
government that overrides 
the rights of the citizens.

Perhaps because of the 
Long non-use of the remedy, 
many of the opinion moulders 
and pundits contend that im
peachment is too traumatic 
remedy to use in this situa
tion - that the remedy would 
rack the country more than 
the disease. In this connec
tion we should note the doc
trine used by the Civil Aero
nautics Board known as “use 
it or lose it” whereby a 
community that does not uti
lize the service provided by 
an airline carrier sufficient
ly to make it economically 
feasible for the carrier to 
continue to serve the town, 
loses its place on the sche
dule. We are on the verge 
of losing this safeguard 
against malfeasance in of
fice through disuse.

Certainly there was an op
portunity to initiate im
peachment proceedings on 
December 8, 1941, the day 
after our philatelist com
mander in chief sorted his 
stamps while 3,500 men were 
dying at Pearl Harbor, but 
it was more expedient to talk 
of infamy - Japanese infa
my - that is. There was 
another at the time of the 
Powers U-2 flight when Pre
sident Eisenhower, who had 
apparently let his generals 
and colonels get out of con
trol to the point where they 
were engaging in dangerous 
ventures without his knowl
edge, gave revised lying ex
planation after lying expla
nation until he had concocted 
a story satisfactory to the 
more chauvinistic citizens.

Thomas Jefferson, the 
young revolutionary, once 
said that every society 
should have a periodic re
volution and at another time 
wrote that “the tree of liber
ty should be nourished fre
quently with the blood of pa
triots and tyrants”. In eve
ryone’s lexicon one of these 
two terms fits Richard 
Nixon. Perhaps, in the words 
Bob Haldeman’s aide applied 
to Ernest Fitzgerald we 
should let him bleed for a 
while, spinning slowly, slow
ly in the wind nourishing the 
tree of liberty so that any 
future president; patriot or 
tyrant, will have this esam
ple to guide him.

Combining the use it or 
lose it axiom with the perio
dicity in Jefferson’s thinking 
perhaps we should have a 
periodic impeachment just 
as an exemplary matter. If 
we do not have one now, 
under what circumstances 
will be able to utilize this 
constitutional guarantee?

HUGH H. GILMARTIN
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Pietūs - išleistuvės
Sužinota, kad keletą metu darbavęsis Washingtone Ta

rybą Sąjungos ambasados konsuliariniame skyriuje ir 
daugeliui Amerikos lietuviu gerai pažįstamas Edmundas 
Juškys mūsą sali apleidžia ir grįžta i tėvynę. Jam ruo
šiamos išleistuvės smarkiu pietą su vaišėmis formoje, 
įvyks Laisvės salėje šeštadieni, lapkričio 17 d. 2-rą va
landą. Vietos užteks visiems. Visi kviečiami dalyvauti.

RENGĖJAI

Los Angeles, Cal.
Atostogaudamos iš De

troito, Mich., i Los Angeles 
atvyko dvi mielos tautietės- 
advokatė Stefanija Masytė ir 
jos mamytė Teofilė Masienė. 
LLD ir LDS kuopą moterys 
suruošė pobūvi draugą Ber
notą rezidencijoje. Daug 
kam iš mūsą teko pirmą 
sykį susitikti su viešniomis. 
Stefanija Masytė per daug 
metą aktyviai dalyvauja De
troito pažangiąją lietuviu or
ganizacijose, užimdama va
dovaujančią vietą. Smagu 
matyti čia gimusią ir augu
sią lietuvaitę, gerai kalban
čią ir rašančią koresponden
cijas i laikrašti “Vilnis”.

Sueigos tikslas buvo susi
tikti su viešniomis ir tuo pa
čiu sykiu buvo pagerbti mirę 
kuopos nariai, kurie prieš 
50 metą LLD 145 kuopą išug
dė iki 90 narią, čia toli nuo 
didelią lietuvią koloniją JAV 
vakaruose. Buvo prisimin
tas tik prieš metus miręs 
nuoširdus spaudos rėmėjas 
ir korespondentas Steponas 
Smitas - Šakaliu Žemaitis. 
Steponas dar gyvas būdamas 
paskyrė didelę dalįsavosan- 
taupą lietuvią pažangiajai 
spaudai remti.

Iš San Diego buvo atvykę 
W. ir J. Dorinai. Walteris 
papasakojo savo patirtus įs
pūdžius iš kelionės, kurios 
metu jis aplankė Čikagą, De
troitą ir Torontą, Canada.

Stefanija Masytė papasa
kojo apie Detroito čia gimu
sią lietuvią veikimą, kad ten 
gražus būrys jaunesnės kar
tos lietuvią sutartinai veikia 
Detroito Lietuvią klube. 
Kiek teko girdėti nuo kitą, 
detroitiečlai gali būti pavyz
dys kitoms didesnėms lietu
vią kolonijoms kaip reikia 
išvystyti čiagimią lietuvią 
veikimą.

Stefanija atsikreipė į po
būvio dalyvius dėl “Vilnies” 
laikraščio paramos. Daly
vavusieji sudėjo $120.

Po užkandžią ilgai tęsėsi 
pokalbiai. Maloniai buvo 
praleistas šeštadienio po
pietis su detroltietėm vieš
niom. V. R.

Širdingai
Mirus žmonai ir dukros 

motinai Onutei Večienei, 
nuoširdžiai dėkojame vi
siems giminėms ir drau- 
gams-ėms, kaimynams, ku
rie prisidėjo prie pergyve
nimo mums skaudžios valan
dos, mylimos netekus. 
Užuojautą gavome labai gau
siai. Ne tik skaitlingai lankė 
jos šermenis ir laidotuves, 
bet ta gausybė žydinčią geliu 
darė labai maloną įspūdį. 
Kai kurie kaimynaipavieniai 
prisidėjo su gėlėmis, bet ir 
visas blokas kolektyviai pri
siuntė puikiausią gėlią bu
kietą, nes jie žinojo, kad ji 
gėles mylėjo. Apart bukietą, 
nemažai gavome užuojautos 
laiškučią, ir dar vis ją atei
na. Keletas tokią užuojautą 
tilpo ir “Laisvėje”. Ypa
tingai labai grąžą ir malo
ną įspūdį padarė pitsbur- 
ghiečių Pašvitiniečią grupe 
su J. Mažukna priešakyje 
užuojauta “Laisvėje”, nes 
Onutė irgi buvo Pašvitinietė, 
ir jie savo krašto draugės 
nepamiršo.

To visko, ką gavome, ne
būtumėm aplaikę, be pri
klausymo organizacijose. 
Ištikus mūsą nelaimei, pir- 
miąusiai kreipėmės į LLD 
54 kuopos nares drauges 
crandordietes, kur laikome 
susirinkimus. Ir taip į 
trumpą laiką telefonais žinia 
apėjo visą apylinkę. Jos pa
tarnavo automobiliais ir vi
sur padėjo, kur tik reikėjo 
šermenyse ir laidotuvėse.

“Laisvės” administrato
rė drg. I. Mizarienė pasakė 
labai svarbią, gražią, mo
mentui pritaikytą kalbą šer
meninėje ir kapinėse prie 
karsto. Ir paskui labai gra
žiai aprašė mūsą šeimos gy
venimą “Laisvėje” ir “Vil
nyje”. v

Dar sykį dėkojame vi
siems ir visoms už mums 
sutelktą užuojautą ir visokią 
pagalbą tokiame liūdname 
momente.

IGNAS BE C IS IR 
DUKRA GENUTĖ WALLACE

15-kos METŲ SUKAKTIS
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Emilijos Stakenaites-Simon
Mirė Lapkričio-November 8, 1958, 9 vai. ryto

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du anūkus, ber
niuką Steve ir mergaitę Valerie, o seserį Anelę 
Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o as Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 
niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

PramogŲ Kalendorius

Penktadienis, Lapkričio (November) 9, /z973LAISVĖ

NEW YORKO
NAUJIENOS

AIDO CHORAS,

Dr. Timothy S. Healy su
darė planą įsteigti prie New 
Yorko universiteto kolegiją 
kaliniams mokytis. Netru
kus kolegija pradės veikti.

vadovybėje WILMA HOLLIS.LAISVĖS CHORAS, iš Hartford, Conn 
Jų solistės Wilma Hollis ir Elena Brazauskienė. , 

Akompanistė Laura Holleran

Mūsų vietinis AIDO CHORAS, vad. Mildred Stensler, taipgi 
r0 Jų solistai yra AUGUSTINAS 

IEŠMANTĄ, VICTOR BECKER, NELĖ VENTIENĖ 
Jų akomponistė B. Šalinaitė

atvyksta solistė IRENE JANULIS 
Jos akompanistė Laura Holleran

Iš Worcester Mass

LAISVES" KONCERTAS
SEKMADIENI LAPKRIČIO 11d.

PRADŽIA 2 V A L .

LIETUVIU PILIEČIU KLUBO SALĖJE
69-63 Grand Ave., Maspeth, N.Y

vadovybėje Mildred Stensler

Kataliką Mokytoją Fede
racija pranešė, kad mokyto
jai atmeta siūlymą jiems 
pakelti algas tik po $100 į 
metus. Kataliku mokytojai 
gali vėl išeiti streikan.

LAPKRIČIO 11 D.

suteiks dainų programų

Vietinė solistė AMELIA YOUNG 
Jos akompanistė Aldona Žilinskaite Anderson

Solistas VICTOR BECKER, JR
Jam akomponuos B. Šalinaitė

Labai pavykęs susitikimas Laimingai sugrįžo

su Lietuvos svečiais

Seimą teismo teisėjai ir 
administratorius pripažįsta, 
kad miesto, valstijos ir pri
vačios agentūros tinkamai 
neprižiūri bėdoje ir nelai
mėse esančius valktis. 
Teismuose vaikai neturi ly
gią teisią, taipgi rasizmas 
jaučiamas vaiku prieglaudo
se.

Bronxe vandalai buvo įsi
brovę į Armijos Rezervu 
centrą ir išdaužą baldus ir 
kitus įrengimus. Atrodo, 
jie ieškojo ten ginklą pasi
vogti.

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

Filmų rodymas 
atidėtas

Parengimą kalendoriuje 
buvo garsinama, kad lapkri
čio 18 d. Laisvės salėje 
įvyks filmą rodymo popietė. 
Dabar pranešama, kad šis 
LDS kuopą parengimas ati
dėtas į gruodžio mėnesį. 
Diena bus paskelbta vėliau.

Moterųklubo 
narėms

Niujorko Lietuvią Moterą 
Klubo susirinkimas įvyks 
trečiadienį, lapkričio 21 d., 
1:30 vai. po pietą, Laisvės 
name, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Sis susirinkimas bus ypa
tingai įdomus todėl, kad po 
aptarimo Klubo reikalą tu
rėsime puikias vaišes. Mes 
paminėsime gimtadienius 
dviejų ilgamečiu Klubo vei
kėją.

PIRMININKE

Mirė
Senas New Yorko gyven

tojas Antanas Balčunasmirė 
lapkričio 2 d. Buvo pašar
votas Sorenson Funeral 
Home, Jamaicoje.

A. Balčiūnas, kada buvo 
sveikas, buvo dažnas mūsą 
pobūvią lankytojas. Jis buvo 
narys Lietuvią Literatūros 
Draugijos, Lietuvią Darbi- 
ninką Susivienijimo ir 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas.

Rytiniame Harleme moky
klos-206 mokiniai, kartu su 

1 tėvais, buvo paskelbę boiko
tą. Dalyvavo 11,500 moki- 
nią. Taryba sutiko tą reika
lą perduoti teismui.

j Gautas pranešimas iš St. 
' Petersburg, Fla., kad, po 
; ilgos įdomios kelionės ir 
i viešnagės New Yorke, lai- 
Įmingai sugrįžo mūsų draugai! 
į Vera ir Valys Bunkai į na- 

Abudu džiaugiasi Jau j mus^ labai patenkinti
į susitikimais su savo senais

ag

jimais ir jų dar daugiau tiki 
svečiais buvo si ateityje. j Dabar vėl juodu mesis

Svečiai perdavė mums i veįklą St. Petersburge.
Lietuvos žmonių sveikini- i Į
mus ir visus užkvietė i sve- ;
čius pas juos Lietuvoje, i.
Juozas ir Tadas mumyse pa- ;

Pagalbinės policijos vir
šininkas M. Kavanaugh buvo

j bičiuliais mūsą didmiestyje, i Per klaidą kaltinamas daly-

Pirmadienį, lapkričio 5 
d., Long Island College ligo
ninėje mirė Petras Viš- 
niauskas-Jonas nuo plaučią 
uždegimo ir kitą komplika
ciją. Jis buvo pašarvotas 
Stephen Funeral Home, No. 
Conduit Blvd., Brooklyn, 
N. Y., ir palaidotas penktą- 

9 d., Long 
Cemetary,

i Į vavimu prievartavime ir 
apiplėšime. Vėliau areštuo
tas Thomas Clarkson prisi
pažino tai padaręs. Clark
son labai panašus įKavanau- 
ghą, todėl liudininkai ir pa
darė klaidą.

i «

Reikia pasakyti, kad kuriomis tenka susidurti 
praeitą antradienį greitomis ronomui kolūkyje ir minis- 
suruoštas susitikimas su i trui prižiūrint miestu reika- 
svečiais iš Lietuvos buvo i lūs.
vienas iš gražiausių ir pa- pasiektais dideliais laimė 
sėkmingiausių. Kaip jau ži
note, mūsą 
Lietuvos komunalinio ūkio
ministras Juozas Šerys ir 
garsiojo Salomėjos Nėries 
kolūkio agronomas Tadas 
Rupšlaukis. Kaip matote šio
je nuotraukoje, abudu paly- ! liko labai šiltą, malonų įs- ■ meryje rašte apie įvykusia 
ginti dar jauni vyrai, o jau pūdį. 
taip aukštai iškilę savo pro
fesijose ir veikloje. Apart 
jau minėtų savo svarbių pa
reigu, dargi abudu yra Lie
tuvos Aukščiausiosios Ta
rybos deputatai.

Su svečiais susitikti ir 
pasivaišinti susirinko gero
kas būrelis laisviečiu. O 
svečiai trumpose savo kal
bose mums papasakojo apiė 
savo veiklą ir problemas, su

Pataisa
Praeitame “Laisvės” nu-

Mes, iš savo pusės, i filmų rodymo popietę, įvyko 
palinkėjome jiems laimingos į klaida. Rašoma, kad drg. 
kelionės atgal į tėvynę. i Jurgis Klimas “rodėištrau- 

šios vakarienes šeiminin- i kas iš savo susuktų filmą, 
kėmis buvo Nelė Ventienė, <’ 
Natalija lešmantienė, Adelė taras”, o turėjo būti 
Rainienė ir Julia Lazaus- | ‘Sudrumsta širdis”, 
kienė. Net stebėtis reikia, i prašau, 
kaip jos suspėjo tokiu trum-; .....
pu laiku tiek ir tokio skanaus i Sukurta koalicija 
maisto paruošti, širdingas Į j^gyaj g y faSIZmU 
joms ačiū nuo visų dalyvių, i 

REP. i

daugiausia iš ‘Katriutės Gin- 
iš 

Atsi- 
REP.

Miesto viešosiose moky
klose juodieji mokiniai dabar 
jau sudaro daugumą visą mo
kiniu Per praeitus 12 metą 
jų skaičius padvigubėjo.

iš šerme-

Jie buvo gražiai sutikti ir “Laisvėje”: svečiai iš Lietu
vos, antras iš kairės J. Šerys ir ketvirtas - T. Rupšlaukis, 
kai jie lankėsi Jungtinėse Tautose, lydimi A. Sinkevičiaus 
ir Vyt. Zenkevičiaus.

S. NABK1 LIŪNĄITĖS nuotrauka
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Hartford. Connecticut 
i valstijoje susikūrė koalicija 
i kovai su rasizmu ir politine 
Į priespauda.

Koalicijai sukurti konfe- 
' rencijoje dalyvavo daugiau 
i kaip 100 delegatą iš dauge
lio šios valstijos visuome
niniu organizaciją.

Komunistą Partija paskel
bė pareiškimą, kuriame ra
gina piliečius ir Kongresą 
pašalinti Nixona ir Kissin- j 
geri, kurie dabar kursto ato- ; 
mini kara. < «

Spalio 27 d. įvyko raštiniu 
darbininkių konferencija.ko
vai už moterų lygias teises 
su vyrais raštinėse.

REP.

Women Denounce Fascist Terror in Chile
A call to women 

demand the release 
junta in Chile.

The demonstration

to 
of

to

participate in a demonstration to 
women imprisoned by the Fascist

be on MONDAY, NOV. 19th, 1973

At 4:30 P. M. to 6:30 P. M.

at the United Nations Plaza

in front of the Chile Embassy of United Nations.

Auspices of the WOMEN AGAINST FASCISM IN CHILE.

For more information contact:

Alva Buxenbaum, phone 636-5827

dieni, lapkričio 
Island National 
Pinelawn, N. Y.

Prieš išlydint
ninės atsisveikinimo kalbą 
pasakė “Laisvės” redakto
rius Antanas Bimba. Petras 
buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas, Aido Choro ir 
Literatūros Draugijos na
rys. ,

Reiškiame gilią užuojautą 
jo artimiesiems.

IEVA MIZARIENĖ

i Demand to 
Impeach Nixon!

I was glad to see in the 
Vilnis English Section Nellie 
De Schaaf attracting our at
tention to a serious prob
lem - to the urgency of all 
concerned citizens to send a 
wire or write a letter to 
Mr. Peter Radino, 
Chairman, 
House Judiciary Committee 
House of Representatives 
Washington, D. C.

Immediate action should 
be taken to impeach Pres. 
Nixon.

We realize the gravity of 
this demand, but this is the 
only alternative left to save 
our country and ourselves 
from the creeping quest for a 
one-man rule.

We the people are more 
important than the Presi
dent of these United States. 
President Nixon should have 
remembered that.

ILSE




