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KRISLAI
TAIKOS NESIMATO

KARAS JAU RAIGTAS VIDURIO RYTUOSE
APIE KISSINGERIUS 
REPUBLIKONAM NELAIME 
HITLERINE SmEKLA 
PASPRINGĘ MIRŠTA

J. Gašlūnas

Valstybės sekretorius 
Kissingeris skubiai išvyko 
svarbion kelionėn: pirmiau
sia aplankyti keletą arabą 
valstybių, paskui vykti į Ki- 
niją.

Jis nori įtikinti arabus, 
kad dabar yra geriausia pro
ga susitaikyti su Izraeliu. 
Bet arabą vadai teisingai jam 
atsako, kodėl Jungt. Valsti
jos nepriverčia savo bičiu
lio Izraelio pasitraukti iš už
kariautą arabą žemią.

Arabai sako, kad taika Vi
durio Rytuose galima tik 
Jungt. T autą rezoliucijos pa
grindu, kai Izraelis sutiks 
pasitraukti J senuosius ru- 
bežius.

Zingeidu žinoti, iš kur at
sirado gabus diplomatas 
Henry Kissingeris.

Louis Kissingeris su savo 
žmona ir dviem vaikais 1938 
m. iš Hitlerio nagą spėjo pa
sprukti į Angliją ir vėliau 
persikelti į Jungt. Valstijas. 
Tokiu būdu Kissingerio sū
nus Henry išvyko į Ameriką 
ir patapo sugabus diploma
tas.

Hitlerininkai išskerdė 11 
Kissingerią šeimos narią, 
kurie nespėjo pasprukti už
sienin. Toks pat likimas 
laukė visą žydą kilmės Kis
singerią.

Lapkričio 6 d. rinkimus 
New Yorke, New Jersey ir 
kai kuriose kitose vietose 
daugiausia laimėjo demo
kratai. Republikonai skau
džiai nukentėjo.

Respublikoną kandidatas 
New Jersey gubernatoriaus 
vietai Sandman gavo tik 31% 
visą balsavusią, o demokratą 
kandidatas Byrne gavo 62%. 
Sandman tada pasakė, kad 
republikonai visoje šalyje 
smarkiai nukentėjo.

Watergate skandalas, aiš
ku, žymiai prisidėjo prie re- 
publikoną pralaimėjimo.•

Baisu ir pagalvoti, kas da
bar darosi mūsą sostinėje 
Washingtone. Republikonai 
dabar desperacijoje. Gene
rolas Haig jau Baltuosiuose 
rūmuose svarbiausias Nixo- 
no patarėjas. Haig palaiko 
artimus ryšius su Pentago
nu.

Komercinio dienraščio 
“London Times“ korespon
dentas rašo apie “didžiuli, 
pavoją“ Washingtone, apie 
“Gestapo dvelkimą“, apie 
hitlerinę šmėklą.

Kongresmanas Stark sako, 
kad Nixon as gali paskelbti 
nepaprastą šalyje padėtį ir 
suteikti Pentagonui teisę 
tvarkyti šalį. Kongresas ir 
Aukščiausiasis teismas tuo
met liktą be galios.

Amerikinė Nacionalinio 
Saugumo taryba apskaičiuo
ja, kad apie 2,500 amerikie- 
čią kasmet miršta nuo už- 
springimo maistu. Tūkstan
čiams užspringusiąją tenka 
operacijos daryti, kad gy
vastįišgelbėtą.

“The New England Journal 
of Medicine“ rašo, kad dau

krizei Jungtinėse Valstijose
Egiptas ir Izraelis bendrą 
paliaubų sutartį pasirašė

Nixonas skelbia karą energijos)

Washingtonas. Preziden
tas Nixonas, lapkričio 7 d. 
per televiziją kalbėdamas, 
pripažino susidariusią ener- 

stijose. Tai krizei jis pa
skelbė karą, reikalaudamas 
visą šalies gyventoju taupyti 
kurą ir bendrą energiją.

Tuo klausimu Nixono pla
nas perduotas Kongresui 
svarstyti ir užgirti. Reika
lauja sumažinti namą ir raš
tinių apšildymą 15%, auto
mobiliais važinėjimą nusta
tyti tik iki 50 mylią į vai., 
sumažinti lėktuvą kursavi- 
mus, daugelyje atsitikimą 
grąžinti anglies kurą, kuris 
baisiai teršia orą.

Energijos krizė žymiai 
padidėjo, kai daugelis arabą 

nėms Valstijoms.
Tuo metu, kai Nixonas 

įsakė visiems taupyti kurą, 
nieko nesakė apie tai, kad 
reikėtų aliejaus ir gazo kor
poraciją pelnus sumažinti. 
Korporacijos ir toliau galės 
laisvai kelti kainas ir api
plėšti visuomenę.

Iškilmingai minėjo 
56 metinę sukaktį

Maskva. Lapkričio 7 d. 
Maskvoje ir kituose mies
tuose iškilmingai buvo mi
nėta 56 sukaktis nuo socia
listinės revoliucijos laimė
jimo 1917 m. Milijonai 
žmonių dalyvavo demonstra
cijose.

TSRS vyriausybė gavo be
veik iš visą valstybių sveiki
nimą, tarp kurią buvo ir Ki
nijos Liaudies Respublikos 
sveikinimas ir pasisakymas 
už santykių gerinimą.

GerasTSRS derlius
Kijevas. Tarybą Ukraina 

gavo šiemet 45 milijonus 
toną daugiau grūdą, negu 
normaliai gaunama. Valsty
bei pardavė 16,756,000 toną. 
Tai irgi rekordinis pardavi
mas.

Tarybą Rusijos Federaci
ja pardavė valstybei 50,268,- 
000 toną grudų. Taipgi ir 
kitose respublikose derlius 
buvo neprastas.

Nušovė 8 žmones
Cleveland, Ohio. Policis- 

tas Cyril J. Rovansek, grį
žęs iš tarnybos, savo na
muose nušovė savo žmoną, 
dukrą ir sūnų, taipgi nušovė 
kaimyną tėvus ir du vaikus. 
Tokią baisią žmogžudystę 
atlikęs, vėliau jis pats nu
sišovė.

Atrodo, jis bus pamišęs.

gelis valgant užspringsta nuo 
per didelią mėsos kąsnią. 
Sis žurnalas ir daktarai pa
taria valgant būti atsar
giems - didelią mėsos ar 
duonos šmotą neryti.

Skubus valgis, žinoma, yra 
visaip žalingas. Skilvyje 
maistas sunkiai virškinąs!, 
daugiau virškinimo sistemo
je susidaro duju, kai kada at
siranda ir opą. < Todėl dak
tarą patarimus neturime ig
noruoti.

Kovoja užsienio 
monopolijas

Meksikos miestas. Dau
giau kaip pusė milijono 
meksikiečiu darbininką ir 
valstiečių demonstravo prie 
Prezidentinio palociaus. Jie 
reikalavo padidinti kovą su 
užsienio monopolijomis, ku
rios nesvietiškai apiplėšia 
meksikiečius.

Demonstracijai kalbėjo 
prezidentas Luis Echeverria 
Alvarez, pasižadėdamas 
ginti savo šalies politinę ir 
ekonominę nepriklausomy
bę.

Palaiko rasinę 
diskriminaciją

Washingtonas. Teisingu
mo departamentas pasiuntė

[laiškus 514 išvežiotojąfirmą 
i su kaltinimu, kad jos prak- 
I tikuoja rasinę diskriminaci- 
i ją, proporcionaliai labai ma- 
į žai samdo negrus ir puerto- 
rikiečius.

Departamentas grasina j nįu y- 
traukti teisman tas firmas, j min0 podoisko, šaldytuvus - | 
kurios ir toliau palaikys ra- i Tallno> slurblius 
sinę diskriminaciją. Fir- ' 
mos samdo 425,000 darbi
ninku, tarp kurią yra tik 8% 
negrą ir 2% puertorikiečią.

Nesulaiko rūkymo
Washingtonas. Nepaisant 

nuolatiniu perspėjimu radi
juje, televizijoje, spaudoje, 
daktarą Įrodymą, kad rūky
mas didina vėžio ir širdies 
bei plaučiu ligas, amerikie
čiai vistiek rūko.

Agrikultūros departamen
tas skelbia, kad daugiau kaip 
42% vyrą virš 21 metą am
žiaus ir 30.5% to paties am
žiaus moterų nuolat rūko. 
Jie surūko kasmet maždaug 
po 583 bilijonus cigarečių.

Mainieriai kovoja
Brookside, Ky. Streikuo- 

j antie ji mainieriai piketuoja 
Duke Power Co. kasyklas. 
Reikalauja sutarties su kom
panija.

Policija puldinėja piketuo
jančius. Spalio 16 d. areš
tavo 16 mainierią su žmono
mis ir vaikais. Teisėjas nu
baudė juos susimokėti po 
$400, uniją nubaudė $20,000. 
Mainieriai tęsia kovą iki lai
mėjimo.

Teismo nubausti Watergate daly viai

Associated Press

Bernard L. Barker
I y2 to 6 years

United Press International

Virgilio R. Gonzalez
I to 4 rears

Associated Press

Eugenio R. Martinez
1 to 4 years

United Press International

E. Howard Hunt Jr.
2 \/2 to 8 yrs.. $10,000

Associated Press

Frank A. Sturgis
I to 4 years

Federalinis teisėjas Sirica taipgi nubaudė James W. McCord ą, buvusį saugumo koordi
natorių Nixono išrinkimui komitete. McCord gavo nuo 1 iki 5 metą kalėjimo. Tai tik 
dalis nubaustąją. Kiti dar laukia teismo.

Jungtiniu Valstiją delegacija, grįžusi iš Pasaulinio Taikos 
Kongreso, įvykusio Maskvoje.
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NAUJIENOS IS LIETUVOS
KROVINIAI PLAUKIA 
I MAŽEIKIUS

darbuose sudaro Lietuvos 
šiaurėje slūgsančią dolomi- 

Itų tyrimai, šis akmuo, ne- 
Retai būna dieną, kad Ma- [retai dar “Lietuvos marmu- 

žeikią geležinkelio stotis ne-Iru“ vadinamas, vis plačiau 
gautą kroviniu, adresuotą į naudojamas pastatą apdailai, 
naftos perdirbimo įmonei, j šiais metais toliau buvo ti- 
Neseniai iš Lenkijos gautos riamos atskiros dolomitą 
dvi elektros pastotės, iš Ce- rūšys, ją ištekliai, 
koslovakijos - šeštoji re- Į Didelę reikšmę Lietuvos 
zervuarinė kolona, kurios i geologai skiria požeminiu 
aukštis - 30 metru. Būsi-; vandenų ištekliams. Siekia- < t t
majam Lietuvos naftos per- i ma kuo geriau aprūpinti van- 
dirbimo gigantui įrengimus i deniu augančius miestus ir 
siunčia taip pat daugelis Ta-| kaimus ir kartu ieškoma 

| rybą šalies pramonės įmo-:būdą, kaip apsaugoti šįbran- 
1. Kondicionierius paga- gu turtą nuo užteršimo.

Nemaža darbu atlikta, ti- 
I '

Molda- riant naftinguosius gelmių 
įvijos gamyklos. [sluoksnius, ieškant seną upią

Augant miestopramonei ir | vagą ir kt.
plečiantis statyboms, krovi- I 

I nią srautas i Mažeikius dar Į 
| labai pagausės. Todėlnuma- I 
i tyta artimiausiu metu iš- [ 
i plėsti geležinkelio stotį 
Kauniečiai specialistai 
ruošė projektą stočiai 

Į konstruoti.

pa- vyko 20-tasis TSRS aviaci- 
re- ' jos sporto čempionatas, grį

žo mūsą respublikos aukšto
jo pilotažo meistru koman- 

i da.
Čempionate dar dalyvavo 

šią vasarą Lietuvos geo- j Maskvos, taip pat Leningra- 
>, RTFSR, Lietuvos, Bal- 

" | tarusijos, Ukrainos, Uzbeki
jos, Kazachijos, Kirgizijos 
ir Armėnijos komandos. 
Mūsą respublikai atstovavo 
TSRS sporto meistrai kau
niečiai Violeta Gedminaitė, 
Romas Pivnickas, Antanas 
Unikauskas ir vilnietis Sla- 
vomyras Maėiakas.

GEOLOGU VASARA

logijos mokslinio tyrimo in- ■ do 
stitutas buvo surengęs aš- I 
tuonias ekspedicijas respu
blikos gelmių turtams tirti. 
Grupė specialistą ieškojo 
žvyro, molio ir smėlio iš
teklią, kurie labai reikalingi 
statybinių medžiagą pramo
nei. Paieškos buvo sėkmin
gos. Sūduvos molingame ba-
seine aptikta daug molio, tin
kamo keramzito gamybai. 
Rytą Lietuvoje, prie Pabra
dės ir Švenčionėlių, taip pat 
prie Jurbarko, Tauragės ir 
Kazlų Rūdos rastos didelės 
statybinio smėlio atsargos, 
o Žemaitijos aukštumose, 
Zarasą, Rokiškio ir Molėtą 
rajonuose aptikta gero žvy
ro.

Svarbią kryptį instituto

SUGRIŽO Iš AVIACIJOS
SPORTO ČEMPIONATO

K A UN AS. Iš Oriolo, kur

GALI SUŽVEJOTI KETURIS 
MILIJONUS CENTNERIŲ

KLAIPEDA, šiais metais 
mūsą žvejai tris milijonus 
centnerių žuvą sugavo per 8 
mėnesius ir 8 dienas. Jei 
sėkmė lydės mūsą žvejus, 
jie šiemet, ko gero, pirmą 
kartą sužvejos 4 milijonus 
centnerių žuvą.

Kairas. Egipto preziden
tas Sadatas susitarė su Jung- 
tinią Valstiją valstybės sek
retorium Kissingeriu dėl pa
liaubą sutarties, kurią tuoj 
perdavė Izraeliui. Po poros 
dienų, Izraelio premjerei 
Meir pasitartus su Jungt. 
Valstiją valstybės sekreto
riaus pavaduotoju Sisco, Iz
raelio valdžia užgyrė karo 
paliaubų sutartį, kurią lap
kričio U d. Egipto ir Izrae
lio militariniai vadai pasi
rašė.

Sirija, kol kas, jokios su
tarties nepasirašė, bet ma
noma, kad ji laikysis Egipto 
ir Izraelio pasirašytos pa
liaubų sutarties. <

Sutartyje nusakyta, kad 
abiejų pusią armijos pasilie
ka tose pačiose pozicijose 
iki tolesnio susitarimo; ne
trukus bus pasikeista karo 
belaisviais; taipgi bus pra
dėti pasitarimai dėl pasto
vios taikos Vidurio Rytuose; 
Jungtinių Tautą militarinės 
jėgos prižiūrės demarkaci
jos sienas.

Egiptas tuoj užmezgė su 
Jungt. Valstijomis diploma
tinius ryšius, kurie buvo nu
traukti 1967 karo metais.

Sutvirtino kova už& 
taikos išlaikymą

Varna, Bulgarija. Aštun
tasis Pasaulio Darbo Uniją 
Kongresas baigė savo sesi
jas su nusitarimu tvirtinti ir 
vieningai veikti už taikos iš
laikymą pasaulyje.

Kongresas nusitarė susi
siekti su tomis tarptautinė
mis unijomis, kurios nėra 
Kongreso nariais ir su Tarp
tautine Laisvą Darbo Unijų 
Konfederacija dėl vieningo 
veikimo.

HAGA. Olandijos valdžia 
del sumažėjimo aliejaus ga
vybos iš arabą šalių nutarė 
įvesti tam tikrą aliejaus kon
trolę, įsakė sekmadieniais 
ir šventadieniais visai alie
jaus nepardavinėti ir-auto
mobiliais nevažinėti.

Ragina skelbti 
general! streiką

Cleveland, Ohio. Plieno 
darbininkų konferencija 
vienbalsiai nutarė raginti 
Plieno Darbininką unijos 
prezidentą I. W. Abel ir 
AFL-CIO prezidentą Meany 
skelbti vienos dienos gene
ralinį streiką, reikalaujant 
Nixono atstatymo.

Kongresas tada pajustą 
organizuotą darbininką jėgą, 
kurios reikalavimą jis ne
galėtą ignoruoti.

Šaudo kairiuosius
Buenos Aires, Argentina. 

Dešinieji prezidento Perono 
sekėjai teroru bando apva
lyti partiją nuo kariąją. 
Lapkričio 1 d. jie užmušė 
Transporto Darbininką Uni
jos vadą P. M. Fredes.

Tai jau septintas sutiko 
netikėtą mirtį, pasiremiant 
politiniais motyvais. ’Atro
do, valdžia toleruoja žmonių 
žudynes.

Izraelis pergyvena 
ekonominę krizę

Jeruzalė, šis karas baigė 
Izraelio gerbūvį, sako finan
sų ministerijos patarėjas 
Dovratas. Dabar teks kele
tą metą sunkiai verstis, eko
nominę krizę pergyventi.

Izraelis šiuo metu karui 
išleido daugiau kaip 7 bilijo
nus dolerių. O tokiai mažai 
šaliai sudaro didžiulę ekono
minę naštą.

Išleido 28,000 žydų
Maskva. Spalio mėn. 4,- 

200 žydą gavo leidimus iš
vykti į Izraelį, o rugsėjo 
mėn. - 3,650 išvyko.

šiais metais Tarybą Są
junga suteikė leidimus 28,- 
000 žydą išvykti j Izraelį.

Libija priešinga 
žydų išleidimui

Tripolis. Libijos valdžia 
ir spauda kritikuoja Tarybą 
Sąjungą, kam ji išleidžia 
daug žydą Į Izraelį. Tai 
esąs “nacionalinio zionizmo 
politikos“ tvirtinimas Iz
raelyje.

Tuo pačiu metu Libija pa
tenkinta, kad Austrijos val
džia uždarė išvykstantiems 
iš TSRS žydams stovyklą.

•
BERLYNAS. Moterą 

Tarptautinė Demokratinė 
Federacija ragina pasaulio 
moterą organizacijas padėti 
arabą liaudžiai kovoti prieš 
Izraelio agresiją.

Apgavingu būdu 
Nixonas laimėjo

Washingtonas. Watergate 
tyrinėjime vis daugiau ir 
daugiau paaiški, kad Nixono 
išrinkimui pavartota viso
kiausi apgavingi būdai, ku
riuos m iii jonai piliečių priė
mė už gryną pinigą.

Republikoną komitetas 
1972 m. išleido $110,000 
šnipą ir provokatorių sam
dymui, neskaitant Watergate 
skandalo, kam išleista mili
jonai dolerių, šnipai ir pro
vokatoriai visokiais būdais 
diskreditavo demokratą kan
didatus, ardė demokratą ma
sinius susirinkimus, siunti
nėjo melagingus laiškus ir 
t. t.

Liaudiečių jėgos 
arti sostinės

Phnom Penh. Kambodi- 
jos liaudiečių jėgos įsitvir
tino tik už 5 mylią nuo Kam- 
bodijos sostinės, kurią gina 
valdžios jėgos.

LiaudieČiai užėmė strate
ginį Tram Khnar miestą. 
Valdžios jėgos buvo privers
tos trauktis.

•
NAIROBI. Kenija yra 

26-oji Afrikos nepriklauso
ma valstybė, nutraukusi di
plomatinius ir prekybinius 
ryšius su Izraeliu. Visos 
simpatizuoja kovojantiems 
arabams prieš Izraelio ag
resiją.



2-ras puslapis LAISVĖ Penktadienis, Lapkričio (November) 16, 1973

LAISVĖ LITHUANIAN 
WEEKLY Kas ką rašo ir sako

rUBUSHBD BY THB LITHUANIAN COOrBBATIVB 
PUBLISHING BOCHm, INU

Published weekly (Fridays)
LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417

Entered m tecond cIbm matter at the Poet Office of Jamaica, N. Y.
•ĖBtabliahed April 5, 1911 ------ ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United Statei, per year____ >9.00
United States, per 6 mpnths 5.00 
Queens Co., per year______>10.00
Queens Co., per six months >&50

Nebeliko jokios abejonės
Atrodo, kad niekas neišeis iš reikalavimų priversti pre

zidentę Nixoną rezignuoti. Savo vėliausioje kalboje per 
televizijos ir radijo tinklus jis pareiškė: “Aš neturiu jo
kio noro pasitraukti iš darbo, kuri atlikti aš buvau išrink
tas”.

O tų reikalavimų audra dar vis tebesmarkėja. Ji apima 
visa šalį. Prie tų reikalavimų savo balsus prideda ir vis 
didėjantis skaičius jo paties Republikonų partijos žmonių, 
užimančių aukštas ir atsakingas vietas. Jų tarpe randame 
senatorių, kongresmenų, gubernatorių.

Kas dabar belieka jo nusikratymui daryti? Netik komu
nistinis “Daily World”, bet ir kapitalistinis “The N. Y. 
Times“ sako: tėra vienas kelias - Atstovų Butas turi kuo 
greičiausia jį apkaltinti nusidėjimu šalies konstitucijai ir 
žmonėms su tikslu pašalinti. Tai, žinoma, labai ilgas 
procesas. Tai gali nusitęsti ne tik ištisus mėnesius, bet 
ir metus. Tuo tarpu netekęs žmonėse pasitikėjimo prezi
dentas pasilieka Baltuosiuose Rūmuose šalį vairuoti. To
kios krizės valdžioje šis kraštas dar nebuvo turėjęs.

Čilės klausimas Taikos Kongrese
Spalio mėnesio pabaigoje Maskvoje vykusiame Pasauli

niame Taikos Kongrese, kuriame dalyvavo 144 šalių at
stovai, buvo pakeltas ir Čilės Respublikos tragedijos klau
simas. Kongreso išleistame komunikate sakoma:

“Fašistinis pučas Čilėje pademonstravo, kokį didelįpa- 
vojų kelia imperialistinių, reakcinių jėgų politika tautoms, 
pasirinkusioms laisvės, savarankiško, nepriklausomo poli
tinio ir socialinio vystymosi kelia. Teisėtos Salvadoro 
Aljendės liaudies vienybės vyriausybės nuvertimas prime
na, kad tarptautinės monopolijos, užsienio ir vidaus reak
cijos jėgos pasirengusios bet kuriuo momentu pereiti j 
kontrpuolimą, taip pat Įvykdyti ginkluotą perversmą, įves
ti karinę diktatūrą, griebtis kruvino susidorojimo su liau
dimi.

Čilės patyrimas dar kartą rodo, kad kova už demokra
tinius idealus, už pagrindines žmogaus laisves, už teisėtu
mo ir teisėtvarkos, pagrįstos liaudies valia, stiprinimą 
neatskiriamai susijusi su aktyvia taikos ir lygiateisio 
bendradarbiavimo tarptautinėje arenoje politika. . Čilės 
tragedija dar kartą įspėja, kad jėgos, stojančios prieš 
įtempimo mažinimą, prieš tarptautinio saugumo stiprini
mą, - tai tos pačios jėgos, kurios mėgina stabdyti tautų 
žengimą nacionalinio Išsivadavimo ir socialinės pažan
gos keliu.

Stiprėjantis solidarumas su Čilės liaudimi, kova prieš 
chuntos terorą ir smurtą, už visų demokratų ir patriotų 
išvadavimą, už tikrą Čilės atgimimą įsilieja į judėjimą 
už visuotinės, teisingos, demokratinės taikos stiprinimą. 
Ji įgauna tikrai pasaulinį mastą“.

Nusivylęs nūdiene darbo unijųvadovybe
“Daily World“ kolumnistas Geroge Morris sakosi kaipo 

reporteris dalyvavęs visose Amerikos Darbo Federacijos- 
Industrinių Organizacijų Kongreso konvencijose per pasta
ruosius trisdešimt metų. Paskutinėje šio unijų sąjūdžio 
konvencijoje jis atidžiai stebėjęs unijų vadovybę. Joje 
pasigedęs anų laikų senų vadų-veteranų. Daugelis jų esą 
pasitraukę dėl senatvės ar nesveikatos. Vienas kitas buvęs 
narių pašalintas.

Manytum, sako Morris, kad jų vietos tapo užimtos jaunų, 
energingų, kovingų vadų. Deja, taip nesą. Didelėje daugu
moje ir naujieji vadai yra žilagalviai ir plikagalviai. Ne
pastebėjęs nė vieno žemiau trijų dešimtų metų amžiaus.

Tiesa, anais laikais unijų vadai buvo seni, bet ne vienas 
jų parodė ir gražaus kovingumo. Atsimename, siautėdavo 
streikų bangos. Buvo vedamos plačios kampanijos už 
suorganizavimą neorganizuotų darbininkų. Būdavo aštrių 
susikirtimų su samdytojais, su jų agentais, su streiklau
žiais, su valdžios policija ir t. t.

Dabar mūsų darbo tvirtos organizacijos, susitupėjusios, 
kai kurių pramonių darbininkai gerai organizuoti. Vadams 
tikras “rojus”. Daugelis jų bijo ir pagalvoti apie kovas. 
Jie gerai apmokami. Daugelio metinė alga viršija $40,000! 
Žinoma, Morris nesako, jog visų unijų visi tokie vadai, bet 
dauguma jų yra tokiais.

Dar viena George Morris pastaba. Šioje konvencijoje 
buvo 882 akredituoti delegatai. Iš jų tik šešiolika buvo 
moterų ir šešiolika negrų. Aiškiai matosi unijose diskri
minacija prieš moteris ir juoduosius žmones. O taip ne
turėtų būti. . .

t

Namų kainos pakilo 
100% per 10 metų

Washingtonas. Kongresi
nis Bankų komitetas infor
muoja, kad per pastaruosius 
10 metų gyvenamų namų kai
nos pakilo 100%.

1963 m. $17,OOOvertės na
mas dabar parsiduoda dau
giau kaip už $31,000. Pa
skolų procentai pakilo iki 
S4%.

Canada, Lat Amer., per year, >10 00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, >6.50

LOS ANGELES, Calif. 20 
Equity Founding Co. ' 'ban
krutuoto banko viršininkų ir 
du auditoriai kaltinami 105 
prasižengimais federalinia- 
me teisme.

CHICAGO. 80 didžiųjų 
kompanijų vedėjai čia turėjo 
trijų dienų konferenciją, ku
rioje pasisakė už prekybos 
plėtimą su Tarybų Sąjunga 
ir kitomis socialistinėmis 
šalimis.

SVEČIO IS ITALIJOS 
NUOMONE apie 
TARYBŲ LIETUVA

Vilniaus “Tiesoje” (lap
kričio 1 d.) rašoma:

“Spaudos agentūros “No- 
vosti” kvietimu Tarybų Lie
tuvoje viešėjo Italijos kata
likų savaitinio žurnalo re
daktorius Rudžeras Orfėjas. 
Svečias iš Romos aplankė 
Vilniaus namų statybos kom
binatą, apžiūrėjo Lazdynus, 
Karoliniškes.

Viešnagės pabaigoje R. 
Orfėjas pareiškė:

- Tarybų šalies gyvenimo 
tikrovė mane jau senokai do
mina. Todėl džiaugiuosi, 
kad galiu ją pamatyti savo 
akimis. I Lietuvą mane at
vedė ta aplinkybė, kad ji yra 
jauna socialistinė respubli
ka. Gilų įspūdį man paliko 
spartus Lietuvos ekonomi
kos suklestėjimas. Puikūs 
nauji gyvenamieji rajonai, 
kur tiek daug erdvės ir ža
lumynų. Gyvenamųjų namų 
statyba - svarbi socialinė 
problema, kuri Italijoje, 
deja, labai sunkiai spren
džiama.

Malonu buvo aplankyti Vil
niaus senamiestį, vertingus 
architektūrinius paminklus, 
kurie itin rūpestingai pri
žiūrimi, profesionaliai res
tauruojami.

Gilų įspūdį paliko susiti
kimas ir atviras pokalbis su 
Lietuvos filosofais. įsitiki
nau, kad materialistinės fi
losofijos atstovai dideli eru
ditai, giliai ir moksliškai iš
studijavę ir idealistinės fi
losofijos sroves. Tokie dia
logai padeda geriau pažinti 
vieniems kitus.

Būdamas Lietuvoje, savo 
akimis įsitikinau, kad čia 
pripažįstama ir gerbiama 
sąžinės laisvė. Italijoje, 
deja, daug kas teikia klai
dingą informaciją, kurios 
tikslas - iškraipyti ir apjuo
dinti socializmo šalies tik
rovę.

Grįžęs į tėvyne, aš pla
čiai papasakosiu apie savo 
įspūdžius iš gražius laimė
jimus pasiekusios Lietu
vos.”

PIKTIEJI SUTVĖRIMAI 
DARBUOJASI

Skaitome pranešimą iš 
Chicagos:

“Chicagoje įsikūrė naujas 
sąjūdis - ALERT (American 
League To End Red Trade), 
kurio siekimas - sulaikyti 
prekybą su komunistais.

Sis sąjūdis antradienį su
šaukė spaudos konferenciją 
Astor Tower viešbuty. Są
jūdį sudaro Pavergtų tautų 
komitetas, Christian De
fense League, Young Ameri
cans for Freedom, Right of 
Life Committee darbininkų 
unijos AFL-CIO, Tarptauti
nė mašinistų sąjunga.

Spaudos konferencijon be 
suminėtųjų buvo atvykę gudų, 
estų, vengrų atstovai. Lie
tuviams atstovavo inž. A. 
Rudis, V. Kučinskas, kun. 
J. Prunskis. Savo kores
pondentus atsiuntė Daily 
News, Tribune radijo stotys. 
WLS ir WCFL”.

Tai darbas pikčiausių 
Amerikos liaudies priešų. 
Juk jei nebus prekybos su 
komunistiniu pasauliu, tai 
čia Amerikoje bus mažiau 
darbų, padidės skurdas.

Matome, kad šitame biau- 
riame sąjūdyje dalyvauja ir 
mūsų lietuviškieji “vaduo
tojai”.

IR JI UŽ ČILĖS 
ŽMOGŽUDŽIUS

Chicagos kunigų “Drau
go” Jungtinėse Tautose ko
respondentė O. Labanaus
kaitė irgi matė reikalą pra

bilti Čilės reikalais. Bet ne 
tam, kad pasmerktų fašistinį 
perversmą pravedusius mi- 
litaristus. Priešingai: ji 
kalba už juos ir niekina jų 
nužudytą Čilės prezidentą 
Allende.

Lapkričio 3 dienos “Drau
ge“ ji rašo:

“Čilės prez. Allende ga
las buvo labai tragiškas, bet 
niekas netiki paskalom, kad 
jis yra tapęs tarptautinio ka
pitalizmo auka, šis pasta
rasis tvirtinimas buvo rei
kalingas tik ekstremistinei 
marksistinei srovei propa
gandiniais sumetimais. 
Neabejotina, kad nedidelė 
konservatyvi dešinė kalbėjo 
prieš Allende “kelią į so
cializmą“, bet niekas negali 
tvirtinti ją organizavus nu
žudymo sąmokslą. Taipgi 
per daug būtų vadinti Allen
de kankiniu, nes jis tapo 
auka nepajėgęs sukontro
liuoti savo paties sublokuotų 
politinių grupių idologinių ir 
taktinių nesutarimų“.

Vadinasi, kalti ne žmog
žudžiai, kurie koalicinę so- 
cialistų-komunistų valdžia 
nuvertė, bet prezidentas Al
lende ir jo pasekėjai, ku
riuos fašistai medžioja ir 
žudo.

Tas tik parodo, kad 
“Draugo“ korespondentė 
nebesiskaito su jokiu žmo
niškumu.

URUGVAJAUS
LIAUDIES VARGAI

Draugų urugvajiečių laik
raštis “Darbas“ (rugsėjo 15 
d.) straipsnelyje “Kodėl 
Urugvajaus liaudis emigruo
ja? rašė:

“Urugvajaus liaudies eko
nominė padėtis labai sunki, 
per paskutinius metus pinigų 
vertė nukrito pasiekdama 
pasaulinį rekordą, pragyve
nimo minimumas jau siekia 
250 tūkstančių mėnesiui, o 
vidutinis uždarbis - apie 80 
tūkstančių pesų, bedarbių 
skaičius auga be perstojimo 
ir jau siekia 240 tūkstančius. 
Nuo birželio mėn. 27 dienos 
yra paleistas parlamentas ir 
prasidėjo valdymas su de
kretais. Liepos 4 dieną iš
leido valdžia dekretą, kad 
darbdavys gali išmesti dar
bininką be jokio atlyginimo 
iš darbo, tokiu būdu padau
gino skurdžių skaičių. Da
bartės, nuog rugpjūčio mėn. 
20 dienos prasidėjo “veda“ 
(pasninkas), ir per 3 mėne
sius nebebus jautienos mė
sos, nors ir visą laiką mažai 
buvo ir baisiai brangi buvo, 
bet, vis dėl to, buvo galima 
maitintis, o kiti produktai, 
kaip kiauliena, žuvis brangi 
ir dar jos užtektinai nėra. 
Dauguma maitinasi su milti
niais produktais, kaip tai ku
kurūzų košė (Polenta), ar 
lakštiniais. Sulig Paskuti
nių Sveikatos Ministerijos 
pranešimų, kad jau koki me
tai laiko atgal, Urugvajuje 
miršta nuo bado po 20 žmo
nių į menesį dėl trūkumo 
vitaminų, o tik užgimusių 
vaikų miršta kas pusantros 
dienos vienas vaikas nuo 
“cardio muscular” (šir
dies- dėl motinos nemais- 
tingumo nėščios būklės 
metu). Nuo tokios padėties 
jaunimas emigruoja kur tik 
galėdami, ypač į Australiją, 
Kanadą, Ispaniją, šiaurės 
Ameriką ir Izraelį, ir nuo 
1968 metų iki 1973 m. emi
gravo 120,000 jaunuolių tar
pe 20 ir 40 metų amžiaus, 
tai tik tie, kurie ėmė užsie
nio pasus, o daugiaus kaip 
120,000 išvyko į kaimynines 
respublikas“.

KASSEL, Vak. Vokietija. 
Dviejų traukinių susidūrime 
užmušta 12, sužeista 65 
žmonės.

Visos planetos dėmesio centre
Spalio 31 d. Maskvoje bai

gė darbą Pasaulinis taikin
gųjų jėgų kongresas. Žmo
nijos istorijoje esti įvykių, 
kurių atminimas daugelį 
metų išlieka žmonių širdyse. 
Tokiu įvykiu tapo ši tarp
tautinė asamblėja, kuri di
dingai ir įtaigiai parodė tai
kos, demokratijos, laisvės ir 
nepriklausomybės jėgų ga
lia.

Dar niekada istorijoje ne
buvo susirinkęs taip plačiai 
atstovaujamas geros valios 
žmonių forumas. Užsienio 
delegatai atstovavo maždaug 
1,100 nacionalinių partijų ir 
organizacijų. Delegatų tarpe 
buvo mąždaug 70 komunistų 
ir darbininkų partijų atsto
vai. Kiti kongreso dalyviai 
atstovavo įvairiausių kryp
čių tarptautinėms organiza
cijoms ir įvairiems visuo
menės sąjūdžiams. Tarp 
delegatų buvo daugiau kaip 
200 nacionalinių parlamentų 
deputatų.

Nors Maskvos kongreso 
dokumentai neturi privalo
mosios galios vyriausy
bėms, tačiau, kaip pabrėžė 
Italijos laikraštis “Paeze 
serą“, ši aplinkybė nė kiek 
nesumenkina diskusijos 
Kremliaus Suvažiavimu rū- « 
muose reikšmės, nes kon
greso delegatai ją laikė ne 
savo pastangą baigimu, o 
svarbiu įnašu į tolesnį dar
bą, mobilizuojant milijonus 
žmonių kovai už tarptautinio 
klimato gerinimą. Ir šis 
masinis judėjimas neabejo
tinai dary.s vis didesnį po
veikį vyriausybių politikai.

Kongresas susirinko gana 
sudėtingu metu, kai virš pa
saulio vėl tirštėjo debesys, 
staigiai padidėjus įtempimui 
Artimuosiuose Rytuose. Iz
raelis išprovokavo ketvirtą 
paskutiniame šimtmečio 
ketvirtyje karą su kaimyni
nėmis arabų valstybėmis, ir 
agresyvūs jo veiksmai netik 
iki aukščiausio laipsnio pa
didino įtempimą šiame pa
saulio rajone, bet ir sudarė 
pavojų, kad konfliktas išsi
plės.

Šiomis labai pavojingomis 
aplinkybėmis Tarybų Sąjun
ga pademonstravo visam pa
sauliui, kad ji visiškai su
pranta, kokia atsakomybė 
jai tenka, ir neleis, kad dėl 
taikos priešų intrigų kiltų 
grėsmė tolesnei pažangai 
įtempimo mažinimo srityje.

•Spalio 26 d. pasakytoje 
kalboje, kuri tapo centriniu 
Maskvos kongreso įvykiu, 
TSRS CK Generalinis sekre
torius L. Brežnevas pa
reiškė: “Mes tvirtai stoja
me už tai, kad visoms, kar
toju, visoms Artimųjų Rytų

valstybėms ir tautoms turi 
būti užtikrinta taika, saugu
mas ir sienų neliečiamumas.i *[ Tarybų Sąjunga pasiruošusi 

I prisidėti prie atitinkamų ga- 
: r anti jų“. Kreipdamasis į 
i beveik pusantro šimto šalių 
| pasiuntinius, L. Brežnevas 
užtikrino juos, kad jie gali 
“pasikliauti tarybine liaudi
mi, kuri ir pirmaisiais me
tais po savo didžiosios re
voliucijos, ir socializmo 
statybos metais, ir mūšyje 
su fašizmu, ir pokario de
šimtmečiais, ir dabar buvo 
ir bus pirmosiose kovos li
nijose, ginant žmonijos in- 

: teresus“.
TSKP CK Generalinio se- 

: kretoriaus kalba sukėlė ban- 
i gą atgarsių visame pasauly - 
i je. Prancūzijos laikraštis 
“Figaro“ ją pavadino “di
dinga taikos kalba“. Ame
rikos “Vašington post“ pa
dare iš šio dokumento išva
dą, jog “Tarybų Sąjunga 
tvirtai laikosi įtempimo ma
žinimo politikos ir tikisi, kad 
ji laimės”. Tokią pat išvadą 
padarė Anglijos laikraštis 
“Gardian“, pabrėždamas, 
kad “mažinti įtempimą te
bėra svarbiausias Rusijos 
tikslas“. Labai teigiamai 
įvertino išdėstytą draugo 
Brežnevo kalboje Tarybų ša
lies poziciją Artimųjų Rytų 
problemos atžvilgiu arabų 
šalių laikraščiai.

Šiuo metu, kai Pasaulinis 
taikingųjų jėgų kongresas 
baigė savo darbą ir jo dele
gatai sugrįžo i savo šalis, 
politiniai apžvalgininkai pri
pažįsta, kad tvirtos taikos 
ir saugumo šansai mūsų pla
netoje tapo geresni, negu jie 
buvo ligi šiol. O tai - 
svarbiausia.

A. KRASENAS

Negras Clarence Lightner 
išrinktas majoru Raleigh, 
N. C., miesto, kuriame gy
vena 70% baltųjų ir kurįpir- 
miau valdė baltieji rasistai.

Detroito ir Dayton, Ohio, 
majorais išrinkti taipgi neg
rai.

Iš laiškų
SVEIKI, BRANGŪS 
LAISVIEČIAI

Savo gyvenime dažnai pa
galvoju, ar be Spalio Socia
listinės Revoliucijos būtų šis 
mūsų gyvenimas, kurį mes 
šiandien turime Tarybų Lie
tuvoje. Juk aš kiek pamenu, 
buvau beturčių tėvų šeimoje 
buržuazinėje Lietuvoje. Bū
davo stovių Laisvės Alėjoje 
su gėlių puokštele rankose, 
siūlydamas praeiviams savo 
paslaugas, ir su širdgėla pa
sižiūrėdavau, kaip nedauge
lio mamyčių sūneliai ar du
kros gražiai apsirengę eida
vo pro šalį ir kai ko reika
laudavo iš savo tėvų, komes 
varguomenė neturėjome tais 
skurdžiais liaudžiai laikais. 
Bet jeigu šiandien einu Kau
ne Laisvės Alėja, tai ma
tau kitus vaizdus. Nėra be
turčių bei turtuolių, visi gy
vename ir kuriame savo kar
toms geresnį gyvenimą. Ma
mytės savo vaikučius vedasi 
visus švariai aprengtus ir 
nežino kaip jiems pataikauti.

Nežinia, kuom būčiau 
buvęs buržuazinėje Lietuvo
je. Tik socialistiniai iško
vojimai man davė laimę į 
ateitį - dirbti ir mokytis, 
baigti Kauno Technologinį 
Technikumą. Dabar dirbu 
Kauno Baldų Kombinate, 
meistro pareigose, labai 
myliu savo darbščius dar
bininkus. Mes laukiame Spa
lio Socialistinės Revoliuci
jos metinių su puikiais savo 
bare laimėjimais.

Rudens saulutei išnirus iš 
debesų, lengvam vėjeliui 
purtant pageltusius paskuti
nius lapus, eidamas takeliu 
pro kapus, karių, (kritusių 
Didžiajame Tėvynės Kare ir 
per Revoliucijos laikotarpį), 
lenkiu žemai jiems savo gal
vą už tą suteiktą mums gy
venimą. Mieli Laisviečiai, 
ir Jus taip pat sveikinu su 
Spalio šventėmis, linkiu ko 
geriausio gyvenime, o svei
katos labiausiai. Nežinau 
kam aš galiu būt labai dė
kingas šiemet, už man su
teiktas paslaugas skaityti 
laikrašti “Laisvė“. Pernai <
man Jį užsakė mano dukre
lė, pragyvenanti New Yorke.

Todėl prašyčiau, kai būsi
te svečiuose pas mus tėviš
kėje, nepasididžiuoti ir užei
ti pas mane į svečius, gal ir 
aš kuom nors atsidėkosiu 
už įdomų Jūsų laikraštį 
“Laisvė“.

Sėkmės darbe,
JONAS GREBLIAUSKAS 

1973.X.19 D.
Kaunas

DRAUGUI A. BIMBAI

Gerbiamas Drauge:
Užgirdę šiandieninį Jūsų 

susiėjimą, taip brangaus ir 
mylimo mūsų laikraščio 
“Laisvės“ reikalu, norime 
ir mes, negalėdami dalyvau
ti su Jumis draug, pasveikin
ti visus dalyvius ir palinkėti 
daug geros sėkmės ir svei
katos visiems, ir “Laisvei“ 
ilgiausių metų. Siunčiame 
penkiasdešimts dolerių laik
raščio paramai.

Draugiškai,
ANTANAS ir 

EMMA BYRAI
London, Ont., Canada

Draugai laisviečiai,
Prieš 25 metus nusipir

kau “Laisvės“ namo kor
poracijos Šerą. Būdamavisą 
savo gyvenimą pažangiųjų 
žmonių veikėja choruose, 
vaidyboje ir daug kitų svar
bių organizacijų, su malo
numu skaičiau “Laisvę“. Ta 
proga dabar aukoju savo 
Šerą dėl laikraščio para
mos.

Linkiu “Laisvei“ daug 
ilgų metų!

CONNIE MILLER 
Hartford, Conn.
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Bay State 
“Blue” Laws 
and Bimba

A Documentary Study of the 
ANTHONY BIMBA TRIAL 
for Blasphemy and Sedition in 
Brockton, Massachusetts, 1926

by William Wolkovich
Jacket by JULIAN S. ALEXANDER, 
Director of Art, Milton Schools, Milton, Massachusetts

Published by Forum Press of Brockton 
and The Village Offset of Sandwich, Massachusetts

Čia pirmas puslapis šiomis dienomis išleistos angly 
kalba knygos apie garsiąją 1926 metu bylą Brocktone. Ją 
parašė lietuvių kilmės katalikų bažnyčios kunigas Vincas 
Valkavičius. Knygoje daug medžiagos ir informacijos apie 
tą istorini Įvykį. Bet, žinoma, ta medžiaga angliškai skai
tančiai visuomenei pateikiama iš klerikalinio ideologinio 
požiūrio bei supratimo, vietomis nesiskaitant su objekty-

čiau kai Lietuva 1940 metais 
pasirinko socialistini kelią i 
ateitį, Michelsonas “Kelei
vyje” sekė “Naujienas”. 
Jie puolė Tarybų Sąjungą ir 
socialistinę Lietuvą. “Nau
jienose” P. Grigaitis net 
orakulo vardą pelnė bepra- 
našaudamas socializmo 
santvarkos sužlugimą.

SOCIALIZMO PERGALE

Netrukus Hitleris pradėjo 
II pasaulinį karą, puolė Ta
rybų Sąjungą, okupavo Lie
tuvą, žudė komunistus. At
sirado dar daugiau save ti
tuluojančių “intelektualų”, 
“numatančių” socializmui 
mirtį. Tačiau istorija ėjo 
kitu keliu - ne socializmas, 
bet hitlerizmas pačiame 
Berline buvo sutriuškintas, 
Tarybų Lietuva išlaisvinta. 
Vadinasi, 1945 metai atėjo į 
istoriją - KAIP SOCIALIZ
MO PERGALES METAI. 
Tai, rodos, S. Michelsonas 
ir kiti LSS likučiai galėjo 
įsitikinti, kad lenininė pa
saulėžiūra buvo ir pasilieka 
pranašesnė ir teisingesnė.

Tuo metu visokį nusikaltė
liai ir aferistai bėgo į JAV 
ir kitus pasaulio kraštus. 
Socializmas išliko, susti
prėjo Lietuvoje kaip kelro
dis jos suklestėjimui ir atei
čiai. Tačiau lietuviški “so
cialistai” veikė bendrame 
fronte su atbėgusiais “va
duotojais”, tarnavo ir tebe
tarnauja “šaltojo karo” 
reakcijai. Tų istorinių 
sprendimų laikotarpiu ir 
Stasys Michelsonas žalingai 
pasitarnavo socializmui ir 
lietuvių tautai. Tais pačiais 
socializmo pergalės 1945 
metais Michelsonas “Kelei-

viškumu ir pasirinktąja tema. Knygos kaina $5.95 plus vį”, spaustuvę ir namą PA-
35 c. pašto lėšoms. DOVANOJO tai reakcinei,

Knyga prašosi recenzijos.

S. Michelsoną prisiminus

Mes, kurie emigravome Į 
JAV prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, Stasį Michelsoną jau 
radome redaguojant “Kelei
vį”. Mes jį pažinome kaip 
kalbėtoją, socialistą ir vei
kėją kultūrinėje srityje. Ro
dos, kad apie 1911-12 metus 
S. Michelsonas parašė ir 
išleido draminį veikalą 
“Amerikoniškos vestuvės”. 
Tuo metu jis organizavo 
teatro mėgėjų grupe ir reži
savo keletą scenos veikalų. 
Vėliau jis nebuvo girdimas 
vaidybos meno veikloje.

S. Michelsonas gimė 1881 
metais Kupiškio rajone. Ry
goje jis mokėsi technikos 
mokykloje, Į JAV atvyko 
1906 metais, o 1907 metais 
jau buvo pakviestas redaguo
ti “Keleivį”. Netrukus Mi
chelsonas bendrai su J. Ge
gužiu nupirko “Keleivį” iš 
buvusio leidėjo A. Zvingilo. 
Michelsonas sėkmingai pra
plėtė “Keleivio” tiražą, 
rašė jame iki pat mirties 
populiarų, eiliniam skaityto
jui taikomą “Maiklo su Tėvu 
pasikalbėjimą”. Michelsono 
redaguojamas “Keleivis” 
iki pirmojo pasaulinio karo 
buvo laikomas socialistiniu, 
ginančiu darbo žmonių inte
resus, platino laisvamanybę. 
Tais laikais “Keleivyje” 
rado vietos ir Zigmo Alek
sos-Angariečlo kai kurie

raštai. Tačiau anais laikais 
kiekvienas veikėjas, kuris 
kalbėjo už darbininkų geres
nį gyvenimą, kritikavo ku
nigus - buvo laikomas socia
listu. Michelsonas, žinoma, 
buvo Lietuvių socialistų są
jungos nariu.

MICHELSONAS SU 
DEŠINIAISIAIS

Pirmojo pasaulinio karo 
metu suskilo Amerikos So
cialistų partija - dešinieji 
socialdemokratai pasisakė 
už imperialistinį rėmimą. 
Dauguma kovojo prieš karą, 
už taiką. Lenino vadovauja
mi bolševikai Rusijoje kėlė 
socialistinės revoliucijos 
būtinumą. Kova prieš im
perialistinį karą prasidėjo ir 
Amerikos Lietuvių socialis
tų sąjungoje. LSS organas 
“Kova”, talkaujant V. Kap
sukui, Angariečiui, rėmė 
Lenino poziciją už socialis
tinę revoliuciją. “Naujie
nos”, Michelsono redaguo
jamas “Keleivis” pasiliko 
dešiniųjų socialdemokratų 
pozicijose.

Po 1917 metų Spalio socia
listinės revoliucijos, LSS 
skilimo, ideologinė kova tarp 
marksistų ir buržuazinių 
oportunistų paaštrėjo. Ta
čiau Amerikos lietuvių so
cialistų dauguma stojo už 
Spalio revoliuciją, rėmė 
Lietuvos komunistų partiją, 
kovojančią už tarybinę sant
varką Lietuvoje. Tuo metu 
“Naujienos”, “Keleivis”, 
kaip ir visa klerikalinė ir 
tautinė spauda, puolė ir 
šmeižė socialistinės revo
liucijos laimėjimus.

Laikotarpiu, kai Lietuvoje 
1926 metais smurtu Įsigalė
jo Smetonos fašistinė dikta
tūra, Michelsonas sykiu su 
pažangiečiais protestavo 
prieš fašizmą, reikalavo 
Lietuvai demokratijos. Ta-

antitarybinei “vaduotojų” 
klikai, pasivadinusiai “Lie
tuvių socialistų sąjunga”. 
Ta Michelsono “dovana” pa
darė “Keleivį”, šlykščiau
siu Tarybų Sąjungos ir Lie
tuvos šmeižimo įrankiu.

ŠIEK TIEK PAKEIČIA 
NUSISTATYMĄ

Atidavęs “Keleivį” so
cializmo priešams, Michel
sonas rašė “Maikio su Tėvu 
pasikalbėjimą” iki pat mir
ties. šiame skyrelyje jis 
kartais reiškė ir pažanges
nes tendencijas. Jis pakri
tikuodavo Vietnamo karo po
litiką, darydavo pastabų kai 
kuriai “vaduotojų” veiklai. 
Pagaliau ir jo paties laisvė 
“Keleivyje” buvo varžoma. 
Apie tai jis išsireikšdavo 
savo draugams. Tai rodo, 
kad Michelsono požūris i 
Tarybų Lietuvą pradėjo ki- 
tėti. Pradžioje šių metų, 
vienam savo bičiuliui, gy
venančiam Miamyje, Mi
chelsonas rašė:

“Man ypač malonu girdė
ti, kad “Maikio su Tėvu pa
sikalbėjimas” vis dar patin
ka žmonėms. Bet yra ir 
tokių, kurie tuos pasikalbė
jimus keikia, nors vis dėlto 
skaito. Žinot, kai privažia
vo Amerikon “dipukų”, 
kurie prarado Lietuvoje savo 
dvarelius ir šiltas vietas 
Smetonos diktatūroj, tai da
bar jie Lietuvą plūsta, jie 
nieko gero tenai nemato, o 
kai Maikis pasako tėvui, kad 
Lietuvoje yra ir gerų dalykų, 
tai tie “kavalieriai” siunta. 
Ypač jie dūksta, jeigu pasa
kai, kad dabar Lietuvoje nie
kas žmonių nešaudo, o Sme
tona šaudė. Ir jų neperkal
bėsi. Juos tik galės pagy
dyti laikas, arba grabas”.

Tai reali ir teisinga kal
ba, tarsi visai ne to Michel
sono. Laikas jį paveikė, bet 
gaila, kad jis taip negalvojo 
1945 metais. Daug pavėluo
ta - šį laišką jis jau nebe
galėjo paskelbti “Keleivy
je”. Tame pat laiške Mi
chelsonas pabrėžia: “Esu 
nutaręs gyventi iki 100

Didysis laikos forumas

(LAIŠKAS Iš MASKVOS)
JUSTAS PALECKIS

Spalio 21 d. Maskvoje, Kremliaus Suvažiavimų rūmuose, 
kartu su kitais Įžymiais Tarybų Sąjungos meno kolekty
vais Pasaulinio taikingųjų jėgų kongreso dalyviams kon
certavo dainų ir šokių liaudies ansamblis “Lietuva”.

Ansamblio meno vadovas, respublikos nusipelnęs artis
tas P. Budrius ir vyriausiasis baletmeisteris, TSRS liau
dies artistas J. Lingys šiam atsakingam “Lietuvos” ko
lektyvo koncertui paruošė specialią programą - kompozi
ciją “Po tėviškės dangum”.

“Lietuvos” ansamblio pasirodymą Kremliaus Suvažiavi
mų rūmų salėje lydėjo gausūs Pasaulinio taikingųjų jėgų 
kongreso dalyvių aplodismentai.

NUOTRAUKOJE: fragmentas iš naujos ansamblio kom
pozicijos “Po tėviškės dangum”.

A. PALIONIO nuotrauka

Nors atvykau i Maskvą i 
prieš tris dienas iki Taikos I 
jėgų kongreso, bet pajaučiau j 
kaip jo pasiruošimo darbu! 
gyvena maskviečiai, ypač su i 
kongreso šaukimu susijusios ! 
organizacijos. Pirmoje i 
eilėje tai Tarybinis Taikos Į 
gynimo komitetas, kuriam 
vadovauja rašytojas N. S. 
TICHONOVAS ir sekretorius 
M. I. KOTOVAS. Glaudžiai 
su tuo komitetu bendradar
biavo Draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šali
mis sąjunga, kuriai vadovau
ja energingoji N. S. POPO- I 
VA. Toji sąjunga vienija 
apie 60 draugijų, veikiančių 
Tarybų Sąjungos ir įvairių 
užsienio šalių susiartinimui. 
Kadangi jau daugelį metų esu 
TSRS-Austrijos draugijos
vice-pirmininkas, man tenka 
artimai ne tik toje draugijo
je darbuotis, bet ir glaudžiai 
bendradarbiauti su visa tu < 
susiartinimo draugijų sąjun
ga. I Taikos kongresą buvo 
laukiama dalyvių iš daugybės 
šalių, tad visi Taikos komi
teto ir Draugystės draugijų 
sąjungos darbuotojai kon
greso išvakarėse turėjo dar
bo iš paties ne tik dienomis, 
bet dažnai ir naktimis.

Ypatingai tai pajaučiau nu
vykęs spalio 24 d. vakare į 
šeremetjevo aerouostą su
tikti Austrijos delegacijos. 
Čia jau telkėsi atvykusios 
delegacijos - iš Kanados, 
paskui iš Italijos, Šveicari
jos, Vakarų Vokietijos, 
Prancūzijos. Mūsų laukia
moji Austrijos delegacija at

metu”. Tai geras optimiz
mas - jis būtų parašęs ir 
daugiau tokių laiškų. Bet 
šimtmečio jis nesulaukė - 
jis mirė šių metų (1973) 
rugsėjo 24 dieną, sulaukęs 
92 metų amžiaus. Paskuti
nį “Maikio su Tėvu pasikal
bėjimą” jis parašė tik ke
liom dienom prieš mirtį.

Taigi, ir kalbėtojai jo lai
dotuvėse buvo tie, kurie šlo
vino Michelsoną už tai, ką 
jis atliko prieš dabartinę 
Tarybų Lietuvą. Tačiau jo 
laidotuvėse nebuvo kalbėto
jų, kurie būtų vertinę Mi
chelsono palikimą tai jaunai 
kartai, kuri šiandien tvarko 
Lietuvos dabartį ir ateitį.

V. BOVINAS

skrido pusantros valandos 
pavėlavusi. Drauge su ja 
buvo delegatų iš kai kurių 
Afrikos šalių. Vėliau at
skrido JAV delegacija, ku
rioje apie 150 žmonių.

Palydėjau Austrijos dele
gaciją i milžiniškąjį viešbu
tį “Rosija”, kuriame sutal
pintos beveik visos delega
cijos iš užsienio šalių. Čia 
tikras šalių ir tautų Babelis, 
skamba daugybė Įvairiausių 
kalbu, h

Bet štai ir kongreso ati
darymo diena. Nuvykęs i 
Tarybų Lietuvos Atstovybę, 
sutinku uolią taikos gynėją 
iš Kalifornijos, mieląją 
draugę KSAVERĄ KA ROSIE- 
NĘ, atvykusią JAV delegaci
jos sąstate. Ji kalbasi su 
atstovu S. JARUŠEVICIU dėl 
apsilankymo Lietuvoje po 
kongreso. Netrukus su ja 
nuvažiuojame i Suvažiavimų 
rūmus Kremliuje, kur vyks
ta kongresas. Priešais rū
mus pakeltos penkios Įvai
riaspalvės vėliavos su Tai
kos jėgų kongreso emblem a- 
tai simbolizuoja penkis že
mės kontinentus, kurių at
stovai dalyvauja kongrese. 
Atidarymo valandą milžiniš
koji salė, talpinanti apie 6,- 
000 žmonių, pilnutėlė. Nors 
esu ne delegatas, bet svetys, 
man vieta tenka tarp Tary
bų Sąjungos delegatų, kurių 
tarpe daug pažįstamų iš 
Maskvos ir Įvairių respub
likų. Už mano nugaros JAV 
delegacija, kurioje žymi da
lis juodųjų amerikiečių, o 
esą ir tikrųjų tos šalies 
gyventojų - indėnų - atsto
vų. Baltųjų amerikiečių 
tarpe nemažai žydų.

Taikos jėgų kongresą ati
darė paruošiamojo Tarp
tautinio komiteto vice pre
zidentas šonas MAKBREI- 
DAS (Me Bride) iš Airijos, 
mano pažįstamas, nes drau
ge 1952 m. dalyvavome kon
grese “Pasaulis be bombų”, 
įvykusiame Ganoje. Jo pa
siūlymu kongreso pirminin
ku proklamuojamas Pasauli
nės Taikos Tarybos pirmi
ninkas indas ROMES CAN- 
DRA. Padėkojęs už suteik
tą garbę, Candra t. k. pa- 
.reiškė:

- Čia dalyvauja Tarybų 
Sąjungos vyriausybės ir ko
munistų partijos vadovai.

Čia dalyvauja Tarybų Sąjun
gos tautų atstovai, ir mes 
pradedame šį kongresą, 
sveikindami juos už inicia
tyvą, kurią jie pareiškė tai
kos ir teisingumo gynimo 
reikale visame pasaulyje. 
Niekada dar visoje istorijo
je žmonijos, siekiančios 
karų pašalinimo iš visuome
nės gyvenimo ir išvadavimo 
iš engimo ir ekspolatacijos, 
nėra buvę tokio kongreso. 
Tą kongresą galima visai 
teisingai pavadinti pirmąja 
pasaulio tautų generaline 
asamblėja.

Iš patiektos informacijos 
matyti, kad kongrese daly
vauja apie 3,200 delegatų iš 
144 šalių. Čia atstovai Įvai
rių tautų, įvairių pasaulė
žiūrų, įvairių religijų at-’ 
stovai. Delegatų tarpe ma
tyti pravoslavų, katalikų, 
protestantų, musulmonų,bu
distų, žydų dvasiškiai. Ka
talikų dvasiškijos atstovai 
atvyko iš Lietuvos ir Latvi
jos respublikų, taip pat iš 
kai kurių užsienio šalių. 
Kongresas gavo daugybę 
sveikinimų iš Įvairių šalių 
vyriausybių bei organizaci
jų. Žymėtina, kad jį sveiki
no per savo atstovus Suvie
nytųjų Nacijų Organizacijos 
K. VALDHEIMAS, “UNES
CO” vadovybė ir Afrikos ša
lių vienybės organizacija.

Antroji kongreso diena 
teisėtai buvo vadinama di
džiąja diena, nes jos dėme
sio centre - TSKP generali
nio sekretoriaus L. I. BREŽ
NEVO kalba. Tačiau svarbi 
ir jaudinanti buvo tos dienos 
pradžioje paskirtasis padė
ties Čilėje svarstymas. Visi 
kongreso dalyviai vieningai 
atsistojo kai į tribūną išėjo 
žuvusiojo Čilės prezidento 
našlė HORENZIJA BUSSIDE 
ALJENDE. Ji savo karštoje, 
energingoje kalboje apibūdi
no Liaudies vienybės vy
riausybės programą ir jos 
vykdymą plačių liaudies ma
sių labui, išdėstė atkaklų 
reakcinių sluoksnių pasi
priešinimą ir užsienio mo
nopolijų klastas, nukreiptas 
prieš S. ALJENDES vyriau
sybę ir jos reformas. Ji pa
pasakojo apie niekšišką 
reakcinių generolų karinį 
perversmą, įvykdytą reak
cijos ir užsienio monopolijų 
interesuose. Nors ji sten
gėsi neliesti asmeniškų per
gyvenimų ir šeimos tragedi
jos, bet balsas suvirpėjo kai 
ji kalbėjo apie didvyrišką 
SALVADORO ALJENDES 
mirtį. Paskui kongreso da
lyviai išklausė paskutinę S. 
ALJENDES kalbą, kurią'jis 
pasakė per vienintelę likusią 
radijo stotį iš sukilėlių su
bombarduotų ir apsuptų 
rūmų. Neišvengiamos mir
ties akivaizdoje prezidentas 
pasmerkė išdavikus per
versmininkus, šaukė savo 
liaudį į kovą prieš reakciją 
ir išreiškė Įsitikinimą, kad 
teisybė, laisvė ir pažanga 
galų gale laimės.

Gen.. sekretoriaus L. 
BREŽNEVO kalba, kuri tę
sėsi apie pustrečios valan
dos, buvo išklausyta su 
įtemptu dėmesiu. Joje pla
čiai ir vaizdingai apžvelgta 
tarptautinė padėtis bei nuo
sekli Tarybų Sąjungos vy
riausybės, komunistų parti
jos ir visos tarybinės liau
dies kova už taiką, kurią gali 
užtikrinti tik realiai įvykdy
tas visuotinas nusiginklavi
mas, o pirmoje eilėje bran
duolinio ginklo pašalinimas.

Paskui prasidėjo šio mil
žiniškojo taikos forumo dau
gybės delegatų kalbos, ku
rias sekė darbas 14-je ko
misijų, sudarytų Įvairiems 
taikos klausimams svarsty
ti.

Kongreso antrosios dienos 
vakare mirė įžymusis tary
binis karvedis, legendarinis 
pilietinio karo didvyris mar
šalas S. M. BUDIONAS, kurį

|vairenybės
MIEGAS IR KLAUSOS 
ORGANAI

Miego “greito akių judėji
mo periodu”, arba paradok
sinio miego metu (MG 1968 
m. 3 nr.), pakinta fiziologi
niai procesai. Šiuo periodu 
Žmonės aktyviausiai sapnuo
ja.

Paaiškėjo, kad šiuo miego 
periodu aktyvūs vidurinės 
ausies raumenys. Tyrinėto
jai išmatavo penkių miegan
čių žmonių vidurinės ausies 
raumenų aktyvumą ir atliko 
kontrolinius tyrimus. 
“Greito akių judėjimo pe
riodu” atsirandantis spon
taninis raumenų aktyvumas 
priklauso nuo oro slėgimo 
pakitimų vidurinėje ausyje 
ryjant, murmant, knarkiant. 
Kai vidurinės ausies raume
nys aktyvūs, dažniau sap
nuose girdimi garsai. Taigi 
fiziologiniai procesai veikia 
sapnus.

MELŽIAMOS BALTOSIOS 
MEŠKOS

Kanados pieno chemijos ir 
technologijos ekspertas dr. 
B. Beikeris melžė baltųjų 
meškų pateles, ruones, 
briedes, poliarines vilkes, 
banginės, avi jaučių ir šiau
rės einių pateles natūralioje 
aplinkoje - už poliarinio 
rato. Norėdamas paimti 
pieno iš pavojingų gyvūnų, 
jis prisiviliodavo juos mais
tu, šaudavo iš specialaus 
šautuvo, užtaisyto migdan
čiais užtaisais ir užmigdy- 
davo ketvirčiui valandos. 
Melžti šiaurės gyvūnus dr. 
B. Beikeris pradėjo 1962 m. 
Tada jis norėjo nustatyti 
bendrą pieno sudėtį ir rie
balinių rūgščių kiekį šiaurės 
gyvūnų piene. Vėliau jis 
praplėtė savo tyrimų pro
gramą ir nustatinėjo ra
dioaktyvių bei kitų žalingų 
medžiagų kiekį piene. Džiu
gina tai, kad per pastaruo
sius 9 metus radioaktyvaus 
stroncio-90 ir cezio-37 (pa
tenkančių į pieną iš radioak
tyvių kritulių) kiekis suma
žėjo ir mažesnis už kritinę 
normą. DDT kiekis, atvirkš
čia^, yra didesnis, negu lei
džiamos normos.

TITULOMANIJA

Italijos spauda rašo, kad 
netrukus žodis “senjoras” 
neteks prasmės. Italijoje 
įsivyravo titulomanija. 
Kiekvienas, baigęs aukštąjį 
mokslą, yra “daktaras”. 
Nepaprastą karjerą padarė 
“prezidentai”. Vien tik ko
munalinėse ir valstybinėse 
įstaigose dirba 59,340 “pre
zidentų”. Be to, Įvairiose 
akcinėse bendrovėse dar
buojasi dar 41,336 “prezi
dentai”. Taigi 450 italų ten
ka vienas “prezidentas”.

VAIKAI IR SPALVOS

VFR mokslininkai, tyrinė
ję 500 ikimokyklinio am
žiaus berniukų ir mergaičių, 
padarė išvadą, kad vaikai 
mėgsta ryškias ir sodrias 
spalvas. Vaikams ypač pa
tinka raudonos, alyvinės, 
rausvos ir geltonos spalvos, 
jie nemėgsta baltų, juodų ir 
pilkų tonų. Į šių tyrimų 
išvadas atsižvelgė naujos 
Hanoverio vaikų klinikos 
statytojai. Klinikos gydy
tojai dėvi oranžinės spal
vos, o medicinos seserys - 
ryškiai mėlynus chalatus. 
Sienos nudažytos geltona 
spalva, o patalynės - raus
vos ir melsvos. Spalvotoje 
ligoninėje mažyliai jaučiasi 
daug geriau.

paskutinį kartą mačiau ligo
ninėje šio mėnesio pradžio
je. i



4-tas puslapis

Telegramos ir laiškai mano
80 metų sukakties proga

KATRINA PETRIKIENE
J. Siurbos nuotr.

Kartais gyvenime pasitai
ko nesitikėtų suprizų. Laiš
kus iš Lietuvos visi mes 
branginam. Siuomi kartu 
mane labai nustebino netikė
to turinio laiškai ir telegra
mos, kuriuose visi nuošir
džiai sveikino mane sumano 
80-tųjų metų sukaktimi. Ne
būčiau drįsus ir pamislyti, 
kad Lietuvos visuomeninin
kai atkreiptų dėmesį J mano 
skaitlingų metų jubiliejų. 
Jeigu ką gero savo gyvenime 
padariau, tai nebuvo* mano 
asmens nuopelnai, o 
mūsų pažangaus judėjimo 
dalyvių siekiai.

Niekada nepamiršiu 1959 
metais pirmosios amerikie
čių lietuvių ekskursantų gru

Iš sveikinimų jubiliatei
Miela Drauge Petrikiene:

Garbingo jubiliejaus pro
ga, Eltos žurnalistai siunčia 
jums nuoširdžiausius svei
kinimus. Linkime ir toliau 
su neblėstančia energija 
darbuotis pažangos ir kultū
ros labui.

DONATAS RODĄ, 
Eltos Direktorius.

* * *
Many Happy returns 

on this day.
Vilniaus University

Rector JONAS KUBLIUS 
Prorector JONAS GRIGONIS 

* * *

Miela Katrina Jankauskaite- 
Petrikiene:

Tarybų Lietuvos rašytojai 
nuoširdžiai sveikina garbin
go jūsų 80-mečioproga. Mes 
visada aukštai vertinome ir 
vertiname jūsų nuopelnus 
vystant lietuviškosios išei
vijos kultūrą, pažangiąją 
JAV lietuvių spaudą, progre
syvųjį moterų judėjimą, sti
prinant ryšius su gimtąją 
žeme. Ypač mus džiugina 
jūsų ilgametė aktyvi veikla 
Lietuvių Literatūros Drau
gijoje. Nuoširdžiai linkime 
visokeriopos sėkmės darbe 
bei asmeninkiame gyvenime 
ir didelės sveikatos.

LTSR Rašytojų vardybos 
vardu - Alfonsas Bieliaus
kas, Kazys Ambrasas, Algi
mantas Baltakis, Alfonsas 
Maldonis, Juozas Mačevi- 
čius, Justinas Marcinkevi
čius, Eduardas Mieželaitis, 
Jonas Lankutis, Algirdas 
Pocius, Juozas Požėla, Vy
tautas Radaitis.

* * *
Nuoširdžiai sveikiname 

įžymių amžiaus sukaktuvių 
sulaukus tamstą, nenuilsta
ma visuomenės darbuotoja, 
kovotoja už pažangią liaudies 
gerovę. Linkime geros svei
katos ilgiausiems metams.

GENOVAITE ir 
JUSTAS PALECKAI

Gerbiama Drauge, Katrina 
Petrikiene:

Jūs, įžymi pažangaus už
sienio lietukų veikėja, idė
jiškai nuosekli ir pYincipin- 
ga darbininkiško veikimo da
lyvė, karštai sveikinu su 
80-oslomis girti ififb r^t i nė - 
mis. Tarybą I4«t«voj gerai 
žinomas jūsų vardas, nes jūs 
atlikote didelius darbus pa

pes susitikimo Vilniuje, Lie
tuvos rašytojų klube. Svei
kinantis Juozas Baltušis pa
bučiavo man ranką. Susijau
dinus sugriebiau jo ranką ir 
sakau: “Drauge, aš priva
lau pabučiuoti jums ranką, 
ne jūs man. Rankos pabu
čiavimą mes, amerikiečiai, 
jau buvom pamiršę”.

Drg. J. Baltušis sako:
“Tai padėka visoms Ame

rikoje gyvenančioms mote
rims, katros siuntė mums 
pagalbą sunkiose gyvenimo 
dienose. Išviję hitlerinin
kus, kada sugrįžom į šitą pa
statą, langai buvo išgrūsti, 
krosnys sugriautos, ko įsi
veržėliai nespėjo išvogti, 
bėgdami sunaikino. Jūs at
siuntėt šiltų megstinių, daug 
kita ko. Su ašaromis akyse 
mes džiaugėmės gavę dova
nų”.

Gavau daug gražių linkėji
mų nuo daugelio bendradar
bių iš toli ir arčiau. Sumi
nėti visų vardus užimtų daug 
brangios vietos. Dėkoju vi
siems už taip nuoširdžius 
linkėjimus. Paki jėgos leis, 
mums vis dar teks kaip kur 
susitikti.

K. PETRIKIENE

žangiajam judėjime nuo 1912 
m. būdama socialiste. Jūs 
aktyviai organizavote darbi
ninkes moteris, redagavote 
jų spaudą, rašėte pažangiuo
se lietuvių laikraščiuose, 
daugiau kaip 15 metų jūs 
vadovaujate Lietuvių Litera
tūros Draugijai, kuri atei
nančiais metais minės gar
bingą 60-metų sukaktį. Bū
dama gilia proletarine inter
nacionaliste jūs rėmėtė re
voliucinį judėjimą Lietuvoje, 
sveikinote gimtojo krašto 
pasirinktą socialistinį kelią, 
skleidėte tiesą apie Tarybų 
Lietuvą ir visą Tarybinių 
tautų šeimą.

Miela drauge Katrina, lin
kiu jums kuo geriausios klo
ties jūsų veikloje. Dar daug 
šviesių ir darbingų metų!

ANTANAS SNIEČKUS 
* * *

“Tiesos” redakcijos vardu 
karštai sveikinu gražaus ju
biliejaus proga, linkiu svei
katos jūsų kilniame darbe.

Redaktorius - 
LAURINCIUKAS 

* * *
Nuoširdžiai sveikinu su jubi
liejumi. Linkiu tvirtos svei
katos.

FELIKSAS BIELIAUSKAS 
* ***

Sveikinu jubiliejaus proga. 
Linkiu ilgų - laimingų metų.

ZIGULYTE, Vilnius 
Sveikinu jubiliejaus proga. 
Linkiu ilgų, laimingų metų.

LORETA VIKULOVA ITE,
Vilnius 

Bus daugiau

Detroit, Mich.
IS DRAUGIJŲ VEIKLOS

Sekmadienį, spalio 14 d., 
įvyko LDS 21 kuopos narių 
susirinkimas. Tai pirmas 
po vasaros atostogų. Narių 
atsilankė pusėtinas skaičius.

Kuopos pirmininkė Ona 
Daukienė atidarė posėdi, pa
reikšdama, kad visi valdy
bos nariai randasi susirinki
me. Valdybos nariai pa
reiškė, jog atostogų metu 
nebuvo daug ką veikti. Vie
nas naujas narys įrašytas į 
LDS vasaros laike.

Iždininkas Servit Gugas 
raportavo/ kad visi kuopos 
nariai yra užsimokėję duok 
les. Jis sakė, jog su savo

LAISVĖ

Šiais metais pradėjo veikti Kauno radijo gamyklos sa
natorija profilaktoriumas. Kiekvienais metais čia galės
ilsėtis ir gydytis apie 1,300 įmonės dirbančiųjų. Naujoji 
sveikatingumo įstaiga turi įvairius kabinetus, aprūpintus
modernia tėvyninės ir užsienio gamybos aparatūra.

NUOTRAUKOJE; (iš dešines į kairę) vyriausiasis gy
dytojas Česlovas Norvaiša, gydytojai Vida Porutienė ir 
Aleksandras Smailys sanatorijos profilektoriumovestibiu
lyje

žmona Ruth atostogų metu 
aplankė LDS Centrą. Alfons 
Rye pranešė apie LDS 21 kp. 
bowlininku pradėtą veiklą fi
nansiniam pasirengimui prie 
turnyro, kuris įvyks mūsų 
mieste. Man rodosi, kad 
mūsų bowlininkai vėl galės 

i gauti naujų narių į LDS iš 
' bowlininku tarpo. Linkiu 
I jiems daug geros sėkmės, i

Po LDS 21 kuopos susi- 
i rinkimo įvyko Moterų Pa- 
■' žangos klubo susirinkimas.•

Antradienį, spalio 16 d., 
įvyko LLD 52 kuopos susi
rinkimas. Narių irgi atsi
lankė vidutiniškai.

Organizatorius Pranas 
Nakas atidarė posėdį ir vedė 
jo tvarką. Jis pranešė, kad 
vasarosJLaikirmirė du kuopos 
nariai, tai draugai Karalius 
ir Stankus. Visi nariai atsi
stojimu pagerbė mirusių at
minimą. Praeito susirinki
mo protokolą skaitė Kazys 
Mack, kuris per paskutinius 
keletą susirinkimu rašė nu- ( < 
tarimus, nes buvęs raštinin
kas drg. Vincas Zabulis ser
ga ir randasi Nursing Home. 
Finansų sekretorius Pranas 
Ulinskas išdavė finansų ra
portą apie kuopos stovį. Iž
dininkas J. Alvinas sutiko.

Spaudos vajininkas drg. J. 
Alvinas plačiau aiškino apie 
vajų ir finansinį spaudos gel
bėjimo reikalą.

VIETINIS

Miami, Fla.
Aido Choras gruodžio 9 

dieną rengia pietus ir kon
certą Lietuvių Socialio Klu
bo salėje, 2610 N. W. 119th 
St. Nutarėme atžymėti Miko 
Petrausko 100-ąjį gimtadie
nį ir sudainuoti jo sukurtą 
dainą “Tykiai tykiai Nemu
nėlis teka”.

Mūsų Aido Choro mokytoja 
Birutė Ramoškaitė chorą 
mokina naujų dainų, gautų iš 
Tarybų Lietuvos. Mūsų cho
ro žvaigždės May Gabrėnie- 
nė. H. Mankauskienė ir H. 
Hinman dainuos solo. Vyrų 
grupė sudainuos porą daine
lių. Mes užkvietėme ir 
draugę Stelmokaitę padai
nuoti. Taipgi yra užkviestas 
ir Ukrainiečių choras dai
nuoti.

Aido Choras užprašome 
visus Miamo ir iš toliau lie
tuvius atsilankyti mūsų kon
certe. Jūs visi būsite pilnai 
patenkinti dainavimu ir dai
nomis.

KORESPONDENTAS J. D.

padainavo solo. Pianu akom
panavo Laura Holleran. Visi 
labai gražiai atliko savo už- 

Iduoti. Kalbas pasakė K. 
A. PALIONIO nuotrauka Petrikiene ir I. Mizarienė.

Wilkes Barre, Pa.
Ir vėl netekome mielos 

draugės,o jos artimieji bran
gios asmenybės, Amilijos 
Kasparienes. kuri savo gy
venimą, savo mintis ir troš
kimus skyrė dėl paneigtos 
liaudies, kad ji kovotų prieš 
skriaudas, prieš išnaudoto
jus, kurie minta jų darbo 
vaisiais, o jiems žada neiš
pasakytą laimę po mirties 
dangaus karalystėj.

Po ilgos ligos, kuri tęsėsi 
veik keturis metus, jos gy
vybės liepsnelė užgeso spa
lio 26 d., kai ji buvo išgyve
nusi virš 80 metų. Būdama 
dar maža mergaitė su savo 
tėveliais atvyko į šią šalį ir 
apsistojo Scranton, Pa. 
Paaugus ir ištekėjus už S. 
Kasparo, kuris jau daug metų 
kai miręs, apsigyveno Wil
kes Barre, Pa., kur užaugino 
dvi dukreles: Milda ir Aldo-<
ną. Pastaroji ištekėjus už 
Grigaičio. Apart dukrelių, 
dar paliko porą anūkų ir 4 
proanūkius.

Iš pat jaunystės dalyvavo 
pažangos veikloje. Dainavo 
chore, teatrų lošimuose, de
klamavo. Tad ir šeima liko 
išauklėta laisva. Per dauge
lį metų skaitė “Laisvę”, o 
kai sunegalėjo, tai prašyda
vo, kad jos dukros jai pa
skaitytų.

Pirmadienį, spalio 29 d. 
Leagaus šermeninėj susi
rinko gausus būrelis jos ar
timųjų, taip ir kapuose teko 
trumpai pakalbėti, paliečiant 
velionės gyvenimą. Po to 
visi dalyviai buvo pakviesti į 
užkandinę, kur buvo skaniai 
pavaišyti.

O oras buvo vėsus, lietin
gas ir vėjuotas. Net ir man 
atėjo mintis, kad mūsų se
noji karta, kaip tie rudenio 
lapeliai, vysta ir vienas po 
kitam krinta į šaltą žemelę.

Tai taip paskutinį kartą 
atsisveikinome su miela 
drauge Amilija. Lai jai būna 
lengva šios šalies žemelė.

Prie progos noriu padėkoti 
Antanui Pukelevičiui, kuris 
savo automašina, atvykęs iš 
Pittston, Pa., paėmė mane 
iš Scrantono, nuvežė į lai
dotuves ir sugrąžino atgal. 
Kitaip butų buvę sunkiau ten 
nuvykti ir parvykti.

K. GENYS 
•

NEW YORKAS. 49 dvasi
ninkai ir akademikai prida
vė Amerikinei Civilinių Tei
sių Sąjungai pareiškimą, ku
riame jie reikalauja amnes
tuoti visus Vietnamo karo 
priešus.

Hartford, Conn.
Metinis “Laisvei” paren

gimas lapkričio 4 dieną gerai 
pavyko. Nors publikos buvo 
mažiau kaip kitais metais, 
bet dalyvių matėsi iš arti ir 
toli. Ypatingai džiugu, kad 
mūsų nepamiršta Bostonas 
ir New Yorkas, taipgi Water
buris su Bridgeportu.

Popietę pradėjome laiku. 
Ona Silks paaiškino parengi
mo tikslą. Paskui pakvietė 
Elenutę Brazauskienę vesti 
programą. Pirmiausia 
draugė Silks padeklamavo 
porą eilėraščių - vieną skir
tą Vilniaus jubiliejaui, o kitą 
prisiminimui velionės L. 
Žemaitienės, buvusios 
“Laisvės” ir kitų laikraš
čių vajininkės. Draugė Bra
zauskienė papasakojo legen
dą apie Vilniaus miesto pra
džią.

Po tam ėjo dainų progra
ma, kurią išpildė Laisvės 
Choras Wilma Hollis vado
vybėje. Irena Janulis, E.
Brazauskienė ir W. Hollis

Labai interesingai pakalbė
jo apie bėgančius mūsų spau
dos palaikymo reikalus ir 
parsivežtus įspūdžius iš 
Lietuvos. Malonu buvo iš
girsti apie viską.

O. Silks buvo vyriausia 
šeimininkė. Kitos darbuo
tojos buvo: N. Barnett, A. 
Žilinskienė, L. Butkevičie
nė ir V. Kazlau. Bilietus 
pagamino ir kontroliavo J. 
Vasil. Viskas klojosi labai 
gerai, tik į pabaigą ištiko 
nelaimė. Ona Silks į pe
čiaus duris labai skaučiai 
užsigavo koją. Turėjo kreip
tis prie greitosios pagalbos 
ligoninėje. Jai labai malo
niai patarnavo A. Žilinskie
nė, ją skubiai nuveždama į 
ligoninę ir parveždama 
namo.

Prie maisto lėšų padengi
mo pinigais prisidėjo Ona 
Visockienė iš Kensington, 
Conn., su $50, o M. Barnett 
su $5. Maisto aukojo: L. 
Butkevičienė, O. Silks, V. 
Kazlau, H. Carlson, J. Kaz
lau ir Mr. ir Mrs. Dubins. 
Pelno liko $206.

Rengėjos dėkingos vi
siems, kas tik kuo prisidėjo 
prie šio naudingo darbo.

V. K.

experience. Trial Lawyer. 
Former FBI Agent, World 
War II Naval Officer”, ir 
daug kitokių “prakilnybių”i 
Tik gal pamiršo pridėti, kad 
ir Lietuvos “vaduotojų” 
tarpę jis yra svarbus stuob
rys. Kvalifikacijos užtektų 
ir į pati aukščiausią sostą - 
pono Nixono kėdę.

Bėda su jais, kad jie glau
džiasi visuomet prie pačių 
jatžagariausių repūblikonų. 
O žmonės linksta į pažan
gesnę pusę.

Ir štai rinkimai visokių 
valdininkų įvyko. Demokra
tų pats silpniausias kandida
tas gavo balsų: 109,717. 
Lietuvis į teisėjus S. F. 
Mankas 88,893. Tony Nova- 
sitis 71,173.

Kaip paprastai lietuvius į 
teisėjų vietą indorsino dau
gelis lietuviškų biznierių. O 
tai ramstis atžagariaiviams.

Tai ir įvyko, kaip tam 
muzikantui: Po nakties
skauda ranką iš peties”. . .

i M. SŪNUS
i

Los Angeles, Cal.
i 
I
Į NELAIMĖJE ŽUVO
I Jo KILMONIS

Jis buvo išvažiavęs me- 
i džioti i Kanada su dviem < <
Į svetimtaučiais. Nelaimė 
i įvyko spalio 15 dieną Juozui 
i Kilmoniui grįžtant iš me- 
| džioklės Kanadoje. Vairuo
tojas neteko kontrolės ir 
automašina apvirto trūkus 
padangai. Juozas Kilmonis 
žuvo, kitas keliautojas sun
kiai sužeistas, o vairuotojas 
lengviau sužeistas.

Kilmonis buvo medžioto
jas mėgėjas, į Kaliforniją iš 
Kanados persikėlęs prieš 25 
metus. Hollywood kalnuose 
turėjo nusipirkęs didelę ap
leistą studiją. Kaip nagin
gas troško, jog kaip nors 
būtų lengviau dukrai įstoti ir 
būti aktore. Jo svajonės iš
sipildė - Ruth Lee, lietuvai
tė, tapo visų žinoma aktore 
ir, kur tik būna, atstovauja 
lietuviams.

Laidotuvės buvo didelės ir 
automašinų eilė nusitęsė < < 
mylios ilgumo. Spalio 22 d. 
trys kunigai patarnavo apei
gose. J. Kilmonis išsiskyrė 
iš šio pasaulio sulaukęs 71 
m. a.

Liūdesyje liko žmona Ma
rijona, dukra Rūta ir gimi
nės. Reiškiu didele užuo
jautą žmonai, dukrai ir arti
miesiems.

Philadelphia, Pa.
LIETUVIAI VERŽIASI Į 
MIESTO VALDININKUS

Kadaise Čia augęs lietu
vis, mėsinyčios verslininkas 
W. Pasko (Poškelis) bandė 
tapti miesto majoru. Jam 
kainavo nemažai, o geidau
jamos vietos nepasiekė. Vė
liau jo kišenę gerokai pa
lengvino “veiksniai”, Lietu
vos “vaduotojai”. Dabar 
apie jį niekur nebekalba
ma . . .

Siuom tarpu iškilo du lie
tuviški advokatai, norintys 
tapti teisėjais. Jų norai pa
grįsti, kaip ir kitų, turėti 
lengvesnį, pelningesnį ir 
garbingesni darbą. Advoka
to darbas netaip jau leng
vas, palyginus su teisėjo. 
Teisėjas besiklausydamas 
advokatų kalbų, kartais net 
apsnūsta. Jo darbas pasaky
ti KALTAS, NEKALTAS. 
Advokatas begindamas kokį 
sukčių net sukaista. Už pi
nigus gina kaltą ir nekaltą.

Tony Navasitis jau antrą 
sykį siekėsi teisėjo “kė
dės”. Stanley F. Mankas 
dar pirmą sykį. S. F. Man
kas apie savo autoritetą ir 
kompetenciją teisėjo vietai 
pasako daug. Pavyzdžiui, 
“Educated St. Joseph’s Col
lege, 30 years courtroom

MIRĖ JONAS MIGLINAS

Velionis mirė sulaukęs 
senatvės. Priklausė prie 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubo ir SLA 75 kuopos. Pa
laidotas spalio 18 d. su baž
nytinėmis apeigomis.

Nuliūdime liko žmona, 
trys dukros ir sūnus. Užuo
jauta netekus brangaus tėve
lio. Tegul Jam būna lengva 
ilsėtis Kalifornijos žemėje.

K. G. URNEŽYS

Klaidos pataisymas
“Laisvė” 44-tam num. 

lapkričio 2 dieną sakoma; 
“Didelė garbė pensininkams 
už surengimą kiekvieną mė
nesį pietų dėl LLD kuopos”. 
O turėjo būti: “Didelė garbė 
Milei ir Džimiui Kanceriam 
už surengimą kiekvieną mė
nesį prieš susirinkimą pie
tų”. Atsiprašau draugus 
Kancerius.

J. DAUGIRDAS

MILWAUKEE, Wis. Na
cionalinė gvardija buvo pa
kviesta tvarkai palaikyti, kai 
gaisragesiai paskelbė strei
ką. Šiuo metu du trečdaliai 
gaisragesių dirba, o trečda
lis neateina į darbą, praneš
dami esą “influenzos ligo
niai”.

Penktadienis, Lapkričio (November) 16, 1973

St. Petersburg, Fla.
LLD 45 KUOPOS VEIKLA

Lapkričio 3 d. LCS klubo 
salėje įvyko 45 kp. mėnesi
nis susirinkimas. Jį atidarė 
kuopos pirmininkas J. Mile
ris. Susirinkimą pravedė 
Juozas Sarkiūnas.

Pirmininkas J. Mileris 
pranešė, kad kuopos ir klubo 
valdybos turėjo posėdį. Pla
čiai buvo apdiskusuotas pri
siruošimas dėl oficialaus 
klubo atidarymo.

Svečių numatom turėti 
gausiai.

Sekančiam kuopos susi
rinkime Jonas Mileris pa
teiks vėliausias žinias iš jo 
viešnagės T. Lietuvoje. 
Taipgi nutarta paminėti Vil
niaus 650 metų įsikūrimo ju
biliejų.

Raportai priimti vienbal
siais.

Į kuopą įsirašė Marytė ir 
Petras Smilgiai.

Seimininkei M. Raškaus- 
kienei pagelbėti virtuvėje 
sutiko Helena Šarkiūnienė.

SPAUDOS KLAUSIMAS

“Laisvės”, “Vilnies” ir 
“Liaudies Balso” vajininkai 
pranešė, kad vajus kol kas 
eina silpnai. Tačiau tikima
si, kad įsisiūbuos.

“Laisvės” ir “Vilnies” 
fondams kuopa paskyrė po 
$300. Taipgi nutarta, kad 
kuopa atnaujintų dvi “Lais
vės” ir “Vilnies” prenume
ratas į Lietuvą - Anykščių 
kolūkiui ir Švyturio kolūkiui.

Margaret Klišis, beruoš- 
dama maistą mūsų parengi
mams, skaudžiai nusidegino 
koją. Sirgo virš mėnesio 
laiko. Malonu buvo matyti ją 
susveikusią ir vėlai dirban
čią prie savo pareigų.

Pranas ir Marytė Adams 
vasarojo Mich. valstijoje. 
Jie sugrįžo ir buvo atvykę į 
klubą papietauti. Ta proga 
visiems pobūvio dalyviams 
užfundino po taurelę. Ačiū 
jiems.

PRANEŠIMAI

Lapkričio 17 d. 45 kp. 2 
vai. pietūs ir popietės žai
dimai.

Lapkričio 24 d. LCS klubo 
pietūs 12 vai. Po pietų mu
zika - šokiai.

Vieta: 314 15 Ave. So.
Prašom visu įsitėmyti.

V. B-nė

ĮVAIRIOS ŽINIOS
CHICAGO. Socialinio Ty

rinėjimo institutas skelbia, 
kad žmonos sudaro naują 
jėgą. Jos nori daugiau ne
priklausomai gyventi, ma
žiau vaikų auginti, aktyviai 
dalyvauti socialiniame, poli
tiniame ir kultūriniame gy
venime.

MASKVA. Etiopijos im
peratorius Haile Selassie tu
rėjo čia sėkmingus pasi
tarimus su tarybiniais pa
reigūnais. Pasitarimai žy
miai sutvirtino tarp abiejų 
šalių ekonominius ir kultūri
nius santykius.

e
WALLACE, Idaho. Rug

sėjo 29 d. policija uždarė 5 
kekšnamius, kurie dieną ir 
naktį iš prostitucijos ir gė
rimų darydavo didžiulį 
biznį.

SEATTLE, Wash. Jungti
nė juodųjų dvasininkų veik
los sąjunga ragina Nixoną 
rezignuoti ir kartu Kongresą 
impyčinti Nixoną, jei jis ne
rezignuos. •

Maža Ašseno gyvenvietė 
Šveicarų Alpėse - visų laiš
kanešių siaubas. Iš 3274 
gyventojų 200 Rorerių, 358 
Omlinai ir 202 fon Mošai.
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San Francisco, Cal.
SVEČIAI Iš LIETUVOS IR 
GIMTADIENIO 
ATZYMEJIMAS

Spalio pabaigoje San Fran
ci ske lankėsi Tarybų Są
jungos turistinė grupė, su
sidedanti iš 15-kos profesio
nalų. Džiugu, kad grupės 
tarpe radosi du lietuviai. 
Tai JUOZAS ŠERYS, LIETU
VOS TSR KOMUNALINIO 
ŪKIO MINISTRAS, ir TADAS 
RUPŠLAUKIS, SALOMĖJOS 
NERIES KOLŪKIO AGRO
NOMAS. Tik apgailėtina, kad 
šiem svečiam buvo priskir
ta tik dvi dienos mūsų mies
te.

Bet nors skubotai, vieną 
jaukų vakarą Valės Sutkie- 
nės bute būreliui vietinių pa
žangiečių teko šiek tiek susi
pažinti ir pasikalbėti su mie
lais svečiais. Prie užkan
džių svečiai papasakojo apie 
Lietuvos gyventojų dabarti
nį gyvenimą. Ministras še
rys teigė, kad šiandien Lie
tuvos gyventojų gyvenimo ly
gis Žengia pirmyn ir pirmyn, 
kad Lietuvos žmonės yra 
gerai pavalgę, kad jų apran
ga gera ir t. t. O, be to, sve
čias ministras tvirtai pa
brėždamas sakė, kad LIE
TUVOS VILNIUS, DAR NIE
KAD SAVO VISOJE ISTORI
JOJE NĖRA BUVĘS TOKS 
LIETUVIŠKAS, koks jis yra 
šiuo metu.

Agronomas Rupšlaukis 
kalbėjo bei pateikė Įdomių 
žinių apie agrikultūrą. Ag- 
ranomas Įdomiai pasakojo 
apie daržovių auginimą. 
Svečias teigė, kad šiuo metu 
Lietuvoje jau nemaža augi
nama Įvairių daržovių, ypač 
tų skanių agurkėlių, pamido- 
rų ir kitų.

šie malonūs svečiai bei jų 
visa grupė iš San Francisko 
iškeliavo link Seattle, Wash., 
ir, rodos, iš ten jie vyko į 
New Yorką, ir čia jų dviejų 
savaičių trumpokas viešėji
mas baigias ir Amerikoje. 
Nuoširdžiausi linkėjimai 
mieliem svečiam laimingai 
pasiekti Lietuvos puošnius 
krantus.

VINCIO BURDOS 80 M.
AMŽIAUS ATŽYMEJIMAS

Lapkričio 4 dieną Suomių 
salėje Berkeley, Cal., Įdo
miai atžymėta šios apylinkės 
ilgamečio gyventojo Vinco 
Burdos 80 metų amžiaus 
garbinga sukaktis. Kadangi 
Vincas Burda per daugelį 
metų buvo susirišęs nevien 
su pažangių lietuvių veikla, 
bet jis su žmona Uršulė da
lyvavo ir rėmė tarptautinę 
veiklą, tai ta proga, rodos, 
jo paties iniciatyva ir vieti
nio pažangaus laikraščio 
“People’s World* bičiulių 
bei draugų pastangomis buvo 
suruošta ši Įdomi pramoga 
bei atžymėjimas Vinco am
žiaus garbinga sukaktis. O 
tuo tarpu “Peoples World” 
laikraščiui bus geroka para
ma iš to. Vincas šiam laik
raščiui paaukojo $80. Be to, 
jis gausiai pavaišino atsi
lankiusią skaitlingą publiką.

šio nemažo pobūvio pro
gramą atliko kitataučiai. 
Buvo kalbų, muzikos, dainų 
ir gražių Vincui linkėjimų.

Beje, buvo skaitytas laiš
kas nuo Ksaveros Karosie- 
nės, kuri šiuo metų randasi 
Lietuvoje. Ksavera apibūdi
no Vinco ilgamete veiklą ir 
palinkėjo jam daug sėkmės.

Buvo ir rinkliava “Peo
ples World” laikraščiui, 
deja, neteko sužinoti surink
tos sumos.

Nuo savęs ir vardu Vinco 
ir Uršulės bičiulių bei drau
gų linkime jiems viso ge
riausio, o visų daugiausia 
tvirtos sveikatos. Beje, kaž
kas priminė, kad ir Uršulės 
Burdienės šį mėnesį supuo
lus! gimtadienio sukaktis.

DŽIUGI TELEGRAMA iŠ 
LIETUVOS

Lapkričio 5 dieną Ameri
can-Russian Institutas ap- 
laikė telegramą iš Vilniaus 
nuo Ksaveros Karosienės, 
pranešant malonią žinią, kad 
šio Instituto metiniame pa
rengime, kuris Įvyks GRUO
DŽIO ANTRĄ DIENĄ PUOŠ
NIAME JACK TAR’viešbu- 
tyje, turėsime malonią 
staigmeną, nes Ksavera 
sako, kad programoje daly
vaus Lietuvos artistų nema
ža grupė. Tai tikrai puiki ir 
maloni žinia. Turėtų ir iš 
tolimesnių miestų žmonės 
pasistengti atsilankyti ir pa
sigėrėti LIETUVOS ARTIS
TAIS.

L-MA

Haverhill, Mass.
Spalio 27 d. mirė Stephan 

P. Benkus,63 meną amžiaus, 
gyvenęs 32 Hooksett St., Sea
brook, N. H. Seniau jis gy
veno Haverhille, čia gimė ir 
augo. Paliko savo žmoną 
Doris Caffrey. Jos vardu 
užlaikė šokių mokyklą Ha
verhille per daug metų. 
Taipgi paliko brolį Michael 
ir dėdę Williams Sametis.

Velionis buvo Lietuvių Pi
liečių Gedimino klubo narys 
Haverhille. Palaidotas spa
lio 31 d. St. James Cemeta- 
ry. Palydėjo 13 automobilių 
su žmonėmis. Buvo daug 
gražių gėlių.

Rugsėjo 22 d. mirė Mrs. 
Anna B. Martin (Stravinskai- 
tė) 64 metų amžiaus, gyvenu
si 14 Davenport St. Buvo 
našlė. Paliko tris sūnus - 
Edward, Robert ir Donald, 
dvi seseris - Mrs. Julia Pe- 
locchelle ir Mrs. Malvina 
Nanazesnki. Palaidota St. 
Patricko kapinėse.

Spalio 7 d. John Montt- 
benche su savo žmona Nata
lia (Balevičiute), gyvenantys 
32 Margin St., nuvažiavo Į 
White Mountains, N. H. ir 
grįždami namo susidūrė su 
kita mašina ir abudu žuvo. 
Žmona buvo 66 metų, o vy
ras 74 metų. Balevičiute pa
liko brolį Antaną ir seserį. 
Abu palaidoti spalio 11 d. St. 
Patricko kapinėse.

Mirusiems ramybė, o li
kusiems užuojauta.

DARBININKE

MANAGUA. Nikaragvos 
viršininkai pripažįsta, kad 
šalyje yra 250,000 bedarbių 
arba 35% visos darbo jėgos. 
Nuo žemės drebėjimo pragy
venimo kainos pakilo 300%.

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

dą, prašome aplankyti ir mūsų miestą. Čia yra 
įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra pulki salė. Parengimai Įvyksta kiekvieną 
šeštadienį - 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

81,000 auka “Laisvės” fondui

Aukodama “Laisvei” $1,000 prisimenu visus savo 
skausmus ir sielvartas, prisimenu savo mylimą vyrą 
Mike Butkevich, mieląją sesutę Lucy Žemaitienę ir brangų 
švogerį Juozą Žemaitį. Jie visi buvo uolūs rėmėjai ir 
skaitytojai “Laisves”, tad prisimindama juos aukoju 
$1,000.

LOUISE BUTKEVICH
Hartford, Conn.

IŠ LDS 13 ir 46
kuopų susirinkimo

LDS 13 ir 46 kuopa turėjo 
lapkričio 10 d. bendrą susi
rinkimą, kuriame buvo nu
tarta 46-ąją kuopą sujungti 
su 13 kuopa. Tokiu būdu 13 
kuopa padidėjo 28' nariais. 
46 kuopos finansų sekreto
rius J. Weiss perdavė visus 
kuopos dokumentus 13 kuo
pos finansų sekretorei Anne 
Yakstis.

Valdybos raportai rodo, 
kad kuopoje viskas tvarkoje, 
tik vienas narys yra užvilkės 
mokesčius. O. Malinauskie
nė dar tebėra ligoninėje, 
šiais metais mirė trys kuo
pos nariai - Jonas Balažen- 
tis, Petras Bieliauskas ir 
kuopos protokolų sekretorė 
Carol Baratela. Minutei ty
los mirusieji pagerbti.

UNION, N. J.

mirus

Onai Bečienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Ignui 

ir dukrai Genovaitei, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. Mes liūdime kartu su Jumis.

F. ir J. KLASTAUSKAI 
Huntington, N. Y.

Brockton, Mass.
IS LLD 6 KUOPOS 
VEIKIMO

Spalio mėnesį susirinkimo 
neturėjome, bet praeitame 
susirinkime kuopa išaukojo 
mūsų spaudai $150 - “Lais
vei” $50, “Vilniai” $50, 
“Liaudies Balsui” $25, ir 
“Daily World” $25.

Vajus eina gerai, bet daug 
randu draugų, kurie dėl se
natvės skundžiasi, kad mažai 
begali skaityti. Ir taipgi 
daug žmonių nusiskundžia, 
kad jie turi užrašę laikraš
čius Lietuvoje, bet negauna 
iš jų laiškų ir nežino, ar jie 
laikraščius ten gauna. Man 
darbuotis daugpagelbsti Ma
rijona Gurauskienė. Mat, 
jinai gerai pažįsta miestą.

Praradome vieną seną 
Brocktono gyventoją Veroni
ka Belkus- Putvinskaite, kuri < ♦ 
jaunose savo dienose dai
nuodavo mūsų parengimuo
se. Buvo užsiprenumeravus 
“Laisvę” ir persikėlus gy
venti pas savo dukterį ir 
žentą i Newington, Conn.

Sekantis LLD 6kuopos su
sirinkimas Įvyks gruodžio 2 
dieną, 2 valandą po pietų, 27 
Cleveland Avė. Kviečiu vi
sus narius ateiti.

SERGANTYS
“LAISVES” SKAITYTOJAI

Pranas Chereška turi cu
krinę ligą, ir jau seniai jam 
skauda koją. Dabar randasi 
Goddard Memorial ligoninė
je. Jam turėsią nuimti vie
ną kojos pirštą.

Povilas Baronas parpuo
lė, ir jam plyšo blauzdos 
kaulas. Brocktono ligoninė
je išgulėjo apie mėnesį laiko, 
o Nursing Home porą mėne
sių. Dabar randasi namie - 
255 Crescent St. ir mažai 
gali pavaikščioti. Jo žmona 
Morta jį prižiūri.

Julia Rainardienė jau nuo 
vasario mėnesio randasi 
Ven-Dora Nursing Home, 
Foxboro, Mass. 67 Central 
St. Jinai prarado atmintį 
ir nepažįsta net savų žmonių 
ir mažai gali kalbėti.

Paulina Sinkevičienė jau 
daugiau kaip metai randasi 
West Acres Nursing Home, 
804 Pleasant St., Brocktone.

Jurgis Shimaitis būna na
mie, bet netvirtas, niekur 
neina iš buto. Bet jis vis 
tiek rūpinasi mūsų spauda. 
Mat, per daug metų jis buvo 
mūsų spaudos vajininku. Pa
žįsta daug žmonių, tai ir man 
pagelbsti juos surasti.

Linkiu visiems sustiprėti 
ir grįžti Į normalų gyveni
mą.

PARAMA SPAUDAI
Lapkričio 9 dieną Ada 

White, gyvenanti 170 Mel
rose St., pagerbimui savo 
mylimo vyro Fred White, ku
ris mirė prieš 5 metus, pa
sikvietė savo artimus drau
gus ir drauges ir skaniai pa
vaišino.

Kalbant apie kasdieninius 
klausimus, buvo prisiminta, 
kad dabar eina pažangiosios 
spaudos vajus, kad sukelti 
pinigų, kad mūsų laikraščiai 
galėtų mus toliau lankyti. 
Tam tikslui paaukojo*. Ada 
White $5, P. ir A. Markevi- 
čiai $3, po $2 - M. Gutaus- 
kienč, K. Butkienė, A. Ustu- 
pienė, Kas. Cheraškienč, 
Ch. Ustupa, Bob Zenevicz 
ir S. Rainard. Viso sudėta 
$22. s. raINARD

Philadelphia, Pa.
KUR TRUMPA, TEN IR 
TRŪKSTA.

Draugas J. Kazlauskas 
virš metus laiko ligų iškan
kintas, negalėjo dalyvauti net 
keliuose spaudos naudai pa
rengimuose. Dabar, kiek 
pasveikęs, labai norėjo da
lyvauti “Laisvės” koncerte. 
Sako: “Gal tai bus mano

Kadangi lapkričio 25 d. 
įvyksta Edmundo Juškio iš
leistuvių pietūs, tai nutarta 
kuopos parengimą nukelti i 
gruodžio 9 d. Kuopa prašo 
visų tą dieną pasižymėti ir 
parengime dalyvauti. Pa
rengimas Įvyks Laisvės sa
lėje, Ozone Park, N.Y. Pra
džia 2 vai. popiet. Bus graži 
meninė programa ir skanios 
vaišės. Dovana - $2.

Nutarta gruodžio mėn. ne
turėti susirinkimo. Sekamas 
susirinkimas Įvyks šešta
dienį, sausio 12, Laisvės sa
lėje. Pradžia 2 vai. popiet. 
Bus kuopos valdybos rinki
mas, taipgi prasidės ir LDS 
centro valdybos nominaci
jos.

Susirinkimą baigus Anne 
Yakstis ir Elena Jeskevičiu- 
tė visus dalyvius skaniai pa
vaišino. Tik gaila, kad ma
žai narių atsilankė. Seka
mame susirinkime tikimės 
turėti daugiau narių.

‘ JONAS

paskutinis pasimatymas su 
draugais laisviečiais ir sve
čiais iš Lietuvos”. Pakalbė
jau su sūnum Albertu. Sa
kau, mažum tu mums senu
kams patarnautumėt - nu
vežtumei i “Laisvės” kon- 
čertą. Albertas mielai suti
ko. Užsisakė važiuoti drg. 
H. Tureikiene, M. Cerkaus- 
kienė, Mačionienėir R. Mer
kis. Šeši - tai pilnas veži
mas.

Pittston, Pa.
Ilgamečio šio miesto gy

ventojui, pažangiečiui Sta
siui Rauduvei mirus, jo žmo 
na Lucijaper gana ilgą laiką 
gyveno vieniša. Be visų dar
bų apie namus, taip pat ir 
darbavietėje, Lucija kai turi 
kiek laisvo laiko, piešia pa
veikslus. Daugumą jų ji yra 
pardavusi, o kiti išstatyti jos 
kambariuose ir studijoje.

FORT LAUDERDALE, FLA.
Mirus

Sigismundui Zaviui
1973 m. spalio 23 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai, dukrai, 
, sūnui ir kitiems giminėms ir artimiesiems.

Liūdime seni jo draugai.

V. Matuliūtė Mr. & Mrs. A. Zvingela
H. Zukonienė N. Grigaliūnienė
P. Žukauskienė K. Kazlauskienė
E. Freimontienė L. Plutienė
B. Keršienė E. Repšienė
J. P. Straus S. Einingis
J. Beleckas Mr. & Mrs. F. O. Grahm
J. Petruškevičius

BOSTON, MASS.

Paskutinę dieną prieš va
žiavimą drg. Kazlauskas 
praneša liūdną žinią. Sako: 
“Mus ištiko skaudi nelaime. 
Buvome nuvykę i krautuvę, 
einant laiptais žemyn, jau
nesni smarkiai bėgdami už
kliudė mano žmoną ir ji 
smarkiai puldama labai su
sižeidė. Aš puoliau ją su
laikyti ir nusiritau laiptais, 
bet neskaudžiai susižei
džiau. Dėl nelaimės negaliu 
važiuoti. Pasveikink drau
gus ir nuo manęs”.

Draugai Kazlauskai yra 
įpusėję devintą dešimtį. Jų 
sveikata silpnoka. Jų noras 
susitikti su laisviečiais di
delis. O nelaimės taip ir 
seka viena paskum kitą. La
bai gaila Juozo, kad jo no
ras susitikti laisviečius jau 
kelintą sykį nutrūksta, žūs
ta.

Laikykis, Juozai.
Elžbieta Mulokaitė ir Pau

lina Walantiene taipgi ligų 
slegiamos •

Linkiu ligas nugalėti.
R. M.

Nežiūrint visų darbelių, 
jos vienišas gyvenimas buvo 
nuobodus ir nykus. Nusita
rė pakeisti savo gyvenimo 
eigą. Prieš kiek laiko ji su
situokė su Antanu Pukelevi- 
čium.

Linkiu jiems laimingo šei
myniško gyvenimo, o Luci- 
jai nenustoti piešti, kai ji 
yra toje profesijoje iškilu
si i gana aukštas pakopas 
ir jos darbai gerai Įvertinti. 
Malonu turėti pažangiečių 
tarpe tokią asmenybę. Tad 
dar kartą linkiu abiems viso 
geriausio.

K. GENYS

Klaidos pataisymas
“Laisvės” 44-ame num. 

(lapkr. 2 d.) pasakyta, kad 
Lietuvos TSR Užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas 
V. Zenkevičius pasakė kalbą 
New Yorko Lietuvių Moterų 
Klubo suruoštame Vilniaus 
650 metų minėjime lapkri
čio 14 dieną. Betgi minėji
mas Įvyko spalio 14 d., ku
riame Zenkevičius kalbėjo. 
Čia šią klaidą pataisome. ■

FORT LAUDERDALE

Mirus

Sigismundui Zaviui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą velionio 

žmonai Barbarai, dukrai Rita Turner, sūnui 
Edmund Davis ir visiems artimiesiems bei idėjos 
draugams Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

MIAMI, FLORIDA

Mirus

Ben Brown - Bronius Baubi is
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą gimi

nėms, artimiesiems idėjos draugams ir pažįsta
miems Amerikoje ir Lietuvoje.

L. L. D. 75 KUOPA
Miami, Fla.

W. S. DeCounte 
Ned. I. A. Procyszyn 
J. Gaida 
C. A. Backer 
J. Morawsky 
A. K. Syrota 
P. Pasichnyk 
J. K. Szten
V. J. Denneson 
J. Morocky
J. M. Puzyr 
Mr. Trohaniuk 
J. Biley 
P. R. Melnek 
T. M. Boyciw 
T. P. Ogrodnik 
T. M. Koszowsky 
J. P. Magerowsky
W. P. Rygyl 
F. ir A. Rastic 
Stella Danis
C. E. Aimantai 
Olga Šimkus 
S. Zavish 
J. Andrus 
Mary Bružiene 
A. Linkus 
Blanch Novack 
R. ir M. Chuladai 
F. Sniras 
W. Mikulėnas 
A. Bechis 
Viola ir J. Zutrai

John Ivanawsky 
Regina Jvanowsky 
A. Johns
J. Smalenskas
J. ir U. Daugirdai
F. ir H. Mankauskai 
St. Grublin
J. ir S. Yurevičiai 
J. Mitchurick 
P. Gabrėnas 
Dimitri
P. ir M. Pociai
J. ir M. Koch
A. Klimas
J. ir M. Paukštaičiai 
J. ir S. Thomsonai
G. ir E. Suvak
E. Miller
J. ir R. Stevenson 
V. ir M. Bovinai 
John & Eliz. Finenco 
Vince & Eliz. Stankus 
M. Friberg 
S. Kanape
J. ir M. Kanceriai 
C. ir N. Tamašiūnai 
Elizabet Jackim 
A. ir E. Švėgždai 
Pete Gudelis 
J. ir M. Krupps 
Anna Polsky 
John Strolis
F. ir M. Kvietkai
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Tie, kurie dalyvavome 
praeita sekmadieni “Lais
ves” koncerte Maspetho 
Lietuviu Piliečiu Klubo sa
loje, iš jo išsinešėme nepa
mirštamą Įspūdi. Tai iš
girsite iš ne vieno dalyvio. 
Gal sutraukimui skaitlingos 
publ ikos i r pakėlimui jos ūpo 
gerokai padėjo ir pasitaikęs 
labai gražus, tiesiogpavasa- 
r i š k a s' < > r a s . Iš t i k r ą j u, s a lė 
buvo pilna gražios lietuviš
kos publikos. Ir toji publika 
susidėjo ne vien tik iš lais- 
viečių. Mačiau ir sutikau 
gerok sk ličiu ir kitu pažiū
riu žmoni ą. Ypač buvo sma
gu ir džiugu salėje matyti 
ant tosios bei trečiosios kar
tos žmonių, jau čia gimusiu 
ir augusu vyru ir moterų.

Pirmąją dainų programos 
dali atliko mūsų šaunusis 
Aido Choras mielosios jo 
mokytojos Mildred Stansler 
vadovybėje su savo musu 
visuomenės labai mylimais 
solistais Victor Becker ir 
Nele Ventiene, ir usteriete 
taip pat musu visu giliausiai 
pamylėta solistė Irena Janu
lio ne. LDS prezidento
Richardo Janulio žmona. 
Jai piairu akompanavo grakš
čioji muzikė hartfordietė 
Laura Holleran, o chorui ir 
jo solistams dainos-muzikos 
veterane Bronė Šalinaitė- 
Sukackienė.

Trumpoje pertraukoje 
buvo atsikreipta i publiką 
ir paprašyta finansinės pa
ramos “Laisvei”, per ku
rios dabartini vaju siekiama 
sukelti penkiolikos tūkstan
čiu doleriu fondą, kad užtik- < < <
rinus laikraščio gyvavimą 
per ateinančius metus. Bent 
jau mane atsiliepimas tikrai 
nustebino. Patys spręskite 
iš čia pat skelbiamo aukotoją 
sąrašo. Didelis, didelis vi
siems ačiū.

įžymioji Hartfordo Laisvės 
Choro mokytoja ir solistė 
Wilma Hollis.

J. SIURBUS nuotr.
Antrąją programos dali 

atliko Hartfordo Laisvės 
Choras su jo solistėmis Ele
na Brazauskiene ir Wilma 
Hollis, pastarosios vadovy
bėje, ir mūsų niujorkiškė 
solistė Amelia Young (Jes- 
kevičiutė). Mūsų Amelijai 
akomponavo buvusi Aido 
Choro mokytoja Aldona Ži
linskaitė- Anderson, o chorui 
ir hartfordietėms Laura 
Holler an. O hartfordietė 
Onutė Vilkienė labai jaus
mingai paskaitė Antano Vai
čiūno eilėrašti. “Mes grįžom 
į Vilnią”.

Programa buvo užbaigta 
abieją chorą ir visą solistą 
bendromis jėgomis su daina 
“Vilniuj žydi liepos”, mūsą 
Augustui Iešmantai atliekant 
solo partiją. Tai buvo ko 
pasiklausyti. . .

Nė nebandau žodi kitą tarti 
apie kiekvieną programos 
atlikėją bei jo ar jos sudai
nuotą dainą atskirai. Kas 
liečia mane, tai visi jie savo 
partijas atliko meistriškai. 
Tiek šie chorai, tiek šie so
listai, man atrodo, nusipelnė 
iš mūsą dalyvią ne tik nuo- 
širdą ačiū, bet ir dideli, 
dideli “bravo”! Ne tik man, 
bet, tikiu, didelei dalyvią 
daugumai, riet delnai įskau

do nuo plojimo po kiekvienos 
sudainuotos dainos.

Pasakysiu, tikrai nežinau, 
kaip mes ir begalėtumėme 
tinkamai atsilyginti mielie
siems hartfordiečiams ir ją 
choro vadovei Wilmai. Tai 
tikrai reto pasiaukojimo ir 
nuoširdumo žmones. štai 
jie, ją didelis būrys, atva
žiuoja savo lėšomis, atlieka 
puse koncerto programos, 
ir dar atveža auką | laikraš
čio fondą. Kur jūs matotėte 
toki kitą lietuviškos dainos 
kolektyvą! Bent man nėra 
žinomas. o .

Didelė garbė buvo mums 
turėti svečiais iš Tarybą 
Lietuvos jau gerai visiems 
žinomus ir pažįstamus žur
nalistą Apolinarą Sinkevičių 
ir jo žmoną Zinaida, diplo
matą Vytautą Zenkevičių, 
mokslininką Dr. Joną Rubi- 
ką ir Jungtinėse Valstijose 
keletą mėnesią studijavusi 
diplomatiją EdmundąDapkū- 
ną. Pastarieji trys buvo iš
kviesti į mus žodeli tarti. 
Jie gi mus pasveikino ir pa
linkėjo daug laimes ir tvir
tos sveikatos.

o
Pa. .

ŠAUNIOSIOS KONCERTO 
UŽ BAIGTUVES

Bet, iš tikrąją, su dainą 
programos užbaigimu šis 
puikūs koncertas Maspetho 
Lietuvią Piliečiu Klubo sa
lėje nepasibaigė. Mes ji 
užbaigėme Ozone Parke 
Laisvės salėje. Čia buvau 
nustebintas publikos skait- 
lingumu. Čia suvažiavo ne 
tik programos pildytojai, bet 
ir šiaip koncerto dalyviai, 
ją daugybė, pilnutėlė salė. 
Mūsą laimė, kad šeimininkės 
buvo paruošusios visiems 
pakankamai maisto ir vaišią. 
Mūsą laikraščio direktorią 
tarybos sekretorė Adelė 
Rainienė net negalėjo daly
vauti koncerte, nes turėjo 
visą ilgą popietę prakaituoti 
virtuvėje, kad visi svečiai ir 
vietiniai būtą gerai paso
tinti. Jai, žinoma, padėjo 
Nelė Ventiene ir kitos šau
niosios draugės. Didelis, 
nuoširdus joms ačiū.

Ir čia, žinoma, nebuvo ap
sieita be dainą. Mūsą Mild- 
redei vadovaujant, o solis
tėms-solistams atliekant 
solo partijas, dainavome 
visi. Ir dar kaip dainavo
me: kartais atrodydavo, kad 
nuo skaitlingos publikos 
balsą nė Laisvės salės sto
gas nebeatlaikys!

Tokią linksmą koncerto 
užbaigtuvią dar nebuvau 
matęs.

RE P.

Teisme išteisintas

ir

Leo Jakštas

Freehold, N. J. Lester M. 
Zygmaniak prisipažino, kad 
jis iš didelio pasigailėjimo 
nušovė savo broli George, 
kuris trafiko avarijoje buvo 
nepagydomai sužeistas, vi
sas paralyžiuotas. George 
maldavęs šūviu visas kan
čias nutraukti.

Prisiekusieji teisėjai nu
sprendė, kad Lester M. Zyg
maniak nekaltas, nes jis tuo 
metu buvęs “pamišęs”.

LAISVĖ

Per Ievą Mizariene įteikta $1,245: 
Louise Butkevičienė, Hartford, Conn. 
Laisvės Choras, Hartford, Conno . . o 
Marija Zeakas, Silver Springs, Md. o 
Connie Miller, Hartford, Connecticut.

Namo Bendrovės Šerą)
Klaston, Huntington, N. Y. o . c 
Vasil, Hartford, Conn. . o . . .
Adomonis, Great Neck, N. Y

• o

(aukojo

$1,000.00
100.00
50.00

o o

M
Vytautas Didysis, Miller Place, L. I. ,
Juozas Krauzaitis, So. Windsor, Conn.
Jonas ir Nastazija Kauliniai, Huntington, N. Y. $ 
Paul

25.00 
20.00 
11.00 
11.00 
10.00 
5.00 
5.00 
3.00

. 50.00
. 11.00
. 10.00

Norvidas, Hartford, Conn. .........
Po $1.00: P. Petraitis, Huntington, New York; 
J. Draugelis, Huntington, N. Yo; W. Brazauskas, 
Hartford, Conn; Louise Butkevičienė, Hartford, 
Connecticut; H. Tureikienė, Philadelphia, Pa. $5tf00

Per Antaną Bimbą įteikta $151:
Katrina Petrikienė proga savo 80-jo gimtadienio . $80.00 
Antanas Byra, London, Ont., Canada 0 
Laisvės Choro narys, Hartford, Conn.
V. P. Budrioniai, Bayside, N. Y. . . .

Per Naste Buknienę ir Ieva Mizariene surinkta $254: 
Jurgis ir Sofija Stasiukaičiai, Fairview, N. Jo . . $50.00 
Richard ir Irene Jaunuliai, Palmer, Mass. . o . 0 . 25.00 
Adelė Vincent (Valatkiūtė), Yorktown Heights, N.Y. $25.00 
Antanas ir Ilsė Bimbai . . 0 .
M, E. Liepai . . 
Wladas Misiūnas 
Wo Baltrušaitis < 
Jonas Mikaila o 
Jurgis Wareson 
Juozas Zajankauskas 
Al. Merkis, Philadelphia, 
Petras ir Helen Siauriai 
A. Mitchell ....... 
R. Merkis, Philadelphia, Pa. . . . 
Frank Yakštys .......... 
Margaret Cerkauskas ...... £
W. Yonauskas ........... 
Aldona Fitzgibbons, Petaluma, Calif. 
Mary Batulevičius .......... 
Chas. Bukčius .......... 
Jonas Vasiliauskas ....... 
Josephine Augutienė, Miami, Fla 
Ruby ir Antanas Skardžius . . . 
Bronė Ostapuk, Newark, N. J. ..... 
"V. šibeika .....o...

M. Žemgulis • oooooooo oeoooo oo • o 

Po $1.00: H. Tureikienė; ir V. K. ....... .

Per Helen Feiferienę ir Nele Ventiene - $239: 
Kastulė ir Jonas Ručinskai, Brooklyn, N. YP - proga

60 metu vedybinio gyvenimo 
J. ir Alfonsas Skirmontaį, Brockton, Mass. . 
Chas. Anuškis, Livingston? N. J. ...... . 
Walter ir Amelia Juškevičiai, Stamford, Conn. 
Natalija ir Augustas lešmontai ........ 
Jonas Siurba ........o 

J. E. Kasmociai .......
V. Trečiokas, Hartford, Conn. 
F. B. Penteris .....
Jonas Grybas ..... 
J. Danilevičienė .... 
“Laisvės” Rėmėjas . , 
M. Hatcinkevičius, Great Neck, N. Y. 
M. Adams ......o.
V. Kazlauskienė ..... 
Charlis (buvęs aidietis) .

Po $1.00: O. Repsevičiūtė, Kučinskas, Račius, 
E. Laurinkus, Laisvietė .....

Per Amelig Juškevičienę 
F. Klaston . . . 
Anna Babarskas 
Anna Quater 
Margaret ir 
J. Bikulčius 
Ona šilkienė 
Henry Juška 
Millie Barnett 
Magdalena . .
W. Graunas . 
Adam Stupur ..... 
J. Katinas . . 
Wm. Malin .
Anna bloreika .............o....... 

Po $1.00: Rėmėja iš Hartford, Conn.; Draugė, Draugė
Anonymous, U. Bernotienė ....... $5.00

20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00 !
5.00 I
5.00
5.00
5.00 |
5.00 j
5.00 i

. 5.00 i raportuoja, kad šiais metais 
3.00 ; New Yorke sumažėjo 19,000 
2.00 ;
2.00 '

, 2.00

$100.00' 
20.00; 
20.00: 
20.00 Į 

. 10.00 i
10.00j 

. 10.00;
, 10.00’ 

5.00: 
5.00 i 
5.00' 
5.00į 
5.00 i 
5.00
2.00 i 
2.00;

$ 5.00!
Adelę Lupsevičienę - $92: 

‘ $10.00
10.00
10.00
8.00
6.00
5.00

, 5.00
, 5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00

Per Anne Yakštis ir Tessie Stočkiene - $87: 
Povilas Bečis 
M. Klimas . . .............................
Julia Šimkienė 
Adelė Petraitienė 
V. Urboniene ...........a.....' 
Anna Cibulski ................. 
A. Cernevlčienė ................ 
A. ir J. Kalvaičiai ............... 
Petras. ..o... ...o®. ...... 
A. Kandraška, Dorchester, Mass. ...... 
Ponas iš Lietuvos ............... 
Andy and Aldona Anderson .......... 
Anne Yakštis ................. 
L. Butkevičienė ................ 
A. Zeidat ......................... ... ................. ...
Po $1.00: C. Miller, U. Bagdonienė, M. Bitkausklenė, 

Draugė, F. Lupsevičius, J. Kraučiūnas, 
Draugas, Draugas ........... S

Viso auką gavome į “Laisvės” fondą $2,068.00. 
dingai dėkojame visiems.

$10.00 
10.00 
5.00 
5.00

. 5.00
. 5.00

, 5.00
. 5.00 

5.00
. 5.00

, 5.00
5.00

. 5.00 
2.00

. 2.00

8.00
Sir-

ADMINISTRACIJA

Pietūs - išleistuvės
Sužinota, kad keletą metu darbavęsis Washingtone Tary

bą Sąjungos ambasados konsuliariniame skyriuje ir dauge
liui Amerikos lietuviu gerai pažįstamas Edmundas Juškys 
mūsą šalį apleidžia ir grįžta į tėvynę. Jam ruošiamos 
išleistuvės smarkią pietą su vaišėmis formoje. įvyks 
Laisvės salėje sekmadienį, lapkričio 25 d. 1 valandą.Vie
tos užteks visiems. Visi kviečiami dalyvauti.

RENGĖJAI

NEW YORKO
NAUJIENOS
Dar prieš gaisragesiu 

streiką viename Brooklyno 
apartmente gaisrui kilus 
žuvo vyras ir moteris. Ma
noma, kas nors tiksliai pa
degė namą.

Bronxe prie vienos taver
nos 20 metą D. Brown bandė 
iš policisto atimti revolverį. 
Policistas spėjo paleisti šūvį 
ir Brown-užmuštas. Tai 
įvyko policistui bandant su
laikyti įsigėrusiu muštynes.

Queensboro turi 100 se
niems žmonėms patalpą su 
18,394 lovą. Tai 2,000 dau
giau lovą, negu Bronx ir 
Brooklynas, 5,000 daugiau, 
negu Manhattanas.

Ispaniškas komercinis 
laikraštis “EI Diario-La 
Prensa” rašo, kad apie 75% 
ispaniškai kalbančią new- 
yorkiečią norėtą, kad Nixo
nas rezignuotą arba būtą im- 
pyčintas.

Darbo Statistiką biuras

darbą.

Majoras Lindsay prisiek
dino penkis civilinio teismo 
teisėjus, tarp kurią buvo 4 
moterys.

Brooklyne 39 mokyklos 
minėjo “Juodąją Solidarumo 
dieną”, nors švietimo Tary
bos vadovybė tam buvo prie
šinga.

New Yorko istorijoje pir
mas gaisragesiu streikas 
buvo visai trumpas - tik 5 
valandą. Gaisragesiai sutiko 
pasiduoti arbitracijai.

New Yorkas turės pirmą 
žydą kilmės majorą - A. 
Beame, kuris lengvai laimė
jo rinkimus. Taipgi ir be
veik visi kiti demokratai lai
mėjo. Republikonai jaučiasi 
smarkiai sumušti.

Wall Streeto finansiniai 
monopolistai džiūgauja fa
šistą perversmu Čilėje. Tai 
esąs monopolistinio kapitalo 
laimėjimas.

Lapkričio 4 d. keliose vie
tose įvyko demonstracijos 
ir piketai. Smerkė fašistinį 
terorą Čilėje, reikalavo pa
leisti politinius kalinius.

RE P.

nacionalistus, 
politinius kali-

WASHINGTONAS. 3,000 
demonstravo, reikalaudami 
paleisti iš kalėjimo 5 puerto- 
rikiečius 
taipgi visus 
nius.

FederalinisCHICAGO.
teismas įsakė leisti $8 mili
joną mokyklą fondą, kurį 
buvo Prez. Nixonas uždaręs, 
vartoti mokykloms.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Petrui Višniauskui- Jones
Reiškiame giliausią užuojautą jo šeimai ir visiems 
artimiesiems.

MIKOLAS-EMILIJA LIEPAI 
Woodhaven, N. Y.

pažangiečiams buvo 
malonu turėti jį savo 
“Laisvės” koncerte tą 
dieną prieš jo išvyki- 
Dėkojame daktarui už

TARP LIETUVIŲ
IŠVYKO

Išbuvęs Jungtinėse Ame
rikos Valstijose vienerius 
metus be vienos dienos, lap
kričio 11d. išvyko į Paryžių 
keliom savaitėm, o paskiau 
vyks į namus į Vilnią dakta
ras Jonas Rubikas.

Daktaras Rubikas yra ge
netikas, biologas, medicinos 
mokslą kandidatas, baigęs 
Vilniaus universiteto med. 
fakultetą. Jis čia atvyko 
kviečiamas Chicagos uni
versiteto mokslininką su jais 
kartu dirbti laboratorijoj. O 
dabar jis sustojęs Pasteur 
institute Paryžiuje, taipgi 
kviečiamas instituto moksli
ninką.

Būdamas JAV, daktaras 
spėjo pavažinėti šiek tiek po 
Ameriką, susitikti su Ame
rikoje gyvenančiais lietu
viais. New Yorke jis pabuvo 
penkias dienas, bet spėjo ne
mažai sueiti su mūsą žmo
nėmis, pamatyti New Yorko 
muziejus ir kitas įdomybes. 
Mums 
labai 
tarpe 
pačią 
ma.< 
atvykimą į mūsą pobūvį.

MINĖJO SUKAKTI.
Lapkričio 10 d. Winter 

Garden savininkai Vytautas 
ir Genovaitė Beleckai minė
jo savo 25 metą vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Tai įvy
ko Maspetho bažnytinėje sa
lėje. Susirinko gausus bū
rys Belecką giminią ir arti
mąją.

Visi dalyvaujantieji sma
giai, praleido laiką, o ją tar
pe buvo visokiu žmonių, 
ypač pažiūrą matėsi daug 
jaunimo.

Laisviečią vardu leiskite 
palinkėti Vytautui ir Geno
vaitei Beleckams ilgiausią 
metą, džiaugsmingą metą.

SERGA
“Laisvės” direktorių ta

rybos narys Gus Diržuvaitis 
dar vis nesveikuoja ir negali 
išeiti iš namu. O mes jo pa
sigedome koncerte. Linkime 
d. Diržuvaičiui greit su- 
sveikti.

Ona Malinauskienė-Malin 
dar vis ligoninėje. Jau trys 
mėnesiai kaip ji ten randasi. 
Linkime jai sveikatos, kad 
galėtą grįžti į namus, kurią 
veikiausia labai pasiilgusi.

IEVA MIZARIENE

Moterų kl ubo 
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 reikalu tu
rėsime puikias vaišes. Mes 
paminėsime gimtadienius 
dvieją ilgamečiu Klubo vei
kėją. PIRMININKE

Pramogy Kalendorius

GRUODŽIO 9 DIENA

LDS 13 kp. rengia meninę 
popietę, Laisvės salėj, 2 vai. 
po pietą. Bus trumpa, bet 
įdomi programa*. filmas 
Lietuvos vaizdą ir muzikali - 
nė dalis. Užbaigsime su 
vaišėm. Dovana $2.

Domės, Lietuviškas 
svieteli!

Gruodžio 9 d. Ozone Park 
“Laisvės” salėje bus ne
paprasta proga pamatyti 
įvairiaspalvius, Lietuvoje 
suktus filmus. Bus rodoma 
du filmai. “Lazdynai”, prie 
Neries upės krantą, kur ka
daise riešutai gerai derėjo, 
dabar, kaip grybai po lie
taus, balti rūmai ten išdygo.

Antrasis filmas Druski
ninkai. Jeigu mūsą mamy
tės pasakodavo mums apie 
“Rojų”, tai čia mes pama
tysime ROJŲ!, kurio, rudens 
nuauksinti medžią lapai, 
saulės spinduliuose, legen- 
diškom spalvom žėri. 
. . o Tai pasakiškas 
žis! ............... Tai
jaudinančios spalvos!

O O o 
gro- 
širdi c

O kas nenorėtą Trakuose 
pabuvoti?! Melsvi ežerai, 
giraitės gojaliai-pušynai. 
Senute pilis, šventiškai, kaip 
nauja, atrodo. Kasdieną bū
riai turistą atvyksta ją pa
matyti.

Stakliškės. Tai drg. V. 
Andriulio tėviškė. Jis čia 
jau sugrįžo amžinam poil
siui. Tai mažas provincijos 
kampelis, bet čia žmonės 
geri, nuoširdūs, draugiški.

Visa tai užims vieną va
landą laiko. Prasidės 2 vai. 
Ligi pasimatymo Ozone Par
ke . 0 0.00

JAKARTA. Indonezija pa
kėlė aliejaus kainą 45%. In
donezija eksportuoja 80% 
viso savo aliejaus.

Acupuncture - every 
woman’s dream?

I have written about acu
puncture before but more in
teresting things about that 
“miracle” treatment are 
being discovered. People 
with arthritis and some other 
illnesses have been suffering 
without a cure and are hope
fully turning to new things 
to relieve the pains. Now 
they say that acupuncture is 
not 
but

only relief from pain 
also a fountain of youth.

JOAN LING TAI
Joan Zing Tai, an attrac

tive brunette from Shanghai 
not only performs acupunc
ture, but takes the cure her
self. She’s not suffering 
from arthritis, backache, si
nus, migraine or any of the 
other ailments that are 
prompting thousands of peo
ple to seek out acupuncture 
clinics.

In Joan’s case it’s just a 
plain vanity. She just likes 
to appear younger than her 
years and she claims that 
acupuncture treatments in 
the proper areas may be the 
answer to every woman’s 
dream.

ILSE




