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A. BIMBA
Šios dienos “Laisvėje” ran

date pirmąjį Administracijos 
pranešimą apie vajaus eigą. 
Tai dar tik vajaus pradžia, 
bet labai graži. Neabejoju, 
kad su sekamu pranešimu 
vajaus žemėlapyje matysime 
jau daug daugiau kolonijų ir 
vajininkų su šauniais pasiro
dymais.

Jau ir pats prezidentas 
Fordas mums žada 1975 me
tams išaušus ne visai su 
infliacija susidoroti, bet tik ją 
sulėtinti. Ji tebekils, ji mus 
tebesmaugs, bet jau lėčiau, 
bet jau nebe taip skaudžiai.

0 dar gali nė to nebūti. 
Prezidento pasiūlyta Kong
resui dešimties punktų pro
grama kovai prieš infliaciją 
jos šaknų nė nekliudo. Jau 
dabar ja nusivylę net ir jo 
paties partijos žmonės.

Watergate skandalo “did
vyriai” Ehrlichmanas ir Hal- 
demanas reikalauja, kad pra
sidėjusi prieš juos byla būtų 
nutraukta. Jeigu jų lyderis, 
kurio jie tik valią ir įsakymus 
vykdė, kad jis būtų išrinktas 
prezidentu antram termini- 
mui, nėra nė traukiamas at
sakomybėn, tai kur protas, 
jie sako, “mus persekioti ir 
bausti?”

Reikia pripažinti, kad jų 
argumentas labai logiškas. 
Juk jie tebuvo Nixono pa
stumdėliai.

Pasirodo, kad buvusio pre
zidento ir jo San Clemente 
palociaus užlaikymas, prižiū
rėjimas ir saugojimas mums, 
taksų mokėtojams, tebeat- 
sieina apie du milijonus dole
rių į metus. Ar tikėsite, kad 
dar ir šiandien Nixonui tebe
tarnauja iš federalinio iždo 
apmokami 64 žmonės?!

[
Kaip žinia, šiemet Lietuvo

je vasara nebuvo viena iš 
geriausių, kas liečią orą. Bu
vo labai baimintasi su nuėmi
mu javų. Bet vėliausia mus 
pasiekusios žinios yra labai 
džiugios. Javų nuėmimas pa
vyko, ir derlius vienas iš 
geriausių. Bravo Lietuvos 
žemdirbiams už šaunų pasi
darbavimą!

□
Skandalas ir su Nelsonu 

Rockefelleriu, buvusiu New 
Yorko valstijos gubernato
riumi. Jau kalbama, kad pre
zidentas Fordas jo kandida
tūrą į viceprezidentus turėtu 
atšaukti, nes bijoma, kad 
Kongresas jos neužgirs. Ge

niau siūlyti kitą, “nesusitepu
sį” kandidatą.

“Vargšas” Rockefelleris: 
juk jis tik “iš geros širdies” ir 
“su švenčiausiais sumeti
mais“ savo artimiausius 
draugus, bičiulius ir pagelbi- 
ninkus, kurie valgė skanią 
valstijos duonutę ir taip, ap
dovanojo dviem milijonais 
dolerių iš savo “biednos" ki
šenės. Ne tiesa, girdi, kad jis 
tą darė su tikslu pasidaryti iš 
jų šuniškai paklusnius pa
stumdėlius.

Kaip ten nebūtų, ši aikštėn

Reikalinga didelė ir skubi !
pagalba pasaulio 

baduoliams
United Nations, N. Y. - 

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Waldheim esąs 
labai susirūpinęs milijonų ir 
milijonų badaujančių žmonių 
įvairiuose pasaulio kampuose 
likimu. Visa eilė besivystan
čių kraštų, jo supratimu, sus- 
silauks didžiausios katastro
fos, jeigu jiems nebus suteik
ta didelė ir greita pagalba. 
Už pavyzdi jis duoda Indija ir 
Bangladešą, kur desėtkai mi
lijonų žmonių šiandien badau
ja

Tiesa, sako sekretorius, 
kad jau turime iš daugelio 
kraštų, gražių pasižadėjimu 
ateiti su pagalba, kad tokių 
pasižadėjimų jau turime du 
bilijonus ir septynis šimtus 
milijonų dolerių, bet toli gra
žu neužtenka. Sekr. Wald
heim apskaičiuoja, kad tam 
tikslui tik per 1974-1975 m. 
laikotarpį reikia $4,600,- 
000,000.

Nusiskundžiama dar, kad 
Jungtinės Valstijos, kol kas, 
nesančios kietai pasižadėju
sios prisidėti su stambia su
ma. 0 juk kaip tik Amerika 
yra pajėgiausia šalis ateiti su 
stambia pagalba.

PREZ. GERALD FORDAS 
VETAVO KONGRESO 
PRIIMTĄ BILIŲ

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas atmetė arba veta
vo Kongreso priimtą finansi
nį bilių tik todėl, kad jame 
įsakoma nutraukti visokią 
militarinę paramą Turkijai, 
kol Kipro saloje nėra pasiek
ta taika. Savo pranešime, 
kad jis bilių vetuoja, prezi
dentas sako, kad toks žygis 
beveik sugriautų NATO. 
Mat, Turkija yra NATO na
rė, taip pat Graikija.

Tai reiškia, kad bilių turi 
Kongresas persvarstyti. At
metimui prezidento vetavimo 
reikalinga dviejų trečdalių 
balsų dauguma abiejuose 
Kongreso butuose. Labai 
abejojama, ar prezidento 
oponentams pavyks tokią 
daugumą laimėti.

REIKALAUJA KOVOTI 
PRIEŠ INFLIACIJĄ

Ottawa. - Kanados Darbo 
Kongresas reikalauja, kad 
parlamentas pradėtų rimtą 
kovą prieš infliaciją ir nedar
bą. Kongreso pirmininkas 
Joe Morris pareiškė: “Mes 
turime veikti kuo greičiau
siai. Kitaip, mes greitu laiku 
galime susilaukti tokios pat 
situacijos, kokią turėjome 
1930 metais”.

Chicago, IU. - American 
Medical Association sako, 
kad šiandien 20 daugiau gy
dytojų prižiūri ligoniu sveika
tą. negu prieš 10 metų.

iškilus korupcija mūsų valsti
jos sostinėje, stebėtojai sako, 
labai padidino jau ir taip 
baisiai dideles Republikonų 
partijos kandidatų bėdas lap
kričio rinkimuose. O tų kan
didatų labai daug: 435 j re
prezentantus, 34 į senatorius 
ir 35 j gubernatorius.

KURT WALDHEIM

KODĖL PROKURORAS 
JAWORSKI “PABĖGO”?

Washingtonas. - Richardo 
Nixono paskirtas specialus 
prokuroras advokatas Leon 
Jaworskis Watergate reika
lais staiga rezignavo. Dauge
lis amerikiečių tapo nustebin
ti. Mr. Jaworskis sako, kad 
jis savo darbą užbaigė, kad 
Watergate skandale kaltinin
kai tapo nustatyti ir dabar 
yra teisiami, todėl jis nebe
reikalingas. Bylą prieš kalti
namuosius Ehrlichmaną, Hal- 
demaną ir Mitchellį baigs jo 
padėjėjas.

Bet spėjama, kad Mr. Ja
worskis nenorėjo susipykti 
su savo geradariu buvusiu 
prezidentu Nixon u. Mat, 
Nixonui prezidentas atleido 
visus jo nusikaltimus. Jeigu 
Jaworskis pasiliktų specia
liuoju prokuroru, jis turėtų 
paskelbti, kad Fordo Nixonui 
suteikta amnestija yra nele- 
gališka, kad ją turi Aukščiau
sias Teismas panaįkinti ir 
t. t. Dabar jis su rezignacija 
nusiplauna sau rankas nuo 
tokios atsakomybės. . .

PLANAI DĖL FORDO IR 
BREŽNEVO SUSITIKIMO

Iš Maskvos ir Washington© 
pranešama, kad dar šiemet 
tikrai įvyks susitikimas pre
zidento Fordo su Leonidu 
Brežnevu. Pirmiausia, kaip 
žinia, dar šio mėnesio pabai
goje valstybės sekretorius 
lankysis Maskvoje ir tarsis su 
tarybiniais vadais dėl nusta
tymo laiko ir vietos tokiam 
susitikimui. Tačiau kalbama, 
kad susitikimas numatomas 
tuo laiku, kai prezidentas 
Fordas lankysis įvairiose Azi
jos šalyse.

VAIKAI NEGAUNA 
PIENO, O PIENAS 
NAIKINAMAS

Los Angeles, Calif. - Prieš 
tą laiką buvo paskelbta, kad 
California Milk Producers 
Association sunaikino 38,000 
galionus šviežio pieno, kad 
būtų palaikyta aukšta pieno 
kaina. Bet pasirodo, kad tai 
buvo klaidingas pranešimas. 
Californijos knygų peržiūrėji
mo komitetas surado ir pra
neša, kad iš tikrųjų buvo 
sunaikinta net 420,000 galio
nų šviežio pieno. Ir nė vienas 
kapitalistinis kriminalistas 
nebuvo nubaustas.

Pagaliau prasidėjo garsiojo 
aiergate byla JFiashingtone

Washingtonas. - Praėjusį 
pirmadienį federaliniame 
teisme prasidėjo Watergate 
byla. Džiūrė susideda iš 9 
moterų ir trijų vyrų. Teismas 
gali tęstis keletą mėnesių.

Kaltinamųjų suole sėdi 
John D. Ehrlichman, H. R. 
Haldeman, John Mitchell, 
Robert C. Maridan ir Ken
neth W. Parkinson.

Valdžios pusę atstovauja 
septyni advokatai. Specia
liam prokurorui Jaworskiui 
teismo išvakarėse rezigna
vus, kaltinimus prieš teisia
muosius išdėstė jo padėjėjas 
dar tik 31 metų amžiaus 
niujorkietis advokatas Ri
chard Ben-Veniste. Keturias 
valandas jam ėmė kaltinimų 
perstatymas.

Teismui vadovauja teisėjas 
Sirica. Apsigynimo pusės rei
kalavimai bylą nutraukti - 
panaikinti tapo atmesti.

Pirmuoju prieš kaltinamuo
sius liudininku yra John 
Dean, buvęs vyriausias prez. 
Nixono patarėjas. Jo klausi
nėjimas, sakoma, tęsis apie 
porą savaičių. Kiti liudininkai 
neskelbiami. Taip pat nieko 
nesakoma apie apsigynimo 
liudininkus.

Savo ilgoje kalboje advoka
tas Mr. Ben-Veniste pakarto
tinai minėjo Nixoną kaip to

(amžintas žymaus Lietuvos
mokslininko atminimas

Vilnius. - Siekdami įamžinti 
sąjunginės Lenino Žemės 
ūkio mokslų akademijos ir 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos tikrojo nario, Lietuvos 
TSR nusipelniusio mokslo 
veikėjo, profesoriaus J. Kriš
čiūno atminimą, Lietuvos KP 
Centro Komitetas ir Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba įparei
gojo Kauno rajono vykdomąjį 
komitetą pastatyti mokslinin
ko biustą Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos teritorijoje 
Noreikiškėse.

J. Kriščiūno vardą nutarta 
suteikti Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos bitininkystės ka
binetui ir toliau jį vadinti 
Lietuvos Žemės ūkio akade
mijos J. Kriščiūno bitininkys
tės kabinetu.

Kėdainių rajono vykdoma
jam komitetui rekomenduota 
gyvenvietėje Dotnuva - Aka
demija vieną gatvę pavadinti 
J. Kriščiūno gatve.

Lietuvos Žemės ūkio aka
demijai pavesta parengti, o 
Valstybiniam leidyklų, poli
grafijos ir knygų prekybos 
reikalų komitetui išleisti kny
gą apie akademik* \ Jono Kriš
čiūno gyvenimą ir veiklą.

ELTA

Bostonas. - Pirmadienį 
1,500 baltųjų demonstravo 
prieš mokyklų integraciją. 
Jie smerkė ir demokratus už 
vykdymą teismo įsakymo 
mokyklas integruoti.

Santiago. - Čilės fašistinis 
režimas užtrenkė duris “The 
N. Y. Times” korespondentui 
Kandell.

konspiratorių paslėpti Wa
tergate skandalą nuo visuo
menės, nors jo nėra teisiamų
jų tarpe. Manoma, kad už 
savaitės kitos Nixono sveika
ta taip bus pasitaisius, jog jis 
galės iš Californijos atvykti į 
Washingtoną ir būti liudinin
ku.

Jonas Kriščiūnas

PALESTINIEČIU 
LAIMĖJIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

United Nations, N. Y. - 
Generalinė Asamblėja milži
niška balsų dauguma nutarė 
leisti Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijai atsiųsti savo 
delegaciją ir dalyvauti disku
sijose, kai Palestinos klausi
mas bus svarstomas. Tai 
svarbus palestiniečių laimėji
mas. Iš 105 paduotų balsų, 
tiktai keturi buvo priešingi. 
20 narių susilaikė nuo balsa
vimo. Prieš pasiūlymą balsa
vo tiktai Bolivijos, Dominiko
nų Respublikos, Izraelio ir 
Jungtinių Vdlstijų atstovai. 
Pasauliui sunku suprasti tokį 
šios šalies užsilaikymą.

Athenai. - Graikijoje tapo 
panaikintas karo stovis, kuris 
buvo įvestas pernai lapkričio 
mėnesį.

Lenkijos liaudies vado 
vizitas ir pasitarimai
su Prezidentu Fordu

Washingtonas. - Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų (Ko
munistų) Partijos pirmojo 
sekretoriaus Eduardo Giere- 
ko oficialus vizitas ir pasitari
mas su prezidentu Fordu lai
komas svarbiu įvykiu santy
kiuose tarp šios šalies ir 
Lenkijos. Nors apie klausi
mus, kuriais buvo tartasi, 
spaudoje mažai tekalbama, 
bet aišku, kad jie buvo bendri 
abiems kraštams.

Tarp kitko, Lenkijos liau
dies vadas pareiškė, kad so
cialistinė Lenkija pilnai remia 
Tarybų Sąjungos pasiūlymą 
ir kovą už pilną ir visuotinį 
nusiginklavimą. Toks Giere- 
ko viešas pareiškimas labai 
nepatiko Amerikos industri- 
nio-militarinio komplekso in
teresams, kurie tunka iš 
tarptautinių konfliktų ir 
ginklavimosi lenktynių.

Gierek ir Fordas pasirašė 
du svarbius dokumentus. 
Vienas kalba apie ekonomi
nius ir prekybinius santykius 
tarp abiejų šalių. Jame sako
ma, kad bus siekiama tuos 
santykius žymiai praplėsti, 
kad su 1980 metais prekyba 
tarp Amerikos ir Lenkijos 
pasidvigubintų, tai yra pa
siektų dviejų bilijonų dolerių 
vertę.

Antras dokumentas kalba 
apie tarp abiejų šalių žmonių 
draugiškumą ir gerus politi
nius santykius. Abudu vadai 
pareiškė, kad šitie pasitari
mai ^arp jų atidaro naują 
stadiją santykiuose tarpe 
abiejų šalių.

GERAŠIRDIS 
ROCKEFELLERIS IR JO 
STAMBIOS DOVANOS

Washingtonas. - Kongreso 
komisijoje klausinėjant apie 
Nelsono Rockefellerio kvalifi
kacijas užimti viceprezidento 
vietą, paaiškėjo, kad jų “ge
raširdiškumas“ savo kole
goms yra tiesiog beribis. 
Pav., jo draugas William?J. 
Ronan tapo apdovanotas 
$550,000 už tam tikras pa
slaugas. Bet ne tik vienas 
Ronanas toks laimingas turė
ti Rockefellerį savo draugu. 
Pasirodo, kad jis ir dabartinį 
valstybės sekretorių Henry 
Kissinger yra apdovanojęs 
gan gražia sumele, būtent, 
$50,000.

IZRAELIEČIAI VERŽIASI 
I ARABŲ ŽEMES

Jerusalem. - Penki tūk
stančiai Izraelio jaunų gyven
tojų praeitą savaitę plūdo į 
okupuotas arabų žemes vaka
rinėje Jordano upės pusėje 
jas užimti ir jose ant visados 
apsigyventi. O į Vidurio ry
tus dar kartą kaip tik turėjo 
pribūti Kissingeris ir dar kar
tą bandyti izraeliečius sutai
kyti su arabais. Izraelio val
džia turėjo ką nors daryti, 
kad tuos jaunus nekantruo
lius laikinai sulaikyti nuo to
kio žygio. Prieš juos buvo 
panaudota Izraelio kariuome
nė ir policija. Daugelis esą 
gavę gerokai apkulti ir prie
varta sugražinti į Izraelio 
teritoriją.

EDWARD GIEREK

Vėliausios 
žinios

Kansas City, Kan., spalio 
15 d. - Čia pribuvo preziden
tas Gerald Fordas ir kalbėjo 
16,000 “busimųjų farmerių”, 
tai yra žemės ūkio mokyklų 
studentų. Jis buvo sutiktas 
labai entuziastiškai, net atsi
stojimu pagerbtas. Tema ta 
pati, jau “sena”: infliacija ir 
kova su ja. Tai buvo labai 
karštai agitatyviška kalba. 
Ji, žinoma, buvo paskleista 
per visą šalį per radiją ir 
televiziją, ir ant rytojaus, 
kaip ir paprastai, atspausdin
ta daugybėje laikraščių.

Bet prezidentas nepasakė 
nieko naujo. Per daugiau 
kaip pusę valandos kartojo ir 
kartojo tas pačias frazes: 
Taupykite, taupykite! Ma
žiau valgykite, mažiau pirki
te, pirkite tik pigiausius daik
tus, taupykite energiją, lė
čiau ir mažiau važinėkite 
automobiliais, gyvenkite šal- 
tesniuose butuose irt. t ir 1.1. 
Atrodo, kad šalyje visko stai
ga pritrūko. Ragino darbinin
kus daugiau ir smarkiau dirb
ti, nereikalauti algų pakėlimo. 
Tuo tarpu daugiau kaip penki 
milijonai darbininkų vaikšti
nėja be darbo, o ponas prezi
dentas apie tai nė žodelio!•

Bostonas, Mass, valstijos 
gubernatorius Sargent reika
lauja federalinės kariuome
nės numalšinimui rasistų ve
damo teroro prieš mokyklų 
integraciją. Policija su riauši
ninkais nebegali susidoroti.

•
Washingtonas. - Nelsonas 

Rockefelleris reikalauja, kad 
Kongreso dvi komisijos tuoj 
susirinktų ir leistų jam pa- 
siaiškint dėl tų dviejų milijo
nų dolerių dovanų visokiems 
valdiškiems pareigūnams. Jis 
skundžiasi, kad spauda jį kal
tina ir teisia.

L1BAI AŠTRIAI
SMERKĖ IZRAELI

United Nations, N. Y. - 
Kalbėdamas Generalinėje se
sijoje, Irako užsienio reikalų 
ministras Jassim Taqa Izrae
lio valdžią išvadino fašistine 
ir rasistine. Jis reikalavo, 
kad Jungtinės Tautos ap
svarstytų Izraelio pašalinimą 
iš savo organizacijos.
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Nusivylimas prezidento 
programa

Visuose šalies kampuose atsiliepimai apie prezidento 
Gerald Fordo pateiktą Kongresui programą kovai su 
infliacija perdėm pesimistiški, pilni nusivylimo. Jokio 
entuziazmo nesimato nė jo paties Republikonų partijoje. 0 
negalima prezidentui primesti stoką energijos ir ryžto savo 
programą išpopuliarinti arba įpiršti. Tuoj po pasirodymo 
Kongrese jis susišaukė spaudos korespondentus ir atsaky
mų į klausimus formoje plačiai dėstė programos reikšmę. Po 
kelių dienų viename republikonų bankete jis vėl sugrįžo prie 
savo programos ir ragino piliečius nesibijoti jo siūlomų 
pridedamųjų 5 proc. mokesčių (“surtaxes”). Jiems skriauda 
būsianti tik labai menkutė.

Veikiausia matydamas, kad jo programa neatitinka jo 
iškeltą šūki “supliekime infliaciją”, jis pats jau kalba tiktai 
apie infliacijos sulėtinimą. Ateinančiais metais tas mūsų 
“pirmo numerio priešas” jau “žmoniškiau” siautėsiąs. 
Vadinasi, kainos ant visko tebekils, bet jau netokiu 
“pasiutimu”, kaip iki šiol kilo, ypač pastaraisiais laikais, jau 
jam atsisėdus į prezidento sostą ir paėmus šalies vairą į savo 
rankas.

Tikėkime, kad taip bus, kad infliacija “pavargs” ir mus 
smaugs šiek tiek atlaidžiau. Bet argi to mes teverti? Argi tik 
to telaukė ir tesitikėjo iš naujo prezidento darbo liaudis, 
kuriai atitenka visi skaudžiausi infliacijos rykštės smūgiai?!

Visur nekantriai žmonės klausia: Kodėl, ponas preziden
te, tu savo programoje nė piršto nepajudinai prieš didžiąsias 
monopolijas, kurios atsakingos už kainų iškėlimą iki 
padangių? Kodėl tu, ponas prezidente, nepasiūlei nors vieną 
dolerį išplėšti iš militarizmo nasrų ir pavesti liaudies 
poreikiams?!

“Demokratija turi 
laimėti Bostone”

Siaubingos žinios iš Bostono sklinda po visą Ameriką ir 
visą pasaulį. Fašistinis rasizmas bjauriausioje jo formoje 
aukštai pakėlė savo piktą galvą.

“Tai, kas šiandien dedasi Bostone”, teisingai sako 
Komunistų Partijos Politinio Komiteto išleistas pareiški
mas, “yra visos šalies reikalas. Reakcinės fašistinės jėgos 
panaudoja Bostoną pradžiai savo žygio. Jeigu jų terorui 
pasiseks šiame mieste, tai visa šalis pasidarys jų atviru 
taikiniu. Jas remia korporacijos ir stambieji turčiai, kurie iš 
rasizmo fabrikuose yra susikrovę didžiausius pelnus”.

Savo pareiškime komunistai smerkia prezidentą Fordą, 
kad jis nepanaudoja federalinių įrankių nuslopinimui fašisti
nio teroro prieš vaikus Bostone. Jie sako, kad prezidento
viešas pasakymas, jog jis priešingas vaikų vežiojimui 
autobusais į mokyklas pasiekimui integracijos, kaip tik 
padrąsino Bostono fašistines jėgas vesti terorą.

Komunistai apgailestauja, kad šiais demokratijai pavojin
gais įvykiais Bostone kol kas darbo unijos ir kitos masinės 
organizacijos nėra tinkamai susirūpinusios ir tebesilaiko 
nuošaliai. Jie sako: “Prezidento Fordo atsisakymas pagelbė
ti kovai pri'eš rasizmą Bostone ant masinių liaudies 
organizacijų uždeda dar didesnę atsakomybę į šią kovą 
įsitraukti. Laikas veikti! Demokratija turi laimėti Bostone!”

Anglijos darbiečių laimėjimas
Anglija bene bus pirmoji šalis, kurioje per vienerius
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metus įvyko dveji parlamentariniai rinkimai. Ko darbiečiai 
nepasiekė pirmuosiuose rinkimuose, laimėjo spalio 10 d. 
įvykusiuose. Jų strategija pravesti naujus rinkimus pasiro
dė gera. Dabar jie parlamente turės daugumą balsų. Tiesa, 
ta dauguma labai maža, tiktai, rodos, poros ar ketverto 
balsų, bet vis tiek yra dauguma, ir nuo dabar jie su 
premjeru Wilsonu priešakyje galės drąsiau vykdyti savo
programą.

Angliją purto tos pačios bėdos, kaip Ameriką ir visas 
kapitalistines šalis. Visose ta pati siaubinga infliacija yra 
“pirmo numerio priešas”. Anglijos piliečiai mano, kad 
paliekant darbiečius valdžioje ir duodant jiems šiokią tokią 
daugumą parlamente, jiems geriau seksis kovoti su šiuo 
pavojingu priešu.

Kaip pažangusis pasaulis žiūri į darbiečių laimėjimą? 
Aišku, jis juos sveikina. Konservatorių laimėjimas būtų 
neigiamai atsiliepęs ir į tarptautinius santykius.

Ar darbiečių laimėjimas reiškia, kad Anglija jau pasuko 
keliu į socializmą? Toli nuo to. Tiesa, darbiečiai, sakoma, 
sunacionalizuos vieną kitą stambesnę pramonės šaką, bet 
tai ir viskas. Kapitalizmui gal tik vienas kitas plaukas nukris 
nuo galvos. Juk darbiečiai jau nebe pirmas kartas prie 
valdžios vairo. Juk ir pats Wilsonas jau net ketvirtu kartu 
užims premjero, valdžios galvos vietą, bet Anglijos kapita
lizmo pagrindai nėra nė kiek pajudėję.

Seoul, Pietinė Korėja. - 
Praeitą savaitę visoje šalyje 
įvyko didelės katalikų de
monstracijos prieš valdžią. 
Buvo reikalaujama, kad pre
zidentas Park atšauktų jo 
rugpiūčio mėnesį paskelbtą 
nepaprastą šalyje stovį, pa
gal ' kurį uždrausta visokia 
organizuota politinė veikla.

Canada, Lat. Amer., per year, 510.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months 55.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, >6.50

PARAMA ČILĖS 
ŽMONĖMS

Volgoradas, Tarybų Są
junga. - Šio miesto darbinin
kai nutarė paaukoti vienos 
dienos uždarbį suteikimui pa
ramos Čilės žmonėms, kovo
jantiems prieš fašistinę dik
tatūrą. Tai garbinga simpati
ja su gražia parama.

Kas ką rašo ir sako
IR ČIA MENO LIETUVOJE 
SUKLESTĖJIMO 
PAVYZDYS

Vilniaus “Tiesoje” (rugs. 29 
d.) kolumnoje “Dienos aidai” 
Mindaugas Barysas rašo:

“Ruduo - derliaus metas ne 
tik žemdirbiams. Atsisveiki
nant su vasara, pagausėjo 
dailės parodų. Vien Vilniuje, 
Parodų rūmuose, dabar jų 
net kelios. Lankytojai susipa
žįsta su Rusijos Federacijos 
skulptorių darbais. Visas ant
rasis erdvių rūmų aukštas 
paskirtas tapybai. Greta Lie
tuvos TSR liaudies dailinin
ko, profesoriaus A. Gudaičio, 
neseniai pažymėjusio septy
niasdešimtmetį, savo naujau
sius darbus eksponuoja jo 
mokiniai, viduriniosios mūsų 
tapytojų kartos atstovai L. 
Tuleikis ir J. Čeponis. Su
rengta dar meninių nuotrau
kų ekspozicija “Žmogus ir 
žemė”.

Turtingi parodomis žada 
būti ir kiti rudens mėnesiai. 
Spalyje vilniečiai Parodų rū
muose galės pamatyti pramo
ninės grafikos ekspoziciją. Į 
Vilnių atkeliaus Rumunijos 
globeleno ir skulptūros paro
da. Ruošiamasi teminei eks
pozicijai “Visada sargyboje”. 
Metams baigiantis, bus su
rengtos meno dirbinių ir 
Gruzijos dailininkų tapybos 
parodos”.
KAIP “VADUOTOJŲ” 
SUKTOSE RANKOSE 
SUTIRPO $200,000!

Mes sakėme, kad taip vadi
namas “vaduotojų” įkurtas 
Lietuvių Fondas yra raketas 
pasipinigauti. Dabar tai pa
tvirtina tūlas Jonas Pajūris, 
kuris, matyt, yra skaudžiai 
nuskriaustas, Chicagos men
ševikų laikraštyje (rugs. 28 
d.). Tik pasiklausykime:

LF dabartinės vadovybės 
veiklos šūkis - šiais metais 
užbaikime tą milijoną! Girdi, 
dar kiek pasispauskime, dar 
kiek paaukokime, - ir pirma
sis LF milijonas bus pasiek
tas. . .

0 kad taip būtų! Atrodo, 
kad yra visiškai kitaip: šiuo 
metu prie to milijono mes ne 
tik ne artėjame, bet vis toliau 
nuo jo bėgame. Ir tai tik dėl 
to, kad jo pagrindinis kapita
las vis labiau mažėja.

Š. m. gegužės 4 d. LF narių 
suvažiavime prie registraci
jos stalo buvo gaunama apie 
LF gausi ir įvairi informacinė 
medžiaga. Čia noriu atkreipti 
dėmesį į vieną tos informaci
jos lapą, pavadintą “Lithua
nian Foundation. Investment 
account. Jis buvo parengtas 
“Security Supervisors’’ in
vestavimo agentūros.

Tai įdomiausia, o gal ir 
liūdniausia, informacija. Iš 
jos matyti, kad į įvairias 
akcijas ir kitur (common 
stocks, convertible prefered 
stocks, first mortgage bonds, 
corporate securities - comm, 
papers ir k.) LF buvo inves
tuota 851,435.19 dol. (cost, 
amount). Ten pat nurodyta, 
kad p. m. gruodžio 31 d. to 
investavimo vertė tebuvo 
685,580.67 dol. (market value 
amount). Investuotas kapita
las sumažėjo 165,854.52 dol. 
(less).

Prašau atkreipti dėmesį: p. 
m. pabaigoje LF kapitalo 
vertė jau sumažėjusi apie 166 
tūkstančius dol. O kiek tas 
investavimas yra sumažėjęs 
dabar po 8 mėnesių? Ar su
mažėjimas nebus jau pasie
kęs daugiau kaip 200 tūkstan
čių?

Tai čia ir keliu Dr: Antanui 
Razmai, dabartiniam LF val
dybos pirmininkui ir nuolati
niam LF vadovui, viešus 
klausimus:

Koks šiandien būtų LF pa
grindinis kapitalas pagal rin
kos padėtį? Kiek LF, turėtų 
nuostolių, jei reikėtų akcijas 
parduoti?

LAISVE

Manyti, kad kompanijų ak
cijos greit pakils ir LF inves
tuotas kapitalas vėl atgaus 
savo buvusią vertę, tai staty
ti, rodos, LF rūmus ant smė
lio. Akcijų vertės kilimo dar 
nematyti.

Taigi, kas greitesnis: mūsų 
aukomis prie to milijono artė
jimas ( ar nuo jo dėl tokio 
investavimo, tolėjimas?

Pasirodo, kad svetimų pini
gų LF narių suaukotų pinigų, 
investavimas į spekuliatyvi
nes akcijas buvo nepateisina
mas ir brangiai atsiėjusi klai
da. Tie LF vadovybės asme
nys, kurie tokį investavimą 
darė turėtų lietuvių visuome
nei duoti pilną ir smulkų 
pasiaiškinimą”.

Atrodo, kad čia mes turime 
lietuvišką “Watergate”.

PERSERGĖJIMAS PRIEŠ 
PAVOJŲ VAIKAMS

Senoji karta atsimaname, 
kaip šioje šalyje plačiai savo 
laikais siautėjo vaikų paraly
žiaus liga, “polio” vadinama. 
O šiandien apie ją jau niekas 
nė nebekalba. Dėkui Dr. Salk 
išrastam vaistui, kuris ir va
dinamas “Salk vaccine”.

Bet ar jau toji biaurioji, 
vaikus žalojanti liga amžinai 
pašalinta? Taip nemano, ir 
labai teisingai, “The N. Y. 
Times” redakcija. Savo veda
majame “Threat to Children” 
ji kreipia visų amerikiečių 
dėmesį jį tebesantį pavojų. 
Karštai ragina tėvus vaikus 
imiunizuoti Salk vaistais.

Tėvų apsileidimas nepatei
sinamas ir labai rizikingas. 
Dienraštis nurodo, kad kas
met vis mažiau ir mažiau 
mūsų vaikų yra Salk vaistais 
įčiepijami. Pav., jeigu 1969 
metais tiktai 12.4 procento 
vaikų tarp vienerių ir ketve- 
rių metu amžiaus buvo neį- 
čiepyti, tai11973 metais tokie 
vaikai jau sudarė 40 procentų 
visų šalies vaikų.

Nieko apie tai nesigirdi iš 
sveikatos reikalais tebesirū
pinančių įstaigų. Jos turėtų 
sistematiškai į pavojų kreipti 
tėvų dėmesį ir raginti juos be 
jokio pasiteisinimo visus savo 
vaikus imiunizuoti.
KUO DAR “GARSI” 
SENOJI ROMA?

Iš žurnalo “Parade” sužino
me, kad garsioji Roma šian
dien garsiausia visame pa
saulyje dar ir vagystėmis! 
Joje apvogimų ir apiplėšimų 
dvigubai daugiau negu Pary
žiuje ir net tris kartus dau
giau negu Madride. Dar blo
giau palyginus su Amsterda
mu , ir Hamburgu. Joje 4 
kartus daugiau vagysčių ne
gu Hamburge ir 5 kartus 
negu Amsterdame!

Labai įdomu ir tas, kad 
vagysčių daugiausia įvyksta 
Romos Parioli rajone, kur 
beveik viso pasaulio ambasa
dos yra įsikūrusios. Gal todėl 
daugiausia nuo vagysčių nu
kenčia tapybos kūriniai, ju
velyrai (brangakmeniai), foto 
aparatai, televizoriai ir t. t.

Nejaugi ir diplomatai už
siima vagystėmis?
PRIPAŽĮSTA, KAD 
SKIRTUMO NEBŪTŲ

“Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka savo kolumnoje 
(spalio 8 d.) sako:

“Demokratas senatorius 
Edmund S. Muskie anądien 
kalbėdamas Čikagoje didžių
jų demokratų bankete, kuria
me už lėkštę mokėjo po 
$1,000, gąsdino kolegas, kad 
infliacija ir energijos krizė 
šalį veda prie ekonominės 
tragedijos. Kalti esą respub
likonai su savo administraci
ja.

Senatorius Edmund S. 
Muskie labai gerai mato, kad 
viskas neapsakomai brangė- 
ja. Bet kodėl? Ogi, kad baisiai 
pabrango nafta. Lygiai taip, 
kaip sako respublikonas prez. 
Fordas.

Kasmet vis gražesniais pastatais puošiasi tykusis Birštono 
kurortas. Nuotraukoje: nauji Tarybų rūmai Birštone.

Lietuvos Respublikinės
Premijos Laureatas

Žemė ir žmogus - iki šiol 
pati stambiausia tematinė 
probleminė Vytauto Bubnio 
kūrybos šerdis. Žmogaus ir 
žemes problema neiškart su
siformavo rašytojo kūrybinė
je laboratorijoje, nors jai pra
džią davė jau pirmoji V. 
Bubnio knyga - apysaka 
“Beržai svyruokliai”. Vėliau 
rašytojas ilgai ir kantriai 
kaupė patyrimą, atidžiai ste
bėjo kaimo žmogų, brandino 
reikšmingus kūrybinius pla
nus ir . . . rašė. Rašė apysa- « 
kas, apsakymus, pjeses. I

Ši tematika atsispindi apy
sakose “Saulėtą vasarą’’ 
(1960 m.) “Lapams krintant” 
(1966 m.), “Arberonas” 
(1969), “Baltas vėjas” (1974 
m.). Ypatingai palankiai buvo 
sutiktas “Arberonas” - jaudi
nantis kūrinys apie pirma
prades jauno žmogaus bren
dimo, formavimosi ištakas. 
Už šią apysaką rašytojui V. 
Bubniui 1970 m. paskirta Lie
tuvos komjaunimo literatūri
nę premija. Keletą knygų 
rašytojas paskyrė jaunajam 
ir jaunesniajam skaitytojui.

Vytautas Bubnys
Išbandęs jėgas apysakos ir 

apsakymo žanruose, V. Bub
nys 1971 m. išleidžia pirmąjį 
savo romaną “Alkana žemė”. 
Šis kūrinys nukelia skaityto
ją į rūstų ir dramatišką poka
rio laikotarpį jame sprendžia
ma didžioji mūsų kaimo žmo
nių problema - žemės proble
ma. Pabrėždamas besąlygiš
ką kaimo žmonių prisirišimą 
prie žemės ir iš to išplaukian
tį jų tragizmą, rašytojas lieka 
ištikimas gyvenimiškajai tie
sai. Jis objektyviai atspindi 
visą ano meto sudėtingumą,

Redakcijos atsakymas
J. Petrus, Cleveland, Ohio. 

- Jūsų pranešimą apie Mote
rų Klubo susirinkimą spalio 
10 d. ir gautas iš LLD centro 
knygas gavome tiktai spalio 
10 d., kada “Laisvės” šis 
numeris jau buvo atspausdin
tas. Jokiu būdu nebebuvo 
galima suspėti pranešimą 
įdėti. Atsiprašome. Ateityje 
pasistenkite pranešimus apie 
susirinkimus prisiųsti gero
kai anksčiau prieš juos.

Išeina taip: būtų adminis
tracijoje respublikonai ar de
mokratai, būtų vienas ir tas 
pats - kalta nafta ir jos 
arabai”.

išorinį klasių kovos aštrumą. 
Ir vis dėlto autoriui bene 
labiausiai rūpi vidinis kaimo 
žmogaus nerimas, nes žem
dirbio sąmonėje vyko didis ir 
skausmingas lūžis - nuo pri- 
vačiasavininkiškos pasaulė
jautos į kolektyvinio darbo 
supratimą, nuo “mano“ į 
“mūsų”. Tas lūžis juo skau
desnis, nes nebuvo laiko ap
mąstymams, svarstymams; 
nes kiekviena svyravimo ir 
abejonių akimirka galėjo 
reikšti mirtį - tiek fizinę, tiek 
ir dvasinę.

Teisingai akcentuodamas 
žemės ir žmogaus problemą, 
V. Bubnys “Alkanoje žemė
je” sugebėjo meniškai įpras
minti kaimo žmogaus kelius 
ir klystkelius nelengvais po
kario metais.

Neseniai viename interviu 
V. Bubnys prisipažino, kad 
žemės ir žmogaus temą jis 
pasiryžęs pratęsti - šiuo metu 
vėl gimsta kūrinys, kuris'^ąa- 
votiškai užbaigs romanų tri
logiją pradėtą “Alkana žemė” 
ir tęstą romanu “Po vasaros 
dangum” už kurį rašytojui 
šiemet paskirta Rėspublikinė 
literatūros ir meno premija.

Šis aukštas įvertinimas 
skirtas neatsitiktinai Roma
nas “Po vasaros dangum” - 
reikšmingas etapas ne tik V. 
Bublio kūrybinėje biografijo
je, bet ir visame šiuolaikinės 
lietuvių literatūros konteks
te. Mūsų prozoje šis kūrinys 
išsiskiria pilnakraujais kaimo 
žmonių charakteriais, poetiš
komis kolūkinio darbo reali
jomis, optimistiniu požiūriu į 
žmogų, darbą bei gamtą. 
Analizuodamas Kreivėnų šei
mos istoriją, autorius prasi
brauna iki gilių šiandieninio 
gyvenimo ištakų slypinčių su
dėtingose pokario metų priei
gose.

. . . Atėjo brandos metas. 
Rašytojas stipriu meniniu žo
džiu apmąsto žmogaus ir že
mės temą, kuria raiškų šian
dieninio žmogaus charakterį. 
Jo romanai “Alkana žemė” ir 
“Po vasaros dangum” išversti 
į rusų bei kitas kalbas, jau 
įėjo į visos daugianacionali
nės tarybinės literatūros 
apyvartą, sulaukė gražių ver
tinimų. Tuo negalime nesi
džiaugti ir nesididžiuoti.

Stasys Lipskis

Mama!
Kiek kartų mažas būdamas 
tavęs šaukiausi - Mama!
Kiek kartų, kaip žuvėdros klyksmas, 
tas žodis aidi,
kai mano galvą niūrios mintys gaubia, 
o neviltis, kaip juoda šmėkla, 
neatsilieka nei per pėdą mama!

Kai po audros suspingsi saulės 
ir laimės spindu.ys gaivina sielą, 
tada iš džiaugsh.H, vėl sakau, - o, mama! 
Tas žodis kaip švelnus pavasario ošimas, 
kaip rytas šviesą nešantis, 
kaip po mirties prisikėlimas, mama!

O kai išgirstu šaukiant: - mama, mama!
Žinau, kas atsitiko mažam žmogui 
ir dideliam, kieno širdis dar neapkiauto. 
Tas šauksmas, kaip Sezamo slaptas žodis, 
kaip milijonas gerų rankų, 
kurios neleidžia mum nukristi i bedugnę, 
mama!

LINKUVOS DĖDE
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Apie vieną. Solže
nicyno nesąmonę

Panašiai kaip ir lietuviai 
dipukai, smarkiai tarpusavy
je susipešė vadinamieji rusų 
disidentai, iš Tarybų Sąjun
gos išprašyti Žoresas Medve
devas ir Solženicynas. Mat, 
Solženicynas sugalvojo pasiū
lyti švedams, kad Maskvoje 
tebegyvenančiam jų bendrui 
Sacharovui būtų paskirta No
belio premija už taikos išsau
gojimą. Tik pagalvokit, iki 
kokio absurdo nueita! Net 
Žoresas Medvedevas nebeiš
laikė ir atvirame laiške Solže
nicyno užklausė, už ką šis 
pasiūlęs Sacharovą apdova
noti Nobelio premija, gal už 
karo kurstymą?

Vakarų pasaulyje Sacharo
vas vadinamas “vandenilinės 
bombos kūrėju” ir aršiausiu 
detantės ir tautų bendradar
biavimo priešu. Sacharovas 
savo laiškuose Vakarų val
stybių vadovams nuolat rei
kalauja, kad jie, sudarydami 
bet kokius susitarimus su 
Tarybų Sąjunga, keltų politi
nius reikalavimus savo nau
dai. Tai yra atviras Vakarų 
valstybių raginimas kištis į 
Tarybų Sąjungos vidaus rei
kalus, pasipriešinimas detan
te!.

Solženicynas visaip giria ir 
aukština, kad tik Sacharovas 
esąs kovotojas už branduoli
nio ginklo bandymų nutrauki
mą ir net siūlęs “slaptas 
derybas” tuo reikalu. Tarybų 
Sąjunga ir Jungtinės Ameri
kos Valstijos žmonijos aki
vaizdoje, be jokio slapukavi
mo pasirašė susitarimą prieš 
atominį ginklą, eilę susitari
mų dėl atominių bandymų 
apribojimo. Nejaugi Solženi
cynas to nežino? Susipainiojo 
savo pažiūrose ir pats Sacha
rovas. Tai jis juk labiausiai 
bijo tarptautinio įtempimo 
mažinimo ir visus darbus ta 
linkme laiko “iliuzijomis”. 
Tad įdomu, kam Solženicynui 
prireikė dar vienos nesąmo
nės. Gal jam tik tokiu būdu 
beliko galimybė priminti pa
sauliui jau pamirštamą savo 
vardą. Floridietis

* A * ' •

LAIŠKAI
Gerb. Antanai Bimba, 
ar negalėtumėt per Jūsų re- . 
daguojamą laikraštį kreiptis 
į skaitytojus mūsų prašymu? 
Lietuvių literatūros muzie
jus organizuoja naują didelę 
ekspoziciją ir kiekviena deta
lė - nuotrauka, rankraštis, 
laiškas, autografai, knygos 
(išleistos išeivijoj), dokumen
tai, liečią mūsų literatūros, 
kultūros istoriją ar paskirus 
rašytojus, - mums dabar itin _ 
reikalingi. (

Būsime nuoširdžiai dėkin
gi, jei “Laisvės” skaitytojai 
suminėtą medžiagą prisiųstų 
šiuo adresu: LTSR 233000 
Kaunas, Rotušės a. 13 Lite
ratūros muziejus Macijaus
kienei Marijai.

Atleiskite už sutrugdymą. 
Nuoširdūs linkėjimai Jūsų 
namiškiams ir laisviečiams.

M. Macijauskienė
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Jaudinantys vaizdai iš didvyriškų kovų

Jis viską pergyveno

Andrius Bulota
Štai mano rankose šiemet 

Lietuvoje gražiai išleista 
knyga “Ten, už kalnų, Ispani- • M ja . ‘

Istorija baisi ir didvyriška. 
Ji trumpa. Keliais žodžiais ji 
tokia: 1936 metais Ispanijos 
liaudis laimėjo rinkimus ir 
susiorganizavo valdžią.) Tuoj 
prieš ją sukilo buržuazija ir 
militaristai su gen. Franco 
priešakyje. Jiems į pagalbą 
atsiskubino su moderniškiau- 
siais ginklais Mussolinis ir 
Hitleris. Ir nors Ispanijos 
liaudis didvyriškai gynė savo 
laimėjimus, ir nors jai padėjo 
iš užsienio atvykę savanoriai 
jauni vyrai, kurių tarpe buvo 
ir lietuvių tautos sūnų, ji 
atsilaikyti nepajėgė. Jos pa
stangos buvo sutriuškintos, 
kraujuose paskandintos. Tai 
buvo pirmoji tarptautinio fa
šizmo pergalė, privedusi prie 
antrojo pasaulinio karo.

Andrius Bulota buvo vie
nas iš tų lietuvių tautos did
vyriškų sūnų, savanoriškai 
nuvykusių Ispanijos liaudžiai 
padėti. Ir štai jo knyga iš tų 
kovų ir apie tas kovas. Pra
dėjus ją skaityti, sunku bepa- 
dėti į šalį jos neišvarius iki 
galo.

Draugas Bulota sako:
“Šią knygą rašiau skatina

mas gerų bičiulių ir jausda
mas širdyje pareigą pagerbti 

'Ispanijos nacionalinio-revo-1 
bucinio karo kovotojus, visų 
pirma tuos žinomus ir nežino
mus tėvynainius, kurie krito 
šitos šalies frontuose, savo 
krauju aplaistę jos žemę. Jau 
vien dėl to Ispanija man yra 
brangi, neužmirštama. Ir 
šiandien esu įsitikinęs, kad 
ten kovoje sudėtos aukos bu
vo ne veltui.

Apie įvykius stengiausi 
kalbėti ne kaip metraštinin
kas,kuriam svarbu chronolo
giškai išdėstyti visus faktus. 
Mano tikslas-papasakoti nau
jų laikų kartai apie Ispanijos 
laisvės kovų savanorius - in
ternacionalinių brigadų ka
rius, apie pačius ispanus, 
apie tą nuostabią šalį, apie 
didvyrišką jos liaudį’’.

Autoriaus tikslas, man at
rodo, pilnai pasiektas. Jo 
plunksna nupiešti vaizdai 
kiekvieno skaitytojo atminty
je pasiliks neišdilami.

Ir ko tose kovose dalyvių 
nematyta ir nepergyventa!

Štai tik pora knygos auto
riaus nupieštų trumpų vaiz
dų:

Grupė internuotu Ispanijos kovotoju Kan de Giurse. Iš 
kairės i dešinę: Pranas Kazlauskas, Andrius Bulota, 
Antanas Slapšys, Povilas Venta.

“Apkasai sujuda. Iš žemi
nių, nišų, nuo tranšėjos dug
no pakyla pilkais, apdulkėju
siais veidais figūros. Sutarš
ka šautuvų spynos. Žemyn 
komunikacijos grioviu sanita
rai skuba išnešti sužeistuo
sius. Šlubočiodami, pasku
bom apraišioti, eina į sanita
rinį punktą lengviau sužeis
tieji. Užmuštieji - jiems jau 
nepadėsi - išmetami čia pat, 
ant apkaso kranto. Juos iš
gabens vėliau, naktį.

Slėnyje dešinėje vis smar
kiau trata kulkosvaidžiai, 
tankiai pokšti šautuvai, 
dunksi minų sprogimai. Prie
kin pajuda fašistų tankai, 
paskui juos - pėstininkų gran
dinės. Sausai aidi metaliniai 
prieštankinių patrankėlių ir 
tankų šūviai. Netrukus į vir
šų pakyla melsvas dūmelis - 
užsiliepsnoja tankas”126p.

Arba:
“Neištvėręs pakreipiu gal

vą ir viena akimi pamatau 
padangę. Vienas trejetukas 
skrenda tiesiai virš galvos. 
Tas man nebe pavojingas, 
nes bombos kris ištrižai. Ar
tėja antras. Po lėktuvais su
mirga pailgi kaip degtukai 
daikteliai. Uždengiu galvą 
susukta antklode. Artėja ausį 
rėžiantis pragariškas žviegi
mas. Drioksteli kurtinantis 
trenksmas - ir lyg kas aplin
kui milžiniškais kūjais daužy
tų žemę, akmenis. Į plaučius 
skverbiasi aštrūs dūmai, dul
kės. Kokios ilgos tos sekun
dės, rodos, sprogimams nie
kados nebus galo!

Pagaliau apkurtusiomis 
ausimis ųišgirstu sprogimus 
tolstant.-Netrukus jie visai 
nutyla. Miške sujuda, kyla 
nuo žemės žmonės.

— Pasilikti vietoje! Nebė- 
giokate! Jie daro ratą ir su
grįš atgal! - tokiu pat skar
džiu balsu komanduoja bata
liono vado adjutantas’’ (151 
p.).

Žinoma, 326 puslapių kny
ga nesusideda tiktai iš tokių 
ir jiems panašių šiurpulingų 
vaizdų kruvinų kovų laukuo
se. Autorius joje mus plačiai 
supažindina su visa tų istori
nių kovų eiga, su pačios Ispa
nijos liaudies pirmu dideliu, 
dididvyrišku pasimojimu su
sikurti naują gyvenimą bei su 
užsieniečių savanorių, kurių 
gretose ir lietuvių tauta turė
jo savo sūnų grupelę, suvai
dintu garbingu vaidmeniu.

A. B. Salietis

Iš kelionės 
po Tarybų Lietuvą

V. IR V. BUNKAI 
( Tęsinys iš praeito numerio )

Muziejuje
Lietuvos TSR istorijos Et

nografijos Muziejus yra di
džiausias ir seniausias res
publikos muziejus. Didelis 
pastatas su 7 salėmis. Ar
cheologijos skyrius vienas 
stambiausių. Daugelis šio 
skyriaus eksponatų laikomi 
Muziejuje jau daugiau kaip 
šimtas metų. Tai archeologi
nių ekspedicijų radiniai.

Etnografijos skyrius turi 
didžiausius respublikoje liau
dies audinių ir drabužių rinki
nius, gausią medinių skulptū
rų kolekciją. Istorijos sky
riaus eksponatai atspindi Lie
tuvoje istorinius įvykius. 
Skyriuje laikoma feodalinės 
Lietuvos valstybės politinių 
įvykių medžiaga, rodanti Lie
tuvos krašto prekybos ir 
amatų raidą. Čia pat yra 
neįkainojamos vertės beveik 
visų žemaičių krašto smulkio
sios architektūros paminklų 
(apie 7,000 vienetų).

Vilniuje
Sugrįžę į viešbutį, galvo

jom pailsėtį. Bet suskamba 
telefonas, kalba Onutė Eidu- 
kaitytė. Sako, šį vakarą eisi
me į seniausią Vilniui kavinę.

Lydimi sesučių Eidukaity- 
čių, nuvykom į senamiestį 
Antakolskio No. 8 užeigą 
“Lokys“. Įeinam per siauras 
duris. Mus pasitinka maloni 
užeigos administratorė J. 
Ivanauskienė. Čia po gotikos 
skliautais žibintų prieblando
je veda mus siaurais trejais 
laiptais žemyn. Sakė, ši užei
gą apie 1,000 metų senumo. 
Tačiau tvirta, pastatyta iš 
akmenų. Visose salėsę pilna 
svečių. Čia geria, užkan
džiauja. Nuostabiai tykiai 
groja muzika.

Mes užsakem vakarienę ir 
geroj nuotaikoj praleidom va
karą. Turistams lankantis 
Vilniuje, patartina užeiti į šią 
nuostabią užeigą, “Lokys“. 
Labai įdomi senovinė liekana.

Trakuose
Iš Vilniaus nuvykom pama

tyti Trakų. Mus nuvežė su 
automašina. Svečių palydo
vas Pranas Karlonas.

Trakai įsikūrę už 26 k. nuo 
Vilniaus. Tai senoji XIV am. 
feodalinės Lietuvos valstybės 
sostinė, didžiųjų kunigaikščių 
rezidencija. Dar neįvažiavus į 
Trakus, matosi ežerai iš kai
rės iš dešinės. Gražus vaiz
das, miestas tarp ežerų.

Palydovas mums sakė, kad 
Trakų apylinkėse tyvuliuoja 
apie trisdešimt ežerų. Patek
ti į centrinę pilies dalį reikia 
pereiti gilų perkasą. Tuojau 
už perkaso aukštai stiebiasi 
didžiausia svečių priėmimo 
salė. Salėje senovės kėdės.

Atstatytose pilies patalpo
se atidarytas Trakų istorijos 
muziejus. Ekspozicijoje atsi
spindi ir Tarybinių partizanų 
kovos su hitleriniais okupan
tais.

Iškilmė Vilniuje
Liepos 12 ir 13 dienomis 

dalyvavom 30-mečio TSR 
Lietuvos išvadavimo iš vokiš
kųjų fašistinių, grobikų įspū
dingoje šventėje Vilniuje. 
Karių kapinėse įvyko iškil
mingas ceremonialas Tėvy
nės kare kritusiems didvy
riams, kąriams ir partiza
nams pagerbti. Nuo karių 
kapų eisena nuvyko prie pa
minklo armijos Generolo J. 
Cerniakovskio. Čia įvyko iš
kilmingos ceremonijos. Iškil
mėse dalyvavo LTSR Vyriau
sybė, Tėvynės karo vetera
nai iš Tarybų Sąjungos. Prie 
paminklo buvo padėta gėlių 
vaifiikaL

Liepos 13 d. didžiulė minia 
maršavo prie V. Lenino pa

LAISVĖ

minklo. Eisenoje dalyvavo 
LTSR Vyriausybė didžiojo 
Tėvynės karo veteranai, gin
kluotų jėgų daliniai, Vilniaus 
miesto milicija, studentai, 
pionieriai ir Vilniaus visuo
menė. Prie paminklo buvo 
atliktos ceremonijos ir padė
ta gėlių puokštės.

Vingio Parke
Mitingas ir Koncertas Vin

gio parke. Mitingą pradėjo 
Lietuvos K. P. Vilniaus mies
to komiteto pirmasis sekreto
rius V. Sakalauskas. Skamba 
TSRS ir Lietuvos TSR val
stybiniai himnai. Kalba 
LTSR aukščiausios tarybos 
prezidiumumo pirmininkas 
M. Sumauskas. Kalba res
publikos karinis komisaras, 
generolas - majoras P. Petro
nis. Visų kalbos buvo giliai 
jaudinančios, nes priminė 
sunkius karo metus. Sakė, 
mes teisėtai galime didžiuo
tis, kad nugalėtoju tapo, so
cializmas.

Gripiškiai
Prienų apylinkėje, Gripiš- 

kių kaime, kur Vincas And
riulis gimė ir užaugo, birželio 
22 dieną turėjom garbės da
lyvauti didelęse iškilmėse, 
JAV lietuvių visuomenės vei
kėjui “Vilnies“ redaktoriui 
Vincui Andriuliui pagerbti 
buvo atidengtas paminklinis 
akmuo. Susirinko apylinkės 
kolūkių žemdirbiai, mokslei
viai, svečiai iš JAV ir kiti. 
Iškilminga mitingą pradėjo 
Višniūnų kolūkio pirmininkas 
— P. Aleknavičius. Kalbėjo 
lietuvos vyriausybės atstovai 
ir JAV “Laisvės” redaktorius 
Antanas Bimba. Iškilmių da
lyviai taip pat aplankė V. 
Andriulio kapą Stakliškių ka
pinėse. Prie paminklo buvo 
padėta gėlių puokštės.

Asadoje
Birželio 22 dieną po iškil

mių prie V. Andriulio kapo, 
visi dalyviai nuvažiavom prie 
Nemuno pakrantės, į asadą. 
Ją surengė Pietų Amerikos 
reemigrantai. Diena buvo 
saulėta, šilta, vieta graži, 
žavinga. Iš vienos pusės Ne
munas, iš kitos miškas, vidu
rį didelė aikštė.

Asados šeimininkai svečius 
vaišino mėsa, kepta ant ug- 
niakurio. Be to, buvo ir kito
kių skanių užkandžių bei gė
rimų. Dainų ir muzikos pro
gramą išpildę Prienų savi
veiklininkai. Buvo ir kalbėto
jų. Visi geroje nuotaikoje 
šoko, linksminos iki vėlumos.

Didžiausia
Lietuvoje

Vilniuje atidaryta didžiau
sia respublikoje prekybos 
įmonė - centrinė universalinė 
parduotuvė.

Penkių aukštų rūmų salėse 
prekės išdėstytos komplek
sais, veikia jaunavedžių salo
nas, madų demonstravimo 
salė.

Rūmai apdailintį stiklo mo
zaikos plokštėmis, lietuvišku 
ir estišku dolomitu, Gruzijos 
bazaltu. Lankytojų patogu
mui - laiptai-eskalateriai, 
liftai.

Parduotuvėje dirba 1,200 
darbuotojų, baigusių aukštąjį 
ir specialų vidurinį mokslą.

Parduotuvė iškilo dešinia
jame Neries krante, netoli 
buvusio Žaliojo tilto; kur for
muojamas naujasis Vilniaus 
prekybos centras. Cią stato
mi du viešbučiai - 7 ir 22 
aukštų, vienas didžiausių ša
lyje buities tarnybos komp
leksas. Ateityje iškils ir dau
giau gyventojų aptarnavimo 
įmonių.

Garbė iš jaunų dienų

Aldona Kavaliauskaitė
A. Norvaišo nuotrauka

Skyrius, kuriame surenka
mos elektros lempos, labiau 
priminė ne gamybos patal
pas, o laboratoriją. Prie stalų 
palinkusios moterys vilkėjo 
baltais chalatais, visur ideali 
tvarka ir švara, nė mažiau
sios dulkelės. Darbininkių 
pirštų nagai lakuoti, jos pasi
puošusios dailiomis skarutė
mis.

Visa tai Aldona Kavaliaus
kaitė išvydo Maskvos elekt
ros lempų gamykloje, kur ją, 
vos tik vidurinę mokyklą bai
gusią, pasiuntė mokytis.

Vėliau ta pati ideali švara ir 
tvarka pasikartojo Panevėžio 
“Ekrano” gamykloje, į kurią 
ji sugrįžo. Tik gal su tokiu 
skirtumu, jog čia, jaukioje 
patalpoje, dirbo ne pagyve
nusios moterys, o dar visiškai 
jaunos merginos, kurių dau
gelis prieš mėnesį kitą buvo 
palikusios vidurinės mokyk
los suolą.

Surinkėja specialybės Al
dona išmokė 19 savo bendra
darbių, kurios ilgainiui ėmė 
nebeužsileisti ir savo moky
tojai. , ‘’i’

. . . Elektroninių optinių 
sistemų surinkimo bare susi
kūrė komjaunimo jaunimo 
brigada, kurios organizatore 
buvo išrinkta Aldona.

Brigados komsorgė rodė 
pavyzdį. Gamybos užduotį ji

“Kiekviena diena juodesnė”
Jungtinių Valstijų lietu

viuose yra susidariusi nuo
monė, kad Urugvajus yra 
viena iš geriausiai susitvar
kiusių ir geriausiai gyvenan
čių šalių Lotynų Amerikoje. 
Bet mus pasiekusiame laik
raštyje “Darbas” iš rugsėjo 
21 d. po tokia antrašte nūdie
nė Urugvajaus padėtis apibū
dinama taip:

. . . Urugvajus, turtinga ir 
derlinga šalis. Vartojant mo
dernišką techniką agrikultū
roje, kaip Olandai arba Šiau
rinė Amerika, Urugvajus gali 
turėti gyventojų 30 milijonų, 
o dabartės turi tik 2 milijonus 
800 tūkstančių, maždaug.. Ir 
tie patys emigruoja maždaug 
po 400, kur tik turi galimy
bės. Dabartės daugiaus emi
gruoja į Australiją, nes veža 
dykai, maždaug po 400 per 
mėnesį išvyksta į Argentiną. 
O kiti persikelia apsigyventi 
nuolatinai.

Laukų darbininkai aplei
džia laukus del žemės nuomos 
brangumo. Kviečių kaina la
bai žema, o liaudis turi valgy
ti duoną “paišiną” su “sorgos” 
priemaišalu del trūkumo 
kviečių. Laukų darbininkai 
dapildo Montevidėjaus skur
džių lūšnas priemiesčiuose.

Ant metinės parodos dvari
ninkų gyvulių “Prado” aikš
tėje parsidavė veislinis jautis 
už 114 miljonų pesų, tai gali
ma įsivaizdinti kokie gyvuliai 
išauga. Montevidėjaus gat
ves turėjo sustiprinti, nes 
mėsos sunkvežimiai virš 30 
tonų veždami į laivus mėsą, 
sulaužo gatves, o liaudis turi 
valgyti mėsą šaldytą ir bran
giai mokėti už ją. O pieną, tai 
importuoja iš Belgijos (Euro

įvykdydavo 110-115 procen
tų, visa jos pagaminta pro
dukcija buvo tik geros koky
bės. Nedideliame kolektyve 
įsivyravo draugiškumo ir sa
vitarpio pagalbos atmosfera. 
Darbininkei, kuriai blogiau 
sekdavosi, į pagalbą atskubė
davo labiau patyrusios drau
gės. Kai kilo klausimas, kas 
vyks į dešimtąjį Pasaulinį 
jaunimo ir studentų festivalį 
Berlyne, gamyklos komjauni
mo komitetas nutarė pasiųsti 
pasižymėjusią darbo pirmūnę 
Aldoną Kavaliauskaitę.

Įspūdžiai, kuriuos ji parsi
vežė ir Vokietijos Demokrati
nės Respublikos sostinės, ne
tilpo merginos širdyje. Grį
žus ji tuoj pat nuskubėjo į 
gamyklą pasidalinti jais su 
darbo draugėmis, papasakoti 
apie karštą jaunų žmonių 
troškimą kovoti už taiką ir 
laimę žemėje.

Dideli įvykiai lydi merginą 
šiais metais. Panevėžio mies
to komjaunimo konferencijo
je Aldoną išrinko delegate į 
Tarybų Lietuvos komjauni
mo suvažiavimą, kur jai buvo 
patikėta atstovauti Lietuvos 
komjaunimui visos šalies sep
tynioliktajame komjaunuolių 
suvažiavime.

Įvykių grandinė nesibaigė. 
Aldonos Kavaliauskaitės krū
tinę papuošė “Garbės ženklo” 
ordinas - už puikų, pasiauko
jantį darbą. Ir dar vienas, 
sujaudinęs ją iki ašarų įvykis, 
buvo išrinkimas TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
te. “Ekrano” gamyklos kolek
tyvas, viso Panevėžio miesto 
darbo žmonės išreiškė jaunai 
darbininkei didžiulį pasitikė
jimą dalyvauti šalies valdy
me. <

• Dar ketvirčio amžiaus ne- 
pragyvenušią merginą aplan
kė didžiulė pagarba ir pripa
žinimas. Ir niekas neabejoja, 
jog tai, ką Aldona įgijo iš 
jaunų dienų, mokės išsaugoti 
visą gyvenimą.

A. Ambraška

pos). Urugvajuje bulves gali
ma sodinti du sykius į metus 
ir išauga po kilogramą didu
mo, visokie kiti arbūzai (“za- 
pallo”, “sandias”) iki 70 centi
metro ilgumo, bet - bulves 
importuoja iš užsienio ir už
tat labai aukštos kainos.

Urugvajaus žemę iš rytų 
pusės supa 350 kilometrų 
Atlanto vandenynas, o nuo 
Vakarų ir Pietų Rio de la 
Plata (žiotys upės). Kaip At
lanto vandenyno sūrus van
duo pakyla, tai Urugvajaus 
krantus apverčia tonomis nu- 
troškusios žuvies. Liaudis la
bai brangiai turi mokėti už 
žuvį, o apdirbta žuvis - im
portuojama, ir darbininkui 
žmogui, beveik, neprieina
mos kainos.

Šiandien eidamas naktį Per 
Montevidėjaus miestą, maty
si: žmogus stumia vežimėlį, 
greta jo eina moteris su 
dviem ar trims vaikais, ir jie 
visi eina į miesto centrą, nes 
naktį padeda šiukšlės ant 
gatvių, tai jie eina pasirinkti 
maisto, Ir šalia vežimėlio se
ka šūo. Atrodo, kam jiems 
dar reikalingas tas šuo. Tas 
šuo atsigula prie vaikų naktį 
ir tokiu būdu vaikučiams šil
čiau miegoti tose lūšnose, 
kuriose jie gyvena.

Valstybės ligoninėse yra 
visokių trūkumų: nuo vaistų 
iki patalų. Savišalpos sveika
tos Draugijų gydytojai išrašo 
receptą ir liepia gerti žolių 
arbatėlę, nes vaistų arba nė
ra arba kainos nebeprieina
mos ligoniui. Šiandien išėjės į 
gatvę Montevidėjuje, tai pir
moje vietoje matysi kariškius 
važiuojančius su naujais mo
derniškais automobiliais, kul-

3-ias puslapis

kosvaidžius atstatę į visas 
puses. Atrodo kam jiems taip 
bijoti ko? . . . Nebuvo nei 
karo, nei revoliucijos Urug
vajuje. . .

Pinigų vertė krinta be per- 
stojimo, ir visi buvę ir dabar 
esantieji Ekonomijos Minis
trai, praneša kad dar daugiau 
kris, t. y. kuris darbininkas 
turėjo susitaupęs ant senat
vės kokį centą, tai dabar liko 
be vertės jo santaupos.

Mokslas sabotažuojamas. 
Šiais metais visai neatidaro 
mokytojų seminarijos ir nei 
Inžinerijos fakulteto. Visur, 
pasaulyje daroma, kad ap
šviesti liaudį, o čia viskas 
daroma, kad ją aptemdinti.

GARSI DAINININKĖ
IR DRĄSI KOVOTOJA

LENA HORNE

Boston, Mass. - Garsioji 
Amerikos dainininkė Lena 
Horne turėjo čia Symphony 
salėje duoti spalio 25 ir 26 d. 
d. du koncertus. Bet savo 
pasirodymą ji atšaukė, tuomi 
pareikšdama protestą prieš 
rasistų Bostone siautėjimą 
dėl mokyklų integracijos.

Jerusalem. - Po pasitarimo 
su sekretoriumi Kissingeriu, 
Izraelio vadai optimistiškai 
žiūri į Vidurio Rytuose taikos 
pasiekimo reikalus.

San Diego, Calif. - Užėjo 
tikra epidemija labai užkre
čiamos ligos, hepatitis vadi
namos. Daugiau kaip 100 jū
reivių jau yra susirgusių. 
Visa laivyno stotis yra griež
tai kvarantuojama.

V. R e i m oris

Pasiryžimas
Kai kelionė pavilioja — 
lyg bacilų užkrėsti, 
mes ir kliedime kelione 
savo kiemo pakrašty.

Kojos žygio žingsniais vaikšto.
Krūvio /skaudis pečiuos.. . 
O dar tartum ir neaišku — 
kas ten mudviem — už varčios.

Kaip galva medalione 
arba namas brėžiniuos, — 
mudu irgi prieš kelionę 
apvedžioti nežinios.

Kaip laukai — šalnos dvejonę, 
kai rudens diena arti, — 
mudu irgi prieš kelionę 
slopiam nerimą širdy.

Mudu irgi prieš kelionę 
gero svaigulio pilni ■— 
lyg drauoai, jsiulio'C 
juos užp'ūdusioj vilny.

Betgi nežinia vilioja 
ir maršrutai nubrėžti!
Mes prisėdam prieš kelionę 
seno sodo pakrašty.

Ir užsioedam kuprinę, 
ir sudie jums — tris kartus.
Ir, išsyk kažkaip-aprimę, 
sklendžiam už savęs vartus.

Neramios širdies godumui 
prieky — tūkstančiai'aušrų. . . 
Ir akis jau graužia dūmai 
dar neuždegtų laužų.

Nesvarbu, kad gal net nūdien 
laukia mūsų praraja. . .
Ir kad paruoštas jau mudviem 
sutikimas pragare.
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Lima, Peru
Kaip jau minėjau praeitam 

rašinėlyje iš Quito, Ecuador, 
kad mes paliksime ją ir vyksi
me į Limą, Peru, rugp. 29-tą. 
Taip ir buvo. Bet nevisai 
taip. Mums (mūsų grupė su
sidėjo iš 23 ekskursantu) pra
nešė, kad orlaivis pavėlavo 
dvi valandas. Manom - tiek 
to. Mum kompanija dar puikų 
pusdienio užkandį (šioje eks
kursijoje savo valgiai - tik 
viešbutis ir kelionė iš anksto 
užmokėta) “užfundino” sep
tintame aukštyje, kur randa
si prabangaus Quitos viešbu
čio restoranas, iš kurio visas 
Quito miestas matosi kaip ant 
delno.

Apie dvi po pietų nuvyks- 
tam į Quitos aerouostą. Ten 
dar valandą išlaukus mums 
praneša, kad iš Quitos jau 
nebeskris orlaivis į Limą. 
Turėsime skristi į Bogotą, 
Colombia, į kuria dar rugs. 
23-čią buvome nuvykę. Tik iš 
ten orlaivis teskrįs į Limą.

Na, kągi darysim - negi 
pėsti kulniuosime per Pietų 
Amerikos kalnynus virš 
1,000 mylių į Limą. Tačiau 
Bogotoje gavom lėktuvą jau 
vakare ir pribuvom į Limą 8 
valandas vėliau, negu buvo 
mūsų dienotvarkyje numaty
ta.

Ir šiuokart daug neprara
dom, kadangi dviejų valandų 
ir pusės skridimas buvo ne
paprastai žavingas. Mūsų 
plieninis paukštis virš 500 
mylių į valandą greičiu, nėrė 
tiesiog į pietus. Kairėje šyp
sojosi plikagalvis menulis ir 
žaidė su žydria akia vakarine 
palšam debesyne. Dešinėje, 
iš šešių mylių aukščio, kuria
me lėktuvas skrido, dar hori
zonte matėsi briauna raudo
nos Pietų Amerikos saulutės, 
kuri dar vis bandė neleisti 
tamsiajai nakčiai jos akis už
merkti. Apačioje lėktuvo be- 
ribinis kalnynas, kaip kur 
pasipuošęs net baltomis ke
purėmis, jau sau ramiai snū
du rojo.

Į Limą pribuvome apie 10- 
tą vakare. Kol perėjome mui
tinę ir dokumentų patikrini
mo punktus, tai viešbutyje 
teatsiradom tik truputį prieš 
12-ką vidurnakčio. Virš dvie
jų tūkstančių mylių nuo Mia- 
mio štandartinis laikas tebe
buvo toks, kaip ir Miamyje, 
todėl, kad mes niekur neper- 
kirtome laiko zonos meredija- 
no. Skridom tiesiog į pietus.

Oi,kaip malonu buvo tą 
vakarą atsidurti prabangaus 
Lima-Sheraton viešbučio 
kambaryje - dvi minkštos 
lovos, aibės lempų visuose 
pakampiuose, kūgis rank
šluosčių, didelis maudylos 
kambarys su dušu ir vania, ir 
visi kiti patogumai. Bet už 
$24 į parą ir turėtų tas viskas 
būti. . .

Ant rytojaus, apie 10-tą 
vai. ryte, turizmo autobusas 
veža mus į Limos miestą 
apsidairyti. Aš ten esu buvęs 
1960 metais. Kad ir ten gyve
nau apie porą sanvaičių, bet 
už 14-kos metų argi viską 
prisiminsi. Sheraton viešbu
tis randasi plačioje alėjoje, 
Paseo De La Republica. Tais 
laikais gal jo vasai ten dar ir 
nebuvo. Bet dabar, jo 24 
aukščiai matosi iš bile dalies 
Limos. Didelė aikštė Plaza 
San Marti, verslos aikštė, 
kur randasi ir T-bone steak 
valgykla, vokiečiu komerci
jos dangaraižis Telefunken, 
ir keletas kitų pastatų dar 
prisiminiau. . .

Bet, kaip jau pirmiau minė
jau, viskas mažai pasikeitė 
nuo tų laikų kai aš ten lan
kiausi pirmu kartu.

Rugs. 30-tą, penktadienio 
rytą, turizmo autobusas pa

važinėjęs mus po Limos mies
tą, užvežė dar į vieną bažny
čią pasigrožėti jos architektū
ra ir jos viduje neįkainuoja

mu meno turtu. Kokioje gat
vėje ta bažnyčia randasi, jau 
nebeprisiminiau,bet kai įėjom 
į vidų, viską puikiai atpaži
nau, kadangi prieš 14-ka me
tų aš ten esu buvęs ir jos 
išvaizdą aprašęs “Laisvėje”. 
Ten tebesiranda tie patys 
altoriai - auksuoti ir sida
bruoti, tos pačios nišos pri
kimštos šventųjų stovyklų, 
ta pati nuo žvakių smilkalo 
švanki atmosfera.

Penktadienio popietė buvo 
laisva - eikite kas sau ir kur | 
norite. Mudu su sūnum nuė
jom į San Martin aikštę, 
pavalgėm pietus T-Bone 
Steak valgykloje, užsimokė- 
jom $12 už abu, ir pietūs 
buvo prasti!

Aš norėjau nueiti į viešbuti 
Claridge, kur aš kadaise gy
venau. Jis toli gražu ne toks 
kaip dabartinis Sheraton. Bet 
tais laikais tiek*aš teišgalė
jau.

Užsisakėme alaus. Už 12 
oz. buteli tik doleris. Penkius 
kartus brangiau nei aš tuo
met mokėdavau. Bet pigiau 
nei Sheratone.

Per langą matosi tie patys, 
pilkai apdulkėję stogai že
mesnių pastatų, tie patys, 
griozdais apversti kiemai ir 
tas pats, rūke paskendęs 
miestas. Limoje labai retai 
saulė tepasirodo, ir visuomet 
vėsu.

Apie 7-tą vakare grįžtam į 
Sheraton. Rodos, kad kitam 
pasaulyje atsiradome. Bet 
tas pasaulis nėra darbo žmo
gaus pasaulis. Jame su valgiu 
kainuoja $40 į parą; o vidur
kis darbininko uždarbio gal 
tik $2 į dieną. Dauguma 
žmonių gatvėse matosi išvar
gę apskurę. Gal Velasco Al
varado ir pakels vargšų gy
venimo lygį, jei jis nuošir
džiai bandys. Bet reikės daug 
pastangų ir laiko. O, supran
tama, turčiai reakcijonieriai 
jam visuomet kliudys.

Su tokia minčia ir nuėjau 
gulti. Gidas įsake ryto, kaip 
šešios iškelti lagaminus į ka- 
ridorių. Kaip pusę po šešių 
išvažiuojam į Cusca, apie 500 
.myliu į Andes kalnyną, kur 
randasi garsiųjų Indėnų Incų 
sostinė - penkiolikos milijonų 
Incų imperijos buvusi sosti
nė. Inž. A. P. Gabrėnas

KANDIDATAS Į WISC.
VALSTIJOS
GUVERNATORIUS

Fred Blair

Madison, Wise. - Komunis
tų Partijai pavyko surinkti 
užtenkamai piliečių parašų ir 
savo kandidatus uždėti ant 
baloto. Jos kandidatas į gu
bernatorius yra žymus veikė
jas ir kovotojas Fred Blair.

Londonas. - Laimėjęs rinki
mus, darbiečių vadas Wilso- 
nas pirmadienį per televiziją 
kreipėsi į visus anglus su
glausti eiles ir padėti jam 
Angliją išvesti iš krizės. ■

Įvairumai
Ramybės ardytojai

Maskvoje sionistai “artis
tai”, kurių “meną” pasmerkė 
Tarybų Sąjungos Menininkų 
Sąjungą, gatvėje suruošė sa
vo “meno” parodą. Kadangi 
jie tą darė be vyriausybės 
leidimo, tai policija išardė.

Įdomu tas, kad toje “paro
doje” dauguma dalyvavo “ar
tistai” su savo vaikais, tar
tum ir tie maži vaikai ką nors 
nusimano apie meną. Kitas 
dalykas, tai joje dalyvavo 
Vakarų Europos buržuazinės 
spaudos korespondentai - 
Amerikos “New York Times” 
korespondentas C. S. Wren, 
“Associated Press’’ kores
pondentas L. Olsen, o kas 
svarbiausia, kad Jungtinių 
Amerikos Valstijų konsulas 
Leonardas Williams, paneig
damas savo pareigas nesikib- 
ti į kitos šalies vidinius reika
lus, irgi dalyvavo.

Aišku, kad jų tikslas buvo 
kenkti gerėjantiems santy
kiams tarpe JAV ir TSRS.

Apie kainas
Daug dalykų Tarybų Są

jungoje yra žymiai branges
ni, kaip Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Bet yra ir daug 
pigesnių.

Amerikoje darbininkui bu
tas kainuoja beveik 40°/o jo 
algos (ar tai randa už aparta
mentą, ar užlaikymas savo 
namo), tuo tarpu Tarybų Są
jungoje tik apie 4% algos.

Pieno litras JAV - 43 cen
tai, o Maskvoje - 42, bulvių 
du svarai JAV 41 centas, o 
Maskvoje - 35; New Yorke 
važiuotė autobusu 35 c., o 
Maskvoje - 7 centai; New 
Yorke dienraštis - 15 c., o 
Maskvoje - 4 centai.

Sausros žala
Jungtinėse Amerikos Val

stijose sausra padarė didelę 
žalą javų derliui. Labiausiai 
nukentėjo kviečių ir kukurū- 
žų derlius. Sausra buvo nuo 
Mexicos užlajos iki Kanados, 
tai yra, per visas JAV, lietė 
20 valstijų.

Specialistai mano, kad ku
kurūzų derlius nukentėjo 
apie 30°/o\ procentų.

Bendrai, šiemet visame pa
saulyje mažiau suimta grūdų, 
negu praeitais metais, 25 mi
lijonai tonų, o žmonių skai
čius padaugėjo apie 100 mili
jonų. D. M.Š.

VITAMINO C DIDELĖS 
DOZĖS GALI BŪTI 
PAVOJINGOS

Columbijos universiteto 
profesorius dr. Myron Wi- 
nick persergsti prieš vartoji
mą didelių vitamino C dozių 
kovai su slogomis. Jis nurodi
nėja, kad ypač didelės šio 
vitamino dozės nepatartinos 
nėščioms moterims. Gali pa
kenkti nešiojamam kūdikiui.

Dr. Winick nurodo, kad 
reikėtų laikytis Nacionalinės 
Mokslų Akademijos patarimo 
pasitenkinti 100 miligramų 
doze. Tuo tarpu, pav., dr. 
Linus Pauling yra pataręs 
vartoti net nuo 1,000 iki 
10,000 miligramų dozę! Skir
tumas labai didelis. Papras
tas žmogus dabar klausia: 
Kurio beklausyti?

Miami, Fla. - Fašistiniai 
pabėgėliai iš Kubos labai nu
siminę, nes jie mato, kad 
santykiai tarp Kubos ir Ame
rikos gali būti labai greitoje 
ateityje atsteigti.

Washingtonas. - Amerikinė 
Teisės Mokytojų Draugija 
reikalauja, kad teisėjas Sirica 
neleistų “garsiąsias” juoste
les atiduoti Nixonui ir išvežti 
iš Washington©. Juostelės 
yra svarbūs dokumentai ir 
priklauso valdžiai.

Maskva. - Tarybų Sąjungos 
gyventojų skaičius jau pasie
kė 252 milijonus.

LAISVĖ

Kai kas iš mūsų viešnagės Lietuvoje

Viename labai įdomiame 
ir aukštai pakilusiame 

kolūkyje
A. BIMBA

Panevėžio rajono Ėriškių kolūkio gyvenvietė
T. Žebrausko nuotr.

Birželio 12-oji viena iš įdo
miausių šioje viešnagėje die
nų. Skubėdami į Palangą, 
valandėlei užsukamė į garsųjį 
Panevėžį. Miestas labai, labai 
išaugęs. Jau turi apie 90,000 
gyventojų, o už kokių metų 
gyventojų skaičius pakilsiąs 
iki 105,000.

Tik trumpai pasikalbame 
su draugais. Dar apžiūrime 
šaunųjį televizoriams kineos- 
kopų gamybos fabriką. Jį 
mums aprodo pats fabriko 
direktorius d. Navickas. Fab
rike, sako, dirba net 5,000 
darbininkų. Tai esąs vienas iš 
didžiausių tos rūšies fabrikų 
visame pasaulyje. Pasididžia
vimas ne tik Panevėžio, ne 
tik visos Lietuvos, bet ir 
visos Tarybų Sąjungos. Visi 
darbai aukštai mechanizuoti 
ir produktai aukštos koky
bės.

Aplankome miesto gėlių 
šiltnamį, susipažįstame su 
naujais buities tarnybos na
mais Respublikos gatvėje. 
Pavažinėjame po miestą. 
Gaunu draugų veikėjų pasi
žadėjimą, kad jie daugiau 
duomenų apie šiandieninį Pa
nevėžį vėliau suteiks man 
raštiškai, ir lydimi partijos 
miesto komiteto sekretorės

Prie Ėriškių kolūkio gyvulininkystės komplekso 
Svitojaus nuotrauka.

Kuo garsėja Ėriškiai?
Taip jau atsitiko, kad visi, 

besidomintys tolesne Lietu
vos žemės ūkio pažangaAšie- 
met plačiai sušneko apie\Pą- 
nevėžio rajono Ėriškių kolū
kį. Ir ne vien todėl, kad šiame 
ūkyje primelžiama daug pie
no, parduodama valstybei 
daug mėsos, kad iš hektaro 
prikuliama po 40-45 centne
rius grūdų. Panašių rezultatų 
šiandien Lietuvoje pasiekia 
dešimtys ūkių. Tad kuo gi 
išsiskiria šis kolūkis, kuo jis 
patraukia?

Skaitytojui priminsime, 
kad Lietuvos ūkiai pastarai
siais metais" tiek sutvirtėjo, 
jog susidarė sąlygos juos in
dustrializuoti, kitaip sakant, 
tvarkyti pramoniniais pa
grindais - kurti didžiules vi
siškai mechanizuotas ir auto
matizuotas gyvulių fermas, 
specializuoti gamybą. Maž
daug prieš metus laiko respu
blikos vyriausybė šiuo klausi
mu priėmė ir specialų nutari
mą.

Ėriškiai pirmieji Lietuvoje 
pasistatė tikrą pieno “fabri

T. Bitinaitės ir LKP Panevė
žio rajono pirmojo sekreto
riaus V. Normanto nuvažiuo
jame į Ėriškių kolūkį.

Ten mus pasitinka kolūkio 
ilgametis pirmininkas Alfon
sas Giedraitis. Kalbus, malo
nus draugas.

Apie kolūki, ir jame įspū
džius savo birželio 12-tos die
nos dienoraštyje trumpai esu 
pabrėžęs sekamą:

“Ėriškių kolūkis laikomas 
vienu iš vidutinių daugiaša
kių kolūkių. Jis didžiuojasi, 
kad jau daugiau kaip 90 pro
centų kolūkiečių yra susi- 
kraustę ir gyvena gyvenvie
tėje. Namai nauji ir gražūs, 
vienašeimiai. Nėra nė vieno 
daugiašeimio. Įdomu ir svar
bu, nes aš kitaip vaizdavausi 
gyvenvietes. Ėriškiečiai taip 
pat didžiuojasi ruošiama nau
ja karvide. Bus baigta rude
nį. Dabar joje dar tik keletas 
karvių. Joje tilps * virs 900 
karvių. Visų jų aptarnavimo 
procesai bus mechanizuoti. 
Mažai darbo rankų tereikės”.

Bet štai kaip tik apie šį 
įdomų kolūkį šiomis dienomis 
gauname sekamą straipsnelį 
su gražia nuotrauka. Raginu 
jį perskaityti.

ką”. Jame laikoma beveik 
tūkstantis karvių, per dieną 
primelžiama daugiau kaip po 
12 tūkstančių kilogramų pie
no. Čia visi darbai mechanic 
zuoti ir automatizuoti (tam 
panaudota net elektronika). 
Šį pienininkystės fabriką ap
tarnaus tik devyni žmonės - 
keturios melžėjos, du karvių 
varinėtojai, du šėrikai ir šalt
kalvis elektrikas.

Ėriškių gyvulininkystės 
komplekse ne tik lengva, bet 
ir malonu dirbti. Darbinin
kams įrengtos patogios dra
bužinės ir puikūs dušai, jau
kūs poilsio kambariai. Gyvu
lininkystės specialistai čia 
pat gali atlikti laboratorinius 
tyrimus ir kitus darbus. Yra 
net salė, kurioje galima su
kviesti nedidelį darbuotojų 
pasitarimą.

Industrinis Ėreiškių kom
pleksas neatsirado per vieną 
dieną ir neišdygo ant plyno 
lauko. Praėjo, nemaža metų, 
kol buvo sukultūrinti ir su
stambinti laukai, kuriuose 
išauginama daug grūdų ir

pašarų. Pagaliau didžiulei 
statybai ir moderniems įren
gimams reikėjo sukaupti dau
giau kaip milijoną rublių.

Ne ką daugiau kaip prieš 
du dešimtmečius šiose vieto
se tarp krūmynų ir raistelių 
buvo išsimėtę šimtai Ėriškių, 
Ėreiškėlių, Rajūnų, Zalato
rių, Žvirblių ir Žvirbliukų, 
Papiškių, Žaibgalos kaimų 
vienkiemių. Susikūrus kolū
kiui, iš tų šiaudinių pastogių 
išėję valstiečiai per trumpą 
laiką padarė stebinančią pa
žangą.

Apie jų darbus jau kalbėjo
me. Pasižvalgykime dabar po 
patį Ėriškių kolūkio centrą, 
kuris ne kartą laimėjo gra
žiausios kaimiškos gyvenvie
tės Lietuvoje konkursą. Jau
ku čia: vienur namai rikiuoja
si tiesiose gatvelėse, kitur jos 
vingiuoja. Prie tankioje me
džių paunksmėje skendinčių 
naujų sodybų - margaspalviai 
gėlynai. Neseniai užtvenkus 
siaurutę Upytę, .Ėriškių 
miestelis staiga atsidūrė ant 
gražaus dirbtinio ežero kran
tų.

Kolūkyje sutiksime šimtus 
puikių žmonių, kurių pėdos 
išliks takuose, atvedusiuose į 
šią nuostabią dieną. Ir dauge
lis jų pasakys, kad ryškiausią 
pėdsaką čia palieka agrono
mas Alfonsas Giedraitis, jau 
dvidešimt metų vadovaujan
tis kolūkiui - pavydėtinos 
energijos, lakios fantazijos ir 
be galo šią žemę mylintis 
žmogus. Vienas iš paskutinių 
jo sumanymų - pagaminti 
gražias lenteles su buvusių 
kaimų pavadinimais. Neužil
go jos bus pritvirtintos prie 
naujosios gyvenvietės gat
vių. Tokiu būdu ilgam išliks 
buvusių Ėreiškėlių, Rajūnų, 
Zalatorių, Žvirblių ir kitų šių 
apylinkių kaimų pavadinimai. 
Dabartiniams naujakuriams 
ir būsimoms kartoms jis pri
mins, iš kokios praeities į šią 
šviesią dieną atėjo naujo ko
lūkinio kaimb statytojai.

J. Bagdanskis

Chicago, III.
Gražus LLD pirmos 
apskrities pobūvis

Nežiūrint, kad sekmadienį 
(spalio 6 d.) nuo pietų pradėjo 
lietus lyti ir daugelį atgrasino 
nuo vykimo į parengimą, bet 
vis dėlto susirinko nemažas 
būrys nuoširdžių pažangie
čių, LLD narių, į apskrities 
ruoštą žaidimų popietę. Kas 
dar svarbiau, jie tiek dovanų 
sunešė, kad veik visi žaidėjai 
gavo po prizą. Apskrities iri 
rengimo komitetai taria nuo
širdų dėkui visiems prisidėju- 
siems su dovanomis ir už 
dalyvavimą šioje žaidimų po
pietėje.

Šis pobūvis įrodė, kad mū
sų mieli nariai aukštai įverti
na savo draugijos veiklą ir, 
jei kas daroma, tai visi ateina 
į pagalbą. Žmonės, kurie ma
no, jog nereikia rengti pa- 
žmonių, daro neatleidžiamą 
klaidą, nes jie slopina patį 
veikimą ir atstumia žmones, 
kurie nori ir mėgsta ateiti į 
draugiškus suėjimus.

J. M-nė
LLD 1-mos Apsk. Sekr.

Svarbios rinkimų 
klausimu prakalbos

Spalio 27 d., 2 vai. popiet, 
Midland Hotel, 172 W. 
ruošiamo^ svarbios prakalbos 
ir pasivaišinimas rinkimų rei
kalu. Kalbės K. P. generali
nis sekretorius Gus Hali. Mi
tingas ruošiamas išrinkimui 
Ishmael Flory į JAV senatą.

Rengimo komisija kviečia 
visus, kam rūpi, kad būtų 
išrinktas į senatą pažangus ir 
teisingasv žmogus, dalyvauti 
šiame mitinge.

Rengėjai

Washįngtonas. - Jungtinės 
Valstijos davė keturis milijo
nus dolerių komisijai, kuri 
prižiūri Vietname paliaubas.
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IŠ VISUR
JIS NEPAPERKAMAS, 
BET JIS KITUS GALI 
PAPIRKTI

Washingtonas. - Daugelis 
kongresmanų, kurie pirmiau 
manė, kad Nelsonas Rocke- 
felleris neturės jokių sunku
mų su Kongreso užgyrimu jo 
kandidatūros į vicepreziden
tus, jau rimtai pradeda abe
joti. Jie dabar jau pradedą 
galvoti: Tiesa, kad Rockefel- 
leris labai turtingas ir nėra 
jokio pavojaus, kad jūs būtų 
suktų politikierių paperka
mas. Bet kaip pasirodo, tai 
dar nereiškia, kad jis savo 
milijonus negali panaudoti ki
tų papirkimui. Argi, pavyz
džiui, jis padovanojo Ranonui 
$550,000, o Kišsingeriui 
$60,000 be jokių piktų sume
timų Sunku tikėti.

TEISMAS PERKRAUTAS 
SVARBIOMIS BYLOMIS

Washingtonas. - Aukščiau
siojo Teismo pirmininkas Mr. 
Burger skundžiasi, kad teis
me yra susikaupusių daugybė 
svarbių neišspręstų bylų. 
Teismas nebegalįs apsidirbti. 
Tokio apkrovimo teismas ne
buvęs iki šiol turėjęs visoje 
savo istorijoje. Mr. Burger 
ragina Kongresą ir advokatų 
organizacijas imtis žygių tos 
naštos palengvinimui. Bet 
savo pasiūlymų teismui re
formuoti jis neturi.

DETROITIEĖIAMS proga 
IŠGIRSTI KOMUNISTŲ 
VADĄ

Detroit, Mich. - Spalio 26 
dieną čionai ruošiamas didelis 
masinis susirinkimas parėmi
mui Komunistų Partijos kan
didatų į valstijos pareigų pos
tus. Svarbiausiu kalbėtojumi 
bus nacionalinis Komunistų 
Partijos pirmininkas Henry 
Winston. Mitingas įvyks Tri
nity Methodist Church salė
je, 13100 Woodward. Tikima
si skaitlingos publikos.

Saigonas. - Pietų Vietnamo 
Liaudies Laikinoji Revoliuci
nė Vyriausybė pareiškė, kad 
negali būti jokių derybų su 
Saigono režimu, kol jam va
dovauja prezidentas Thieu. 
Liaudiečiai reikalauja, kad 
Thieu pasitrauktų.

Saigonas. - Valdžia atsisa
kė įleisti “The N. Y. Times” 
korespondentą Schanbergą ir 
Paryžiaus dienraščio “Le 
Monde” korespondentą Po- 
monti. Jie fašistiniam reži
mui per kairus.

Maskva. - Spalio 13 dieną 
čia atvyko Jungtinių Valstijų 
iždo sekretorius William E. 
Simon tartis su Tarybų Są
jungos vadovybe prekybos 
reikalais. Manoma, kad bus 
pakeltas ir grūdų siuntimo 
sulaikymas.

Cairo. - Saudi Arabijos ka
ralius Faisal davęs sekreto
riui Kissingeriui suprasti kad 
Arabija panaudos savo įtaką 
paveikimui arabiškų kraštų, 
kad numažintų aliejaus kai
ną.

Manila. - Filipinų preziden
tas Marcos žada paskelbti 
amnestiją visiems komunis
tams kaliniams. Komunistų 
Partija randasi pogrindyje. 
Prezidentas nežada partiją 
legalizuoti.

JAU PRASIDĖJĘ TARP 
JAV IR T. SĄJUNGOS 
PASITARIMAI

• Maskva. Čionai jau prasi
dėjo tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos pasitarimai bran
duoliniais reikalais. Tariama
si dėl branduolinių bandymų 
sumažinimo.

Tarybinei delegacijai vado
vauja Igor Morokovas, tai
kiam atominės energijos var
tojimui komiteto pirmininko 
pavaduotojas, o amerikinei 
delegacijai - ambasadorius 
Walter J. Stoessel.
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Detroit, Mich HARTFORD, CONN. 
Lietuvių Moterų Klubas 

rengiaMirė V. Žabui
Spalio 4 d. š. m. apie 4:45 

vai. ryto mirė visiems gerai 
žinomas detroitietis, visų pa
žangių organizacijų narys, 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojas - Vincas Žabui. Jis mirė 
Whittier Nursing Home, ant 
W. Grand Boulevard, vėžio 
liga. Jis susirgo ir ligoninėse 
vargo nuo 1973 m. gegužės 
mėn.

Kuomet jo sveikata pradė
jo šlubuoti 1972 metų kovo 29 
d., jis pasirašė tam tikrą 
dokumentą su Wayne State 
Universiteto Medicinos Mo
kykla, kad jam numirus, jo 
kūnas būtų vartojamas moks
lui. 1972 m. balandžio mėn. 
jis savo ranka parašė ir pali
ko sekamą raštą:

“Pakeistas Testamentas, 
1972, April. Dirbus gana 
daug darbininkiškame veiki
me dėl žmonijos gerovės, 

. rašius laikraščiams “Laisvei” 
ir “Vilniai” korespondencijas 
ir kitokius rašinėlius, po viso
kiais slapyvardžiais ir savo 
pravarde ir su vardo ir pa
vardės pirmosiomis raidemes 
- V. Z., neturiu noro, kad 
mane pakištų po žeme.

Atsidavusiai veikus per 
daugelį metų ir išaukojus dėl 
visokių tikslų nemažai dole
rių darbininkiškai apšvietai ir 
pagalbai, buvus per daug 
metų susijungusiam sų Ko
munistų Partija, nuspren
džiau vietoje kišti mano ana
tomiją po žeme, suteikti mi
rusį savo kūną Wayne State 
University, kuriame moko 
studentus daktariškų moks
lų, kad jie turėtu specialybę 
dėl geresnio supratimo gydy
ti sergančiuosius. Gal mažum 
pasinaudos kokią kūno dali
mi, nes mokslininkai šiuomi 
laiku daro stebuklingus gy
dymus.

Šis mano testamentas yra 
'legalis be jokio valdiško pa
tvarkymo. Tačiau yra pada
rytas dokumentas ir Wayne 
State Universitete - viena 
kopija ten, kita pas mane. 
Kai užbaigs specialybę su 
mano anatomija, likusią dalį 
kūno sudegins ir palaidos 
pelenus į Wayne State Uni
versity “plot”. - Vincent 
Žabui”

Šis jo lietuviškas raštas ir 
angliška kvitą su Wayne 
State University School of 
Medicine parašais buvo įdėti į 
voką ir palikti dėl Stefanijos. 
Velionis taipgi paliko savo 
autobiografiją, kuri bus pa
skelbta vėliau. '

Tarpe velionio kitų doku
mentų, rastas jo gimimo liu
dijimas, prisiųstas 1962 m. 
sausio 12 d. iš Vilniaus ’Res
publikinio Civilinės Metrika
cijos Archyvo. Ten parodo, 
kad velionis gimė vardu Vin
centas Zabulionis, Dusinu 
kaime, birželio 8 d., 189F 
metais. Taigi velionis buvo 82 
metų, kai mirė.

Kadangi jis gyveno biednai 
iš mažos Social Security če
kės, pasidavęs į ligoninę, pri
davė Stefanijai savo sunkiai 
sutaupytus pinigus ir prašė 
palaikyti jo narystes organi
zacijose ir užmokėti už pre
numeratas, o kas liks, po jo 
mirties, paaukoti “Laisvei” ir 
“Vilniai”. Jis buvo per daug 
metų “Vilnies” koresponden
tas ir todėl paliko $200 dėl 
“Vilnies”, ir $100 del “Lais
vės”. Jis ne tik savo kūną, 
bet ir turtą sutvarkė prieš 
mirtį.

Velionio gyvenimas buvo 
įdomus ir triukšmingas. Apie 
jį visi pasiskaitysime jo raš
te, kurį jis paliko, tikėdamas, 
jog kas nors apie jį norės 
žinot ir aprašys pažangiuose 
laikraščiuose. Tas bus pada
ryta. O šiuo tarpu, mes visi 
detroitiečiai, LLD ir Detroito 
Lietuvių Kliubo nariai esame 
nuliūdę, netekę gero veikėjo. Ipareigas atliko Ks. Karosie-

Stefanija nė.

Pietus Su Menine Programa
Sekmadienį, spalio 27 d., 1 vai.

157 Hungerford St., Hartford, Conn.
Programoje dalyvaus solistai Jonas Sabaliauskas iš 

Worcester, Mass., vietinės Elenutė Brazauskienė ir 
Wilma Hollis. Laisvės Choras pasirodys su gražiom 
dainom.

Kviečiame visus dalyvauti.
Komisija

Miami, Fla.
Dainos mylėtojų choras dainuos mūsų koncerte

Taip, jau sakėme, kad spaudos paramai koncertas, 
ruošiamas lapkričio 3 dieną, bus vienas iš geriausių. 
Džiugiai mes pranešame, kad jau taip seniai girdėtas Dainos 
mylėtojų choras, kuriam vadovauja Adelė Pakalniškienė, 
dalyvaus spaudos koncerto programoje, Miamyje. Aišku, 
kad mūsų svečiai iš St. Petersburgo atvažiuoja su gražių 
dainų repertuaru.

Tad kartojame: Šis iškilmingas banketas ir koncertas 
įvyks Lietuvių socialio klubo salėje, 2610 N. W. 119th St., 
Miami, Fla.

Rengimo Komisija

San Francisco, Cal
Pramoga ir svečiai

Rugsėjo 22 dienų įvyko 
šauni pramogėlė bei piknikas 
Antano ir Nelės Valaičių ža
liame darže. Be vietines mū
sų publikos, turėjome mielų 
svečių iš Los Angelio miesto 
Juozų Petchūką su žmona 
Ivy. Tenka pastebėti, kad J. 
Petchukas yra Los Angelio 
LDS 35 kuopos darbštus sek
retorius. Jis yra nemaža įra
šęs naujų narių į savo kuopą. 
Taipgi kartu su Petchukais 
atvyko Elizabeth Keibalienė 
(Cable) ir Los Angeles šauni 
darbuotoja ir ilgamete tos 
apylinkes spaudos vajininke 
Onutė Bęrnotienė.

Na, tenka truputį pasigirti, 
kad tarp šių dviejų metropo
lių - San Francisco ir Los 
Angeles atstumą yrą? virš 
4-rių šimtų mylių. Tačiau 
dažnokai vieni kitų pramogas 
aplankome.

Šioje sueigoje miela šeimi
ninkė Nelė Valaitis šventė 
savo gimtadienį. Ta proga jai 
buvo palinkėta daug saulėtų 
dienelių ir sudainuota ilgiau
sių metų.

Šis šaunus pobūvis buvo 
suruoštas per Oakland LLD 
kuopą. Vardu pobūvio ruošė
jų ir dalyvių nuoširdi padėka 
šeimininkam Valaičiam už jų 
puikią vietovę, o dirbusiems 
prie vaišių už rūpestingą 
triūsų.

Svečiai iš Tarybų Sąjungos
Spalio 1 dieną iš Los Ange

les miesto atvyko 14 narių 
turistinė grupe iš Tarybų 
Sąjungos, susidedanti iš įvai
kių mokslo šakų bei profesijų 
žmonių. Grupės tarpe buvo ir 
du lietuviai: Kauno Respubli
kinės klinikinės ligoninės vy- 
riausis daktaras Petras Ja- 
šinskas, o iš Vilniaus valsty
binio universiteto Filosofijos 
mokslo dėstytojas Vladas Ry
bakovas. Taip gi šioje grupė
je radosi trys moterys ir 
grupės vadovė buvo Valenti
na Lubomudrova, kuri laisvai 
vartoja anglų kalbą. Ji įstaty
mų (Law) mokslų daktarė.

Svečius apgyvendino tik 
baigtame nemažame pastate 
“Holiday Inn”. Sekantį rytą 
keturi šios apylinkes gerašir
džiai lietuviai išpirko svečiam 
ir Amer.-Russian Instituto 
štabui pusryčių. Laike pusry
čių buvo kalbų ir klausimų. 
Įdomią kalbą pasakė dr. Pe
tras Jašinskas. Gerb. dakta
ras kalbėjo lietuvių gražia 
kalba, o į anglų kalba verte 
Ks. Kaj-osienė. Beje, šios 
turistinės grupes keli turistai 
puikiai vartoja anglų kalbą.

Šio mielo ryto pirmininkės

Turistus šiltai pasveikino 
San Francisco Amer.-Rus
sian Instituto pirmininkas 
Holland Roberts. Jis palinkė
jo jiems geriausios sėkmės 
keliaujant po Ameriką ir įsi
gyti glėbį naujų įspūdžių. 
Nuo jaunimo grupės kalbėjo 
vietinė ir darbšti Pola Garb.

Tos pačios dienos vakare 
Instituto jaunimas suruošė 
svečiams išleistuves, kuriose 
taipgi buvo kalbų, klausimų 
ir lengvų užkandžių. O spalio 
3 dieną palinkėjome svečiams 
iš toli puikiausio vėjo ir lai
mingos kelionės.

Užbaigtas gilus tunelio per 
, . plačia ilanka.

Rugsėjo 14 dieną ceremo- 
niškai šio miesto pareigūnai 
pradėjo važiavimą per nu
tiestą gilų povandininį virš 
3V2 mylių ir virš 7-nių šimtų 
pėdų gilumo tunelį. Šis nuo
stabus tunelis skaitomas pir
mas toks visame pasaulyje 
ir' vadinamas “Trans-Bay 
Tube”. Vietine spauda teigia, 
kad šis milžiniškas projektas 
taps inžinierių istoriniu pa
siekimu.

Miesto majoras Joseph 
Alioto šio projekto užbaigtu- 
vėms susikvietė net 30 įvai
rių Amerikos miestų majorų 
jų tarpe ir Niujorko majorą 
Abraham Beame.

Parama spaudai
Rugsėjo mėn. įvykusiame 

LLD 153 kp. susirinkime pa
skirta “Laisvės” vajaus fon
dui $100, “Vilnies” fondui 
$100, Kanados “Liaudies Bal
sui” $25, Urugvajaus “Dar
bui” 25 ir Amer.-Russian In
stitutui $50. Taipgi šio miesto 
LLR 153 kp. narė Valė Sut- 
kienė bendrai su Oaklando 
LLK kp. nare Violeta Taraš- 
kiene darbuosis spaudos va
juje. Visų puikiausios sėkmės 
mūsų šauniomioms vajinin- 
kėms šiame svarbiame dar
be. M. B-tė

Su mielais svečiais iš tėvynės
Montreal, Canada. - Ilgai 

mūsų mintyse ir širdyse pasi
liks jaudinantis susitikimas 
su brangiais svečiais iš Tėvy
nės, kurie su grupe tarybinių 
turistų šiuo laiku lankosi Ka
nadoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Tai kaunietis, 
nusipelnęs pramonės darbuo
tojas, mašinų fabriko direk
torius - Jonas Gurskis, Kau
no Klinikinės ligoninės vy
riausias gydytojas - Romul- 
das Mašnauskas.

Vieno šeštadienio vakarų 
svečiai buvo pakviesti atsi
lankyti pas mūs mielus tau
tiečius J. ir S. Čičinskus, jų 
gražioje rezidencijoj, kur jų 
laukė gražus būrys tautiečių. 
Kartu atsilankė ir Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko Uni
versiteto medicinos fakulteto 
Farmakologijos ir Mikrobio
logijos Katedros docentas - 
Albertas Svičiulis (pastarasis 
jau virš pusė metų kai čia 
darbuojasi, gilindamas mok
slo žinias ir perduodamas 
savo žinojimų). Po išgertų 
“tostų” už svečių sveikatų, jie 
kiekvienas supažindino dalyr 
vius ne vien su savo profesi
jos darbu, bet ir plačiai papa
sakojo apie mūsų Tėvynėje 
padarytų didelę pažangų ta
rybiniais metais. Ypač plačiai 
apibūdino gerbiamas Jonas 
Gurskis; taipgi atsakinėjo į 
eilę klausimų. Nuo dalyvavu
sių šiame pobūvyje J. Urba
navičius svečiams įteikė kuk
lias dovanėles. Drg. L. Kauš
pėdienė, Kisieliai ir eilė kįtų 
draugų taipgi įteikė dovanė
les.

Po kalbų, prasidėjo malo
nūs bendri pokalbiai, prie 
kavutės ir užkandžių, taipgi 
prie atvežtų svečių lauktu
vių. O užbaigai sudainuota 
daug gražių dainų, primenan
čių mums Tėvynę brangių, 
kurių palikome prieš keletu 
desėtkų mėtų. Ne tik dainų 
žodžiai, bet ir svečių nepa
prastai gražūs balsai, mus 
visus jaudinančiai žavėjo. Vi
sų veidai pasidarė linksmesni 
ir visi, rodos, jautėsi prajau- 
nėję. Liekame širdingai dė
kingi šiems maloniems tau- 
teičiams, suradusiems laiko 
su mumis susitikti, papasako
ti apie Gimtinę ir suteikti tiek 
daug malonumo.

Rengėjų vardu taipgi noriu

JUODŲJŲ ŽMONIŲ 
DEMONSTRACIJA

Boston, Mass. - Sekmadie
nį, spalio 13 dienų, įvyko 
skaitlinga juodųjų žmonių de
monstracija už mokyklų inte
gracija. Tai buvo ir protesto 
demonstracija prieš teroriza
vimą jų vaikų. Po eisenos 
gatvėmis, demonstrantai su- 
rinkosi į Common aikštę, kur 
įvyko masinis susirinkimas. 
Kalbėjo visa eilė veikėjų. Visi 
ragino, kad būtų vykdomas 
teismo įsakymas Bostono mo
kyklas integruoti.

Įdomu, kad aikštėje prie 
juodųjų prisidėjo šimtai ir 
baltųjų, bet jokio nesusipra
timo tarp jų neįvyko.

nuoširdžiausiai padėkoti mū
sų geriems bičiuliams, nuo
širdiems ir labai paslaugiems 
tautiečiams J. IR S. Cišins- 
tariis už patalpas, už įdėtų 
darbą, rūpestį, už dalį Gaišių. 
Drg. O. Jonėliūnienei ir E. 
Juraitienei už pasidarbavi
mų. L. Kaušpėdienei, E. Pet
rauskienei, E. Juraitienei, O. 
Mikaliūnienei, V. Kvietins- 
kienei, J. Vogonienei už kė- 
kus ir dalyviams už atsilan
kymų. P. Kisielienė

Haverhill, Mass.
“Laisvės” vajus jau prasi

dėjo, tai ir mūsų vajininkės 
gerai dirba. Antanina Raš- 
kauskienė ir Mary Sametis 
jau turi “Laisvės” prenume
ratų ir aukų. Jos jau darbuo
jasi per daug metų, tai turi 
patyrimo, ir joms gerai seka
si garbingas darbas dirbti. 
Bet būtų dar geriau, jeigu 
visi“Laisvės” skaitytojai ir 
pritarėjai prie to prisidėtų, 
pakalbintų savo kaimynų už
sirašyti “Laisvę” sau arba 
Lietuvon užrašytų. Lietuvoje 
žmonės “Laisvę” skaityti la
bai myli. Visi prisidėdami, 
atliktume didelį darbą ir vi
siems būtų nauda.

Rugsėjo 30 d. mirė Mrs. 
Leonora Karpich (Karpičie- 
nė, 86 metų amžiaus. Ilgą 
laiką gyveno Haverhillyje, o 
paskutiniu laiku pas savo 
dukterį Mrs. Mary Šimonis, 
21 St. Luke’s Road, Allston, 
Mass.

Paliko dukterį, sūnų An
thony, Springfield, Mass., 
keturis anūkus ir tris proanū
kius. Spalio 4 d. palaidota 
šalia savo vyro Antano Lietu
vių kapinėse Bradforde.

Mirusiai ramybė, o liku
siems užuojauta.

* * *
Neseniai mirė Joseph Va

liukevičius . Dabar spaudoje 
pranešta apie jo paliktą turtą 
- $17,453.09 pinigais ir nuosa
vybe $25,000. Darbininkė

Reno, Nev. - Edward Ash
ley reikalauja $6,200,000 at
lyginimo iš žymaus aktoriaus 
Elvis Presley. Jis sako, kad 
Presley suruoštoje puotojoje 
jis buvo skaudžiai sumuštas.

WORCESTER, MASS.

Mirus

Veronikai Trakimavičienei
1974 m. rugsėjo 26 d.

Reiškiame gilių užuojautų jos vyrui Vincui Trakima
vičiui, jos dukrai ir žentui Irene ir Richard Januliams, 
sūnui Paul ir kitiems artimiesiems giminėms ir 
draugams čia ir Lietuvoje,

MONIKA TRAKIMAVICIENĖ 
ir mano šeima

Norwood, Mass.

s

HARTFORD, CONN.

Mirus

M. Raulinaitienei
1974 m. spalio 1 d.

Reiškiame gilią užuojautą jos dviem dukterims, 
anūkams ir kitiems giminėms. Ji mirė sulaukusi 81 m. 
amžiaus. Atvyko į šią šalį 1910 metais ir Hartforde 
išgyveno 60 metų. Velionė buvo Laisvės Choro garbės 
narė ir Lietuvių Moterų Klubo narė.

Gaila netekus taip uolios pažangaus judėjimo rėmė
jos.

0. Silks W. Hollis
E. Klimas M. Barnett
Ch. Brazauskas V. Kazlau
J. Kdzlauškas T. Sardžius
P. Norvidas L. Butkevičienė
J. Vasil C. Miller
A. Žilinskienė E. Brazauskienė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Sigismundas Zavis
' Mirė

1973 m. spalio 23 d.

Tai man skaudaus įvykio diena, nes negailestingoji 
mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylimų vyrų 
Sigismundų. Jau metai liūdnai praslinko po jo mirties, 
bet jis mano mintyse tebėra gyvas.

BARBARA ZAVIS
Liūdinti žmona

HARTFORD, CONN.

Mirus

M. Raulinaitienei
Reiškiame giliausių užuojautų jos visai šeimai bei 

draugams ir kitiem artimiesiems.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

CLEVELAND, OHIO

Liūdnos mirties metinės

Anna Eitutis
Liūdnai praslinko dvejetas metų nuo skaudaus mano 

gyvenime įvykio. Tai buvo 1972 metų spalio 22 dienų, 
kuomet mano mylima žmona Anna Eitutis visiems 
laikams atsiskyrė nuo manęs, iškeliaudama amžinam 
poilsiui. Nors jau metai, kai sustojo plakusi jos 
jautrioji širdis ir negirdžiu jos meilių žodžių, bet 
paliktas gražus gyvenimo pavyzdys yra gyvas mano 
mintyse ir širdyje.

Ilsėkis ramiai mano mylimoji, užmigusi amžinu 
miegu, o aš minėsiu tavo garbingų vardų ir visuomet 
prisiminsiu tavo gražius darbus.

Liūdintis vyras —
JONAS EITUTIS

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
I TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC. 

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

—New York Central Office:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

tarp 27 Ir 28 gatvlU. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
B ūsais Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212)' 725-2449 
atstovybę bei skyrių :

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5—7788
CLEVELAND. OHIO 44119 
877 East 185th Street 

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 6-7560
ELIZABETH, N..J. 07201 
956A Elizabeth/Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Cam pa u Avenue 

365-6350
MINNEAPOLIS. MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: (612) 788-2545 
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8347

MIAMI, FLA. 33138 
7622 N.E. 2 Ave. 

757-6704
VINELAND, N.J. 08360 
West Landis Ave. 
Parish Hall 

609-696-9796

arba į bet kurią mūsų
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 82nd 8t 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
543? State Road 

749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

HA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 04122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE, HASH. 98125 
11551 6(11 Place X.I..

I VI 3- 5556
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163
KANSAS CITY, KAASAS 66102 
18 So. Bethany

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
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Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos susirinkimas 

įvyko spalio 6 d. Ch. Ustupo 
namuose. Dalyvavo tiktai 8 
nariai.

Pirm. Ustupas atidarė susi
rinkimą. Protokolas praeito 
susirinkimo skaitytas ir 
priimtas. Finansų sekretorė 
pranešė, kad gavo iš laikraš
čio “Vilnis” pakvitavimą už 
$25 auką.

Svarstyta mūsų spaudos 
vajaus reikalai. Nutarta 
paaukoti iš kuopos iždo į 
“Laisvės” fondą $25. Spaudos 
vajininku paskirtas S. Rai- 
nardas. Jis rūpinsis visais 
trimis laikraščiais - “Laisvė”, 
“Vilnis” ir “Liaudies Balsas”.

Noriu kreiptis prie tų laik
raščių skaitytojų, kad man 
pagelbėtumėte tą užduoti ge
riau atlikti. Mano adresas 
toks: 571 N. Cary St., Brock
ton, Mass., o telefonas - 
587-3773. Būnant reikalui, 
pašaukite, o aš su mielu noru 
patarnausiu.

Po susirinkimo turėjome 
kavutės, Ačiū Ada White už 
pyragą.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 3 dieną, 2 
vai. po pietų, toje pačioje 
vietoje.

Sekr. S. Rainardas

vo mūsų apylinkės dažnios 
pramogos bei piknikai, t. y. 
San Francisco ir Oaklando 
LLD kuopų sueigos.

Iš amato Madeline bp v o 
šauni moteriškų rūbų šiltė
ja. Žymėtina, kad velionė 
buvo “Laisvės” skaitytoja 
nuo jos pirmo numerio. Šiuo 
tarpu ji skaitė “Laisvę” ir 
“Vilnį”.

Madeline mirė nuo kraujo 
ligos “Leukemia”. Apie tą 
sveikatos stovį ji sužinojo 
prieš kelis mėnesius. Tais 
mėnesiais ji gaudavo po dvi 
puskvartes naujo kraujo ir su 
šypsą veide juokaudavo, kad 
gavus naujo jauno kraujo 
tuojau pasijusdavus gyvesne 
ir judresnę.

Madeline žinojus, kad jos 
gyvenimo kelias greit baig
sis.

Gili užuojauta vyrui Roy, 
dukrai Minnettei, žentui Har
ry Ayres, trims anūkams ir 
keturiems proanūkams ir ve
lionės draugams. 0 Madeline 
ramaus amžino miego gražio
se Hawaii salose. M. B-tė

"LAISVĖS" VAJUS
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio ir baigsis 31 d. Gruodžio

KONTESTANTU STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

New Jersey......................................................................1,188
Brooklyno vajininkai . . ..................... 1,028
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass............. 696
Connecticut..................................................................... 648
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa....................................... 422
Philadelphia..................................................................... 320
Kanados vajininkai......................................................... 302
Ray Stakėnas, Scottville, Mich....................................... 220
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.................................... 220
Detroit - J. K. Alvinas - F. Nakas . ............................. 96
J. Stanienė, Baltimore, Md.........................................  38

Tai taip pradėjome vajų. Laukiame daugiau vajininku.
Vajininkai turi žinoti, kad tik jų pačių prisiųstos aukos 

bus įskaitomos į punktus. Aukos, prisiųstos per skaityto
jus, nebus įskaitytos į vajininku punktus.

Labai prašome draugų, praneškite, kurie manote įstoti į 
vajininkus. Taipgi vajininkai, kuriems reikia prenumeratų 
knygelių bei šiaip kokių vajuje informacijų, kreipkitės į ad
ministraciją.

***

Moterų klubas kviečia
Moterų Klubo popietė su filmų rodymu ir trumpa 

programa pagerbimui žymiosios Tarybų Lietuvos poetės 
Salomėjos Neries įvyks sekmadienį, spalio 20 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės Salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. 
Y. Po programos turėsime užkandžių. Įėjimo auka $1.50.

Filmus rodys Arturas Petriką. Jis turi naują mašiną filmų 
rodymui, tai galime tikėtis tikrai spalvingų ir aiškių 
rodymų.

Kaip ir visuomet, klubietės paruoš skanių užkandžių.
Valdyba

Pramogų kalendorius

Spalio,27 d.
Hartfordo Lietuvių Moterų 

Klubas rengia pietus su me
nine programa 1 vai., 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Visas pelnąs eis “Lais
vės” fondui.

Lapkričio 10 d.

Laikraščio “Laisvės”

METINIS KONCERTAS
Įvyks lapkričio 10 d., Laisvės Salėje

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Prašome visų tą dieną palikti laisvą, kad galėtumėte 
dalyvauti su laisviečiais. Koncertas bus įvairus ir 
puikus. Esame užkvietę Hartfordo Laisvės Chorą su jo 
solistais, New Yorko Aido Chorą su solistais, taipgi 
solistus-Amelia Jeskevičiūtę-Young, Irene Janutienę 
ir Al Dupsha.

Po koncerto bus bufetiniai užkandžiai. Auka $5.

San Francisco, Cal.
Mirė Madeline Mijat — 

buvusi Paukštienė
Spalio 4 dieną iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė Madeline Mi- 
jat-Rakauskaitė bei buvusi 
Paukštienė, 79 metų am
žiaus. Velionė buvo pašarvo
ta Los Altos Spangler šerme- 

■ ninėje, o jos palaikai bus 
palaidoti Honolulu, Hawaii 
salose, kur jos dukra ir kiti 
šeimos nariai bus laidojimi.

Šermeninėje Madelines 
karstą puošė gyvųjų gėlių 

' puokštės ir vainikai nuo vyro 
, Roy, dukros Minnettes 
Ayres ir kitų šeimos narių. 
Taipgi ir nuo San Francisco 
LLD 153 kuopos buvo graži 
gėlių puokštė, kurioje ji su 
vyru Roy buvo nariais.

Lietuvoje Madeline kilus iš 
vadinamos Žemaitijos, Yla
kių apylinkėj. Į Ameriką at
vyko prieš pirmąjį pasaulinį 
karą ir 1913 metais susituokė 
su žurnalistu Vincu Paukščiu. 
Jiems gimė vietinėlė dukra 
Minnettė, kuri šiuo tarpu 
gyvena Tokyo mieste, Japo
nijoj, bet abu su vyru atvyko 
į motinos šermenis. Tuo metu 
Paukščiai gyveno New Yorke 
bei jo apylinkėje. Taipgi tuo 
metu Madeline aktyviai daly
vaudavo ir veikę įvairiose 
pažangiečių organizacijose ir 
meno srityje. Išsiskyrius su 
Paukščiu, Madeline su dukra 
1938 m. atvyko į Kaliforniją. 
0 1945 metais susituokė su 
Yugoslavų tautybes Roy Mi
jat.

Tūlą laiką Mijatai gyveno 
San Franciske, vėliau išsikėlė 
į Los Altos miestelį. Čia 
įsigijo puikią sodybą su ne
mažu kiemu bei daržu, kur 
vasaros dienomis čia įvykda

Haverhill, Mass.
“Laisvės” vajus sukėlimui 

$15,000 fondo jau prasidėjo. 
Tai ir mes, nors mūsų skaity
tojų čia nedaug esame, neno
rime atsilikti nuo didesnių 
miestų. Taip, su aukomis mes 
jau turime labai gerą pradžią.

Turėjome iš Kalifornijos la
bai malonų svetį profesorių 
A. J. Palubinską. M. D. Tas 
geras mūsų spaudos pritarė
jas apdovanojo “Laisvę” su 
$50. Tai pasirodo, kad žmo
nės šiemet gausiai aukoja 
“Laisvės” palaikymui. Jie no
ri, kad laikraštis ilgiausiai 
gyvuotų. Gaila, bet iš mūsų 
žmonių pusės yra ir nusi
skundimų su sveikata ir akių 
regėjimu. . .

Mes esame dvi vajininkės, 
būtent - aš ir M. Sametis.

Antonettė Račkauskienė

Vinco Andrulio 
memorialinis 
muziejus

(Kablegrama iš Vilniaus)
Prienai, spalio 15 d. - Šian

dien Stakliškių vidurinėje 
mokykloje iškilmingai atida
rytas pažangiųjų JAV lietu
vių visuomenės veikėjo, ilga
mečio “Vilnies” laikraščio re
daktoriaus Vinco Andrulio 
memorialinis muziejus. Jame 
eksponuojami Vinco Andrulio 
veikalai, nuotraukos, laiškai 
Stakliškių vidurinės mokyk
los moksleiviams, kita me
džiaga, pasakojanti apie šį 
garbingą lietuvių tautos sū
nų, amžinam poilsiui sugrįžu
sį į savo gimtinę.

Muziejaus atidaryme daly
vavo jaunimas iš visų Dzūki
jos rajonų, mokytojai, svečiai 
iš Vilniaus. Jie aplankė Vinco 
Andrulio kapą Stakliškių ka
pinėse ir padėjo gėlių puokš
tes, pabuvojo taip pat jo 
gimtinėje Gripiškių kaime,' 
kur šią vasarą buvo atideng
tas paminklinis akmuo.

V. Petkevičienė

Spėjome gauti 10 naujų skaitytojų -’7 į Lietuvą ir 3 į JAV. 
Newarkietis Juozas Slėnis išrašė keturiems skaitytojams 
“Laisvę” Lietuvoje; A. Sapiega, kuris dabar vieši Vilniuje, 
prisiuntė čekį už du naujus skaitytojus; C. Konkulevičienė iš 
Kauno, kuri dabar vieši Amerikoje, išrašė savo sūnui 
“Laisvę” Lietuvoje. Jonas Lazauskas pridavė vieną naują 
skaitytoją čia JAV, ir du gavome administracijoje.

***
M. Klimas ir J. Slėnis pasidarbavo New Jersey naudai; M. 

Svinkūnienė, kaip ir visuomet, jau pradėjo darbą ne juokais 
Connecticut naudai.

***
Raymond Stakėnas, įstodamas į vajininkus, prisiuntė 

aukomis: nuo sekamų:
Peter Smalstis, Ludington, Mich.................................. $11.00
Raymond Stakėnas, Scottville, Mich.............. . ........... 11.00
Marcella Klastow, Scottville, Mich............................... 10.00

J. Jaskevičius, worcesterietis, prisiuntė aukomis:
J. Petkūnas, Worcester, Mass...................................... 6.00
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.................................. 6.00
J. Sabaliauskas, Worcester, Mass................................ 1.00
F. Petrauskas, Shrewsbury, Mass. . . ..................... 1.00

A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass., prisiuntė 
surinktas ant blankos:
Dr. A. J. Palubinskas, San Francisco, Cal., prisimini-

•* IZ mui mirusių tėvelių Monikos ir Juliaus .,.......... $50.00
A. Navickas, Haverhill, Mass. ’ .:.............\.............. . 41.00
J. Poperinis, Haverhill, Mass.................. ...... 11.00
M. Sametis, Haverhill, Mass......................................   . 10.00
A. W. Račkauskai, Haverhill, Mass..................   10.00

Po $1.00: B. Gumauskas, Nelė Rameikienė, A. Rastaus- 
kas ir E. A. Merrill.

Kanados vajininku vardu, P. Kisielienė prisiuntė 6 atnau
jinimus ir aukomis:
L. Kisielis.................................. '............ $10.00
J. Petronis.............................................................  10.00
J. Urbanavičius (Verdun) ..................................   5.00
P. Berželis.....................   2.00
E. Juraitis..................................................................... 2.00
J. Lesevičius ........................................................  2.00

Connecticut aukos iš Waterburio per A. Bimbą (vardai
jau buvo skelbti $116; o per M. Svinkūnienę:
LLD 28 kuopos pobūvio..................................1.......... $110.00
J.irM.Ulozai...................................................   11.00

Už nemokamą transportacijos
sistemaNew Yorke

Komunistų Partijos kandi
datas į New Yorko valstijos 
gubernatoriaus postą Jose 
Ristorucci pasisakė už palai
kymą dabartinio 35 centų 
fero ir ėjimą prie nemokamos 
masinės transportacijos sis
temos. Jis sako, kad jeigu jis 
būtų išrinktas gubernatoriu
mi, jis kovotų už aptaksavi- 
mą (apdėjimą mokesčiais) 
stambiųjų biznio interesų ir 
kapitalistinių investmentų 
sukėlimui kapitalo dėl palai
kymo tokios nemokamos ma
sinės sistemos.

Kandidatas Ristorucci nu
rodo, kad ne tiktai New Yor
ko miestas turi bėdos su 
transportacija, bet tokioje 
pat padėtyje randasi* w >visi 
kiti N. Y. valstijos-miestai^'

(vairios žinios
Washingtonas. - Kalbos 

eina, kad prezidentas Fordas 
žada uždėti specialius mokes
čius ant gazolino. Galiono 
kaina pakiltų 10 centų. Sena
torius Muskie sako, kad 
Amerikos žmonės prieš to
kius taksus sukiltų.

Medellin, Colombia. - Čio
nai nuo aukšto kalno pasiliuo- 
savus žemė užgriuvo kaimą.

Komunistų kandidatų 
sąrašas

Pirmą kartą bėgyje trejeto 
desėtkų metų Komunistų 
Partija turės ant balto pilną 
savo kandidatų sąrašą.' Jos 
sąrašas yra toks:

Jose Ristorucci - kandida
tas į gubernatorius.

Carol Twigg - į gubern. 
pavaduotojus.

Mildred Edelman - į Jung
tinių Valstijų senatorius.

Daniel Spector - į valstijos 
kontrolierius.

Michael Zagarell - į valsti
jos prokurorus.

Carolina Black - į valstijos 
senatą 29th distrikte.

Jeannette Gomez - į valsti
jos senatą 31st distrikte.

“Laisvės” koncertas ir bu- 
fetinė vakarienė. Koncertas 
prasidės 2 vai. po pietų - 
vakarienė po koncerto, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Auka $5.

NETUYORKO 
NAUJIENOS
Didžiajame New Yorke yra 

daug populiarių McDonald 
valgyklų. Bet jų darbininkai 
neorganizuoti, ir McDonald 
korporacija naudoja visas 
priemones jokios unijos neįsi
leisti. Griežtai draudžia dar
bininkams prie unijos prik-
lausyti.

Tačiau šiomis dienomis 
Viešbučių ir Valgyklų Unijos 
45-tas lokalas pradėjo organi
zavimo kampaniją. Šių val
gyklų darbininkai daugumoje 
yra jaunuoliai. Nebūsią leng
vą juos suorganizuoti.

•
Dėl stokos finansų apmokė

ti tarnautojams, miesto val
džia uždarė tris bibliotekas.

•
Praeitą sekmadienį buvo 

oficialiai atidarytas naujas 
priemiestis šalia Canarsie, 
Starrett City vadinamas. Visi 
nauji aukšti apartmentiniai 
namai dėl 5,881 šeimų. Atida
rymo ceremonijas atliko pats 
miesto majoras Abraham 
Beame.

e
Praeitą savaitgalį Brookly- 

no Williamsburg dalyje*'tapo 
plėšikų nušauti du maisto 
krautuvių savininkai. Nudėti 
Julio Gomez, kuris užlaikė 
krautuvę 161 .Graham Ave. ir 
James H. Jones, krautuvės 
savininkas 947 Clarkson Ave. 
Plėšikai nesugauti.

Didžiulė Macmillan knygų 
leidykla jau atleido iš darbo 
apie porą šimtų darbininkų. 
Atleistųjų skaičius pasieksiąs 
400. Kompanija skundžiasi, 
knygų leidimo biznis šiandien 
labai prastas.

ANNIVERSARY TOURS
ALL YOUR TRAVEL NEEDS!

☆ Youth Bargain Travel
— on your own and in groups

☆ Special Tours For Workers
☆ Many Other Tours For Groups & Individuals
☆ Air Tickets, Domestic & Foreign
☆ Cruises, Auto Rentals, etc.

SPECIAL SERVICES
Sanitoriumš & Spas Everywhere
Visiting Relatives in USSR & Other Countries 
Bringing Relatives to the U. S. A.

SEND FOR OUR 1975 BROCHURES

ANNIVERSARY TOURS
250 West 57th Street 1741 Ivar Avenue
New York, N. Y. 10019 Hollywood, Cal. 90028 

. (212) 245-7501 (213) 465-6141,

Per M. Valinchienę:
Margaret Valinchus, New Haven, Ct. ...............  6.00
Irina Didzun, Hamden, Ct......................   6.00

J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa., prisiuntė:
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa......................................$10.00
Elzbieta Vicinis, Munhall, Pa........................................ 8.00
K. Melnis, Springdale, Pa. ..............................  6.00
J. Gavran, Pittsburgh, Pa............................................. 1.00

Kitos aukos gautos iki spalio 9 d.:
Bronė Ramanauskienė, per R. Merkį, Philadelphia,

Pennsylvania.............................................. $100.00
J. Kazei, Mill Springs, Ky........................................... 100.00
Pranas Jočionis, Dearborn, Mich............................... 25.00
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y., savo 84-i^o

gimtadienio proga ........................................  25.00
Jonas Eitutis, Garfield Heights, Ohio....................... 20.00
Mrs. F. Trainys, Maspeth, N. Y............................... 15.00
Jonas Saulėnas, Detroit, Mich., per J. K. Alviną . . 11.00
Anna Zoba, Frackville, Pa. ....................................... 11.00
Alena Kairienė, Pittsburgh, Pa................................  . 11.00
Walter Grauna, Ozone Park, N. Y...........................   . 10.00
P. Šlajus, Chester, Pa. . ..........................................   10.00
Viola Venskūnienė, Brooklyn, N.Y........................ 10.00
Mrs. H. Viezlis, Hartford, Conn., per V. Kazlau, pri

siminimui mirusios mamytės M. Raulinaitienės . . . 10.00 
Stella Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y. ..................... i. 6.00
Frances Pikūnas, Shenandoah, Pa., per Anna Forcr. 5.00
P. Gižauskienė, Chester, Pa........................................ 3.00
A. Kmieliauskas, Montreal, Canada......................... 2.00

Po $1.00: A. Benson, Detroit, Mich.; Joseph Watson, Bos
ton, Mass.; Anna Prankaitis, Brooklyn, N. Y.; A. Antanai
tis, Baltimore, Md.; F. Navardauskas, Philadelphia, Pa.

Viso aukų gavome į fondą $856, kurias skelbiame dabar. 
Pirmiau gavome $1,356. Tad viso, iki spalio 9M., įėjo $2,212.*** (

Širdingai dėkojame visiems.
Administracija

90 žmonių žuvo nelaimėje.

Roma. - Senatorius Fanfa- 
ni, Krikščionių Demokratų 
Partijos lyderis, sutiko užim
ti premjero vietą ir bandyti 
sudaryti naują vyriausybę, 
kuri būtų “į kairę nuo cent
ro”.

Tokyo. - Japonijos užsienio 
reikalų ministras Kimura pa
neigė gandus, kad Japonijos 
valdžia planuojanti prašyti 
•branduolinių ginklų iš Ameri- 
kos. Japonija pasiliksianti be 
branduolinių ginklų ir toliau.

Londonas. - Daugiau kaip 
penkerius metus ištarnavęs 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Annenberg žada pasi
traukti. Jį buvo paskyręs 
prez. Nixonas.

BIJOMA, KAD GALI 
BŪTI PRADŽIA

New Yorkas. - Prieš keletą 
dienų oficialiai paskelbta, kad 
subankrutavo vienas iš di
džiausių bankų Amerikoje - 
Frąnklin National Bank. Ka
dangi į banką įdėliai buvo 
apdrausti, tai įdėlių savinin
kai nebusią nuskriausti. Bet 
prisibijoma, kad tokio milži
niško banko subankrutavi- 
mas gali būti finansinės kri
zės pradžia. Prisimenamas 
1929-1935 laikotarpis, kai 
vienas po kito bankai “pakra
tė” kojas.

American Committee 
Victory over McCarthy

New York State Supreme
The New York State Su

preme Court has vacated the 
1959 injunction imposed on 
the American Committee for 
Protection of Foreign Born, 
which restricted certain de
fense activities. The Com
mittee, in addition to legisla
tive and educational work, 
had for over 20 years assisted 
in legal defenses of natura
lized citizens >and noncitizens 
persecuted by. Immigration 
authorities. In the 1950s, as a 
result of this firm stand in 
defense of the constitutional 
rights of the foreign born, 
Federal and state attacks 
were made on the Com
mittee. In 1955 the New York 
State Attorney General 
sought to dissolve the Com- 
mittee, claiming it was a 
charitable organization which 
had not filed as such. After a 
protracted legal battle, this 
effort was defeated: the At
torney General agreed in . 
1959 to withdraw the applica
tion to liquidate the Com
mittee on condition that cer
tain of its legal defense acti
vities for the foreign born be 
restricted.

In a statement commenting 
on the ending of the restric-

ism
Court Vacates Injunction 

tions, Dr. Paul Lehmann, 
American Committee Chair
man, declared:

“The American Committee 
has a proud record of over 40 
years in valiant and devoted 
service to the foreign born. 
The Courageous and wise 
leadership provided by my 
predecessor, Professor 
Louise Pettibone Smith 
(Chairperson Emeritus), and 
the late Executive Secretary 
Abner Green guided the com
mittee during the stormy 
post-World War II period. 
They were ably assisted by 
the fearless and outstanding 
lawyers, Carol King and 
Blanch Freedman.

We are again in a period 
where the rights of the fo
reign born are under attack. 
Today the targets are the 
Latin Americans, especially 
Ch.canos, and Haitians refu
gees. We want to thank the 
supporters of the American 
Committee who have made 
its work possible and pledge 
ourselves to renewed efforts 
to make the Bill of Rights a 
living reality for the foreign 
born. Their rights and those 
of the American people are 
inseparable”.




