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KRISLAI
VISIEMS DŽIUGU 
JIE DAR NEPASMERKĖ 
BENDRU FRONTU 
TIK LAIMĖTŲ 
GOLDĄ MEIR SKUNDŽIASI 
prieš Šalies interesus

A. Bimba

Visiems laisviečiams la
bai džiugu, kad “Laisvės” 
koncertas tikrai gražiai pa
vyko. Taipgi visiems labai 
džiugu, kad ir visi kiti iki 
šiol per šį vajų ruošti spau
dos naudai parengimai labai 
puikiai pavyko.

Waterburyje parengimas 
rugsėjo 16d.,Norwoode spa
lio 7 dieną, Hartforde spalio 
28 dieną davė puikiausių re
zultatų. Didelis, nuoširdus 
ačiū visiems šių parengimų 
ruošėjams.

Labai pasigendame bosto
niečių ir filadelfiečių pasi
rodymo. Rodos, jie irgi ga
lėtų ką nors panašaus pada
ryti. Abiejose kolonijose 
su parengimui vietos gavimu 
vargo nėra.

Taip pat New Jersey val
stijoje turime smarkių lals- 
viečių. Gal Elizabethe būtų 
galima suruošti kokią nors 
sueigą su vaišėmis spaudos 
naudai. •

Iki šiol dar nė vienu žode
liu menševikų “Naujienos” 
ir “Keleivis”, smetonininkų 
“Dirva” ir klerikalų “Drau
gas” ir “Darbininkas” ne
pasmerkė Čilėje fašistų ve
damo baisaus teroro prieš 
darbo liaudį. Žudomi ne tik 
komunistai, bet ir socialis
tai, ir šiaip buvusios liau
dies valdžios šalininkai.

Šių laikraščių redaktoriai 
ir bendradarbiai ne tik nepa
smerkia įvykdyto pervers
mo ir vedamo teroro, bet 
dargi žmogžudžius sveikina.•

Gal gi šį kartą ir pavyks 
Vidurio Rytuose tarp izrae
liečių ir arabų pasiekti pa
stovią taiką. Atrodo, kad pa
liaubos vykdomos, kad mū
šiai nutraukti. Planuojamos 
taikos derybos. Tikimasi 
gerų rezultatų.

Visiems aišku, kad tai yra 
vaisius bendrų Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos pastangų. 
Atrodo, kad abi šalys nuo
širdžiai darbuojasi šiam 
konfliktui likviduoti.

Slo gaisro užgesinimas 
puikiai pasitarnautų visam 
pasaulinės talkos reikalui.•

Prezidentas Nixonas re- 
publikonų vadams pasakęs, 
kad jo rezignavimu arba iš
metimu iš prezidento vietos 
visa šalis skaudžiai pralai
mėtų. Bet kaip tik priešin
gai mano didelė Amerikos 
žmonių dauguma. Nejaugi 
republikonų partijos vadai 
dar ir šiandien to nemato!•

Izraelio premjerė Goldą 
Meir esanti skaudžiai nusi
vylusi beveik visų net ir ka
pitalistinių Europos kraštų 
atsinešlmu linkui konflikto 
tarp izraeliečių ir arabų. 
Jie simpatizuoją ne Izrae
liui, bet Egiptui ir kitiems 
arabų kraštams.

Tas tiesa, bet kalta izrae
liečių politika. Ne arabai yra 
juos nuskriaudę, bet jie ara
bus. Juk ne arabai yra už
grobę izraeliečių žemes, bet 
izraeliečiai arabų. Ne ara-

Čilės komunistinis jaunimas 
prašo pasaulio jaunimo 

paramos kovai su fašizmu

Karo paliaubų sutartis jau 
galioja: Egiptas ir Izrae
lis apsikeitė belaisviais

Santiago. Čilės slaptai 
veikianti komunistinio jauni
mo organizacija paskelbė 
savo atsišaukimą j pasaulio 
jaunimą su prašymu para
mos kovoje prieš fašizmą, 
kuris dabar siautėja Čilėje.

Atsišaukimas kviečia pri
sidėti prie sulaikymo fašis
tinio teroro, žmoniųžudymo, 
prievartavimo. Kviečia su
laikyti kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose poli
tinių kalinių kankinimą.

Jaunieji komunistai prašo 
paramos kovoje už politinių 
kalinių išlaisvinimą, demo
kratinių teisių atsteigimą. 
Fašistinė diktatūra turi but 
pašalinta ir liaudies valdžia 
atsteigta.

Smerkia policijos 
brutalumąGraikijoj

United Press International
Panayotis Canellopoulos

Atėnai. Buvęs premjeras 
P. Canellopoulos smerkė 
teisme policijos brutalumą 
prieš 17 teisiamųjų, kurie 
buvo labai sužaloti.

Jis taipgi pasakė, kad po
licijos brutalumas didelę 
gėdą daro Graikijai. Ragino 
areštuoti ir bausti tuospoli- 
cistus, kurie kankina žmo
nes. Bet ko gero galima ti
kėtis iš fašistinės valdžios.

Aukštas Brežnevo 
populiarumas

Maskva. “New York 
Times” korespondentas H. 
Smith rašo, kad šiuo metu 
TSRS vado Brežnevo popu
liarumas yra pasiekęs labai 
aukštą laipsni tiek savo ša
lyje, tiek užsienyje.

Visi rimtai skaitosi su 
Brežnevo pasisakymais už 
taiką ir kitais klausimais. 
Visi laukia, ką jis pasakys 
tarptautines problemas 
svarstant.

bai yra šimtus tūkstančių iz
raeliečių išgrūdę iš jų namų, 
bet izraeliečiai arabų.

Kol ta skriauda nebus ati
taisyta, tol Goldą Meir negali 
tikėtis žmonijos daugumos 
simpatijų. •

Reakcinės jėgos visoje ša
lyje veda plačiausią agitaciją 
prieš gerinimą Amerikos 
santykių su Tarybų Sąjunga, 
prieš plėtimą prekybos su 
ja. Jos bando žmones įti
kinti, kad gerais santykiais 
ir plačia prekyba pasinaudo
tų tiktai Tarybų Sąjunga. Juk 
tai didžiausias absurdas. 
Geri santykiai tik gero žada 
lygiai abiem s pusėms.

Katalikų kunigų 
protestai Ispanijoj

Madridas. Romos katali
kai kunigai daugelyje vietų 
paskelbė sėdėjimo streikus, 
protestuodami prieš val
džios nutartimą įkurti spe
cialų kalėjimą politiniai pra
sižengusiems kunigams. O 
tokių kunigų, kovojančių 
prieš fašizmą Ispanijoje, vis 
daugiau atsiranda. Fašisti
nė policija jų nepasigaili.

50 kunigų buvo okupavę 
Bilbao mieste archivyskupo 
raštinę. Madride 150 kunigų 
buvo užėmę popiežiaus pa
siuntinio raštinę. Policija 
buvo pašaukta ir iš raštinių 
kunigai prievarta buvo išva
ryti.

Protestuojanti kunigai 
reikalavo, kad prasižengu
sieji kunigai būtų uždaryti 
vienuolynuose, o ne kalėji
muose.

13,440 pasitraukė 
iš kunigystės

Roma. Popiežius Paulius 
pareiškė, kad jis labai susi
rūpinęs katalikų kunigų ma
žėjimu. Apskaičiuota, kad 
per desėtką metų iš kunigys
tės stono pasitraukė 13,440 
kunigų, o jų vietos nelengva 
užpildyti.

Visame pasaulyje šiuo 
metu katalikų kunigų skai
čius siekia 425,000. Tarp 
jų yra gera dalis popiežiui 
nepaklusnių, visai nesiskai
tančių su kai kuriais enci
klikos dėsniais. O tas po
piežiui sudaro daug rūpes
čio, kaip nugalėti neklauža
das.

Bažnyčias lankančių 
skaičius mažėja

Chicago. Katalikų Nacio
nalinis Opinijos tyrinėjimo 
centras apskaičiuoja, kad 
bažnyčias lankančių katalikų 
skaičius nupuolė nuo 61% 
iki 48%. Daugiausia suma
žėjo lankančių tarp 30 ir 50 
metų amžiaus.

Protestantų dabar lanko 
bažnyčias 36%, žydų - 19%. 
Taipgi ir kitų religinių sektų 
bažnyčių lankytojai mažėja.

Jungtinėse Tautose 
mažai delegačių

Philadelphia, Pa. Moterų 
Tarptautinė Sąjunga už Taiką 
ir Laisvę nurodo, kad Jung
tinių Tautų asamblėjoje, pa
lyginamai, labai mažai mo
terų.

Sąjunga ragina valdžias 
kitais metais skirti daugiau 
moterų delegatėmis į Jung
tinių Tautų asamblėją.

AFL-CIO ragina 
atstatyti Nixoną

Washingtonas. AFL-CIO 
vėl ragina Kongresą nieko 
nelaukiant atstatyti Nixoną 
iš prezidento vietos.

AFL-CIO kalba 13.5 mili
jono narių vardu. Taipgi 
kai kurios nepriklausomos 
unijos pasisakė už Nixono 
impyčinlmą.

NAUJI ARCHEOLOGŲ 
RADINIAI

MAŽEIKIAI. Statant naf
tos perdirbimo įmonę ir už
tvenkus Varduvą, jos vande
nys gali apsemti Juodeikių 
apylinkėje esami Kukių kai
mo kapinyną, kuriam dau
giau kaip septyni šimtme
čiai.

Ką tik čia darbus baigė 
archeologų ekspedicija, va
dovaujama Telšių kraštoty
ros muziejaus vyr. moksli
nio bendradarbio V. Valat
kos. Archeologai surinko 
400 įvairiu radiniu. « < 4

Aptiktos senos gyvenvie
tės liekanos. Joje kasinėji
mai prasidės kitąmet. Be 
to, numatoma suruošti dar 
keletą archeologinių ekspe
dicijų į vietas, kurios yra 

i naftos perdirbimo įmonės 
| statybos pagrindinėje aikš- 
• telėje.

GERĖJA LIETUVOS
i KELIAI
i

Vietoje siauro vingiuoto 
žvyrkelio, vedančio iš Ro
kiškio i Pandėlį, nusidriekė < *
(tiesi, asfaltuota trasa. Ga
ilingos keliu tiesimo mašinos 
(pajudėjo Biržų link. Užbai
gus darbus, iš pagrindų pa
gerės susisiekimas ruože

i Rokiškis - Biržai.
Naujasis kelias - ne vie

nintelis, kurį spalio mėnesį, 
pasibaigus asfalto klojimo 
sezonui, priėmė valstybinė 
komisija. Išasfaltuotas ir 
praplatintas kelias iš Pasva
lio i Vaškus. Patobulintas c
taip pat plentas nuo Kėdainių

Čilės sostinėj Santiago kareiviai saugo politinius kalinius, 
suvarytus i Sporto stadioną. Kalėjimuose politiniai kali
niai nebetelpa, tai fašistai vartoja kaliniams sporto stadio
nus.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
iki Ramygalos. Kitąmet dar
bai bus tęsiami ruože Ra
mygala - Panevėžys.

Plačia plačiausia Tarybų 
Lietuvoje taps dabar rekon
struojama V ilniaus-Ukmer- 
gės automobilių magistrale. 
'Jos sankasa bus 35, juodoji 
j danga - beveik 12metrųplo
čio. Sis kelias trečdaliu 
platesnis, negu Vilniaus - 
Kauno autostrada. Jau už- 

Į baigta pirmoji eksperimen- 
i tinę juosta nuo Vilniaus ligi 
i Maišiagalos.

Vien tik šiais metais Lie- I
i tuvos kelininkų išasfaltuoti 
’ plentai savo ilgiu prilygsta 
į Vilniaus-Kauno magistralei. 
!

ASTUONI A AUKŠTIS 
i MAŽEIKIUOSE .

MAŽEIKIAI. Statybos 
(tresto aikštelės darbininkai, 
(Vadovaujami L. Norkevi- 
' čiaus, pastatė didžiausią 
mieste pastatą kompresorių 
gamyklos darbuotojams. 
Astuonių aukštų korpuse 
įrengta taip pat valgykla ir 
posėdžių sale.

Valgykloje vienu metu gali 
pietauti 300 žmonių. Ji - 
didžiausia mieste. Posėdžiu 
saloje - daugiau kaip 500 

■ vietų.
į

VALYMO ĮRENGINIAI 
GAMTAI APSAUGOTI

MAŽEIKIAI. Projektuo
jant Mažeikių naftos perdir
bimo įmonę, daugiausia buvo 
tartasi ir diskutuota, kaip 
patikimiau apsaugoti gamtą, 
įmone bus aprūpinta moder- 

iniais valymo įrenginiais.

Tokijo mieste šimtai tūkstančių japonų darbininkų demon
struoja, reikalaudami didesnio atlyginimo ir geresnių dar
bo sąlygų. Dažnai jiems tenka streikuoti.

Kairas. Egiptas ir Izrae
lis padarė pirmą svarbų 
žygį - susitarė apsikeisti 
karo belaisviais. Pasikeiti
mas praėjo labai tvarkingai, 
be jokių kliūčių. Pirmiausia 
pasikeitė sužeistaisiais, o 
paskui visais belaisviais.

Izraelis ilgai priešinosi 
įsileisti Jungtinių Tautų mi- 
litarinius sargus prižiūrėti 
demarkacijos sieną ir ke
lius. Dabar ir jis sutiko, 
kad sargai pasienį prižiūrė
tų. Tokių sargų netrukus bus 
iki 7 tūkstančių.

Sirijos fronte šiuo metu 
ramu, bet Sirija dar vis ne
pasirašo karo paliaubų su
tarties. Laukia, kaip Egipto 
ir Izraelio pasirašyta sutar
tis toliau veiks. O ji dabar 
gerai veikia, nors nesusi
pratimų ir kivirčių ištinka.

Didžiausia problema - 
pradėti taikos derybas. Ara
bai reikalauja, kad derybų 
pradžioje Izraelis sutiktų 
pasitraukti į senuosius 1967 
metų prieškarinius rube- 
žius. Bet Izraelio valdžia 
dar vis nenori sutikti iš visų 
užkariautų arabų žemių pa
sitraukti. Ji mierija dalį 
žemių su senuoju Jeruzalės 
miestu pasilaikyti.

Izraelio ultradešinieji na
cionalistai smerkia valdžią 
kam sutiko pasirašyti pa
liaubų sutarti. Jie reikalavo c <
kariauti iki pilnos pergalės, 
net užimti Egipto ir Sirijos 
sostines ir tuomet padiktuoti 
taikos sąlygas. Iš kitos pu
ses kairiųjų judėjimas, ko
munistų vadovaujamas, rei
kalauja skubaus susitarimo 
su arabais.

PARYŽIUS. Prancūzijos 
valdžia pareiškė nepasiten
kinimą, kam Jungtinės Vals
tijos ir Tarybų Sąjunga dik
tuoja taikos sąlygas Vidurio 
Rytuose.

Studentų boikotas 
P. Korėjoj plečias

Seoul, Pietų Korėja. 
Tūkstančiai universiteto ir 8 
kolegijų studentų boikotuoja 
klases, protestuodami prieš 
valdžios represijas, reika
laudami paleisti areštuotus 
studentus.

Studentų kovos plečiasi vi
soje šalyje. Daugelyje 
miestų įvyksta demonstra
cijos, kurias policija ardo. 
Nemažai areštuotų studentų.

Studentės kovoja 
už demokratiją

Seoul, Pietų Korėja. Dau
giau kaip 4,000 universiteto 
studenčių demonstravo už 
“tikrą demokratinę siste
mą1”, kurioje žmonių teisės 
būtų garantuotos ir nepa
žeistos.

Krikščioniškame Ewha 
moterų universitete mokosi 
apie 8,000 studenčių. Dau
guma jų remia liaudies ko
vas už demokratiją.

WASHINGTONAS. Penta
gonas, gavęs 82 bilijonus 
dolerių, nori dar 4 bilijonų 
dolerių militariniams reika
lams.

Ragina pasitraukti 
iš arabų žemių

Londonas. Vakarų Euro
pos valstybės ir Japonija ra
gina Izraelį nieko nedelsiant 
pasitraukti iš okupuotų arabų 
žemių, kaip nurodo Jungtinių 
Tautų rezoliucija.

Vidurio Rytuose taikai kito 
kelio nėra. Tik tada arabai 
galės susitaikyti su Izraeliu.

JUNGTINĖSE Tautose ra
portuota, kad beveik visos 
Afrikos nepriklausomos val
stybės nutraukė diplomati
nius ir prekybinius ryšius su 
agresorių Izraeliu.

Naujas majoras

Coleman Young, pirmiau 
dirbęs automobilių pramo
nėje, vėliau išrinktas į Mi- 
chigano valstijos senatą, da
bar laimėjo Detroito majoro 
vietą. Tai pirmas negras 
bus šio miesto majoras.

Vynuogių ir salotų 
boikotą plečia

Los Angeles, Calif. Jung
tinės Farmų Darbininkų uni
jos prezidentas Cesar Cha
vez raportuoja, kad unija 
plečia vynuogių ir salotų boi
kotą.

Pirmiau boikotas buvo jau
čiamas 32 miestuose, dabar 
jis pasiekia 65 miestus. 1,- 
000 unijos narių darbuojasi 
tuose miestuose, palaiko pi
ketus prie didžiųjų maisto 
parduotuvių.

Unijos vadovaujamas 
streikas prieš vynuogynus ir 
salotų augintojus tęsiasi.

Vyno gamyba
San Francisco, Calif. 1971 

m. Jungtinės Valstijos paga
mino 314,635,000 galionų 
vyno. Jungt. Valstijos pasi
lieka vyno gamyboje šeštoje 
vietoje.

Italija stovipirmoje vieto
je su 1.70 bilijono galionų į 
metus, Prancūzija antroje 
vietoje, Tarybų Sąjunga tre
čioje, Ispanija ketvirtoje, 
Argentina penktoje.

Mažieji biznieriai 
paskelbė streiką

Paryžius. Šimtai tūkstan
čių smulkiųjų biznierių pri
sidėjo prie darbininkų strei
kų, kurie apima visą šalį. 
Streikuoja ir 45,000 gazolino 
stočių savininkai.

Unijos ruošiasi paskelbti 
generalinį streiką gruodžio 
mėnesį, jeigu jų reikalavi
mai nebus patenkinti.
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Kodėl jis turėtų būti pašalintas
p..  . kad Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių

Org.au iz ,CI jų Kongreso (AFL-CIO) konvencijos priimta re- 
Zoliucn i už prezidento- Nixono apkaltinimą ir pašalinimą 
nebus tik mūsų unijų nusistatymo parodymui be jokios 
praktiškos reikšmės. Džiugu girdėti, kad ta rezoliucija su 
platesniu viso reikalo išdėstymu esanti išleista lapelio 
formoje paskleidimui plačiausiose masėse. Unijos pradė
jo rimtą kampaniją už rezoliucijos reikalavimų Įvykdymą 
praktikoje. Reikia atsiminti, kad rezoliucija kalba ketu
riolikos milijonų organizuotų darbininkų balsu. Su juo 
turės skaitytis Kongreso nariai, kurie pirmiausia turi 
prezidentą apkaltinti.

Unijų suvažiavimo rezoliucijoje pabrėžiamos ir priežas
tys. kode! Nixona palikti prezidento vietoje nebegalima. 
Svarbiausios priežastys yra šios:

Jis sistematiškai Amerikos žmonėms melavo ir juos

* »<>

- ne pa

JAU VISISKATNEŠIME!
NUO KOTO

LIETUVA UŽSIENIEČIU 
DOMESYJE : pragyventi

!pė net 8,000 rubliį 
1 re i k i a many t i, k a d j i; 
’ tines kapeikos nearki

; NUOTRAUKOJE: B. Jauniškis ir J. Makuškakelionės metu 
i P<> Sibirą ant Janisiejaus kranto.

' ke lėtą t ūks t a n re J i u ’ 
Vytautas Gi 

skaitytojus,
JT 
(laiko savo 
nydamas, 
nepastebės
jis šmeižia Lietuvos gyveni
mą?<

•nto vietą išnaudojo asmeniškam praturteji-

■> vieta ir sulaužė šalies konstitu
• (

Lietuvos žinių agentūros 
“Elta” lapkričio 5 d. prane 
šim as iš Vilniaus:

“Keturias dienas Tarybų 
Lietuvoje viešojo Anglijos, 
JA V ir kai kuriu Afrikos ša-

4

lių profsąjungų atstovai, da
lyvavę Pasauliniame taikin
gųjų jėgų kongrese Maskvoje 
ir Pasauliniame profsąjungų 
kongrese Varnoje.

Svečiai susipažino su res
publikos ekonomikos ir kul
tūros laimėjimais, profsą
jungų veikla, pramonės ir 
žemės ūkio Įmonių kolektyvų 
darbo ir buities sąlygomis, 
poilsio ir gydymo organiza
vimu.

Svečiai iš užsienio susiti- 
; ko su respublikos profesinių 
sąjungų aktyvu. Apie socia
linius pertvarkymus Lietu
voje, profsąjungų darbą pa- 

i pasakojo Respublikinės 
(profsąjungų tarybos pirmi- 
(ninkas K. Mackevičius, kiti

! profsąjungų tai drg. Kapsuką 
Susitikimo i metais.

Unijų vadovybės pareiškime sakoma: “Kol Nixonas ne 
bus pašalintas iš prezidento vietos, mes Watergate skan 
dalo negalėsi ne pamiršti”.

Sveikintinas santykių gerėjimas
Nėra jokia paslaptis, kad tarp Tarybų Sąjungos ir Jugo

slavijos santykiai per daug metų buvo labai blogai. Dažnai 
atrodydavo, kad jugoslavų vadovybė yra palinkus geriau 
tartis ir bendradarbiauti su kapitalistiniais kraštais, negu 
su socialistiniais. Kaip žinia, dar ir šiandien socialistinė 
Jugoslavija nėra Varšuvos Pakto kraštų šeimos narė. Tas, 
žinoma, labai kenkia socialistinio pasaulio vienybei ir ita
lai pasaulinėje arenoje.

Irai kodėl taip karštai sveikinamas kiekvienas reiški
nys, kuris parodo kad ir mažiausią pakrypimą i Tarybų 
Sąjungos ir Jugoslavijos santykių sušvelnėjimą. O prieš 
keletą dienų Tarybų Ukrainos sostinėje Kieve Įvykęs Ta
rybų Sąjungos Komunistų Partijos vado Brežnevo susitiki
mas su Jugoslavijos prezidentu Tito akivaizdžiausiai pa
rodo tų santykių didelį pagerėjimą. Susitikime buvę ap
tarti du skubūs klausimai: Vidurio Rytų karas tarp Izrae
lio ir arabų ir pasaulio komunistų vienybė bei bendradar
biavimas.

Netenka abejoti pasitarimo pasisekimu.

i
< vadovaujantys
! darbuotojai.
metu kalbėję Malio profsą

■ jungų koordinacinio komiteto | Ar ne ste 
i tarptautinių ryšių sekreto- (trejus metus 
irius Karembe Bakaris ir į liudijo teis nr 
i Anglijos mašinistų profsą
jungos Londono skyriaus
•sekretorius Luisas Adam
kus padėkojo už viešnagę Ta
rybų Lietuvoje, pareiškė pa
siryžimą ir toliau kovoti už

(darbo žmonių socialines tei- 
isės, taiką”.

(APSPJAUDO POETĄ

Štai dar vienas pavyzdys.
kokiais melais ir prasima- a o® • j i vi •
nymais menševikų laikraš * J 1.1 0.1. licit III IVJLHfckUSkcIl ■"“4 O 
čiai maitina 
jus.
me lapkr.
“kad tarpusavę kovą laime 
jęs. Kapsukas liudijo rus 
čekistų teisiamo Angarieči 
byloje, o o Angarietis teis 
m e ir tardymo metu gynėsi 
Kapsukas jį skunde”.

Bet kiek mums žinoma 
mirė 103

o Angarietis bu v 
'suimtas 1938 m„

menševikų lai kr 
savo, skaityt o-

Naujienų"’ vedamąja-. Vilniaus mokytojų namai 
sakoma, -'paminėjo biul.mažinės Lietu- 

pogrindineskomunisti- 
pandos platintojo, lais- 

Jono Ma- 
jubiliejų. 
jubilijato 
Mokytojų 

namu direktorius B. Jauniš
kis pažymėjo, kad pedagogas 
■U Makuška nuėjo prasmin
gi gyvenimo kelią. Archy
vui).,:.' randami dokumentai 
r<do jog jubilijatas nenuil- 
';: ■ • i;M platino pogrindyje 
’mdžiamus “Baisa”, “Tie
sa", komunistinius atsišau- 
Klmus. Nuolat jis policijos 
i v r sek i ojam as. “Slaptai.
Skubus. Makuška Jonas yra 
kairiųjų pažiūrų, viešai agi
tavo ir organizavo kairiųjų 

.tudai”, - 1929 metais rug- 
omč.i.o 18 d. Obelių policijos 
v j r š i n i. n k a s r ašė Rokiškio 

'ules viršininkui.
Mokyklose, kur tik J. Ma

in oky to javo, ten jis 
jaunimui organizavo

v a m a n i o, pe d agogo 
kuškos 70 metu 
K ai bedamas apie 
nuveikta d arba * (

r

Tiek teverti visi “N.’ 
paiioj im a i prie š kom unl <

(NORISI PASVEIKINT.!

Xerx”, koliojapoetą Linkevičiaus
• dangas”
• bus dalis 
tlvalis”.

Matyt, 
vadovybė

(klerikalų “Te v i ške s Z i b i• 
iriuose” po viena grutyž 
( žmonių nuotrauka sk■įtunk.' 
; “Hamiltono mėgėjų teari e 
(“Aukuro” tiktoriaL km/rn 
(lapkričio 12d. .. „ St. Emv 
i rence Centre Town Hali
! re. T or on te, va id j ns J. M a r- 

drama “Min-
anglų kalba. Tai 
tautybių i eat rų fes-

la surašyta 10 puslapių. Ir 
štai kairiųjų pažiūrų moky
tojas iš Rokiškio apskrities 
Nevierių pradinės mokyklos, 
keliamas į Vilkaviškio ap
skrities Divydžių, po to į 
Šiaulių apskrities Bazilionų 
pradinę. Ir taip beveik kiek
vieni metai. Neretai J. Ma- 
kuška buvo areštuojamas, 
tardomas, laikomas dabo
klėje, Įvairiausiais būdais 
persekiojamas.

Po antrojo pasaulinio karo 
( J.' Makuška kuri laiką dirbo 
Rokiškio rajono liaudies 
švietimo skyriaus, inspekto
riumi, vėliau - E. Tičkaus 
vidurinėje mokykloje, moky
toju. Išėjęs | pensiją, per
sikėlė Į Vilnių. Čia Įsijun
gė | plačią visuomeninę vei
klą. Mokytojų namuose da
lyvauja meno saviveikloje. 
Susitikimuose su visuomene 
pasakoja savo pergyvenimus 
pogrindyje buržuaziniais 
metais, rašo spaudoje, tame 
tarpe ir “Laisvėje”.

tės, Petro Cvirkos ir kitais 
paminklais. Vilniuje Lietu
vos mokslų centras - Vaisty - 
vinis Kapsuko universitetas, 
kurį prorektorius Jonas Gri
gonis mums aprodė. Lietu
vos muziejai gražiai ir Įdo
miai sutvarkyti ir saugomi.

Vieną dieną su Margareta 
C owl-Kavaliauskaite lankė
me Respublikinę biblioteką, 
kur viskas automatizuota, 
kambariai - skaityklos pui
kiai sutvarkyti, kur moks
leiviai ramiai gali studijuoti. 
Taipgi muzikos kambariai.

Vyriausybei rūpinantis 
mokslu ir kultūra išnykobe- 
raštiškumas, koks buvo 
prieš 50 metų. Dabar visi 
gali rašyti ir skaityti.

Vilniuje gali girdėti daug 
užsieniečių kalbų. Mat tu
ristų niekuomet netrūksta. 
Daug jų lankosi iš viso pa
saulio ir kiekvienas išsiveža 
naudingų Įspūdžių.

Vilniuje mane sutiko gimi
nės dr. Jonas Kamarauskas, 
inžinierius Algis ir Bronytė 
Kamarauskai, Bolis ir Danu
tė Suslavičiai bei Irena, tu
rinti tik 17 metų, o jau gra
žiai vartoja anglų kalbą. Su 
giminaičiais aplankėme 
Karių kapus.

Keturios sesutės Eidukai- 
čiutės pasikvietė mane ir 
Margaretą Kavaliauskaitę. 
Radome ir L. Kapočių. Po 
skanių vaišių jos Įteikė mano 
žmonai dovanėlę ir tris di
džiulius sūrius “Vilnies” 
piknikui. Sūrius atvežiau Į 
pikniką.

1 Cleveland© smetonininkų 
“Dirvoje” (lapkr. 7 d.) koks

' ten bailys, pasislėpęs po rai- 
įdėmis
■Vladą šlaitą, kam jis savo
į eilėraščius spausdinasi Lie
tuvoje žurnale “Pergalė”. 
(Girdi: “Sunku suprasti VIa- 
(do šlaito geidulį ‘publikuo- 
jtis’ i
ant žemės, prie ‘Pergalės’ 

(durų, visą pluoštą kompro- 
(misų”.

Arba: “ ‘Pergalės’ bend-
: radarbis poetas Vladas šlai
tas labai lengvai sutinka savo
i didelės raidės Dievą suma- |

- " ' 
_ . . . ... - .. . • „i Tai “baisus” daiktas! ĮTai tiesiausias kelias Nixono pašalinimui. Bet kodeL T .Jeigu tik pajėgtų, matyt,! 

“Xerx” nesigailėtų vargšą 1 
poetą be jokių ceremonijų i

Tiesiausias kelias 5

teatro “Aurm

ten, kur reikia pakloti . protaujančiu ir drąsiu žnio

Kongr so y -'-' sumanymas paskelbti 1972 metųpreziden 
tinu.: kmrns nelegališkais apgavingais, kriminališkai' . _
pravestais ir įvykdyti naujus prezidento ir viceprezidento1 .. . „ .. , . „ ‘ . . . . , zmti iki Pegales dievorinkimus. Kongreso dauguma turi teisę ir gali tai padary- °
ti
Kongresas delsia?

Jau nekalbant apie sulaužymą konstitucijos per tuos rin
kimus, juk turime dar ir Įstatymą, leidžiantį teismamsKlIIJUo, JUK IUUIUq UdX 11 10 Lcl L y l U U. 1C1U41 dllll lOlO 111 d 111O 1 . . hh z44 I, ' . . . ... ' . * ,. . ‘ . .... .pasiusti pas ta dievą su di-bet kurioj organizacijoje, ar korporacijoje nelegaliskai |^žlaL raide “D”.
pravestus rinkimus panaikinti ir pravesti naujus balsavi- ;
mus. Dar neseniai taip buvo pasielgta su neteisingais iš- I 
rinktais viršininkais Jungtinėse Angliakasių unijoje, net ( 
uždraudžiant prezidentui Tony Boyle kandidatuoti i ta pa- į , • . . . . _T . , .,_ / . į . , . ./ L. i pakilti i naujas aukštumascią vietą. Ir taip buvo greitai irefektyngai jo nusikratyta, ty *

Deja, Demokratų Partijos politikieriai, kurie Kongrese į
turi daugumą, bet kurių daugelio rankos taip pat suteptos ; MELO, KAIP YLOS 
korupcija, nenori greitai ir efektingai Nixona 
prezidento vietos.

Padėkos diena šiemet

Dienraščio “Tiesos re
dakcijoje vyriausias redak
torius Albertas Laurbičiu
kas mus draugiškai sutiko ir 
aprodė visas patalpas. Buvo 
Įdomu pamatyti, kaip viskas 
puikiai sutvarkyta.

Lankėmės “Gimtojo 
Krašto” redakcijoje, kur su
sitikome su vyriausiu redak
torium Vaciu Reimeriu, ku
ris amerikiečiams jau pa
žįstamas, nes Jungtinėse 
Valstijose*lankėsi. Reime- 
ris minėjo savo gimtadienį. 
Man teko taipgi dalyvauti su 
jo bičiuliais žurnalistais ir 
kartu sudainuoti ilgiausių 
metų. Tada jis išvyko atos
togoms i Palangą sustiprinti 
sveikatą.

Aplankiau žurnalistą Os
valdą J. Aleksą. Radau jį 
bedirbant prie žurnalo “Švy
turio”. Jis gerai mane pri
siminė, kai 1968 m. jis buvo 
San Francisco mieste su Ta
rybų Sąjungos paveikslų pa
roda. Jis perdavė sveikini
mus tiek Kalifornijos, tiek 
visos Amerikos lietuviams.

Sužinojome skaudžią ne
laimę. Gytis Trikūnas, be
simaudydamas Žaliuosiuose 
ežeruose, prigėrė. Jis taip
gi lankėsi Jungtinėse Valsti
jose ir mus žavėjo su ta
lentinga muzika ir daininin
ke G. Kaukaite.

Aplankėme Petro ir Povi
lo istorinę bažnyčią 300 metų 
senumo. Kiek ten daug įvai
riausių papuošalų, kokia 
puiki architektūrai Seniau 
bažnyčios buvo pilnos žmo
nių, o dabar tai tik ant pirš
tų gali suskaityti. Žmonės 
traukiasi nuo religijos, sie
kias! visi mokslo, kultūros.

Jonas Aničas, Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos is
torijos instituto sektoriaus 
vadovas ir jo žmona Eugeni
ja aplankė mane Neringos 
viešbutyje, aprodė ant Leni
no aikštės biblioteką ir pas
kui nusivežė pas save. Su
pažindino su savo šeima. 
Jie turi du sūneliu, kurie 
gerai mokosi, pasivaišino
me-ir J. Aničas uždėjo ant 
mano peties lietuvišką juos
tą, sakydamas: “Lai bus 
prisiminimas tavo gimtadie
nio, kurį neseniai atšven
tei”. Taipgi idavė dvi jo pa
rašytas knygas apie religi
ją. Tai bus man maloniau
sias prisiminimas.

v a i. m o 
žemes ūkio kursus, kultūros 
ratelius, skleidė komunisti
ni, ateistini Žodi. Jo veik- < < c
los negalėjo pakęsti buržua
zinės Lietuvos valdantieji 
sluoksniai. Jis kilnojamas 
iš mokyklos Į kitas moky
klas., Rokiškio apskrities 
\ i rš i n i nkas 1930 metais 
rašo i Kauną piliečių apsau
gas dabar tamentui: “Da
bartinėje mokytojavimo vie
toje Neverių pradžios mo- 
kykloje (Rokiškio apskr.), 
yra jam labai patogios sąly
gos ir plati dirva socialisti
nėms idėjoms skleisti, nes 
šioje apylinkėje gyventojų 
dauguma yra kairiųjų pažiū
rų ir priešvalstybiniams 
darbams ne tik netrukdo, bet

i nių, kad nesibijojo 
įžymiojo tarybinio j

i tą garsųjį istorinį
Jungtinių valstijų reakcinin
kai turėtų juos prakeikti.

Mes, žinoma, norime ha- 
miltoniečius pasveikinti.

LENKIJOS UŽSIENIO
REIKALŲ MINISTRAS
PAS POPIEŽIŲ

ROMA. Lenkijos užsienio 
reikalų ministras Stefan 01- 
szowskis lankėsi pas popie
žių Paulių pasitarti religi-, guli dar padėti. Manomany- 

irrniau jis mu, jį, Makušką,reikiaper-

rašytojo

Jubilijatą sveikino Vil- 
. niaus ateistų klubo tarybos 
į vardu respublikoje žinomas 
; ateistas P. PeČiūra. Moky- 
į tojų namų turistų klubo var
du feljatonistė F. Taunytė, 
buvę jubiliato mokiniai, gi- 

Į minės ir artimieji. švieti- 
j m o, aukštųjų mokyklų ir 
i mokslo ištaigų respubliki- 
: nis komitetas J. Makušką 
| apdovanojo Garbės raštu.

R. AKSOMITAS

Mums gi atrodo, kad poe-
(tas Vladas šlaitas surado niais reikalai
(kelią savo poetinei kūrybai turėjo pasitarimą su Italijos; kelti i kitą apskritį”, 

(valdžios pareigūnais T A
: tautiniais reikalai

išmesti iš (MAIŠE, NEPASLĖPSI

verčiamas 
už ka būtu < « 

Kurie esame

Kai žmogus šiandien apsidairai aplink, esi 
prieiti išvados, kad labai mažai bepaliko to, 
galimą šiemet dėkoti per Padėkos Dieną.
gyvi ir ypač dar sveiki, gal iš tikrųjų turime būti širdingai
dėkingi. Bet už ką kitą vertėtų būti dėkingiems? Garsioji 
turkiena, kuria taip iškilmingai vaišindamiesi per Padėkos 
Dieną praeityje, jau užsirito i pačią medžio viršūnę ir ją 
pasiekti milijonams amerikiečių nebeįmanoma. O toliau 
žada būti dar blogiau.

Milijonai amerikiečių būtų buvę labai dėkingi, jeigu su 
Padėkos Diena būtų buvęs iš prezidento sosto išverstas 
Nixonas, bet nepavyko. Jis atsisako pasitraukti.

Dėkingumui sukelti mums nepadeda ir tas kasdieninis 
šalies vadų ir pareigūnų gąsdinimas energijospritrūkimu. 
Gali išeiti taip, kad per ateinančią žiemą turėsime gero
kai pašalti, ir vakarais tamsoje pasėdėti, nes, sako, pri
truksime kuro ir elektros šviesos.

Taigi, ir vėl klausiame: Už ką ir kam turėtumėme dė
koti?

Būkime judrūs
Norintiems būti “labai 

judriems” anglų gydytojai 
rekomenduoja: kasdien bė
gioti arba greitai vaikščio
ti, važinėti dviračiu 17 
km/val, pusvalandį žaisti

krepšini, futbolą, energin
gai atlikti gimnastikos pra 
timus. O jeigu visam tam 
nėra laiko ar noro, reikia 
kas dieną greitai užkopti 
aukštyn 500 laiptelių!

Taip žmonės sako, ir 
(tiesą gražiai dar kartą Įro
do smetonininkų laikraščio 
“Dirva” redaktorius, berne-j 
luodamas apie Lietuvą. Net' 
pirmajame savo laikraščio i 
puslapyje lapkričio 9 dieną ( 
jis sako:

“Velonskis Simas, gimęs 
1946 m. gegužės 18 d. su 
žmona Irena 24-5 metu ir 
sūnum per Izraelį atvyko iš 
Lietuvos i JAV ir apsigyve
no Woodhavene, N. Y.

Iš Lietuvos išvyko prieš 
šešius mėnesius, Įrodęs 
savo žydišką kilmę turėjo 
sumokėti 
mokslą, 
nazijos 
tarybos 
nazijos

: ir už tuos visus darbus gau
davo 220 rublių mėnesiui. 
Tai didelė alga, iš kurios 
labai sunku pragyventi”.

Žiūrėkite: Abudu Velons- 
kiai dar visai jauni žmonės - 
jis 37 m., o ji tik 24 metų. 
Turi sūnelį, šeima iš trijų 
narių. Dirbo tik vienas Ve
lonskis.

ta

8,000 rubliu už 
Kaune jis buvo gim- 

mokytoju, pedagogą 
pirmininku ir gim- 
namų prižiūrėtoju

Prie šio rašto J. Makuš- 
priešvalstybinė” veik-

W^-

Frank R. Teruggi

H jį 
fcu- ' s/

gyty

mOi
»K
1

■ J i
■

Charles E. Horman

Santiago. Čilėje nužudyti du jauni amerikiečiai. Frank 
E. Teruggi ir Charles E. Horman žuvo kartu su daugeliu 
antifašistų kovotojų. Apskaičiuojama, kad vien sostinėje 
žuvo daugiau kaip 2,000 žmonių.

Teruggi buvo ekonomikos studentas, Horman -filminin- 
kas iš Chicagos. Abu buvo prez. Allendės vadovaujamo 
liaudies fronto simpatikai, kritikuodavo Jungt. Valstijų 
nusistatymą prieš valdžią ir paramą reakciniam judėjimui.

Amerikos ąmbasadorius žinojo, kad JIEDU suareštuoti 
ir kad jiems grūmoja pavojus, bet nė piršto nepajudino jų, 
kaipo Amerikos piliečių, gyvybę išgelbėti.

Viešnagė 
Tarybų

Lietuvoje
IGNAS KAMARAUSKAS

Vilniuje tik išlipus iš lėk
tuvo liepos 26 d. manęs laukė 
giminės ir draugai su gėlė
mis rankose. Noriu išreikš
ti padėkos žodį Lietuvos vy
riausybei ir Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
tetui už suteiktas man gali
mybes ir globą viešėtis Lie
tuvoje, kur buvau visur tin
kamai aprūpintas.

Tai buvo ne pirmas sykis 
lankytis Lietuvoje. Lankiau
si 1965 ir 1970 metais. Tada 
buvom užkviesti abu su žmo
na Martha ant Dainų šventės. 
Matėm, kaip keliolika tūks
tančių choristų pildė progra- 
mą. Tai galima įvykdyti 
tik socialistinei vadovybei.

Vilniuje visuomet Įdomu. 
Vis daug kas naujo. Ten ple
vėsuoja socializmo vėliavos 
ir iškeltos didžiausios iška
bos “Broliškų Tarybinių 
Tautų Draugystė” ir pastovi 
pasaulyje taika.

Vilnius iškilmingai atžy
mėjo savo 650 metų jubilie
jų. Buvo pastatytas ir at
dengtas Gedimino aikštėje 
paminklas su užrašu “Vil
nius, 1323-1973 m.”. Vil
nius dabar turi 410,000 gy
ventojų, smarkiai plečiasi. 
Pats Vilnius pasipuošęs is
toriškais Lenino, Cerni- 
chovskio, rašytojos Zemai-



Penktadienis, Lapkričio (November) 23, 1973

Lietuvos Žurnalisto įspūdžiai
KELIONĖJE PO MŪŠI/ PLAČIĄJĄ AMERIKĄ

“Žalioji revoliucija” ir
Amerikos farmerių bėdos

I nedidelį Bafelo miestelį 
Oklahomos valstijoje atva
žiavau jau naktįir apsistojau 
pirmame pasitaikiusiame 
motelyje, šeimininkai apsi
džiaugė, nes tuo metu prava
žiuojančių buvo ne per dau
giausia. Jie buvo ypatingai 
rūpestingi, vis klausė, ar ko 
netrūksta.

Rytojaus metą nustebau, 
pamatęs, kad mėlynos spal
vos automobilis buvo visas 
raudonas.

- Per sausras raudona 
žemė palengvėjo, nebenusėdi 
vietoje, - paaiškino šeimi
ninkas.

Jis papasakojo, kaip ne
girdėta ir neregėta pasauly
je sausra jį su žmona, žem
dirbius iš prigimties, 1971 
metais padarė šio nedidelio 
motelio šeimininkais.

- Ganyklos išdžiūvo. Pa
šaro nėra, vėjas tik pučia, 
saulė kepina, nuo raudonže
mio nespėji ir dantų valyti. 
Penkis šimtus galvijų auk
cione pardaviau pusvelčiui,- 
šėimininkas atsiduso ir 
tęsė. - Na ir tapau tuo, ko 
labiausiai bijojau.

1971 metais tūkstančiai 
pietų ir pietvakarių Techaso, 
Oklahomos, Niumeksikos, 
Arizonos, Kalifornijos fer
merių nukentėjo nuo katas
trofiškos sausros, šiemet 
patvinusi Misisipė užliejo 
didžiulius derlingų laukų 
plotus. Septyniose valstijose 
potvynis paliko be pastogės 
40 tūkstančių fermerių.

Ir sausra, ir potyvni a i pri
vertė dalį žemdirbių ieškoti 
laimės kitur, nes vyriausy
bės kompensacija pasikelti 
stichinės nelaimės paklup- 
dytam fermeriui pasirodė 
per maža. Tačiau šiandien 
fermeriai palieka žemę mai
tintoją ne tik dėl stichinių 
nelaimių.

Grįždamas iš Kalifornijos 
per pavasarėjančias Kanza- 
so prerijas, stabtelėjau prie 
vieno ūkio, kurio pastatai 
buvo netoli kelio. Norint 
pasiekti ūkį, nereikėjo,pali
kus pakelėje automobilį, 
kaip čia daroma, pašlapus 
keliams, klampoti į sodybą.

Durys buvo beveik prie 
pat kelio. Sodyba, kurios 
savininkas pasisakė esąs 
Džozefas Aisbergas, buvo 
panaši į kitas: gyvenamasis 
namas, toliau didelis tvartas 
su aukštu siloso bokštu. 
Sodo ar medžių, kuriais pas 
mus įprasta papuošti kiek
vieną kiemą, nebuvo. Džo
zefas ir jo žmona Dženė - 
abu dar žaliūkai, vidutinio 
amžiaus fermeriai. Jie, ma
tyt, dirbo netoliese ir buvo 
parskubėję iš lauko užkąsti. 
Dženė vis dairėsi į kelią, 
laukdama, kada mokyklos 
autobusas atveš sūnų. Kaip 
sužinojau, visi trys Aisber
gai skubino sėti kukurūzus.

Pasakiau, kad važiuoju iš 
toli ir labai prašau nors ke
letą minučių papasakoti apie 
amerikiečių “šeimyninę 
fermą”, nes manau į tokią 
užsukęs. Visų nuotaika pa
sidarė pakili, abi puses už
valdė žingeidumas. Džoze
fas ir Dženė vienas po kito 
ėmė klausinėti, kaip gyvena 
pas mus žemdirbiai. Aš, 
savo ruožtu, domėjausi Ais
bergų gyvenimu.

- Mūsų ferma tikrai šei
myninė dabartinių laikų su
pratimu. Per metus už kiau
les gauname apie dešimt 
tūkstančių dolerių, - pasako
ja Džozefas. - Daugiau, 
kaip matote, nieko neaugina
me. Sodo, daržo nėra, nes 
nebūtų kam prižiūrėti. Visi 
trys dirbame fermoje. Ži
noma, mūsų Bilas tik pusę
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laiko: jis dar mokosi. Na, 
o maistą perkame netoli 
esančiame Nortono mieste
lio turguje. Ten perkame ir 
kitas prekes, jei turime dau
giau dolerių, - pasakoja Džo
zefas. - Mašinų dalių, kito
kių prekių paprašome tele
fonu, atveža į namus.

- Tai jūs pats ir mechani
kas, ir agrotechnikas, ir 
zootechnikas? - paklausiau.

- Kai kas daugiau. Svar
biausia, išmokau tvarkyti 
savo ūkio verslą. Jau eilę 
metų išsiverčiame be nuo
stolių.

- O kokia jūsų fermos 
ateitis?

- Jei pavyks įgyvendinti 
savo projektą, nupirksiu dar 
porą kaimyninių ūkių. Jie 
sunkiai verčiasi, ir mane 
jau kalbino jų savininkai, - 
atsakė Džozefas. - Kaimynai 
sutinka likti darbininkais.

- O jeigu nesutiks, jei pa
keis savo nuomonę? - įsi
terpė Dženė. - Mūsų krašte 
fermerio duona oi nesaldi, - 
tęsė ji. - Kur nors apsi
skaičiuosi, ar kokia nelai
mė, - tada žuvęs. Kad ir 
dabar. Už kiaulieną mums 
moka tik šiek tiek daugiau, 
negu prieš penketą metų, o 
mėsa gerokai pabrango, nes 
brangiau mokama už trans
portą prekybininkams. Ir 
štai žmonės pradėjo mažiau 
pirkti mėsos. Ką mums da
ryti? O kur dar pabrangu- 
sios mašinų dalys, remon
tas, chemikalai! Ar neteks 
ir mums pasekti kaimynais?

- Nepasiduosiu, Džene, - 
optimistiškai kalba Džoze
fas.

Geltonas mokyklos auto
busas artėjo prie fermerio 
namų. Grįžo jaunasis Ais
bergas, kuris, kaip pasakė 
tėvas, fermeriu tikrai nebe
bus.

- Kol užbaigs, šešėlis pa
sieks ir mūsų fermą. O gal 
surasime kokią išeitį ir ne
pasiduosime? - pasidrąsi
nančiai pasakė Aisbergas, 
nors, tikriausiai, pats nepa
tikėjo savo žodžiais.

“Šeimyninių fermų nyki
mo metas” - taip galima 
vadinti dabartinius laikus 
Amerikos žemės ūkyje. Da
bar per savaitę aukcionuose 
nuaidi du tūkstančiai plaktu
ko dūžių - du tūkstančiai 
fermerių atsisveikina su 
žeme maitintoja. 1965 me
tais JAV buvo 3 milijonai 340 
tūkstančių fermų. O 1970 
metais jų liko 2 milijonai 
895 tūkstančiai. Dabar jau 
manoma, kad 1980 metais 
liks tik pora milijonųfermų.

Tiesa, JAV žemės ūkyje 
dabar tebesivysto vadina
moji “žalioji revoliucija”. 
Žemės ūkis apginkluojamas 
įvairiomis mašinomis, kurių 
pagal galingumą, skaičiuo
jant vienam žemdirbiui, ten
ka dvigubai daugiau, negu 

pramonės darbininkui. Nau
dojama labai daug chemika
lų - jiems pirkti išleidęs 
vieną dolerį, žemdirbys 
gauna tris. Labai aukštai 
išvystyta selekcija. Ne tik 
stambūs ūkiai, bet ir “šei
myninės fermos” augina tik 
vieną ūkiui naudingiausią ir 
pajamingiausią kultūrą. O 
gyvulininkystėje - vieną gy
vulių rūšį. Žodžiu, specia
lizacija didelė.

Subtropinio klimato Kali
fornijoje, Floridoje, Techa- 
se ir Arizonoje išauginama 
du trečdaliai JAV daržovių 
ir vaisių. Bulvės virimui 
auginamos Meno ir Floridos 
valstijose, o kepimui - Aida- 
ho ir šiaurės Dakotoje. Va
dinamoji kukurūzų zona 
(Ajovos, Misūrio, Ilinojaus, 
Indianos ir Ohajo valstijos) 
yra pašarų bazė.

Žemės ūkio produktų su
pirkimas ir pervežimas or
ganizuotas gerai. Yra stam
bus šaldytuvų ūkis, kuriuo 
aprūpintos visos transporto 

I rūšys. Kai kurios daržovės, 
vaisiai dažnai pervežami 
lėktuvais.

štai, norint išsilaikyti šia
me “žaliosios revoliucijos’ 
konvejeryje, žemdirbiui rei
kia gerai verstis, atsispirti 
aršioje konkurentinėje kovo
je. Žemės ūkio mašinų, 
chemikalų kainos, mokesčiai 
už žemę didėja daug spar
čiau, negu žemės ūkio pro
duktų supirkimo kainos. To
kioje įtampoje dažna “šei
myninė ferma” ir nebeišlai
ko konkurencijos.

Prieš metus Jungtinių 
Valstijų fermos, kurių pre
kinė produkcija siekė 10 
tūkstančių dolerių per me
tus, sudarė 65 proc. ūkių, o 
produktų tepagamino vieną 
dešimtadalį. Užtat tik 8 pro
centai ūkių, kurie už prekinę 
produkciją per metus gavo 
daugiau kaip 40 tūkstančių 
dolerių, gamino tris penkta
dalius žemės ūkio produktų.

Važiuodamas Kalifornijos 
keliais, pamačiau užrašą 
“Amkot”. Taip pasivadinęs 
prieš porą metų susikūręs 
medvilnės augintojų koope
ratyvas. šis susivienijimas 
gamina ketvirtadalį JAV 
medvilnės. Savo kapitalą ir 
ūkius čia vienija įvairūs fer
meriai. Kalifornijoje 85 
tūkstančiai fermerių susi
vieniję į panašius koopera
tyvus. Jų bendras kapitalas - 
du milijardai dolerių. Kvie
čių augintojų kooperatyvo 
narys Paitas Kerfenas iš 
Kalifornijos pasakė:

- Kitaip mes negalėtume 
atsilaikyti prieš stambias 
kompanijas, kurios veržia
si į mūsų verslą. Greitai 
privažiuosite “Teneko” vy
nuogynus. Laukai akį veria. 
Tik pati kompanija mus bai
mina. Nėra garantijos, kad 
neateis tokia diena, kada ne
bepajėgsime konkuruoti ir 
“Teneko” nupirks mūsų že
mes.

“Teneko” Jungtinių Val
stijų korporacijų hierarchi
joje užima apie 30-tą vietą. 
Ji valdo dižiulius JAV že
mės plotus, nes yra nupirku
si trečios pagal dydį žem
valdys Kalifornijoje “Kern 
Kaunti lend kompani” že
mes. “Teneko” vėliau už
valdė stambiausią šviežių 
daržovių ir vaisių tiekėją 
“Hegbleid Margulejas” 
kompaniją, o netrukus ir 
“Džei ai kei kompani”, kuri 
gamina žemės ūkio techniką. 
“Teneko” žvalgo naftą Piet
ryčių Azijoje, yra vienas 
svarbiausių pasaulyje gam
tinių dujų pervežėjas, stato 
du atominius lėktuvnešius.

štai kodėl “Teneko” aria 
nupirktą savo žemę savos 
gamybos mašinomis, tręšia 
ją savo chemijos fabrikų trą
šomis, o užaugintus žemės 
ūkio produktus apdoroja, pa
kuoja savo skyriuose. Toks 
gigantas baugina net stam-
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bius fermerius. Jie bijosi, 
kad taip pat gali sulaukti 
“šeimyninių fermerių” li
kimo - tapti korporacijų ver
gais arba atsisveikinti su 
savo žeme.

Prezidentas R. Niksonas 
pasirašė įstatymą, leidžian
tį parduoti žemės ūkio pro
duktus bet kurioje pasaulio 
rinkoje aukšta kaina. Tai 
padidins ir taip pasakiškus 
korporacijų apetitus . Va 
žinodamas Amerikos ke
liais, mačiau užrašus, skel
biančius, kas yra vienų ar 
kitų žemių šeimininkai. 
Fermeriais pasirodo yra 
lėktuvų gamybos kompanija 
“Boing”, mašinų statytoja 
“Kaizer indastriz”, naftos 
monopolijos “Geti oil”, 
net liūdnai pagarsėjusi kiši
musi į Čilės vidaus reikalus 
“Internešnl telefon end tele- 
graf kompani”.

Laris Kazalinas žurnale 
“Remparts” aprašė būsimą 
2015 metų amerikiečių fer
mą, kokią ją savo planuose 
sukūrė JAV žemės ūkio mi
nisterijos specialistai. 
“Kviečių laukas tęsiasi de
šimtis mylių. Lauku, besi
leidžiančios saulės link, eina 
didžiulis gigantas-mašina, 
kuri surenka derlių. Ji pa
daryta taip, kad neliečia že
mės. Gretimame lauke, kur 
auga sojos pupelės, malūn
sparniai barsto chemikalus, 
kuriais naikinami kenkėjai. 
Iš kontrolinio bokšto kupolo 
du operatoriai seka prietai
sų parodymus. Kontrolinį 
bokštą dengia trijų dangorai
žių, kuriuose laikomi gyvu
liai, šešėlis, šiuose pasta
tuose, kur beveik visa gamy
ba automatizuota, gyvulius 
peni, skerdžia, apdoroja 
skerdieną, pakuoja ir vien
bėgiu geležinkeliu veža į 
miestą, kur tik ir gyvena 
žmonės”.

Ar JAV ferma taip ar ki
taip atrodys - dabar nesvar
bu “šeimyninių fermų” 
žemdirbiams, kuriems “ža
lioji revoliucija” grasina 
netekti žemės maitintojos.

RADIJAS SAUGO 
GRŪDUS

Kovai su vabzdžiais kenkėjais 
vis plačiau panaudojamos ultra- 
trumposios radijo bangos. JAV 
buvo atlikti bandymai valyti už
krėstus kviečių grūdus ulfratrum- 
posiomis bangomis.4! kviečių krū
voj, kurioje knibždėte knibždėjo 
kenkėjų, 10 s buvo nukreiptos 
ultratrumposios bangos. Per tokį 
trumpą laiką žuvo 88°/<i grūdinės 
kandies ir 9Ou/o straubliukų jau
niklių.

Duonos regėjimas
VILIJA ŠULCAITĖ

Ant stalo supiaustyta saulė.
Už lango šviečianti duona.
Ar sutikai renkančią varpas 
Oną?

Žmogaus nesimato. Kalnas.
Arklių nesimato. Kalnas.
Ar nuo dalgio, ar nuo grėblio įdiržęs 
Delnas?

Tavo vandenio atsigėriau. Tyras.
Tavo akys pavargusios. Geros. 
Laukuose sunokusi saulė 
šnara.

Tavo rankos mažutės ir karštos, 
Sopulingai pakelėse rymo Onos, 
šviečia vidurnaktyje už lango 
Duona.

Nukirps ligi Šaknų. Plikai.
Būsite lyg šepetys, laukai.
Išbalę grūdai
Lyg subrendus mintis kieti.
Rugiapiūtė arti.
Saulė atėjo po kryžium senu, 
šuliniai pritvino dainų.
Naktį, pasišviesdama mėnuliu, 
Tarp vandens ir duonos guliu. 
Saulė kepa duoną ant kalvos. 
Duona šventa Lietuvos.

Dzūkės, dzūkės, 
Mano dzūkės.
Simtabalsės,

šimtaspalvės.
Kaip bitelės dūzgiat, dzūkės. 
Kaip ratuotos dūzgiat, dzūkės.

Ant kalnelių guli vyrai.
Guli širdys ant kalnelių.
Vienos tempiat vandenėlį.
Vienišos - į patalėlį.
O vis tiek - trykšte ištrykštat 
Vaivoriniais šaltinėliais.
O vis tiek - daina išplaukiat 
Savo vargo nemunėliais.

Dzūkės, dzūkės,
Mano dzūkės,
Anei matėt, 
Nei auginot. 
Nei gentis esu, 
Nei valkas.

O vis tiek - už skobnių sėdžiu.
O vis tiek tiek - drauge dainuoju. 
Ir matau - širdis atgyja.
Ir jaučiu - skausmai atlėgsta. 
Nes už lango - dzūko duona. 
Dzūko duona uždainuoja.
O ant stalo dzūko saulė.
Dzūko saulė raudonuoja.

Dzūkės, dzūkės, 
Mano sesės. 
Numintkojės. 
Skardžiabalsės. 
Didžiaširdės.
Dzūkės, dzūkės.

Kapsuko vaikų sporto 
mokyklai - 20 melų

is per keturius.
E. BUTĖNO nuotr.

Mūsų jaunieji gimnastai.

“Sveikame kūne sveika 
siela” - sako senas romėnų 
priežodis. Taip, jei žmogus 
nesportuoja, pagal savo pa
jėgumą, nedaro rytinių 
mankštų , mažai juda, jis 
trumpina savo gyvenimą, ku
ris ir taip, palyginus su ki
tais gyvūnais, nėra ilgas.

Tokios mintys kilo, daly
vaujant Kapsuko vaikų sporto 
mokyklos dvidešimtmečio 
minėjime šių metų spalio 20 
dieną. Pilna salė svečių, 
kurių didesnę dalį sudaro 
buvę mokyklos auklėtiniai, 
dabar žinomi sportininkai, 
dažnai gynę Tarybų Lietuvos 
ir Tarybų Sąjungos spalvas.

Savo pranešime pirmas ir 
dabartinis mokyklos direk
torius drg. V. Karlikauskas 
smulkiai apsistojo ties ko
lektyvo nueitu keliu.

Mokykla įsisteigė 1953 
metais ir ją pradžioje suda
rė vos 13 grupių su 136 mo
kiniais ir 5 treneriais. 
Sporto bazė kukli, invento
riaus taip pat kaip katino 
pričiaudėta. Tačiau jaunieji 

sportininkai nesėdėjo rankų 
sudėję ir nelaukė palaimos 
iš dangaus. Atkaklių pastan
gų dėka, palaikant rajono 
valdžiai, jaunas kolektyvas 
greitai ir sparčiai augo, ką 
rodo sekantys skaičiai:

moks- trene- 
metais grupių leiviai neriai 

1957 19 253 9
1960 31 426 14
1967 42 554 17
1973 67 835 29
Mokyklos sportinė bazė 

taip pat greitai augo, stip
rėjo. Buvo pastatytas plau
kymo baseinas, sukomplek
tuota šaudymo grupė.

šiuo metu mokykla rajone 
disponuoja 12 sporto salių 
mokyklose, kuriose treni
ruojasi auklėtiniai.

Per 20 savo gyvavimo 
metų paruošti 2 sporto meis
trai, 14 kandidatų į sporto 
meistrus ir 4274 sporto at- 
skyrininkai. Mūsų auklėtinė 
yra ir žinoma krepšininkė, 
respublikos nusipelniusi 
sporto veikėja, Europos 
čempionė L. Rutkauskaitė.

3-ias puslapis
Kaip itin džiugu faktą reika- 
inga paminėti ir tai, kad di
dele dalis buvusiu auklėtiniu, 
baigė aukštuosius sporto 
mokslus, vėl grįžta į savo 
buvusius namus skiepyti 
meiles sportui.

Mokyklos vadovybė taip 
pat daug dėmesio skiria 
moksleivių pažangumui 
moksle vidurinėse mokyklo
se, elgesiui už mokyklos 
ribų. Tai yra labai svarbu, 
nes tikras sportininkas ne
turi vien didžiuotis savo pa
siekimais ir užmigti ant lau
rų. Jis turi būti visų pirma 
ir kultūringas tarybinis 
žmogus, pilietis, savo tėvy
nės patriotas. Todėl ir dve
jetukininkams mokykloje ne 
vieta.

Ateities planai taip pat yra 
gražūs: numatoma mokyklą 
dar labiau plėsti, ją specia
lizuoti, pastatyti naują plau
kymo baseiną, stadioną ir 
t. t.

Pooficialios dalies Kapsu
ko penktos vidurinės moky
klos sporto salėje pasirodė 
jaunieji gimnastai. Tikrai 
reikėjo stebėtis ir pasi
džiaugti jų judrumu, vikru
mu atliekant sudėtingus pra
timus ant lygiagrečių, žie
dais ir pan.

Baigiant reikalinga palin
kėti kolektyvui ištvermės ir 
visokeriopos sėkmės, sie
kiant užsibrėžto tikslo.

V. GURMANAS

įvairenybės
VALYMAS ŠALDYMU

Žinomas vandensgėlinimo 
metodas - iššaldymas. Lede 
lieka labai mažai druskų, o 
jam ištirpus, gaunamas gana 
švarus gėlas vanduo.

Anglų žurnale “Kemikel 
vik” siūlomas panašus me
todas nutekamiesiems van
denims valyti. Jau pagamin
tas eksperimentinis Įrengi
nys, išvalantis per parą po 
10,000 lit. nutekamųjų van
denų. Druskos ir organinės 
medžiagos kristalizuojantis 
lieka ant ledo luitų pavir
šiaus; po to jos nuvalomos, 
o švarus ledas ištirpinamas.

šis būdas yra ekonomiš
kesnis, negu įprastas che
minis vandens valymas.

AKMENS MILŽINAI

šiaurės tautelės mansių 
legenda pasakoja, kaip sep
tyni svetimtaučiai milžinai 
sumanė nukariauti Uralą. 
Jie ėjo, viską griaudami, ta
čiau priešais šventąjį Jal- 
ping Nero kalną sustojo ir 
suakmenėjo. Ir iki šiol te
bestovi 30 m. akmens stul
pai, panašūs į pasakų milži
nus.

Per tūkstantmečius saulė, 
vėjas, šaltis šiaurės Uralo 
“gamtos dirbtuvėje” sukūrė 
ištisą keisčiausių figūrų ga
leriją. Čia yra Pasakiškoji 
pilis, Totorių mečetė, Seno
jo miesto griuvėsiai. . .

Kasmet šiaurės Uralą ap
lanko tūkstančiai turistų. 20 
unikalių gamtinių objektų 
Pečioros ir Troice Pečioros 
rajonuose Komių autonomi
nėje respublikoje paskelbti 
gamtos paminklais.

•
Baltijos jūros dugnas pa

mažu kyla, ir maždaug po 
10,000 metų vanduo ims lie
tis per krantus. Mat, dėl di
delės žemyno dalies apledė
jimo Arktikos pluta, kaip 
perkrautas sielis, grimzta. 
Kai ledas aptirpsta ir pama
žu dingsta, žemės pluta išky
la. Pavyzdžiui, po paskutinio 
apledėjimo, kuris buvo maž
daug prieš 11,000metų, dalis 
Skandinavijos pakilo apie 
300 metrų.

LOS ANGELES, Calif. Na
mui degant gaisre žuvo 26 
žmonės, tarp kurių buvo 8 
vaikai.
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APIE LIETUVOS KAIMUS A. AMBRASKA

Kaimas prie juostos
Mrs. K. Petrick 
R. R. 1 Box 170 
Rocky Point, N. Y. 11778 
USA

Nuo pat jaunystės pasky
rusi visą savo gyvenimą pa
žangiosios lietuvių išeivijos 
JAV judėjimui, Jūs Įnešėte 
neįkainojamą indėlį Į jos 
kultūrinį gyvenimą. Jūsų 
bendradarbiavimas pažan
giojoje lietuvių spaudoje, il
gametis vaisingas darbas 
Amerikos lietuvių literatū
ros Draugijoje iki šiol, ak
tyvus ir gyvas žodis dauge
liui tautiečių emigrantų pa
dėjo geriau pažinti tėvą 
gimtą kraštą Tarybų Lietu
vą.

Garbingos sukakties proga 
linkiu Jums daug ilgą gyveni
mo metų, geros sveikatos, 
sėkmės darbe, pašvęstame 
pažangiųjų JAV lietuvių mo
terų judėjimui, stiprinant 
išeivijos kultūrinius ryšius 
su gimtojokraštožmonėmis.

Su geriausiais linkėjimais 
l. Šepetys 

Lietuvos TSR Kultūros 
ministras

Brangioji Katryna:
Savo ir Lietuvos TSR Už

sienio reikalą Ministerijos 
kolektyvo vardu sveikinu Jus 
gražaus jubiliejaus proga.

Jūsą nenuilstamas darbas 
pažangiosios emigracijos 
veiklos baruose, propaguo
jant užsienyje Lietuvos TSR 
laimėjimus, stiprinant ry
šius su Tėvyne, rado gyvą 
atgarsį visų Lietuvą mylin
čių žmonių širdyse. Būda
ma pavyzdžiu pažangiam ju
dėjimui, nenuilstamai kovo
dama už darbininkų klasės 
reikalą, Jūs nusipelnėte di
džią draugų meilę ir pelnytą 
pagarbą.

Su giliu pagarbos jausmu 
prisimename Jūsų lankymą
si Tėvynėje. Jūs visada 
stiprinote saitus, jungian
čius išeiviją su tėvų žeme, 
palikdama gilų Įspūdį širdy
se visų tą, kuriems teko lai
mė su Jumis pabendrauti.

Linkime, Jums, brangi 
Katryna, kloties Jūsą nenuil
stamame darbe, sveikatos, 
šviesios nuotaikos, ilgą ir 
vaisingą metą!

L. DIRŽINSKAITĖ 
LTSR Užsienio 
reikalą Ministrė

Miela drauge
Katryna Petrikiene!

Kultūrinią ryšią su užsie
nio lietuviais komiteto var
du, gausią mūsą talkininką 
vardu nuoširdžiausiai svei
kinu Jus, sulaukiančią gar
bingo, labai gražaus jubilie
jaus. Visi, kurie darbuojasi 
kultūrinią ryšių su užsienio 
lietuviais baruose, gerai Jus 
žino, kaip nenuilstančią pa
žangią veikėją, kaip Įžymią 
darbininkiškos užsienio lie
tuvių kultūros darbuotoją. 
Daugiau kaip 60 metą Jūs 
veikiate proletariniame už
sienio lietuvią judėjime, pa
likdama jame labai reikš
mingą pėdsaką. Pasižymė
dama principingumu ir idėji
niu nuoseklumu, Jūs, miela 
drauge K. Petrikiene, ypač 
daug prisidėjote prie Lietu
vių Literatūros Draugijos, 
kurios pirmininke esate jau 
nuo 1958 metą, veiklos.

Karštai sveikindami Jus, 
siunčiame visus geriausius 
linkėjimus.

Komiteto kolektyvo ir val
dybos vardu

V. KAZAKEVIČIUS

LENINGRADAS. Tarybi
niai mokslininkai sudarė 
planą Kamčatkos vulkaną pa
naudoti elektrinei jėgainei 
varyti.

Binghamton, N. Y.
LSD 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 5 d. Sokol salė
je Įvyko LDS 6 kuopos mė
nesinis narią susirinkimas. 
Nesmagu pasakyti, kad atsi
lankė tiktai 6 nariai: 4 val
dybos nariai ir 2 eiliniai na
riai, nors oras buvo gana 
palankus. Turint mintyje, 
kad mšų kuopa turtinga na
riu skaičium, o Į susirinki
mu neatsilanko nei tuzinas, 
tai labai, labai didelis narių 
apsileidimas, neįvertinimas 
gražios organizacijos reika
lų - nesveikas reiškinys.

Kaip ten bebūtų, pirminin
kė A. Maldaikienė pravedė 
susirinkimą, ir iškvietė val
dybą raportuoti iš savo veik
los. Valdybos pranešimai 
buvo trumpi ir aiškūs, kad 
kuopos reikalai gerai ve
dami.

Kaip paprastai, yra žino
ma, kad gruodžio mėnesi 
įvyksta kuopos naujos val
dybos rinkimas, tai dalyviai 
sutikome per telefoną kviesti 
narius dalyvauti susirinki
me, ir, žinoma, per spaudą. 
Tad visi LDS 6 kuopos nariai 
kreipkime dėmesį Į šį svar
bų reikalą ir dalyvaukime 
susirinkimę, kuris Įvyks 
gruodžio 3 dieną Sokol sa
lėje, 226 Clinton St. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi 
nariai privalo dalyvauti su
sirinkime ir išsirinkti naują 
valdybą.
Kuopos sekr. ONA WELLUS

Norwood, Mass.
Lapkričio 4 dieną 2 vai. 

po pietų Lietuvių Literatū
ros Draugijos 9 kuopa laikė 
savo susirinkimą, šį kartą, 
kaip niekados pirmiau, be
veik visi kuopos nariai da
lyvavo.

Pirmininkė K. Barčienė 
atidarė susirinkimą, o sek
retorė N. Grybienė perskai
tė praeito susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas 
be pastabą. Finansą sekre
torius ir spaudos vajininkas 
M. Uždavinis pateikė gerą 
raportą iš savo atlikto darbo 
vajaus reikalais. Taipgi 
pranešė, kad mūsą kuopos 
visi nariai yra pilnai pasi- 
mokėję duokles Į Centrą už 
1973 metus.

Spalio 7 d. rengtas banke
tas buvo pasėkmingas, davė 
gražaus pelno, kuris buvo 
išaukoras sekamai: “Lais
vei” $100, “Vilniai” $50, 
“Liaudies Balsui” $25 ir 
Urugvajaus “Darbui” $15.

Kalbėta ir nutarta rengti 
“parę” laukiant Naujų Metų, 
įvyks M. Uždavinio reziden
cijoje 16 Folan Ave. Jeigu 
oras bus palankus, tai 
“parė” atsibus gruodžio 31 
d. 2 vai. dienos laiku, nes 
vėlai naktį dabar mažai kas 
nori būti toliau nuo savo gy
venimo vietos. Parengimą 
suruošti apsiėmė šie nariai: 
S. Rakutienė, M. Trakimavi- 
čienė, B. Preibienė, K. Bar
čienė, A. Rakutis ir M. Už
davinis.

* **
Spalio 26 d. “Laisvėje” 

buvo korespondencija iš 
Norwoodo apie spalio 7 dieną 
įvykusį parengimą. Tarp 
parengimui suteikusią dova
ną vardą per klaidą praleis
tas vardas Ada White. Labai 
atsiprašome. Jai priklauso 
gražus ačiū.

M. UŽDAVINIS

PITTSBURGH, PA. Ko
munistų kandidatė miesto ta
rybos vietai Be th Edelman 
gavo rinkimuose 1,175 bal
sus.

NUOTRAUKOJE: prie paminklinio akmens žuvusioms už 
Tarybą valdžią juostininkiečiams.

S. BRIEDŽIO nuotrauka

Juostininkai nepasižymėjo 
Išskirtiniu savo grožiu - 
daugelis dabartinių Anykš
čių rajono kaimu išsidėstę 
kur kas gražesniame gam
tos prieglobstyje. Išsibars- 
čiusios pagal Juostos upelį 
šiaudostogės sodybos mažai 
skyrėsi viena nuo kitos, o 
šykšti žemė ne ką tegalėjo 
išmaitinti juostininkiečius. 
Ir vienos po kito emigravo 
jie Į Jungtines Amerikos 
Valstijos, Urugvajų, Argen
tiną, ieškodami laimės sve
tur. Leidosi Į kelionę ir 
Kazys Baltušnikas, bet iš
buvo neilgai Kai grįžo, Į 
kaimyną klausimus atsaki
nėjo trumpai - drūtai:

- Ponas ir čia, ponas ir 
ten, o darbininkui visur vie
nodai reikia nugarą lenk
ti . . o

Turtų jis neparsivežė. 
Tačiau žmonės pajuto, kad 
Baltušnikas lyg ir ne tas 
tapo, kokį jį anksčiau paži
nojo. Žiūrėk, koks nors 
susibūrimas, ir Baltušnikas 
ten. Ginčijasi, aiškina žmo
nėms, kad vienintelis ke
lias Į geresnį gyvenimą - 
nuversti buržuazine Lietu-< 
vos santvarką.

- Nebetoli tas laikas, - 
sakydavo. - Pamatysit, kaip 
gyventi pradėsim . . .

Kiekvieną Gegužės Pir
mąją Juostininkuose, ant pa
čią aukščiausią pakelės me
džią, suplevėsuodavo raudo
nos vėliavos. Valstiečiai 
eidavo pro šalį ir kikendavo i 
delnus, matydami, kaip 
bergždžiai, jas bando nu
plėšti atvykę policininkai.

Daugelis tuomet suprato, 
kad tai Baltušniko ir arti
miausių jo draugų Stasio 
Stulginsko ir Juozo Žilins
ko darbas. Bet kad jie pri
klausė Lietuvos Komunistu c 
partijai ir sudarė pirmąją 
partinę kuopelę Juostinin
kuose, retas kuris težinojo. 
Paaiškėjo tik keturiasde
šimtaisiais, kai komunistai 
pradėjo legalią veiklą.

Nebėra šiandien Kazio 
Baltušniko gyvųjų tarpe. 
1941-aisiais, vokiečiams 
okupavus Lietuvą, jį sušaudė 
baltaraiščiai. Kovoje už 
Lietuvos laisvę krito ir dau
giau juostininkiečią. Tary

Sen. Kennedy ir sūnus Edward, Jr.
Nauja tragiška nelaimė Kenedžių šeimoje. Šiomis die

nomis senatoriaus Edward Kennedy sūneliui Edwardukui, 
tik 12 metų berniukui, nupiauta dešinioji koja virš kelio. 
Joje išsivystė kaulo vėžys. Kitos išeities nebebuvo.

binės Armijos gretose žuvo 
Antanas Imbrasas, didvyrio 
mirtimi krito “Gražinos” 
partizanų būrio kulkosvaidi
ninkas Jurgis Kepelinskas. 
Pokario metais banditai nu
žudė mažažemiu Kudzevičią 
šeimą - vyrą, žmoną ir pen
kiolikmetę dukterį.

Juostininkiečiai su pagar
ba mini savo žemiečių, žu
vusių už Tarybą valdžią, at
minimą. Ir štai vieną rug
sėjo šeštadienį jie susirin
ko Į iškilmes, skirtas jiems 
pagerbti. Tarsi paukščiai 
pavasarį, i gimtąjį kaimą 
sugužėjo dešimtys buvusių 
juostininkiečią, dabar gyve
nančiu įvairiuose Lietuvos ( < 
kampeliuose. Atvyko ir Ka
zio Baltušniko atžalos - Ro
bertas, Zenonas ir Milda. 
Viši - aukštuosius mokslus 
baigę, Robertas - teisinin
kas, dirba Anykščiuose, Ze
nonas - “Kauno tiesos” 
laikraščio redaktorius, Mil
da - geologė. Atvažiavo ir 
Mačionią vaikai - chemijos 
mokslą kandidatas, inžinie
rius ir mokytoja. Kažkas 
paskaičiavo, kad jau 17 juos- 
tininkiečių aukštuosius 
mokslus baigė. O dar ir da
bar archyve yra 1931 metais 
šio kaimo gyventoją rašytas 
prašymas atidaryti kaime 
pradinę mokyklą. Bet jis 
taip ir liko be jokio atgar
sio.

Atvyko ir senosios kartos 
atstovai, Kazio Baltušniko 
bendražygiai Stasys Stul- 
ginskas, Juozas Žilinskas, 
daugelis kitą.

Juostininkuose buvo ati
dengtas paminklinis akmuo 
1941-1947 metais už Tarybą 
valdžią žuvusioms atminti, 
naujoje dviaukštėje aštuon
metėje mokykloje Įvyko bu
vusių juostininkiečią susiti
kimas su mokiniais ir ją tė
vais.

Apie daug ką kalbėta, daug 
kas prisiminta. Pasidžiaugė 
dabartiniai kaimo gyvento
jai, kad dabar gyvena gražiai 
ir pasiturinčiai, o svečiai 
kalbėjo apie savo darbus, 
planus. Tačiau visą kalbo
se nuskambėjo viena mintis; 
visur ir visada prisiminti 
tuos, kas paaukojo savo gy
vybes už šviesią šiandieną.

Lietuvos miško džiaugsmai
ir rūpesčiai^

Lietuvos TSR mišką ūkio ir miško pramonės ministras 
Algirdas MATULIONIS atsako i ELTOS korespondento 
Balio BUCELIO klausimus

- Pirmaisiais pokario de
šimtmečiais daugiau skun
dėmės, negu džiaugėmės 
Lietuvos mišką būkle. Da
bar tokią balsą vis mažėja. 
Ar galima daryti išvadą, kad 
mūsą miškai po daugelio ne
gandą metą vėl atsigauna?

- Mišką Lietuvoje pasto
viai mažėjo daugeli šimt- 
mečią. Dabar šis procesas 
stabilizavosi, jau ne pirmas 
dešimtmetis mišką plotai 
didėja.

Pokario metais, pavyz
džiui, miškuose turėjome 
157 tūkstančius hektarą 
neapaugusią kirtimviečią, 
aikščią, degimviečią. Pri
reikė 15 metą, kol jį atsodi
nome, bet dar daug laiko 
praeis, kol tie plotai taps 
brandžiu mišku.

Nuo 1961 metą miškus 
kertame tik tiek, kiek leidžia 
moksliškai pagristos nor
mos. Ir iš karto miškas 
atsitiesė. Vos ne dvigubai 
padidėjo brandžią medyną 
(dabar jie sudaro beveik 10 
procentą). Kasmet nusausi
name po 10 tūkstančią hek
tarą šlapią mišką, ne pirmi 
metai trąšiame mineralinė
mis trąšomis. Vadinasi, 
turime pagrindo optimistiš
kai žiūrėti į ateiti.

- Koki plotą dabar užima 
miškai? Kurios medžią 
veislės juose vyrauja?

- Valstybiniame fonde yra 
1,4 milijono hektarą miško. 
Dar keliolika tūkstančią hek
tarą priklauso kolūkiams, 
organizacijoms.

Labiausiai paplitusi, su
prantama, pušis. Jos turime 
net 545 tūkstančius hektarą, 
o tai sudaro, kaip matote, 
vos ne pusę mūsą mišką. 
Beržynai užims 237 tūkstan
čius hektarą plotą, eglynai - 
216000, po to seka drebulė, 
juodalksnis ir t. t.

- Tikriausiai, dažnam, 
skrendančiam lėktuvu pama
rio link, teko matyti skaudą 
vaizdą, kurįpaliko 1967 metą 
rudens audra. Sako, ji su
naikinusi vos ne ketvirtadali 
pajūrio ir Žemaitijos mišką. 
Ar ir ši žaizda sėkmingai 
gyja?

- Tokios audros, kokia 
praūžė tą atmintiną spalio 
naktį, vargu ar būta per 
pastaruosius kelis šimtme
čius. Suprantama, ir žalą ji 
padarė sunkiai Įkainojamą. 
Kelias žiemas pajūrio miš
kuose dirbo mišką ūkią bri
gados vos ne iš visos Lietu
vos, talkininkavo kūlūkiai. 
Teko iškirsti apie 5 milijo
nus kietmetrią vėjavartą ir 
sausuolių. Tuo iš esmės 
sutvarkėme mišką sanitari
nę būklę;.

Audros paliestuose plo
tuose kasmet apsodiname 
želdiniais 4000 hektarą - 
tris kartus daugiau, negu 
anksčiau. Čia iki minimumo 
sumažinome kirtimus, ker
tame tik labai išretėjusius 
medynus, kruopščiai ugdome 
jaunuolynus. Tačiau miškas 
auga dešimtmečius, todėl 
padarytos žaizdos, nors ir 
apgydytos, dar ilgai bus aki
vaizdžios.

- Ekonomistai jau nustatė 
žemią vertę. Sako, dabar 
ruošiamasi tai padaryti ir 
su vandenimis. O kada ateis 
eilė miškams?

- Sis tas daroma ir pas 
mus. Užpernai mokslininką, 
bei mišką ūkio specialistą 
grupė pradėjo ruošti miško 
fondo žemią Įvertinimo me
todiką. Ji bus patikrinta 
Šilutės miško pramonės 
ūkyje. Darbą planuojama 

užbaigti 1975 metais, Res
publikoje jau daug metą ti
riami miško dirvožemiai. 
Tikimės šiuos duomenis pa
naudoti miško žemią Įverti
nimui. Po to ateis eilė ir 
išsamiam mišką kadastrui.

- Ąžuolas. . . Sunku Įsi
vaizduoti lietuvišką mišką 
be ąžuolą. Gerai, kad ąžuo
lus saugome, iškilus pavo
jui - ir gelbstime. Bet 
ąžuolyną turime nedaug. 
Kodėl taip yra?

- 1937 metais ąžuolynai 
tesudarė 1,3 procento, o 
1945-aisiais - jau tik 
0,8 procento viso mišką 
ploto. Susirūpinta buvo ne 
juokais. Išskyrėme specia
lias augimvietes, pradėjome 
daugiau veisti ąžuolo želdi
nių. 1952 metais ąžuoliukus 
pasodinome 2,000 hektarų 
plote, po to dar visą penk
metį sodinome po 2,000-2,- 
500 hektarų. Globojame 
ąžuoliukus ir ugdomaisiais 
kirtimais. O ąžuolynų prak
tiškai mažai tepadidėjo, jie 
teužima 23,000 hektarą, arba 
vos 1,2 procento viso miškų 
ploto. Kodėl? Kiškiai bei 
stirnos yra jauną, o brie
džiai - ir paaugusių ąžuoliu
ką priešai.

- Pastaraisiais dešimt
mečiais respublikos miš
kuose atsirado naują medžią 
rūšią. Pavyzdžiui, plačiai 
prigijo maumedžiai. Ar ir 
toliau panašiu keliu numa
tome turtinti miškus? Ko
kios medžią rūšys tokiu at
veju turėtų didžiausią per
spektyvą?

- Maumedis sparčiai auga, 
duoda daug medienos. Užtat 
jis taip greit ir prigijo. 1948 
metais maumedynų buvo 26 
hektarai, dabar jų - 600. 
Augintume daugiau, bet prl- 
trūkstame sėklų. Todėl ku
riame sėklines plantacijas.

Be maumedžio, nedide
liuose plotuose įveisiame 
kėnio, tuopos, pociūgės, dy
giosios eglės, riešutmedžio 
ir kitą medžių rūšis. Ta
čiau šie medžiai didesnės 
ūkinės reikšmės neturi. 
Užtat pagrindinį dėmėsi 
skirsime vietinių rūšių se
lekcijai.

WASHJNGTONAS. Šiais 
metais kasyklose jau žuvo 
102 mainieriai, skelbia uni
jos organas.

Rudenį, kai Į aruodus būna supilti grūdai, kai laukuose 
sumažės darbų, Pasvalio rajono “Atžalyno” kolūkio žem
dirbiai gražiu žodžiu pagerbs tuos, kas sėjo, augino, o 
vėliau piovė ir kūlė brandų šių metų derlią. Geriausiems 
traktorininkams, kombainininkams, kitiems ūkio mechani
zatoriams bus Įteiktos vertingos dovanos, kelialapiai ilsė
tis kurortuose.

Bet iki rudens dar nemaža laiko, o ir darbų netrūksta. 
Užbaigę piūtį savajame ūkyje, atžalyniečiai išskubėjo pa
dėti kaimynam^. Tad ir pirmieji padėkos žodžiai už gerą 
darbą buvo tarti Čia pat lauke, prie mašiną.

NUOTRAUKOJE: už gerą darbą kolūkio pirmininko 
pavaduotojas J. Vinkėlis apdovanoja varpą vainiku geriau
siąjį kombainininką Stasį Simbėlį. Jo draugams (kš kai
rės Į dešinę) K. Kvašiui, A. Valiūnui, J. šivickui, J. Va
leikai, .K. Dainiui, A. Slavinskui ir J. Kruopini atiteko 
ąžuolo lapą vainikai. Šie apdovanojimai, taip pat pinigi
nės premijos tapo tradicija Pasvalio rajono “Atžalyno” 
kolūkyje. a. PALIONIO nuotrauka

Įvairios žinios
NEW YORKAS. U. S. Steel 

korporacija 1972 metų tre
čiame ketvirtyje padarė 
pelno 182.5% daugiau kaip 
pirmiau. Bet vis tiek nutarė 
pakelti plieno kainą nuo $2 
iki $12 už toną.

•
CHICAGO. Smarkiai ly

jant keletas šimtų advokatą 
ir teisią studentą piketavo 
federalini pastatą, reikalau
dami Nixono rezignacijos ar 
atstatymo. t

NASHVILLE, Tenn. Tele
vizijos komikas David Ake- 
man, “Hee Haw” vaidinime 
vadinamas “Stringbean” ir 
jo žmona rasti ją namuose 
nušauti. Policija sako, kad 
tai esąs plėšiką darbas.•

OTTAWA. Daugiau kaip 
200 kanadiečių turčią 1972 
metais nemokėjo taksą. 
Tarp ją yra keturi milijo
nieriai. Tuo pačiu metu 
265,000 pensionierią mokėjo 
taksus. •

BELFAST, Siaurės Airija. 
Kataliką rajone 7 bombą 
sprogimas sugriovė 5taver- 
nus ir sužeidė 13 žmonią. 
Tai esąs protestantą darbas 
prieš katalikus.

BOSTONAS. Jaunąją Dar
bininką Išsilaisvinimo Są
jungos kandidatė Bonner- 
Lydns gavo 20,616 balsus 
mokyklą komiteto vietai. 
Tik 4,000 balsą tetrūko iš
rinkimui.

•

TORONTO. Kanados Dar
bo Kongresas su 1,800,000 
narią nusitarė boikotuoti 
kavą ir arbatą, atvežtą iš 
Angolos, kurią Portugalija 
kontroliuoja.

Švedas Bengtas Bergsenas 
iš Geteborgo atėjo Į polici
jos skyrių ir pasiprašė. . . 
suimti. Mat, susijaudinęs 
jis sviedė savo žmonai J 
galvą. . . keptuvę. Į poli
cijos skyriaus viršininko 
klausimą, ar žmona be są
monės, jis atsakė: “Ne, 
dėl to aš ir nedrįstu grįžti 
namo”. •

Amerikiečių bakteriologai išty
rė popierinių pinigų ir monetų 
užterštumo laipsnį. Pasirodė, kad 
13"/o monetų ir 42°/o popierinių 
pinigų yra įvairių ligų sukėlėjų — 
mikrobų nešiotojai. Iš jų daugiau
sia žarnyno ligų mikrobų ir sta
filokokų, kurie sukelia odos pū
linius. Smulkūs pinigai dar labiau 
užteršti. Todėl bakteriologai siū
lo nelaikyti kišenėse daug smul
kių monetų, plauti rankas, parė
jus iš parduotuvės, neduoti vai
kams pinigų ir taupyklių.
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Penktadienis, Lapkričio (November) 23, 1973

"LAISVĖS" VAJUS
. GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

Punktai

LAISVE 5-tas puslapis

Connecticut vajininkai ...................................................6,443
Brooklyn vajininkai ................ . 2,670 
S. Rainard-G. Shimaitis, Brockton, Mass................... 2,201
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...................  1,756
E. Repšienė, So. Boston, Mass. ........... 1,692 
Miami, Fla. - A. Švėgžda ir V. Bovinas.................... 1,438
St. Petersburg, Fla. - P. Alekna................................ 1,398
New Jersey vajininkai .................................................. 1,308
Philadelphia vajininkai............. ................................... 1,034
Baltimore, Md. - J. Stanienė......................  986* ♦ *
A. Račkauskienė - M. Sametis, Haverhill, Mass. . . 772 
Kanados vajininkai.........................   646
J. K. Alvinas, Detroit, Mich................................  584
M. Uždavinis, Norwood, Mass. ........... 558
A. Shupetris-S. Penkauskienė, Lawrence, Mass. . . 494 
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.................................... 492
Long Island vajininkai.........................................  472
V. Sutkiene-V. Trask, Oakland-San Francisco, Calif. 316 
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass.......................... 308
Rochester, N. Y...................................   . 242
Binghamton, N. Y. ....................................................... 236
S. Puidokas, Rumford, Me. .........................................   218
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa............................   196
R. Stakėnas, Scottsville, Mich................................... 152
L. Tilvikas, Easton, Pa...................................  76
Chicago, Ill.........................................................  42

Po $1.00: J. Andrus ir E. Jackim ....... 2.00
E. Repšienė iš So. Bostono prisiuntė $380, iš kurių $275 

aukomis: A. L. Piliečių Klubas, So
H. Tamašauskienė, Hingham . .
Lietuvis iš So. Boston . . . . .
P. Žukauskienė, Westwood . 0 .
E. Repšienė, Dorchester . . . <
N. Grigaliūnienė, Watertown . c
A. Gricienė, Cambridge . . . .

Po $1.00: H. Zinskienė, J. Dovidonis, H. Zeko- 
nienė, A. Mathus, Steve Einingis ir C. Yuška.

S. Rainardas iš Brockton, Mass.,prisiuntė$184 
$71 aukomis: LLD 6 kp. . .

Elsie Zalesky 
J. Stočkus o o 
V. Belkus c -

Boston $200.00
20.00
20.00
10.00
10.00
6.00
3.00

, iš kurių

Tai toks mūšy vajininkų stovis iki pabaigos lapkričio 13 d.
Smagu matyti naujai įstojusius vajininkus iš Rochester, 

N. Y., iš Scottsville, Mich, ir iš Chicagos. Sveikiname.
* * *

Su naujomis prenumeratomis pasirodė S. Rainardas iš 
Brocktono su 3, Jonas Lazauskas, iš Brooklyno su 1, J. 
Ciurlienė iš New Jersey su 1, J. K. Mažukna iš Pittsburgh 
su 1. Taipgi reikia pasididžiuoti, kad vajininkai gražiai 
prisiunčia ir aukų, o tas jų punktus pakelia.

Connecticut vajininkai tikrai smarkiai pradėjo darbą ir 
dar vis tęsia jį. Hartfordo moterys, W. Kazlau ir L. But
kevičienė dirba ypatingai daug, o jas vejasi Waterburio 
M. Svlnkūnienė ir Bridgeport© M. Arisonas. Bravo, Con- 
nectucut!

Brooklyniečiams, Grybui ir Bernotui, atėjo į pagalbą 
Jonas Lazauskas ir A. Rainienė. S. Rainardas palaiko 
Brocktono garbę labai gražiai, o E. Repšienė So. Bostono.

Floridiečiai, mano manymu, dar tikpradeda įsisiūbuoti - 
ypatingai Miami. Povilas Alekna St. Petersburg© jau smar
kiai dirba, bet tikimės daugiau iš jo.

* * *
Ant blankų pasidarbavo sekami:

A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill, Mass., pri
siuntė $218 surinktų sekamai:

Paul ir Teklė Niukas, No. Andover, Mass. $100.00
P. M. Karpavich, Nashua, N. Y. .... . 50.00
A. Navickas, Haverhill, Mass............. ... . 21.00
W. A. Račkauskai, Haverhill, Mass. . . . 15.00
J. A. Kodls, Lawrence, Mass.................... 11.00
M. Sametis, Haverhill, Mass......................  10.00
R. Šileikis, Haverhill, Mass....................... 6.00
L. Stadalnikas, Lynn, Mass.......................... 4.00
P. Galinis, Lawrence, Mass. ....... 1.00

Toronto, Kanados, LLD kuopos pasidarbavimu surinkta 
$42. Aukojo:

Petras Bepirštis......................  $12.00
S. Karvelis.........................    5.00
K. Kilikevičius .............................................. 5.00
J. Žukauskas...................   5.00
A. Dzemeika................................................  2.00
Ch. Morkūnas............................................. 2.00
M. Paužienė ................................................. 2.00
T. Rimdžius..................................  2.00
A. Daukantas . .......................................... 2.00
B. Žukauskas............................   2.00
Z. Janauskas......................   2.00
J. Kiškūnas................................................ 1.00

Antanas Marozas iš Bridgeport, Conn, prisiuntė $27.
Aukojo: Am. Mureikienė, Milford, Ct............. $20.00
Po $1.00; V. Kajeckas, Bridgeport, Connecticut,

M. Arison, Fairfield, Conn.; bridgeportiečiai
K. Yuknis, Am. Strepeikienė, A. Strepeikis, 
M. Valacka ir A. Marozas.

Iš Chicagos J. K. Stalioraitis prisiuntė $20, suaukota se
kamai:

Paul Maselis............. $8.00
J. K. Stalioraitis . . . 8.00

Po $1.00; Adella Bacevich, Frank Lucas, J. Bubelsky, 
ir J. Nagreckas.

* * *

Iš Miami, Fla., V. Bovinas prisiuntė $441-45 už prenume
ratas ir $396 aukomis: 

LLD 75 kuopa . . . ...............................$200.00
Laisvietls iš Miami ....................................... 100.00
Ch. A. Aimontai, Hollywood, Fla................. 21.00
J. Balčiūnas . .........................  11.00
V. M. Bovinai............................................. 10.00
J. S. Sukaičiai............................   5.00
E. Vitartlenė............................................. 5.00
St. Grublin ............................   5.00
E. Miller................................................... 5.00
V. J. E. Stankai ............................................. 5.00
A. Bečienė . ............................................   . 5.00
W. Mikulėnas.........................................  5.00
J. Smalenskas .........................................  5.00
A. Palskis ......................   5.00
P. Urbonaitė .......................................................5.00
J. V. Zutrai . . ............................................. 2.00

ir jaunatviškos energi jos pa
žangioje veikloje.

V. Bunkus supažindino po
būvio dalyvius su klubo 
stambiausiais rėmėjais ku
rių nuotraukos matosi ant 
lentos, ir garbės nariais. 
Taipgi pranešė, kad “Lais
vės” administratorė ir LLD 
Centro sekretorė Ieva Mi- 
zarienė paaukojo klubui $100 
ir tapo garbės nare. Daili
ninkas Pranas Mockapetris, 
45 kuopos ir klubo narys, 
padovanojo keturius pieši
nius, kurie puošia mūsų sa
lės sienas. John Maracich 
pagamino ir padovanojo klu
bui sakyklą ir knyginyčią, 
Salėje nuskambėjo jiems pa
dėkos aplodismentai.

Dainos Mylėtojų Choras, 
Adelės Pakalniškienės vado
vybėje, padainavo kelias 
liaudies dainas lietuviškai 
ir vieną angliškai. May Ga- 
brėnienė padainavo dvi dai
nas - “Pilki kelialiai” ir 
“Ieva žalioji”. Jai pianu 
akompanavo Walteris Žukas. 
Pabaigai Dainos Mylėtojų 
Choras padainavo Floridos 
pensininkų himną.

Svečiai gausiai plojo pro
gramos pildytojams.

Klubo prez. V. Bunkus šir
dingai padėkojo visiems, kuo 
nors prisidėjusiems prie 
šios nepaprastai gražios 
puotos. Taipgi dėkojo šei
mininkėms už svečių pa
vaišinimą skaniais pietais. 
Toliau sekė muzika, šokiai 
ir/' susipažinimas su sve
čiais.

Cleveland, Ohio
ŽUDĖ PASIPELNYTI; 
APSIRIKO

Prieš metus H. Thomas 
Hoffman, 24 m. a., nužudė 
savo tėvus ir padegė jų kūnus 
ir kartu triobą. Bet ugnis 
užsigesino ir nedaug nuosto
lio padaryta namui. Rasti 
negyvi Hoffmano tėvai. Ap
linkybės susiejo ant sūnaus, 
pirmas teismas nesurado 
kaltu, bet antru kartu rastas 
kaltu ir nubaustas kalėti 40 
metų.

Tikėtasis turtas (apie virš 
$100,000), žmogžudystės 
priežastis, veikiausiai pa
teks jo 5 metų dukrelei ir 
giminėms. Pražūtingas pro
tavimas ir skolos privedė 
prie tragedijos.

I J. P.

Saugus, Cal.
mirė
NIKODEMAS MOCKUS

Spalio 26 dieną nelaboji 
mirtis nuskynė gyvybę dar 
vieno mūsų tautiečio. Niko- 
demas-Nick Mockus mirė 
sulaukęs 87 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje.

Liko nuliūdime žmona 
June, duktė Patricia, žentas 
Tom Weersing. Velionis 
buvo pažangietis, .prieš 50 
metų sutvėrė SLA 75-ąją 
kuopą ir per ilgą laiką buvo 
jos raštininkas. Skaitė‘‘Vil
nį ” ir “Laisvę”. Gyveno 
toliau nuo Los Angeles, 9901 
Sierra Highway.

K. A. URNEZYS

St. Petersburg, Fla.
Lapkričio 10 dieną įvyko 

iškilmingas LSC klubo ati
darymas. Svečių susirinko 
arti trijų šimtų, vos sutilpo į 
salę. Iš Miami atvyko trys 
pilnos automašinos.

Prieš 12 valandų klubo 
prezidentas V. Bunkus pa
prašė svečius, kurie pagei
dauja, ateiti prie namo di
džiųjų durų, kur įvyks salės 
atidarymo ceremonijos. 
Buvo perkirpta juosta. Tą 
padarė gerbiamas advokatas 
Dominic Amadio, kuris 
mums patarnavo įsigyti ši 
namą.

Po trumpų ceremonijų visi 
sugrįžo į salę. Pirmiausia 
buvo pakviesta prie garsia
kalbio Adelė Pakalniškienė. 
Ji padainavo Amerikos him
ną. Po to buvo pateikti pie
tūs. Visiems sočiai paval
gius, V. Bunkus sveikino 
svečius lietuviškai ir angliš
kai. Dėkojo už gausų atsi
lankymą. Pristatyta Aldona 
Aleknienė taipgi pasveikino 
svečius - iš toliau ir vieti
nius. Taipgi Aldona perskai
tė sveikinimus nuo miamie- 
tės solistės Onos Stelmokai- 
tės ir nuo niujorkiečio daili
ninko Robert Feiferio. Taip
gi priminė, kad šis plakatas, 
piešiantis mūsų salę, išda
bintas lietuviška juosta, yra 
darbas dailininko Feiferio. 
Salėje pasigirdo griausmingi 
aplodismentai.

Programa ėjo toliau. Va
lys Bunkus pirmiausia per
statė kalbėtojus. Kalbėjo šie 
asmenys: Advokatas Ama
dio, miamiečiai Mille Can- 
ceris, inžinierius Gabrėnas, 
Jonas Milleris ir Tille Lu- 
kienė. Buvo svetys ir iš 
Tarybų Lietuvos. Tai Juozas 
Jasevičius, iš Pasvalid ra
jono, kuris vieši pas savo 
sesutes New Mexico valsti
joje. Jis irgi buvo pakvies
tas pakalbėti.

Visi kalbėtojai sveikino St. 
Petersburg© pažangiuosius 
lietuvius už didelį jų ryžtą 
įsigyti šią pastogę. Sis na
mas mums reikalingas pa
laikyti pažangią veiklą, or
ganizacijas, spaudą ir lietu
vybę. Kalbėtojai linkėjo vi
siems sveikatos, džiaugsmo

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio 1 dieną, 
3 vai. po pietų, toje pačioje 
salėje. Be kitų reikalų, rei
kės išrinkti kuopos valdy
bą sekamiems 1974 metams. 
Todėl kviečiami visi nariai 
atsilankyti į šį susirinkimą.

VALDYBA

$50.00
11.00
3.00
2.00

Ant. Bilunas, Go

ZITA MAŽEIKAITE

o
Po $1.00: S. Valančius, C h.

Skerston, ir M. Budrik.
Jadvyga Ciurlienė iš Pattenburg, N. Jo prisiuntė $100, iš 

kurių užmoka $21 už dvi prenumeratas ir aukoja $79 fondui.
Iš Hartford, Conn., V. Kazlauprisiuntė nuo Laisvės Choro 

ir Moterų Klubo koncerto $206 ir dar pridėjo nuo M. Rauli- 
naitienės $21, nuo O. ir G. Silks $20ir nuo J. ir V. Kazlau 
$20. Viso . o . $267.

■ Povilas Alekna prisiuntė iš St. Petersburg, Fla., $354- 
$42 prenumeratomis ir $312 aukomis:

$300.00
11.00

. 1.00

Biron.,

LLD 45 kp. e o 
M. Steinys . . . 
Walter P. Kelly o

Per M. Arison, Fairfield, Conn, gavome $32: 
J. M. Strižauskai . . $25.00 
A. Mureikienė . . . 6.00
M. Valatkienė . „ . 1.00

Iš Detroito, J. K. Alvinas prisiuntė $63:.' 
$50.00 

. 6.00 
. 6.00 

1,00

J. Uo (detroitietis) 
Helen Lyben . 
Jonas Saulėnas
J. K. Alvinas o

o . $5.00
0 o ' 2.50

1.00

o o

J. Strich iš Kenosha prisiuntė $8.50:
A. J. Strich .
A. L. Borden
Alex Lisneck

R. Stakėnas iš Scottsville, Mich., prisiuntė aukomis $22:
R. M. S taken ai . . .
P. M. Smalsčiai . .
Marcelė Klastow 0 .

* * *

$10.00
6.00
6.00

Nuo kitų gauta:
Per “Laisvės” koncertą, lapkričio

(aukotojų vardai “Laisvėje” lapl 
Lucy Janis, Portland, Ore. . o . . . . . . 
Marytė Riskevičienė, Brooklyn, N. Y. . . 
Antanas Globičius, Wilkes Barre, Pa. „ . 
Karolis Benderis, Woodhaven, N. Y. . . . 
Per S. Rainard, Brockton, Mass, (vardai 

korespondencijoj) . . . o . . . . . . . . 
K. Genys, Scranton, Pa. 
D. Galinauskienė, Queens Village, N. Y. 
V. Bulienė-Lumbienė, Rochester, N. Y. 
Velionio Petro Višniausko-Jono šeima,

Brooklyn, New York . . . . . 
LDS 55 kpo, Cleveland, Ohio, per 
Cleveland© Moterų Klubas, per J, 
Juozas Petraus, Cleveland, Ohio 
Vincas Ruginis, Waterbury, Conn 
Joana Grigas, Hot Springs, Ark. 
G. Savage, Rochester, N. Y. . u , 
Frank Kontenis, Rochester, N. Y. 
Alex Lugauskas, Northport, N. Y. 
Frank Ivan, Roslindale, Mass. . 
M. Sarpalus, West Frankfort, Ill. 
Joseph Simel-SimeleviČius, Colts Neck, 
J. M. Ulozai, Waterbury, Conn. . 
Stanley Petronis, Athol, Mass. .
J. Bujaučius, Manchester, Conn. 
Draugė, Woodhaven, N. Y. , . . . 
Daratėlė (Yuden) Murelienė, Warminster, 
Petras Pajuodis, Toronto, Canada . 
B, Makutėnięnė, Roselle Park, N. J. 
Ida Ablazienė, Water town, Conn 
Anelė Dočkus, Cicero, Ill. . 9 .
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y
Po $1.00: Peter J. Martin, Warrendale, Pa.; Emma

Pabarčius, Pittsburgh, Pa.; Mrs. Chas. Stukas, 
Plaistow, N. H.; K. P. Podkapas, Fitchburg, Mass.;
A. Usevige, Rochester, N. Y.; 

'4: *

Per šį laikotarpį aukų gavome $4,292.50. Iki šiol fondui 
surinkta $9,594.

Dėkojame visiems
ADMINISTRACIJA

d.

o u o 
tilpo

$2,068.00
71.00
50.00
40.00
31.00

22.00
15.00
11.00
10.00'

Pajūrio motyvai
Tylu.
Net keista.
Jura lyg stiklas.
Kažkur tolumoj
laivų duslus ūbavimas girdisi.

Aš viena —■ 
ištuštėjusiam pajūry 
ant supūstos 
smėlio kopos prisėsiu. 
Iš atminties išplauks 
senos sakmės, legendos, 
akimirką 
tapsiu Neringa, 
laukiančia Naglio.

Kvepia žuvim, 
kai saulę lyg tinklą 
į jūrą nuleidžiam,

ant smėlio susėdę senukai 
spėlioja rytdienos orą 
ir geria pušų aromatą,

mano pėdas užplauna banga, 
akimirką užsimirštu, iš kur

atėjau,

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

dą, prašome aplankyti ir mūsų miestą. Čia yra 
įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai įvyksta kiekvieną 
šeštadienį - pietūs 12 vai., o vėliau šokiai ir 
draugiški susipažinimai. Taipgi, reikalui esant, 
suteikiame informacijas norintiems apsigyventi4 
mūsų apylinkėje.

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

o o a o o

J. Petraus
Petraus 0

o

a.

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

9.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje

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

Prez. Nixonas paskyrė senatorių Wm. B, Saxbe nauju ge
neraliniu prokuroru, o advokatas Leon Jaworski paskirtas 
nauju Watergate prosekiutoriu.

PATAPKITE LDS NARIU

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

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

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

mi į

LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaminacijos.

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

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

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

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

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

Dėl platesnių informacijų kreipkitės i LDS kuopi] 
savo mieste arba i LDS centra sekamu adresu:
ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS

104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 11417



G-tas puslapis LAISVE Penktadienis, Lapkričio (November) 23, 1973

Sveikiname su 60-ąja 
vedybine sukaktimi

Koste ir Jonas Rušinskai

šių metų lapkričio 29 die
ną pažangiojo judėjimo vete
ranams Kastulei ir Jonui Ru- 
šiaskams sukako 60 metų jų 
vedybinio gyvenimo. Nedaug 
žmonių sulaukia tokių gar
bingų sukakčių, tad šia proga 
norisi pasisakyti plačiau 
apie draugus Rušinskus, ku
riu vardas labai artimas ne <
tik newyorkieciams, bet ge
rai žinomas ir visose JAV 
pažangiose lietuvių kolonijo
se.

Kastulė Rugieniūtė ir Jo
nas Rušinskas užaugo maža
žemių šeimose, Rūdos kai
me, Gižų valsčiuje, Vilka
viškio apskrityje. Kartu 
užaugo tam pačiam kaime, 
kartu dirbo kaimo talkose, 
linksmindavosi vakaruškose 
ir sekmadieniais, kaip visas 
kaimo jaunimas, susitikda
vo Gižuose ant “švento
riaus”.

Atrodo, kad jų šridyse ru
seno meilė jau nuo jaunų die
nų. 1913 metais juodu susi
tarė išvažiuoti į Škotiją lai
mės ieškoti. Apsigyveno 
Glasgow mieste, apsivedė, 
ten gimė du sūneliai ir viena 
dukrelė. Ketvirta dukrelė 
gimė jau Amerikoje.

Škotijoje, Jonas dirbda
mas per aštuonerius metus 
anglių kasyklose, pažino 
sunkų darbo žmogaus gyve
nimą. Nesitenkino tylėjimu, 
ieškojo tiesos spaudoje, pra
dėjo skaityti socialistini 
laikraštį “Rankpelnis”, kurį 
tuo tarpu redagavo Vincas 
Mickevičius-Kapsukas. Ta
čiau laikams pablogėjus, 
1921 metais Kastulė ir Jonas 
Rušinskai su trimi mažame
čiais vaikučiais atvyko į 
Ameriką tolimesnės laimės 
ieškoti. Čia ir vėl juodu su 
šeima apsigyveno anglių ka
syklų apylinkėje, tarp lietu
vių, Minersville, Pensylva- 
nia.

Gyvedami Anglijoje, drau
gai Rušinskai jau įgavo pir
mąjį socialistinį supratimą, 
tad atvykę į Ameriką, jie 
tuojau įsijungė į pažangiųjų 
darbininkų judėjimą. Jo
nas įsirašė į anglakaslų uni
ją ir abudu stojo j Lietuvių 
Literatūros Draugiją. Ang- 
lakasių unijoje Jonui teko 
kovoti prieš unijos biurokra-

gyvena Coney Island, Brook
lyn. Turi gražų butą, iš ku
rio žiūrint pro langą, matosi 
graži Atlanto panorama.

Svarbu, kad žmogus su
pranta save ir moka gaires 
nukreipti taip, kad apart kas
dieninio gyvenimo rūpesčių, 
jis suranda laiko įsijungti į 
visuomeninę veiklą. Tokie 
žmonės yra Kastulė ir Jonas 
Rušinskai.

Jonas per ilgą laiką buvo 
Lietuvių Kooperatyve s Spau
dos Bendrovės direktorių 
pirmininku. Išėjęs į pensi
ją, jis dirbo “Laisvėje” prie 
ekspedicijos. Tiktai sveika
tai pašlijus jis buvoprivers-
tas pasitraukti iš darbo. 
Apart to, jis buvo veiklus 
“Liaudies Teatre”. Daug 
vaidino, daug svarbių vaid
menų atliko. Kiek man teko 
su Jonu vaidinti, niekuomet 
nepasitaikė susikirtimų, ne
malonumu. Jonas visuomet <
buvo draugiškas, sutaria
mas. O tokiais atvejais ga
lima pažinti žmogaus būdą. 
Nepamiršiu, kuomet vaidi
nome B. Dauguviečio ugnin
gąją dramą “Pergalė”. Jo
nas suvaidino Labučio rolę. 
Visi sąstato aktoriai atsida
vusiai ryžosi atlikti savo 
vaidmenis, pergyvendami tą

tiją. Reikia pabrėžti, kad 
tuomet tarp darbininkų ir 
darbdavių buvo aštrių kovų 
laikotarpis ir daugelis pa
žangiųjų lietuvių, laikyda
miesi savo įsitikinimų, nu
kentėjo, jų tarpe ir draugai 
Rušinskai.

Tais laikais Minersville 
draugią Rušinsku namai buvo 
organizatorių ir veikėjų sa
votiška atokvėpio vieta, kur 
jie gaudavo poilsį ir šiltą 
draugišką prieglobstį.

Sumažėjus darbams ir 
anglių kasykloms užsida
rius, 1937 metais draugai 
Rušinskai atvažiavo į New 
Yorką. Čia Jonas visą laiką, 
iki pensijos, dirbo prie dide
lių namų prlžiūrėjimo(buvo 
.superintendantu). O dabar 
Kastulė ir Jonas Rušinskai

vaizduojanti dramoje karo 
laikotarpi, kuomet hitleri
ninkai teriojo Lietuvą . . .

Išdirbus anglių kasyklose 
25 metus ir per tiek metu 
prikvčpavus angliniu dulkiu, 
darbininkas geros sveikatos 
neturės. Tas pat atsitiko ir 
su Jonu Rušinsku. Pasta
raisiais metais jis jau neturi 
jėgų atvažiuoti i parengi
mus. Tik namuose vaikšti
nėja. seka .pasaulinių įvykių 
eigą, skaito spaudą, domisi 
pažangiųjų lietuvių veikla ir 
ją remia.

Siu metų liepos 20 dieną 
Jonas Rušinskas atšventė 
savo 80-ąjį gimtadienį. 
Reiškiame jam pagarbą už 
nuveiktus darbus ir linkime 
geriausios sveikatos ir sėk
mes asmeniniame gyvenime.

Kastulė Rušinskienė irgi 
atrado laiko darbuotis vi-

NEW YORKO
NAUJIENOS
Baigė streiką 30.000 ligo

ninių tarnautojų su 6% algos 
pakėlimu ir darbo valandų 
sutrumpinimu.

“Daily News” streikieriai 
išsikovojo nemažą algų pa
kėlimą ir darbo valandų pa
gerinimą bei kitus benefitus.

Vandalizmas siautėja ir 
kapinėse. Daugelyje kapinių 
vandalai išvarto antkapius. 
Vien tik New Mount Carmel 
kapinėse išvartyta apie 500 
antkapių.

suomeninėje veikloje. Gre
ta aibės darbų šeimoje, pri
žiūrint keturis vaikus, ji 
buvo aktyvi Aido Choro narė 
per virš 30 metų, ir dar 
dainavo keletą metų Aido 
Moterų Kvartete, tačiaugai- i 
la, kad jinai negali daugiau ; 
atsilankyti į Aido choro pa- ; 
mokas, nes važinėjimas va
karais jau nebeįmanomas ir 
pavojingas. Kastulė yra daug i 
vaidinusi choro perstatytose 
operetėse ir “Liaudies 
Teatro” atliktuose veikaluo- I 
se. Apart to, ji per ilgą i 
metų eilę eina LLD I-osios 
kuopos iždininkės pareigas. 
Abudu Rušinskai priklauso 
prie LDS I-mos kuopos ir
turi pareigas valdyboje.

Draugų Rušinsku vaikai 
išsimokslinę, turi gerus 
darbus. Tėvams neduoda jo
kių rūpesčių, dar jiems pa
deda, rūpindamiesi tėvelių 
sveikata. O penki anūkai ir 
penki proanūkiai suteikia 
Kastulei ir Jonui dideli< 
džiaugsmą.

Laisviečiai Kastulė ir Jo
nas Rušinskai pilnai verti 
visuomeninės pagarbos. Jų 
vedybinio gyvenimo 60 metų 
sukakties proga, linkime il
giausių metų ir geriausios 
sveikatos.

H. FEIFERIENE

Apie Aido Chorą
Si sekmadieni atsisveikin- < <

Sime su gerbiamu Edmundu 
Juškiu, kuris išdirbęs keletą 
metų Washingtone, Tarybų 
Sąjungos pasiuntinybės kon
suliniame skyriuje, grista į 
tėvynę. Šia proga, Aidas pa
dainuos keletą dainelių. Pa- < < 
linkėsime mielajam diplo
matui sėkmingos kloties.

Kiek teko nugirsti, tai 
Aidas neblogai pasirodė 
“Laisvės” koncerte. Dainos 
skambėjo gana gerai ir dar 
dedikavo vieną dainą Vil
niaus miesto 650-mečio pa
minėjimui. O mūsų aidietės, 
pasipuošusios savo gelsvo
mis uniformomis, švytrėjo 
kaip gintaras! . .

Aido choro garbės nariai 
aukojo: Geo. Stasiukaitis iš 
Fairview, N. J. - $10 ir Fr. 
Yakštys iš N. Y. - $5. Dė
kotame.

Sugrįžusios iš kelionės po 
Jugoslaviją, mokytoja Mild
red Stensler, Tessie Stoč- 
kienė ir Adelė Lupševičienė 
atrodo labai patenkintos. 
Keliaudamos kaip turistės, 
jos ten pamatė įdomių vieto
vių, susipažino su tautos gy
venimo būdu. Parsivežu- 
sios įvairių skanumynų, dar 
pavaišino ir aidiečius. Šir
dingai dėkojame.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, Aidas rengia 
Naujųjų Metų sutikimą, kuris 
įvyks Laisvės salėje. Iš
rinkta labai gera komisija 
iš Natalijos lešmantienės, 
Jono Lazausko ir Jono Gry
bo. Bet apie tai yra dar 
pakankamai laiko pasisakyti 
vėliau, tik noriu priminti, 
kad Aido prieteliai žinotų ir 
dar praneštų kitiems.

H. F.

Grįždama iš Maskvos, kur ji dalyvavo Pasauliniame 
Taikos Jėgų Kongrese, mūsų veikėja Ksavera Karosienė 
buvo savaitei apsistojusi ir Tarybų Lietuvoje. Čia vienas 
iš jos daugelio susitikimų vaizdelis. Iš dešinės į kairę: 
Žurnalo “Tarybinė Moteris” redaktorė Birutė Boreišienė, 
Lietuvos TSR Užsienio Reikalų ministro pavaduotoja Leo
kadija Diržlnskaitė, amerikietė Julia Andrulienė ir Lietu
vos Komunistų Partijos pirmasis sekretorius Antanas 
Sniečkus.

Pietūs - išleistuvės Pramogų Kalendorius

Du policistai gavo 18 metų 
kalėjimo už narkotikų agen
tų apsaugą, kyšių ėmimą ir 
plėšininkavimą.

Policija rado Central par
ke nužudytą gemblerį ir 
Brooklyno Borough parke 
taipgi nužudytą kitą gemb- 
leri.

Sužinota, kad keletą metų darbavęsis Washingtonc Tary
bų Sąjungos ambasados konsuliariniame skyriuje ir dauge
liui Amerikos lietuvių gerai pažįstamas Edmundas Juškys 
mūsų šalį apleidžia ir grįžta i tėvynę. Jam ruošiamos 
išleistuvės smarkių pietų su vaišėmis formoje. Įvyks 
Laisvės salėje sekmadienį, lapkričio 25 d. 1 valandą.Vie
tos užteks visiems. Visi kviečiami dalyvauti.

RENGĖJAI

V. IR V. BUNKAI

(spūdžiai iš New Yorko
Prieš tris metus iš New 

Yorko persikėlėm gyyenti į 
St. Petersburgą, Fla. Atro
do, kad mes čia prigijom. 
Tačiau New Yorke taip ilgai 
gyvenus, ten liko mūsų drau
gai-draugės, su kuriais
kartu veikėm pažangiame ju
dėjime, dainavom Aido cho
re. Viskas taip mielas pri
siminimas. Taipgi ir arti
mųjų turime daug. Pasiil-

jeigu ji toliau bus gOm visų.
Ir štai spalio 16 d. mudu su 

| savo automašina patraukėm 
New Yorko link. Oras buvo 
gražus. New Yorką pasie-

I kėm podviejųdienųkelionės. 
Sekančios dienos ^vakarą

i Laisvės salėje vyko Aido 
j choro pamokos. Na ir mudu 
; buvome pakviesti. Kad pri- 
• siminus praeitį ir mudu bu-

Kongresmanas R .ngel ra- i vome pristatyti prie daina- 
portavo savo distriktui, kadĮvimo.
jis gavo apie 5,000 laiškų 
pasisakančių už Nixonoim
pyčinimą.

M an h a tt. a n o k r i m i n a 1 i n i a - 
me teismabutyje Wm, Spruill 
paleido du šūvius į Lois Ann 
Lockhart, paskui trečią šūvį 
sau suvarė. Abu ligoninėje 
kritiškoje padėtyje. Miss 
Lockhart skundėsi teismui, 
kad Spruill grasinęs ją už
mušti
priešinga su juo gyventi.

Komitetas kovai su fašiz
mu Čilėje buvo surengęs 
protesto demonstraciją prie 
Jungtinių Tautų pastato. 
Reikalavo sulaikyti Čilėje 
terorą ir atsteigti demokra
tines teises.

sfc - ■

Kolumbijos universiteto 
profesorius S. Melman kal
bėjo masiniame susirinkime 
už taikos išlaikymą pasau
lyje ir pasisakė už Nixono 
impyčinimą.

Reikia pasakyti, kad 
po Mildred Stensler vadovy- 

i be aidiečiu balsai skamba <
i gražiai. Po trumpų pamokų 
' aidiečiai paruošė vaišes, 
i Prie vaišių stalo pasidali- 
; nom įspūdžiais, pasikalbė- 
! jom. širdingai ačiū aidie- 
; čiams už priėmimą.
i Pailsiauti nebuvo laiko, 
i nes norėjome aplankyti mūsų 
i pažįstamas. Pirmiausia nu- 
'vykome į “Laisvę”. Perė- 
ijome per spaustuvę. Čia 
! Bill Malin darbavosi prie 
i įvairių darbų. Redakcijoje 
į radome dirbant Antaną Bim- 
bą, administracijoje - Ievą 

i Mizarienę. Kiek pasikalbėję 
i sakėm, kad pasimatysim vė- 
! liau.
I Po tuo pačiu stogu kitoje 
namo dalyje yra LDS centro 
raštinė. Užsukome ir pas 
juos. Raštinėje radome dir
bant sekretore Anne Yakštis <
ir Joną Siurbą. Pasikalbė- 

' jome kaip geri bičiuliai. 
| Tikrai buvo malonu su jais

5,000 Trans World Air- į pasimatyti ir pasikalbėti.
lines tarnautojų tebestrei-i Vieną vakarą mus pakvietė 
kuoja. Reikalauja atnaujinti j mūsų geri bičiuliai Bronė ir 
kontrakta, išsibaigusi 1972 i Walteris Keršuliai į savo 
m. liepos 31 d.. ' į rezidenciją Čia jau buvo

RE p J tikros vaišės. Buvo susi- 
| rinke daug mūsų pažįstamų. 
| Čia susipažinom su mielais 
svečiais Apolinaru ir jo ma
lonia žmonele Zinaida Sinke
vičiais. Apolinaras dirba 
“Moscow News” korespon
dentu Jungtinėse tautose. 
Dar jauni labai malonūs 
žmonės. Teko taipgi pasi
matyti su Vytautu Zenekvi- 
čium. Jis yra atvykęs su 
Tarybų Sąjungos delegacija į

Jungtinių Tautų asamblėjos’ 
sesijas.

IŽitą vakarą praleidom pas 
mūsų artimus draugus Nelę 
ir Povilą Ventus. Jie taipgi 
buvo sukvietę daug svečių. 
Ventai visuomet moka pui
kiai priimti svečius. Taipgi 
svečiavomės pas Eleną ir 
Petrą Siaurius, pas Juliutę 
ir Joną Lazauskus, pas Ve
rute ir Prana Budrionius.

< c

Aplankėme Onutę ir sergantį 
jos vyrą Vincą Čepulius. 
Onutės gyvenimas tikrai ap
gailėtinas dėl jos vyro ligos. 
Pas visus buvome nuošir
džiai priimti ir pavaišinti, 
širdingai dėkojame visiems 
ir linkime atvykstant pas 
mus paviešėti.

Taipgi esame dėkingi sa
viesiems - Valiaus broliui 
Alfonsui ir brolienei Sienu
tei, pas kuriuos mudu buvo
me apsistoję. Jie mus nuo
širdžiai globojo. Dėkui bro
liui Vladui ir brolienei Kas
tulei Misiūnams už visokią 
mums paslaugą.

Iš laišką

and 
and 
you

Dear Friends of the Laisvės 
Paper and Aido Chorus:

On behalf of myself 
the Laisvės Choras 
friends we want to thank
All for the delicious Buffet 
dinner and friendly Hospita
lity.

We enjoyed the sing-along. 
We all had a good time.

Thank you All again.
Sincerely,
HELEN CARLSON 

Sec. of the Laisvės Chorus

Mirties bausmė 
visai uždrausta

i

Kapitalistiniame 
pasaulyje infliacija

Paryžius. Mėnesinis eko
nominės kooperacijos žur- 

i nalas pripažįsta, kad inflia
cija plečiasi visame kapita
listiniame pasaulyje.

Su 1972 metais produktų 
kainos pakilo Japonijoje 12%, 
Graikijoje - 15.4%, Islandi
joj - 20%, Ispanijoj - 12.5%, 
Vakarų Vokietijoje - 7.2%, 
Prancūzijoj - 6.7%, Angli
joj - 8.9%, Jungt. Valstijo
se - 7.5%.

DAKARAS, Senegalis. Af
rikos Vienybės Organizaci
ja, kurią sudaro 41 tauta, 
pasmerkė Portugalijos nele
galią okupaciją nepriklauso
mos Guinea-Bissau Respu
blikos dalies. Reikalauja pa
sitraukti iš okupuotų Afrikos 
žemių.

Washingtonas. Aukščiau
siasis teismas pripažino, 
kad New Yorko valstijos 
mirties bausmės įstatymas 
yra priešingas šalies kon
stitucijai ir tokiu būdu visai 
panaikintas.

New Yorko valstijos įsta
tymas leido mirtimi bausti 
žmogžudį, kuris užmuša po-

SACRAMENTO. Centrali- 
nės Kalifornijos viename 
name buvo nužudyti 9 žmo
nės, kitur rasta dar 9 už
mušti. Policija areštavo du 
iš kalėjimo pabėgusius ir 
kaltina juos žmogžudystėje.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius ppr laikraštį “Lais
vę.” Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus 
su vienu parašymu. Bet nedelskite — tuojau 
prisiųskite savo sveikinimus. Kaina * nuo $5.00. 
Kas norite didesnio formato tai $10.00.

Administracija

GRUODŽIO 9 DIENA

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

“LAISVES” 
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, lapkričio 27 d., 
2 vai. po pietų.

A. RAINIENE, SEKR.

28 metus su 
kulka petyje

Pasadena, Texas. - Čia 
Ernest Young, Antrojo pa
saulinio karo veteranas, iš
gyveno 28 metus su kulka 
dešiniajame petyje. Jis ją 
gavo, kuomet 1945 m. sausio 
16 dieną jo dalinys žygiavo 
pirmyn lemiame mūšyje va
diname “Battle of the 
Bulge”.

Bet štai spalio 13 dienos 
rytą jis ėmė ir tą kulką at- 
kosėjo. Pavalgęs pusryčius 
jis pradėjo smarkiai kosėti. 
Nuėjo į miegamąjį kambarį 
prigulti, bet dar smarkiai 
ir kosulys jį kankino. Ko
sėjo iki pradėjo iš burnos 
kraujuoti. Ir taip bekosant 
iš burnos išpuolė vokiečių 
snaiperio kulka.

Gydytojai Bayshore ligo
ninėje aiškina, kad kulka lai
kui bėgant nuslydus! į plau
čius ir iš ten kaip nors atsi
dūrusi brankito dūdelėn. Ir 
tas sukėlė dideli kosulį. < c

Kokių keistų atsitikimų 
pasitaiko mūsų pasaulyje.

J. KANCERIS

Our work, our lives
There isn’t any work in 

the world that can discredit 
a person. A person can dis
credit the job but work can 
not discredit a person. Peo
ple have to do everything 
that is necessary for our 
life and there shouldn’t be 
any kind of work we look 
down at. The important thing 
is that the person does what 
he or she is best at. Unfor
tunately in this society most 
of the people work to earn an 
income and are forced to do 
something just to make mo
ney. There is no choice. 
You take what you get, what’s 
needed, what pays. Persons’ 
talents have no chance to 
develop.

Many people at their re
tirement age turn to things 
they always wanted to do. 
But there is so little time 
left. Take for instance our 
beloved Vincas Andrulis. 
For many, many years he 
was working for Vilnis. It 
took all his time. His health 
failed with his age. For 
years he had a desire to 
start writing his memoirs, 
but never had a chance. Fi-’ 
nally when he did stop work- 
king and begun writing death 
took him away before he 
could finish it.

But at least he had the sa
tisfaction that all his life 
he had done something he 
wanted to do. He was a 
journalist, a speaker, an or
ganizer. He was our leader 
and loved by us for his dedi
cation and inspiration.

How much richer and ful
ler life would be if everybody 
can do the work they are 
best at.

Let us hope that our socie
ty changes and the dream of 
the people - “to each his 
own” comes true.

ILSE




