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KRISLAI
Piliečiams apsigalvoti
Tik priminimas 
Eilinės draugės pavyzdys 
Jie negali skųstis 
Pavojus, bet ne iš ten 
Jis “negali” būti kaltas

A. BIMBA
Jau čia pat ir lapkričio 

5-oji. Labai svarbi diena šios 
šalies gyvenime, visų mūsų 
gyvenime. Turėsime rinki
mus. Rinksime labai daug 
vietinių ir visašališkų parei
gūnų.

Pirmiausia, visų piliečių 
pareiga rinkimuose dalyvau
ti. Deja, toli gražu ne visi 
piliečiai tą pareigą supranta 
ir atlieka. Beveik pusė jų 
rinkimuose nedalyvauja. Tai 
nepateisinamas apsileidimas.

Bet, žinoma, “aklai” bal
suoti irgi klaida. Reikia pa
galvoti už ką atiduosi savo 
balsą lapkričio 5-tą.

* * *
Po truputį metai “šliaužia” 

prie pabaigos. Mums labai 
rūpi ne tik mūsų “Laisvės”, 
bet ir pažangiųjų organizaci
jų reikalai. Kaip, pavyzdžiui, 
su Lietuvių Literatūros 
Draugijos narinėmis duoklė
mis už šiuos metus? Ar jau 
pasimokėjai? Žinau, kad be
veik visi LLD nariai yra taip 
pat ir mūsų pažangiosios 
spaudos skaitytojai.

Saugokimės, kad neišsi- 
brauktumėme iš Draugijos 
dėl duoklių nepasimokėjimo.

* * *
Šios dienos “Laisvėje” kito

je vietoje matysite buvusios 
filadelfietės draugės Elzbie
tos Mulokaitės nuotrauką ir 
trumpą draugo Merkio rašte
lį apie ją. Skaitysite, kad ji 
visas savo gyvenimo santau
pas paliko mūsų pažangiajai 
spaudai.

Elzbieta buvo eilinė darbi
ninkė. Ji buvo visą savo 
subrendusį gyvenimą paau
kojus kovai už darbo žmo
nėms lengvesnį ir šviesesnį 
rytojų. Net ir mirdama ji 
galvojo apie mūsų judėjimą. 
Koks šaunus ir garbingas 
visiems pavyzdys!

* * *
Spaustuvninkų unijos laik

raštis “The Guild Reporter” 
praneša, kad šiemet per pir
mąjį pusmetį kapitalistinių 
laikraščių pelnai buvo visu 10 
procentų aukštesni, negu 
praeitais metais.

Gaila, kad to negalima pa
sakyti apie mūsų “Laisvę” ir 
visus pažangiuosius laikraš
čius. Juos infliacija be pasi
gailėjimo smaugia. Ant visko 
iškilusios kainos mūsų laik
raščiams yra peilis po kaklu.

* * *
Prezidentas Fordas mus 

gąsdiną diktatūros pavojumi. 
Jis sako, kad jeigu lapkričio 
rinkimuose republikonai ne

laimės, tai mes turėsime 
“Kongreso diktatūrą”.

Kongresas susideda iš be
veik penkių šimtų piliečių 
išrinktų atstovų. Jo diktatū
ros bent šiuo tarpu reikia 
bijoti mažiausia. Pavojus 
daug didesnis iš prezidento 
diktatūros. Jos tai reikia bi
joti. Ji pavojinga. Prezidentą 
gali panaudoti savo valios ant 
Amerikos žmonių užkorimui 
Pentagono militaristai.

Kodėl prezidentas Fordas 
siūlo nukapoti lėšas visoms

Galės atauginti 
kūno dalis

Maskva. - Pranešama, kad 
tarybiniams mokslininkams 
pavyko išauginti naujas kojas 
ant varlių! Jeigu naujas kūno 
dalis galima išauginti ant var
lių bei kitų žemesnių gyvūnų, 
kodėl to paties negalima pa
daryti su mumis, su žmonė
mis?

Profesorius N. Polehayev 
iš Biologijos Instituto sako: 
“Tiesa, kad dar nėra tikros 
galimybės išauginti naujų 
žmogaus kojų, rankų, ar tik 
pirštų, bet vis daugiau ir 
daugiau mokslinių duomenų 
rodo į galimybę atsteigti 
aukštesnių gyvūnų arba žmo
nių prarastas arba sužalotas 
kūno dalis”.

Aišku, kad nuo dabar ne tik 
tarybiniai, bet ir viso pasau
lio mokslininkai kreips daug 
dėmesio į šias galimybes. 
Ateis laikas, reikia tikėti, 
kada mokslas ir žmogui duos 
naujutėles kojas, rankas arba 
kitus organus.

Washingtonas. - Fordo ad
ministracija pakeitė nusista
tymą dėl pardavimo Tarybų 
Sąjungai grūdų. Dabar jau 
sutinka parduoti du milijonus 
ir du šimtus tūkstančių tonų.

PORTUGALIJOS PREZ. 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

United Nations, N. Y. - 
Spalio 17 dieną Generalinėje 
Asamblėjoje kalbėjo naujasis 
Portugalijos prezidentas gen. 
Francisco da Costa Gomes. 
Jis aiškino Portugalijos nū
dienę situacija. Ji turinti eko
nominių sunkumų. Bet nau
joji valdžia siekianti šalį su
vienyti ir visus sunkumus 
nugalėti. Jis užtikrino, kad jo 
vadovaujama naujoji Portu
galijos valdžia šalį veda prie 
demokratijos ir stengiasi ją 
apvalyti nuo per pusę šimt
mečio viešpatavusių reakci
nių įtakų.

Prezidentas Gomes specia
liai kreipėsi į Afrikos tautų 
atstovus, kad jie pasitikėtų 
naujaja Portugalijos politika 
buvusioms kolonijoms Afri
koje suteikti pilniausią laisvę 
ir nepriklausomybę.

Prezidento Gomes kalba 
buvo šiltai sutikta.

socialinio pobūdžio įstaigoms, 
bet nesiūlo nė vienu doleriu 
sumažinti šimtabilijoninį “gy
nybos” biudžetą?

* * *
Amerikos reakcinė spauda, 

tame tarpe ir lietuviškoji, jau 
nori tarptautiniu klausimu 
padaryti Maskvoje rastą kal
tu ir nubaustą kalėjimu žydą 
už sužeidimą moteriškės per' 
savo neatsargų automobilio 
vairavimą. Jis žydas, jis 
“šventas”, jis “negali” būti 
kaltas! Lygiai taip, kaip lietu
viškų dipukų spauda daro su 
dvasiškiais Lietuvoje. Kuni
gas negali paeiti po jokiais 
įstatymais arba patvarky
mais. Jis gali papildyti di
džiausią kriminalistę, bet jis 
kunigas, jis “šventas”, jo ne
galima bausti!

Gerai, kad Tarybų Sąjun
goje taip į žmones nežiūrima. 
Visi lygūs prieš įstatymus ir 
visi lygiai baudžiami už jų 
pažeidimą.

Wisconsino farmeriai naikina gyvulius Prez. Fordas teisinosi ir tik 
kartojo seną istoriją

Šitie Wisconsino žemdirbiai yra Nacionalinės Farmerių Organizacijos nariai. Jie 
revolveriais šaudo telyčiukes ir negyvas verčia į gilią duobę ir užkasa. Jie sako, kad jiems 
beliko vienintelis protesto būdas prieš pašarų ir mėsos trustus. Jie negalį išsiversti. Pašarų 
kaina be galo aukšta, o mėsos trustas jiems už mėsą mažai teužmoka.

Tai dar vienas mūsų kapitalistinės santvarkos supuvimo pavyzdys. Milijonai šalyje 
alkanų, o farmeriai naikina gyvulius!

Amerikon neįleidžiama žymi 
Prancūzijos komunistų veikėja

Paryžius. - Mireille Ber
trand yra Prancūzijos Komu
nistų Partijos politinio komi
teto narė. Ji yra Jungtinių 
Tautų pakviesta.., kaipo 
europinės delegacijos narė, 
atstovauti Visos Europos So
lidarumo su Čile Tarybai. Bet 
Amerikos ambasada Paryžiu
je ir Valstybės departamen
tas Washingtone atsisakė jai 
duoti visą. Vadovaujamasi di
džiosios reakcijos siautėjimo 
laikais priimtu įstatymu, kad 
valdžia turi teisę neduoti lei
dimo įvažiuoti į Ameriką jo
kiam komunistui.

Prancūzijos Komunistų 
Partijos dienraštis “L’Huma- 
nite” su giliausiu pasipiktini
mu ir pašaipa rašo apie šį 
įvykį. Tai tau, girdi, galingoji 
buržuazinė Amerika bijo mū
sų veikėjos, kad jinai jos 
nenuverstų. . .

Berne. - Šveicarijos parla
mentas didele balsų dauguma 
atmetė pasiūlymą per atei
nančius trejus metus išdepor- 
tuoti pusę ateivių. O šiandien 
Šveicarijoje gyvena apie 
1,100,000 svetimtaučių;

KRITIKUOJA 
GYDYTOJUS

Chicago, Ill. - Gydytojų 
Susivienijimo leidinys “Ame
rican Medical News” aštriai 
kritikuoja gydytojus, kad jie 
nereportuoja susirgimų lytiš
komis ligomis. Iš visų tomis 
ligomis susirgimų atitinka
moms įstaigoms pranešama 
tik apie 10 procentų. Tai gali 
būti viena iš lytinių ligų tokio 
didelio paplitimo priežasčių.

PRADŽIA ĮSTEIGIMUI 
RYŠIŲ

Bėdinas. - Čionai jau atvy
ko Jungtinių Valstijų pa
siuntinys Brendan H. Grove. 
Jo misija surasti vietą ir 
atidaryti Amerikos ambasa
dą Rytų Vokietijoje. Paskui 
atvyks ambasadorius Mr. 
John Sherman Cooper.

O DARBININKAI BUS 
IŠMESTI IŠ DARBO

New Yorkas. - Dvi pačios 
didžiausios lėktuvų kompani
jos Pan American World Air- ė 
ways ir Trans World Airlines 
planuoja susivienyti, kad pa
šalintų konkurenciją, kad pa
didintų savo pelnus. Būsią 
žymiai sumažintas skridimų 
kiekis, lėktuvai būsią labiau 
pripildyti ir t. t. Bet tai 
reiškia, kad tūkstančiai dar
bininkų bus atleisti iš darbo 
ir sumesti į bedarbių armiją. 
Jų likimu niekas nesirūpina, 
nes pirmoje vietoje stovi 
kompanijų pelnai.

JOS GYVYBĖ 
PAVOJUJE

CARMEN CASTILLO ECHEVERRIA

New Yorkas. - Nacionalinis 
Solidorumo su Čile Komite
tas gavo pranešimą, kad Či
lės sostinėje Santiago spalio 5 
dieną tapo fašistinės valdžios 
suimta žymi liaudies veikėja 
Carmen Castillo Echeverria. 
Jos gyvybei rimtas pavojus. 
Komitetas ragina amerikie
čius protestuoti prieš šios 
kovotojos suėmimą ir reika
lauti, kad Čilės militaristai ją 
paleistų.

TIK PO 97 METŲ!
Washingtonas. - Tai buvo 

1877 metai, kai niujorkietė 
Mrs. C. F. Deihm dovanojo 
šalies Kongresui, kuo nors 
pripildytą dėžę. Bet tik dabar 
Kongresas nutarė dovaną ofi
cialiai priimti. Tačiau dėžės 
atidarymas turi laukti iki 
1976 metų, kai minėsime 
dviejų šimtų metų sukaktį 
nuo Jungtinių Valstijų susi
kūrimo.

Kas toje dėžėje? Sakoma, 
kad Mrs. Deihm buvo laik
raščių bei knygų leidėja. Spė
jama, kad dėžėje yra svarbių 
dokumentų iš tų laikų gyve
nimo.

MEKSIKA ALIEJAUS 
KAINOS NEMAŽINSIANTI

Mexico City. - Meksikos 
valdžia pareiškė, kad ji laiky
sis nusistatymo nemažinti 
aliejaus kainos. Mat, prie 
Meksikos įlankos (Gulf of 
Mexico) surasti labai dideli 
nauji aliejaus šaltiniai. Juose 
esą apie 22 bilijonus bačkų 
aliejaus. Todėl buvo pradėta 
kalbėti, kad Meksika galės 
aliejaus kainą numažinti ir 
priversti kitus aliejų gami
nančius kraštus daryti tą pa
tį.

Tel Aviv. - Izraelio užsienio 
reikalais departamentas išlei
do labai aštriai smerkiantį 
pareiškimą prieš Jungtinių 
Tautų Asamblėjos nutarimą 
pakviesti palestiniečių išsi
laisvinimo organizaciją daly
vauti diskusijose Palestinos 
klausimu. Nutarimas laiko
mas nelegališku ir nepateisi
namu.

NIXONAS TRAUKIA 
VALDŽIĄ TEISMAN

Washingtonas. - Buvęs 
prezidentas Nixonas skun
džia valdžią federaliniam 
teismui, kad jis ją priverstu 
tuoj jam atiduoti visas juos
teles ir kitus dokumentus. 
Valdžia nesilaikanti rugsėjo 6 
dieną padaryto susitarimo, 
kad visi jo prezidentavimo 
dokumentai priklauso jam.

Washingtonas. - Bene pir
mas šios šalies prezidentų 
istorijoje atsitikimas, kad 
prezidentas asmeniškai 
aiškintųsi arba liudytų kuriai 
nors Kongreso komisijai. 
Taip padarė prezidentas For
das, spalio 17 dieną asmeniš
kai ateidamas į Kongreso 
teisminį pokomitetį pasiaiš
kinti, kodėl jis dovanojo bu
vusiam prezidentui Nixonui 
visus nusikaltimus. Pirmiau
sia jis perskaitė keliolikos 
puslapių mašinėle rašytą pa
reiškimą, o paskui atsakinėjo 
į komiteto narių klausimus.

Jis nieko neatėmė ir nieko 
naujo nepridėjo prie to, ką 
jau keletą kartų viešai yra 
kartojęs. Jis vėl tik teisinosi, 
kad tai jo vieno darbas, kad 
jis tai darė “vardan šalies 
gerovės”, ir kad jis jokių 
pasitarimų ar susitarimų su 
buvusiu prezidentu nebuvo iš 
anksto padaręs. Jis tada ma
nęs ir dabar tebemanęs, kad 
jo pasielgimas padės mums 
“suvienyti šalį” ir baigti visus 
Watergate reikalus.

Kritikai sako, kad šita 
“vardan šalies gerovės” frazė 
jau per daug dažnai vartoja
ma dabartinio prezidento kal
bose ir pasisakymuose. Jie 
primena, kad ir Mr. Nixonas 
savo darbus ir žygius teisin
davo lygiai ta pačia “šalies 
arba tautos gerove”.

ROCKEFELLERIS GIRIASI 
IŠAUKOJĘS MILIJONUS

Washingtonas. - Buvęs N. 
Y. valstijos gubernatorius ir 
prez. Fordo nominuotas į 
viceprezidentus paskelbė nuo 
1957 metų jo išaukotas sumas 
įvairioms apšvietos ir labda
rybės įstaigoms. Jos milžiniš
kos. Visas sudėjus į daiktą, 
jos pasiekia $24,700,000! Į tą 
sumą, pavyzdžiui, įeina ir 
$656,393, paaukoti New Yor- 
ko valstijai praplėtimui ir 
pagražinimui valstijos būsti
nės Albany, kurion jis susi
kraustė, kai tapo išrinktas 
gubernatoriumi. Jis norėjo 
gyventi taip, kaip pridera 
multimilijonieriui.

Įdomu, tačiau, kad tas pats 
“minkštaširdis” Rockefelleris 
“pamiršo” per paskutinius 
penkerius metus sumokėti fe- 
deralinei valdžiai, kuriai mes 
visi “griešini žmonės moka
me net $903,718. Taip pat 
reikia žinoti, kad jis nemokė
jo nė vieno dolerių taksų už 
išaukotus milijonus.

BREŽNEVAS SUSITIKS 
SU EGIPTO PREZIDENTU

Maskva. - Susitarta, kad 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos generalinis sekreto
rius Leonidas Brežnevas su 
oficialiu vizitu lankysis Egip
te ateinančių metų pradžioje. 
Su juo vyks ir užsienio reika
lų ministras Andrei Gromy- 
ka. Pasitarimui numatyta vi
sa eilė abiems kraštams 
bendrų klausimų.

United Nations, N. Y. - 
Generalinė Asamblėja nutarė 
Palestinos klausimą disku
tuoti lapkričio 3 dieną.

Prezidentas Gerald Fordas

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
ALGOS PAKILO

Maskva. - Per šių metų 
pirmąjį pusmetį Tarybų Są
jungos pramonės bei raštinių 
darbininkų algos pakilo 4.8 
procento, o tuo tarpu uždar
biai žemdirbių pakilo net 6 
procentais. O reikia turėti 
mintyje tą svarbų faktą, kad 
daiktų kainos pasiliko tos 
pačios. Tokioje situacijoje 
kiekvienas uždarbio pakili
mas reiškia tokiam pat laips
nyje žmonių gyvenimo page
rėjimą.

Seoul, Pietų Korėja. - Spa
lio 20 d. 500 katalikų bažny
čios kunigų ir vienuolių de
monstravo prieš valdžią. 
Jiems vadovavo Amerikos 
katalikų vyskupas. Policija 
dujų pagalba demonstraciją 
išblaškė.

Vėliausios
žinios

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Henry Kissinge- 
ris išvyko j Maskvą tartis su 
Tarybų Sąjungos vadovybe 
branduolinio ginklavimosi ap
ribojimo ir kitais reikalais. 
Manoma, kad bus pasitari
muose paliesti ir prekybiniai 
santykiai.

Washingtonas. - Pasirodo, 
kad visos kalbos apie kainų 
kilimo sulaikymą ir infliacijos 
“sulėtinimą” tuščiomis kalbo
mis ir pasilieka. Per rugsėjo 
mėnesį ir vėl kainos pakilo 
1,2 procento.

e
Cleveland, Ohio. - Prezi

dentas Fordas čia pareiškė, 
kad lapkričio rinkimuose de
mokratų laimėjimas sudarytų 
didelį pavojų Jungtinių Val
stijų užsieninei politikai ir' 
detentei.

•
Ottawa. - Kanados vyriau

sybė nutarė suvaržyti imi
graciją į Kanadą. Pagal nau
jus patvarkymus, būsią daug 
sunkiau imigrantams į Kana
dą gauti leidimą, kuriems 
čionai darbas nėra numato
mas. Suvaržymas taikomas 
prieš juoduosius ir kitus ne
baltuosius žmones.
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Prezidento kumštis laimėjo
Sakoma, kad visi televizijos tinklai buvo nutarę preziden

to Fordo kalbos taip vadinamiems būsimiems farmeriams 
Kansas City netelevizuoti. Jiems atrodė, kad jinai bus 
neįdomi, nesvarbi. Todėl jie savo programose jai nepaskyrė 
laiko ir jos iš anksto neskelbė. Kitais žodžiais, buvo nutarę 
ją ignoruoti.

Apie tai sužinojo prezidentas ir labai užsirūstino. Tuojau 
jis, kaipo prezidentas, formališkai ir oficiališkai iš tinklų 
galvų pareikalavo, kad jo kalba būtų televizuojama ir 
klausytojams perduodama tiesiai iš salės. Ką daryti? 
Klausyti prezidento reikalavimo, ar jį ignoruoti? Prieita 
išvados, kad prezidento valiai priešintis yra rizikinga.

Tomis pačiomis dienomis matėme ir kitą akivaizdų 
prezidento galios pademonstravimą. Didele balsų dauguma 
Kongresas buvo nutaręs nutraukti Turkijai militarinę 
pagalbą. Bet prez. Fordas pasakė, kad jis su nutarimu 
nesutinka ir nesiskaitys. Ir Kongresas turėjo jo valiai 
pasiduoti.

Tiesa, Kongresas gali prezidento veto atmesti, bet tam 
reikalinga dviejų trečdaliu balsų dauguma. O tiek balsų 
gauti prieš prezidentą beveik neįmanoma. Kongrese kiek
vienas prezidentas turi savo aklų pasekėjų, kurių jokiais 
argumentais nepaveiksi. Pavyzdžiui, paimkime tą patį 
Gerald Fordą. Kai jis buvo Kongrese republikonų frakcijos 
lyderis, iki paskutinės dienos gynė Nixoną, tikėjo juomi, 
teisino jį, smerkė visus, kurie reiškė Nixonu nors mažiausią 
nepasitikėjimą, arba abejojo jo nekaltumu. Taip ir dabar 
Kongrese Fordas turi savo pasekėjų. Tiesa, jų mažuma, bet 
daugiau negu vienas trečdalis. Jie aklai palaikys jį, nors 
jeigu jo klaidingumas būtų ir aiškiausiai matomas.

Nepateisinama šaltojo 
karo liekana

Šiomis dienomis sužinota, kad Prancūzijos Komunistų 
Partijos veikėja ir politinio komiteto narė Mireille Bertrand 
negavo vizos atvykti į Jungtines Tautas, nors ji buvo 
oficialiai Jungtinių Tautų sekretoriaus Waldheimo pakvies
ta. Jai leidimo nedavė mūsų vyriausybės įsakymu mūsų 
ambasada Paryžiuje.

Tai labai svarbus įvykis. Juo turėtų susidomėti ne tik 
amerikiečiai, bet ir kitų šalių žmonės.

Kodėl Mireille Bertrand užtrenktos durys ne tik Jungtinių 
Valstijų, bet ir Jungtinių Tautų? Kaip \tai yra, kad 
Jungtinės Tautos neturi galios ir teisės, kad ir svarbiausiam 
reikalui esant, pasikviesti ir priimti tokius žmones, kurie 
joms reikalingi pasitarimui? Juk tai principo klausimas. Juk 
tai reiškia, kad Jungtinės Tautos uždarytos “kalėjime”. Tai 
reiškia, kad mūsų šalies valdžia gali joms diktuoti, su kuo 
jos gali turėti reikalą, o su kuo negali. Jeigu mūsų šalies 
valdžiai nepatinka kurios nors šalies piliečio veikla ar 
ideologija, su tokiu ir Jungtinės Tautos neprivalo turėti kokį 
nors reikalą?!

Taip pat šis įvykis parodo, kad mūsų dabartinė vyriausy
bė vadovaujasi pikčiausia šaltojo karo laikais siautėjusios 
reakcijos liekana, kurią daugelis amerikiečių jau seniai yra

* ir pamiršę, būtent, kad joks jokios Komunistų Partijos 
narys neturi būti įleidžiamas į Jungtines Valstijas, nebent 
jis yra tos šalies valdžios atstovas ir oficialiai jos siunčiamas 
Amerikon jai atstovauti. Tuo tarpu Mireille Bertrand nėra 
Prancūzijos valdžios atstovė. Todėl jai nevalia nė koją įkelti 
ne tik į Ameriką, bet ir į Jungtines Tautas! Ji “pavojinga”, ji 
gali “nuversti” mūsų santvarką!

Tai be jokio pateisinimo politinė diskriminacija. Kas būtų, 
pav., jeigu Tarybų Sąjunga arba kuri kita socialistinė šalis 
patvarkytų, kad jon nė kojos negali įkelti joks Amerikos 
Demokratų Partijos arba Republikonų Partijos narys? Jokia 
socialistinė šalis tokio beprotiško, pikto, nepateisinamo 
patvarkymo neturi ir nepraktikuoja.

* Paimkime Tarybų Lietuvą. Tūkstančiai Amerikos lietuvių 
yra aplankę savo gimtąjį kraštą. Ar nors iš bent vieno jų 
buvo pareikalauta prisiekti, kad jis arba ji nebuvo ir nėra 
Demokratų Partijos arba Republikonų Partijos, arba 
Socialdemokratų Partijos, arba Tautininkų Partijos narys? 
Niekas niekam tokio reikalavimo nėra statęs ir nestato.

Tai kodėl čia yra tokia diskriminacija praktikuojama prieš 
užsienio komunistus, kurių juk yra milijonai ir milijonai, 
kurie juk jau seniai vadovauja didelei pasaulio daliai?

Bailys ar parsidavėlis?
Ieškoma ir dar vis nesurandama įtikinančio atsakymo, 

kodėl specialus prokuroras Watergate skandalo reikalais 
Mr. Leon Jaworskis staiga, neužbaigęs jam pavesto darbo, 
rezignavo. Vieni jį vadina bailiu, o kiti parsidavėliu.

Dalykas gana sudėtingas. Reikia atsiminti, kad jį ton 
atsakingon vieton paskyrė prezidentas Nixonas, vyriausias 
Watergate aferos vadas ir kaltininkas. Aišku, kad neskyrė 
savo priešo. Galimas'daiktas, kad Jaworskis, užimdamas tą 
vietą, tikėjo Nixono nekaltybe, jo teisinimuisi, kad tos 
Watergate šunybės buvo išdarinėtos jam nežinant, jo 
nesiklausus ir t. t. Bet juo giliau Jaworskis knisosi į 
skandalą, tuo darėsi aiškiau, kad Nixonas yra kalčiausias iš 
visų. Pagaliau, sakoma, prieita prie tos vietos, kurioje 
nebegali būti jokios abejonės apie buvusio prezidento 
nusikaltimus. Tai ką daryti: Eiti prie galo ir savo geradėją 
“nukryžiuoti”? Negalima. Geriau pabėgti iš kovos lauko ir 
viską palikti savo pagalbininkams. Taip Mr. Jaworskis ir 
padarė.

Ir ne vien tik Nixonui iš Jaworski© pusės būtų prisiėję

IR TEN LIETUVIŲ 
TAUTA GRAŽIAI 
PASIRODO

Vilniaus “Tiesoje” spalio 10 
d. pranešama, kad Danijos 
sostinėje Kopenhagoje atida
roma Tarybų Sąjungos pre
kybos ir pramonės paroda, ir 
jos “Lietuvos TSR skyriue 
įruošiama atskira lietuviškų 
knygų ekspozicija. Parodos 
lankytojai galės susipažinti 
su “Minties”, “Vagos”, “Švie-į 
sos” leidyklų išleistomis gro
žinės ir politinės literatūros 
knygomis, moksline literatū
ra, meno kūrinių aplankais, 
albumais, mažais suvenyri
niais leidinėliais apie mūsų 
respubliką.

Lietuvos skyriaus parodoje 
svečiams atminimui bus įtei
kiamos M. Šumausko knyga 
“Socialistinė Lietuva”, J. Ma-, 
niušio “Tarybų Lietuvos eko
nomika ir kultūra”, A. Kezio 
“Lietuvos žemės ūkis”, išleis
tos įvairiomis užsienio kal
bomis, taip pat M. K. Čiurlio
nio, S. Krasausko ir kitų 
dailininkų kūrinių aplankai, 
albumai “Lietuvos Nerija”, 
“Vilniaus architektūra” ir ki
ti”.
DAUGIAU DĖMESIO 
ŠUNIMS, NEGU 
ŽMONĖMS

“Daily World” savo veda
majame “The dogs live bet
ter” spalio 12 d. rašo:

“Rodydamas savo didelį 
žmoniškumą, Jungtinių Val
stijų Agrikultūros Departa 
mentas pasiūlė visą eilę pa
taisymų prie Gyvulių Gero
vės Akto (įstatymo).

Departamentas ragina, kad 
“klėtkose laikomiems šunims 
būtų duodama daugiau vietos 
dėl pasimankštinimo” ir kad 
klėtkose “gyvuliai būtų laiko
mi taip, kad vieni kitus maty
tų ir girdėtų kur tik galima, 
kad būtų sumažintas jų emo
cinis kentėjimas”.

Mums prisimena rašytojo 
Chaucerio ironiška pasaka, 
kaip viduramžiuose minyška 
(vienuolė) ramiai sau stebėjo, 
kai buvo hkmenimis apmėto
mas vienas žydas jaunuolis, 
bet apalpo, pamačius pasti
pusią peliukę.

Martin Sostres ir nesuskai
toma daugybė kitų politinių 
kalinių skersai šią visą šalį 
skaitys šiuos Agrikultūros 
Departamento patvarkymus 
su nemažu karteliu. Jųjų įka- 
lintojai nėra taip susirūpinę 
suteikimu jiems reikalingų 
mankštinimosi priemonių ir 
jų emocine gerove.

Taip pat Jungtinių Valstijų 
Valstybės Departamentas 
nėra toks rūpestingas. Jis 
dar nėra pasiuntęs direktyvų 
Saigono diktatoriui Theu, ku
ris politinius kalinius laiko 
uždaręs klėtkose, kad jisai 
pasektų mūsų Agrikultūros 
Departamento patvarkymus 
dėl užlaikymo gyvulių”.
KAIP DANGUJE, TAIP 
IR ANT ŽEMĖS. . .

Ne tik mūsų New Yorkas, 
ne tik šalies sostinė Washing- 
tonas paskendę korupcijoje. 
Tuo pačiu vėžiu serga visi 
didmiesčiai. Paimkime di
džiąją Chicagą, kur ir tiek 
daug lietuvių gyvena. “Vil
nies” redaktorius S. J. Jo- 
kubka savo kolumnoje apie ją 
rašo:

“Čikagos miestas yra de
mokratų karalija, bet, pasiro
do, taip prišvinkusi visokių 
aferistų, kaip buvo prišvinkę 
buvusio respublikono prezi
dento Nixono Baltieji rūmai.

Prokuroras James R. 
Thompson su prisiekusiais 
teisėjais jau apkaltino už afe
ras net tris žymias miesto 
valdžios “žuvis” - du miesto 
tarybos narius ir buvusį mero 
spaudos sekretorių Earl 
Bush. Visi rasti kaltais už 
aferas. Buvęs mero sekreto
rius neleistinai pasipelnęs net 
202,000 dolerių.

Ne vienas miesto pilietis 
dėl šių aferistų atidengimo 
yra stačiai apstulbęs. Bet, ką 
gi, šiomis socialinėmis sąly
gomis valdžia yra tokia vieta, 
į kurią politikieriai sueina 
liesi ir išeina riebūs”.
TIKRA VELNIAVA 
UŽGRIUVUSI VAKARUS

Brooklyno Pranciškonų 
“Darbininkas” (spalio 18 d.) 
šitaip nusiminusiai ir nusivy
lusiai dėsto kapitalistinio pa
saulio, Vakarais vadinamo, 
nūdieniškus negalavimus:

“Maža pragiedrulių spau
doje, kada ji kalba apie Vaka
rus. Lyg Vakarai artėtų į 
savo vakarus, kad NYT veda
majame (spalio 7) ima minėti 
susmukimo ženklus.

Jei politinės santvarkos 
srity ima atgyti demokratijos 
(Portugalija, Graikija), tai 
jos gresia nusvirti tiek į 
kairę, kad kalėjimuose pasi
keičia tik kaliniai, o laisvės 
vėl nėra. Portugalija demo
kratiją pavertė komunizmo 
teroru ir chaosu. Net Ispani
jos tikrieji liberalai, kurie 
siekia savo krašte didesnių 
pilietinių laisvių, išsigando 
Portugalijos pavyzdžio. Grai
kijoje Caramanlis leido veikti 
komunistų partijai, kuri buvo 
uždrausta nuo 1967.

Kiekvienas kraštas turi sa
vo “veiksniti”, kurie gyveni
mą verčia chaosu. Anglijoj 
tokią rolę atliko profesinės 
sąjungos. Vokietijoje kancle
ris Schmidtas turi vargo su 
savo partijos jaunaisiais radi
kalais, o jų esą visos partijos 
trečdalis. Italija garsėja paš
tų chaosu ir korupcija. O visą 
Europą (mažiausiai Vokieti
ją) užgriuvo ekonominis slo
gutis dėl pabrangintos naf
tos. Ryšium su tuo pabrango 
pragyvenimas, sumažėjo dar
bai, pakriko Vakarų bendra
darbiavimas”.

BLAIVAUS APDŪMOJIMO 
KRISLELIS

Kai lietuviškoje reakcinėje 
spaudoje kartais užtinki vie
ną kitą blaivesnę sąvoką, pa
našu į stebuklą. Tokį “ste
buklą” pastebėjome aną die
ną Clevelando smetoninėje 
“Dirvoje” Alekso Laikūno 
straipsnyje “Sunkmetis spau
džia mus”. Pabrėžęs, kad, 
kaip nekalbėsime, bet turime 
sutikti, kad mes ir Amerikoje 
dar neturime rojaus, kad ir 
čia gyvenimas yra pilnas di
delių ir skaudžių skaudulių. 
Laikūnas sako:

“Vienas tokių skaudulių, 
kaip metų metais ne vienas 
patyrėme, yra ekonominio 
gyvenimo netikrumas ir iš jo 
kylančios visos kitos negero
vės: infliacija ir nesustabdo
mas kainų kilimas, mažinąs 
uždarbio perkamąją galią, 
menkinąs santaupų realiąją 
vertę ir ypatingu kietumu 
paliečiąs tuos, kuriems tenka 
verstis iš kadaise išsitarnau
tų pensijų ar nelaimės atveju 
gaunamų pašalpų. Tiesa, 
prieš keletą metų greitosio
mis įvesta dalinė kontrolė tą 
infliaciją buvo gerokai pri- 
stabdžįusi, takiau tai kontro
lei pasibaigus maišatis prasi-

NUOTRAUKOJE: po apdovanojimo. V. GULEVICIAUS (ELTA) nuotr.

Vilnius, X. 10. [ELTAI. Šiandien Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiume 
didelei grupei darbuotojų įteikti “Darbo veterano” medaliai. Šiuo medaliu jie apdovanoti už 
ilgametį darbą liaudies ūkyje, mokslo ir švietimo srityje, pažymint jų veiklos nuopelnus.

Kreipdamasis į apdovanotuosius, drg. M. Šumauskas pažymėjo, kad šie garbingi 
medaliai šiandien įteikti pirmajai Tarybų Lietuvos darbo veteranų grupei. Lietuvos KP 
Centro Komiteto, respublikos vyriausybės ir savo vardu jis padėkojo apdovanotiesiems už 
pasiaukojamą darbą socialistinės Tėvynės gerovei ir palinkėjo jiems ilgų metų, sveikatos ir 
laimės.

Apie duoną, dainą ir gėles
Poetės Salomėjos Nėries 

vardu pavadintas Ukmergės 
rajono kolūkis šiais metais 
laimėjo respublikinį “grožio 
konkursą”. Kolūkio centrinė Į 
gyvenvietė - Samantonių kai
mas r drauge su kitais septy
niais Lietuvos kaimais pripa
žintas gražiausiai sutvarky
tu.

Nelepinami reljefo įvairo
vės, šio ūkio žemdirbiai Lie
tuvos vidurio lygumoje savo 
rankomis sukūrė tikrą rojaus 
kampelį. Vaismedžių alėjo
mis, dekoratyviniais krūmais 
apsodintais pėsčiųjų takais, 
rozariumais, baseinais, netgi 
vitražais ar plastinėmis 
skulptūros kompozicijomis 
puikuojasi jau ne vienas Ta
rybų Lietuvos kaimas. Bet 
Šamantonyse visa tai padary
ta su nepaprastu estetiniu 
skoniu. Todėl ir aplinkos gro-. 
žis tampa aktyviuoju žmo
gaus auklėtoju: niekieno pė
da neužmins vejoje žolės, 
niekieno ranka nenulauš gė
lės, nenumes ant tako popie
rėlio.

Naujuose moderniuose S. 
Nėries kolūkio kultūros na
muose dažni svečiai Lietuvos 
teatrai. Kiek kartų kolūkie
čiai savo kaime žiūrėjo Pane
vėžio dramos teatro spektak
lius, klausėsi Vilniaus estra
dos, plojo žymiausiems res
publikos solistams.

Samantonių gyvenvietė ra
jone vadinama “didžiuoju 
magnetu”. Jauni žmonės iš 
aplinkinių kaimų ir miestelių 
stengiasi čia įsikurti.

Mėgsta žemdirbiai pake
liauti, pasidairyti, kaip gyve
nama ir tvarkomasi kitur.

nusidėti. Jis būtų turėjęs teismui skųsti ir dabartinį 
prezidentą Gerald Fordą už jo dovanojimą Nixonui visų 
nusikaltimų pirmą, negu teismai juos peržiūrėjo ir padarė 
savo išvadas. Sakoma, kad ir tas prisidėjo prie Mr. 
Jaworski© pabėgimo.

dėjo ir siaučia nepatirtu 
smarkumu. Stabilizacijai pa
siekti vien žodžių nebepakan
ka, nors jais pati aukštoji 
valdžios institucija pabrėžia, 
kad infliacija laikoma priešu 
numeris pirmas. Ką bereko- 
mentuotų didžiųjų ekonomis
tų konferencijos, eiliniam 
žmogui belieka tik spaustis ir 
veržtis diržą.

Kad ir kaip besispaustume, 
kad ir kiek diržus besiverž- 
tume, tačiau viskam yra ri
bos. Gyventi turime. Tam 
neišvengiamai reikalingas 
maistas, apdaras, pastogė ir 
kitos būtiniausios smulkme
nos ir stambmenos, be kurių 
nebe gyventume, bet vege
tuotume ir skurstume. Kas 
sveikatos, neduok Dieve, ne
tenka arba kas didėlesnę šei
mą išlaiko ir ją mokslinti 
siekia, tam toji minimumo 
riba dar labiau prasitempia”.

Mes patariame Laikūno ko
legoms jį už šias pastabas 
tuoj apšaukti raudonuoju ar
ba komunistu. Iš tikrųjų, jis 
čia nušnekėjęs kaip tikras ko
munistas. . .

Nuosavu autobusu rengiamos 
ekskursijos po Lietuvą ir ar
timesnes respublikas, o jau 
toliau skrendama lėktuvais, 
plaukiama laivais.

Turi ūkis daug savų tradici
jų. Visi, kaip viena šeima, 
atšoka vestuves, atidainuoja 
vardynas, su ypatingu cere
monialu išlydimi į tarnybą 
armijoje šaukiamojo amžiaus 
jaunuoliai.

— Mūsų ūkio jaunimas ne
pavydi miestiečiams - kartą 
viename interviu žurnalis
tams pasakė S. Jankeliūnas. - 
Spūstis, triukšmas, užterštas 
oras, nuolatinis skubėjimas - 
štai, tas jūsų miestas. Mes 
labiau mėgstame tyrą orą, 
šviežią maistą, gražią gamtą.

. . . Visomis vaTvbrykštės 
spalvomis darželiuose po ko
lūkiečių namų langais sužydo 
astros. Aukštai iškėlę raudo
nas kekes, sutinka rudenį 
šermukšniai, tie nuolatiniai 
javapjūtės pabaigtuvių paly
dovai. . . O jos šiais metais 
Salomėjos Nėries kolūkyje - 
“džiugios, 32 centneriai grū
do iš hektaro - dviem dau
giau, negu buvo planuota. 
Pildami į bendrą aruodą auk
sinį derlių, žemdirbiai puikiai 
supranta, kad viso jų gražaus 
gyvenimo, viso jų gerovės 
pagrindas - brandus grūdas, 
skalsi duona.

V. Jonaitis

Lietuviški žaislai - 
pasaulio vaikams
Kretingos liaudies vartoji

mo gaminių įmonės meistrų 
sukurtus žaislus mėgsta ne 
tik Tarybų Lietuvos vaikai. 
Dailiais mediniais traukinu
kais, mašinomis, spalvotomis 
kaladėlėmis mielai žaidžia 
Prancūzijos, Danijos, Suomi
jos, Lenkijos, Vokietijos De
mokratinės Respublikos ir 
daugelio kitų pasaulio valsty
bių mažyliai. Vien į Prancūzi
ją šiais metais buvo išsiųsta 
beveik 30 tūkstančių lietuviš
kų žaislų.

— Šiuo metu, - pasakoja 
žaislų cecho viršininkė, Kau
no A. Sniečkaus Politechni
kos instituto auklėtinė Viole
ta Bakstienė, - mes gamina
me dvidešimt keturių rūšių 
žaislus. Aštuonios jų prista
tytos aukščiausiam įvertini
mui - kokybės ženklui gauti. 
Mūsų žaislai gaminami iš ber
žo, padengiami specialiu laku 
arba dažomi. Beveik visi jie 
padaryti iš sudedamų dalių, 
todėl vaikai lengvai gali juos 
išmontuoti ir vėl sudėti. Tai 
viena iš mūsų produkcijos 
pasisekimo priežasčių, nes 
šių dienų vaikai mėgsta patys 
konstruoti.

Laiškai
Mieli laisviečiai,

Čia rasite perlaidą vertės 
$25 ir Namo Bendrovės šėrą 
vertės $25 - viso $50 į “Lais
vės” fondą.

Tai prisiminimui mano 
draugės Katie Vaicekauskie
nės, kuri mirė 1972 metais 
spalio 17 d. Jau praėjo dveje
tas metų, kai ji užmerkė akis 
ant visados. Ji buvo “Lais
vės”, “Vilnies” ir “Daily 
World” skaitytoja. Ji dalyva
vo ir užėmė komitetuose vie
tas visose pažangiose draugi
jose Binghamtone nuo 1915 
metų.

Mes, jos šeima, likome nu
liūdime.

Jonas Vaicekauskas 
Binghamton, N. Y.

Gerbiama “Laisvės”,, 
redakcija,

Atleiskite, kad drįstu 
kreiptis į Jus su vienu prašy
mu. ? -

Prieš kiek laiko gavau pasi
skaityti Jūsų leidžiamą ir 
redaguojamą laikraštį “Lais
vę”. Labai patiko, norėčiau 
užsiprenumeruoti, tapti Jūsų 
laikraščio skaitytoju. Gal at
sirastų geras žmogus, kuris 
sutiktų apsikeisti spauda. Aš 
jam siuntinėčiau jo pageidau
jamą laikraštį arba žurnalą iš 
Lietuvos, o ji man “Laisvę”. 
O gal sutiktų priimti knygo
mis arba suvenyrais. Giminių 
Amerikoje neturiu ir neturiu 
vilties iš ko gauti laikraštį.

Labai prašau gerbiamą 
“Laisvės” redaktorių, jeigu 
galimybė leistų, man tuo rei
kalu padėti. Būsiu labai dė 
kingas.

Linkiu geriausios sėkmės 
visam laikraščio kolektyvui 
sunkiame literatūriniame 
darbe.

Varanavičius, Stasys 
Mažeikių rajonas
Laižuvos paštas 

Purvienų kaimas, LTSR

ALEKAS CHURGINAS

Tėviškės du
Aitvarais minčių, 

vėl pakėlęs burę, 
išplaukiau slapta 

įstabion kelionėn 
link šalių, kurias 

sapnavau kadaise 
ir kurių nebuvo 

niekad pasauly.

n as

Jeigu pasiilgai
erdvių beribių, 

jei tau ankšta mūsų
mažoj planetoj,. —. 

nuplasnok svajom
į gelmes žvaigždynų,.

ka 1, iš pasakingų
kraštų sugrįžtus, 

dar saldesnis tau
ir gražesnis būtų

tėviškės dūmas.
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Lietuva ir Vokietijos 
demokratinė respublika

Berlyno vaizdas: 1967 metais čia dar vyko statyba, buvo 
griaunami seni namai. Dabar ši aikštė tapo naujo Berlyno 
širdis. Daug šviesos ir erdvės.

20, 30, net 50-mečiai tautų 
istorijoje dar nevaidina dide
lio vaidmens, nes tai yra dar 
per daug trumpas laiko tar
pas. O vienok ir per šį, 
palyginti, trumpą laikotarpį 
išsipildo eilės kartų lūkesčiai, 
buvusios militaristinės, šovi
nizmo kupinos valstybės, 
liaudžiai paėmus valdžią į 
savo rankas, pradeda perga
lingai žygiuoti socializmo ke
lių. Vienas ryškiausių pavyz
džių yra Vokietijos Demokra
tinė Respublika, kurios 25 
metų jubiliejų visi švenčia
me. Iš istorijos žinome, kad 
santykiai tarp buržuazinės’ 
Lietuvos ir militaristinės Vo
kietijos nebuvo labai geri, 
nors santvarkos iš esmės ir 
nesiskyrė. Ir štai, buvusios 
nacistinės Vokietijos teritori
joje susikūrusi pirmoji istori
joje darbininkų ir valstiečių 
valstybė žygiuoja socializmo 
keliu, o Lietuvos Tarybų So
cialistinė Respublika yra ke
lyje į komunizmą.

Pradžia tiek Vokietijoje, 
tiek Lietuvoje buvo sunki, 
tačiau kai kuo ir panaši: abi 
respublikos karo metais labai 
smarkiai nukentėjo, viena 
kaip agresorius, kita kaip 
auka. Vokietijos Dem. R-kai 
reikėjo kurti o Lietuvai tvir
tinti socialistinę santvarką, 
išugdyti naują visuomenę, iš
vystyti žemės ūkį, pramonę, 
atstatyti naujus, draugiškus, 
pagrįstus tarpusavio pasiti
kėjimu santykius.

Negalima sakyti, kad fašis
tinėje Vokietijoje visi kari
ninkai buvo akli nacizmo tar
nai. Tai rodo ir pasikėsinimas 
prieš Hitlerį 1944 m. Eilė jų, 
susidūrę mūšio laukuose su 
tarybine armija ir pamatę 
tikrovę, pamažu ėmė prare
gėti o vėliau ir bendradar
biauti V. Ulbrichto įkurtame 
“Laisvos Vokietijos” komite
te. Tokie buvo feldmaršalas 
Paulius, gen. Zeidlicas ir kiti 
panašaus ir žemesnio rango 
kariai. Žinoma, negalima 
neigti ir Vokietijos Komunis- 
tų Partijos vaidmens, kuri 
labai sunkiom sąlygom atliko 
milžinišką darbą, mobilizuo
dama liaudį į kovą su naciz
mu.

Kaip sustiprėjo Vokietijos 
Demokratinė Respublika, 
eidama socializmo keliu, by
loja akyvaizdūs faktai: pra
monės srityje ji iškopė į 
pirmą pasaulio dešimtuką, o 
chemijos - į pirmą penketuką.

Darbininkų ir tarnautojų 
skaičius 1949 metais sudarė 
69% visų šalies darbingų gy
ventojų, o 1973 metais šis 
skaičius padidėjo iki 87.5%. 
Iš darbininkų klasės kilę 57% 
visų liaudies deputatų, 82% 
advokatų, 80% liaudies armi
jos karininkų. 1949 metais 
nacionalinės pajamos sudarė 
22 milijardus markių, o 1973 
m. - 127 milijardus.

Šiandien vienas žemės ūkio 
kooperatyvo valstietis paga
mina tiek, kiek 5 jo kolegos 
1949 metais. Jei 1949 metais 
vienas žemės ūkio darbuoto
jas aprūpindavo maistu 9 
žmones t tai šiandien - 28.

Tokių ir panašių duomenų 
galima surasti ir daugiau, 
tačiau nenoriu skaičiais var
ginti gerbiamų skaitytojų, 
nors statistika ir labai iškal
binga. Tas faktas, kad Vokie
tijos DR 1973 metais buvo 
priimta į Suvienytų Nacijų 
Organizaciją ir VDR-ką šie
met pripažino tokia galinga 
valstybė kaip Jungt. Ameri
kos Valstybės, taip pat ryš
kiai byloja apie išaugusią 
tarptautinę Vokietijos D. R- 
kos reikšmę.

Man teko lankytis šioje 
įdomioje šalyje du sykius: 
1967 metais ir 1973 metais, 
pasaulio studentų ir jaunimo 
festivalio metu. Ten, kur 
1967 metais buvo tušti laukai 
arba tik prasidėjusios staty
bos, 1973 metais jau puikavo
si nauji kvartalai, iš kurių 
ypač išsiskiria Aleksandro 
aikštė, naujasis Berlyno cent
ras su savo “šperge”, kaip 
vokiečiai vadina televizijos 
bokštą. Kalbėjausi su įvairių 
profesijų atstovais taip pat ir 
mano kolegomis su kuriais 
koresponduoju nuo 1962 me
tų. Kai kurie jų buvo gimę 
Kaliningrado srityje ir 1948-9 
metais persikėlė į tik ką 
susikūrusią naują Vokietiją, 
Vadinasi, dar gerai prisiminė 
nacistinį rėžimą. Teko susi
pažinti ir su vyresnės kartos 
žmonėmis, buvusiais abiejų 
pasaulinių karų metu Lietu
voje. Jie jokiu būdu nenori,

Dorės plaukia į marias
Ankstyvais rytais, kai sau

lė pirmu spinduliu paliečia 
marių pakraštį, žvejų prie
plauka jau ištuštėjusi. Vyrai 
dar gerokai prieš aušrą iš
plaukia sidabrinių ungurių.

Eilus žvejų botas skrodžia 
Kuršmarių bangas. Gerą pus
valandį ūžia variklis, kol prie
kyje lyg žalia siena iš rūko 
išnyra Ventės rago kontūrai. 
Šį kartą Nidos žvejai išmetė 
masalą gražuoliams ungu
riams kitame marių pakraš
tyje. Prityla variklis už borto 
bangose supasi vėliavėlė, 
prie kurios pritvirtintas kelių 
kilometrų ilgio “šniūro” ga
las. Botas pajuda, ir žvejai 
vieną po kito nuo kabliukų 
pradeda nuiminėti ungurius.

Saulei gerokai koptelėjus 
dangaus skliautu, žvejai su 
laimikiu suka link kranto.

Nuo seno Krusių marios 
garsėja žvejais. Tačiau jie ne 

Žvejų laivai Neringos žuvininkystės ūkio prieplaukoje.

kad atgimtų kapitalistinė, fa
šistinė santvarka. Žinoma, 
jei taip kalbėtų vienas žmo
gus, būtų galima dar suabejo
ti jo nuoširdumu, tuo labiau, 
kad istorijos eigoje gerai pa
simokėme. Bet kada panašiai 
kalba visi, su kuo man teko 
susidurti, kada išaugo nauja 
jaunoji karta, inteligentija, 
manau, kad galima padaryti 
tik teigiamas išvadas. Su pa
sigėrėjimu festivalio dieno
mis stebėjau diskusijas, ku
rios kartais kildavo stichiš
kai, kaip Vokietijos DR jauni
mas gindavo savo šalį prieš 
vakariečius. Festivalio daly- 
yių tarpe buvo ir nemažai 
nekomunistiškai nusiteikusių 
dalyvių, stebėtojų, teko su 
kai kuriais taip pat pasikalbė
ti. Jie tikrai buvo nustebinti 
ir renginio grandioziškumu ir 
laimėjimais visose gyvenimo 
srityse. Būčiau linkęs many
ti, kad šie ponai, kadaise 
pranašavę respublikos žlugi
mą, dabar pakeis savo toną, 
pamatę tikrovę ir palyginę su 
tuo, kas jiems buvo kalama.

Lietuvą su Vokietijos DR- 
ka dabar sieja draugiški san
tykiai: abiejų šalių turistai, 
menininkai, oficialios delega
cijos lankosi vieni pas kitus, 
dalinasi darbo patirtimi. Pas 
mus Kapsuke taip pat ne sykį 
viešėjo Vokietijos DR švieti
mo, žemės ūkio atstovai, o 
pernai - ir Veimaro kamerinis 
orkestras. Jei pas mus kalba
ma apie VDR, pasąmonėje 
kyla gero darbo, darbštumo, 
kruopštumo o dabar ir ištiki
mo draugo sinonimai.

Kadangi Lietuva perka Vo
kietijoje dideliais kiekiais že
mės ūkio mašinas, todėl, kaip 
itin svaroų faktorių, plečiant 
abipusius ryšius, reikalinga 
paminėti Vokietijos Dem. R- 
kos “Fortšrito” žemės ūkio 
kombinato mokomojo konsul
tacinio centro atidarymą Vil
niuje šiais metais.

Kas iš mūsų turistų tik 
nepabūvoja šioje įdomioje šą-t 
|yje, mūsų socialistinės san
draugos forposte, visi grįžta 
su pačiais geriausiais įspū
džiais.

Daug vandens turėjo nute
kėti Nemuno, Oderio ir Špree 
upėmis, kol buvo atstatyti 
tokie geri, gražūs ir draugiš
ki santykiai.

V. Gulmanas

tik žvejoja, bet ir rūpinasi 
žuvų veisimu, auginimu, ra
cionaliu žuvų išteklių naudo
jimu.

Tarybų Lietuvoje žuvų 
ūkis tvarkomas moksliniais 
pagrindais. Pernai, pavyz
džiui, į vidaus vandenis įleis
ta apie 4,600,000 vertingų 
žuvų jauniklių ir 30 milijonų 
lervučių. 1956-1970 metais į 
Lietuvos vidaus vandenis bu
vo suleista 16,700,000 ungu
rių mailiaus.

Bėga metai, tobulėja žvejy
bos įrankiai - į marias žvejai 
plaukia tvirtais metaliniais 
botais, tinklaičius pakeitė 
tvirti kaproniniai tinklai. Ne
ringos žuvininkystės ūkis pa
sistatė naują prieplauką, įsi
rengė getus sandėlius, rū
kyklas. Kuršių marių žvejai 
džiaugiasi šiomis permaino
mis.

A. Norvaišas

LAISVĖ
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Tarybinis ‘‘Mūsų žemė” 
prasidėjo 3-čia vai. p. • p. 
Pirmiausiai buvo rodomas ša
lies gamtiškas grožis: kalnai, 
miškai, upės, ežerai, tarpkal- 
nės ir lygūs laukai. Gamtos 
puošymas, švara, bėgioja 
žvėreliai, skraido miškų 
paukščiai, ežeruose ir upėse 
plauškinasi-mėtosi į paviršį 
vandens žuvys.

Jau šen ten matosi ir vie
nas kitas kaimelis, kur prieš 
mūsų gentkartes darbavosi ir 
skendėjo gamtos grožyje mū
sų prodiedukai. Galimas 
daiktas, kad jie buvo dideliai 
laimingi, dar ir todėl, kad jie 
mažai žinojo ir, mažai ko 
reikalavo iš gyvenimo, jam 
tarptautiniai politiniai ir eko
nominiai reikalai neteikė rū
pesčio.

O, bet žmogus nenurimsta 
tik su šiandiena. Jis ruošiasi 
ir rytdienai. Ant karto su 
trenksmu atūžė 20-tasis šimt
metis, kuriam skirtos didelės 
užduotys. Žmogus turi atsa
kyti į daugelį naujai kilusių 
klausimų, ne tik vaikščioti 
paskui savo medinį arklą. Jis 
turi jį išmainyti į geresnį 
įrankį žemę arti, miestus sta
tyti, techniką kurti ir naudo
ti.

20-tasis šimtmetis davė 
žmogui atomą, iškėlė jį į 
dausas-erdves, liepė jam 
vaikščioti Mėnulyje, užka
riauti daug kitų planetų, už
valdyti “dangų”, kur iki šiol 
gyveno tik “dievai”.

Ir vėl grįžtam į žemę, ma
tom jos puošnią panoramą ir 
žemės sūnų žmogų. Jis išra
dėjas, tvarkytojas, valdyto
jas didelės technikos, kurią 
jis sukūrė ir kuri jam tarnau
ja. Jau jis aria dirvas ne 
mediniais arklais, o penkia- 
vagiais plūgai^, kuriuos trau
kia dideli traleriai ir buldo
zeriai. Jis dorpja didėlį derlių 
pjaunamomis ir kuliamomis 
mašinomis. Jis nebejoja užsė
dęs ant arkliuko, o vairuoja 
automašiną, busą, traukinį. 
Kyla į orą dideliuose spraus- 
niniuose-jets, kurie skrenda 
padangėse tokiu greičiu, ro
dosi, juos stumia nelabos 
dvasios!

Kur jis pasisuko su savo 
technika, ten užteršė orą. 
Ūžesys, bildesys ausis už
kemša, dūmai ir dulkės gerk
lę uždaro. Nėra gana sveiko 
oro kvėpuoti.

Jau iš tos priežasties išmirė 
daug paukščių ir žvėrelių. 
Upėse ir ežeruose jau išmirė 
žuvys nuo fungicitų, kurie 
naudojami didesnio derliaus 
gavimui.

Sunkvežimiai, automašinos 
ir motorciklai, tūkstančiai jų, 
miestų gatvėse ir ant kelių, 
laivai ant marių, aeroplanai 
ore, visi, kaip susitarę, lei
džia dūmus kamuoliais į orą. 
Miestuose didelės gamyklos, 
kur žmogus valdo technikos 
pabūklus. Ratai sukasi, kūjai 
daužosi, viską suka ne žmo
gaus ranka, 0 varomoji jėga. 
Ši jėga geria naftą-aliejų ir 
atsikvėpdama metą juodus 
dūmus per aukštus kaminus į 
orą.

Gamtoje yra tokia teisė, 
kad viskas keičiasi,/bet nieks 
nepranyksta, taigi nepra
nyksta ir šie dūmai, dulkės, 
kurie kyla į aukšti iš tų 
aukštų kaminų, o jie tik pasi- 
skleidžia ir palieka mūsų 
akiai nebematomi. Jų ore vis 
daugiau ir daugiau. Jie jau 
išnaikino daug medžių miš
kuose, daug žvėrelių ir 
paukščių. Mūsų ežerai ir upės 
kurie atiduoda perviršį van 
dens į marias, ten kartu 
atiduoda ir tų nuodų, kuriuos 
žmogus naudoja. Jau vanduo 
užterštas ne tik ežeruose ir 
upėse, jis jau užterštas ir 
mariose.

Mokslininkai ir gamtininkai

perspėja žmogų, pataria jam 
būti atsargesniu su visais 
savo įrankiais, nes tas galiau 
atims jam gyvybę. Bet jam 
nieks negelbsti. Jis netiki 
teisingiems aiškinimams. Jis 
labai myli save, bet dar dau
giau myli savo išradimus ir 
techniką, kuri jam tarnauja, 
kad tas nugali baimės grės
mę. ' ’ ‘

‘ Šis Tarybinis filmas sukėlė 
žiūrovuose nepaprastą dėme
sį, kokio nieks kitas nebebūtų 
sukėlęs. Filmas spalvotas, 
vargonų muzika, aiškinimai 
anglų kalboje.

Šis filmas turėjo savo tiks
lą: įrodyti žmogui, šaliai, 
liaudžiai, kad ką tu kuri, 
kokius pasimojimus tu turi, 
tai dar ne viskas priklauso 
nuo tavęs. Tu esi žemės- 
gamtos sūnus ir turi-privalai 
suvesti savo ataskaitas su 
gamtos nustatymais. Šis fil
mas išnešė skundą prieš žmo
gų, įtarė,kad jis yra didelis 
saumylis. Jis myli viską, ką 
jis sukūrė, o jo kūriniai ne 
visi naudingi net ir jam pa
čiam. Geriau pasakius, jis 
stato į pavojų, Ir jei laiku 
nesusipras, tai jis žus. . . . 
Žus nuo užteršimo oro, van
denų ir žemės.

Šis filmas paliko klausimą 
neatsakytą, būtent: Ar žmo
gus susipras?

J. P. Mileris,
Bus daugiau.

Naujos knygos
Petras Cvirka. Ąžuolas 

(381 psl.). Lietuvių literatū
ros klasiko apsakymai ir no
velės, parašyti ikitarybiniais 
ir tarybiniais metais. Tai 
“Saulėlydis Nykos valsčiuje”, 
“Uogelė”, “Sąžinė”, “Ąžuo
las’’,( ’‘Mikučio vargai’’, 
“Lakštingala” ir kiti,

Eduardas Mieželaitis. Čia 
Lietuva (549 psl.). Jaunimui 
skiriama poetinės publicisti
kos knyga, apie kai kuriuos 
mūsų nacionalinės kultūros 
reiškinius.

Vytautas Bložė. Poezija 
(301 psl.). Į šią knygą sudėti 
geriausieji poeto eilėraščiai iš 
ankstesnių rinkinių: “Septyni 
šienpioviai”, “Nesudegantys 
miestai”, “Iš tylinčios žemės” 
ir “Žemės gėlės.

Rinktinę iliustravo dail. 
Vytautas Jurkūnas.

Juozas Požėra. Šiaurės ke
liai (503 psl.). Rašytojo kelio
nių knyga apie tolimąją 
Evenkiją, kur autorius kartu 
su vietiniais gyventojais ėjo 
medžioklėn, keliavo per 
tundrą poliarinę naktį, stebė
jo ugnikalnio išsiveržimą 
Kamčatkoje ir t. t. Antras 
leidimas.

Petras Keidošius. Ji vėl su 
manim. (118 psl.). Naujo eilė
raščių rinkinio pagrindinė te
ma - žemė, kurioje prabėgo 
poeto vaikystė. Daug posmų 
skirta ir meilei.

Ramutė Gir.koritaitė. 
Paukščių trimitai (32 psl.). 
Spalvotais piešinėliais pa
puošta eilėraščių knygutė 
jaunesniojo mokyklinio am
žiaus vaikams. Dail. Vladas 
Lisinas.

Regina Songailaitė-Balči- 
konienė (46 psl.). Leidinys 
“Šiuolaikiniai lietuvių daili
ninkai” šį kartą skiria
mas LTSR nusipelniusios 
meno veikėjos scenografistės 
R. Songailaitės-Balčikonie- 
nės kūrybai. Įžanginis V. Ma
žeikos straipsnis supažindina 
skaitytoją su dailininkės gy
venimu ir kūryba.

Stefa Butkienė
Vagos” leidyklos darbuotoja

3-ias puslapis

A. PALOMETIS

Palonų revoliucinio komiteto 
pirm. Liudas Adomauskas

Apie audringą 
paloniečių praeitį.

Už keturių kilometrų nuo 
Baisogalos geležinkelio sto
ties (Radviliškio rajone) yra 
Palonų kaimas, kuris buržua
zinio valdymo metais, nieko 
nesiskyrė nuo kitų kaimų. 
Čia buvo apie trys dešimtys 
medinių, samanotų bakūžių, 
su šiaudiniais stogais ir, gra
žiais rūtų darželiais.

Paloniečiai mažažemiai val
stiečiai ir darbininkai gyveno 
labai vargingai, nes šiame 
valsčiuje . nebuvo jokių už
darbių. Net garsusis medinių 
klumpių meistras J. Meišti- 
nis turėdavo darbo tik rudenį 
ir pavasarį.

Vaikų ir senelių mirtingu
mas buvo didžiausias.

Darbo žmonių vidutinis 
amžius labai trumpas. Visa
me Baisogalos valsčiuje ne
buvo ligoninės, vidurinės mo- 
kyklos-ir net bibliotekos. Ta
čiau dauguma paloniečių bu
vo klasiniai susipratę darbo 
žmonės. Jų pažangios šviesos 
švyturys buvo Komunistinė 
literatūra ir Palonų pradžios 
mokykla su žemės ūkio klase, 
kurioje iki 1927 m. dirbo 
pažangus mokytojas Trum- 
pickas Antanas, švietė liaudį, 
skleidė marksistines idėjas, 
slaptai platino Komunistinę 
spaudą, už tą buvo suimtas ir 
ištremtas.

Į Palonus dažnai atvažiuo
davo Pranas Vilūnas, Laury
nas Kapočius, Kęstutis Da- 
moševičius, Vincas Laurynai- 
tis bei kiti, kurie skiepijo 
paloniečiams socialistines 
idėjas.

Šiame pažangiame kaime 
vyko dideli ir jaudinantys 
įvykiai: 1918-1919 metais Pa
lonų kunigas Liudas Ado
mauskas skelbė socialistines 
idėjas ir tikrą tiesą apie Ta
rybų Rusijos naują gyveni
mą. Jis buvo išrinktas Palonų 
revoliucinio Komiteto pirmi
ninku. 1920 m. aktyviai dirbo 
vietinėje žemės ūkio darbi
ninkų profesinėje sąjungoje 
ir rašė “Šventraščio paslap
tis”.

1921 m. metė kunigystę, 
išvyko į Kauną, kur tų pačių 
metų birželio mėnesį jis susi
tiko su Lietuvos Komunistų 
partijos vadovu Karoliu Po
žėla. Po to pradėjo dirbti 
“Šviesos” leidykloje ir baigė 
rašyti “Šventraščio- paslap
tis“. Išėjus iš spaudos ši 
brošiūra sukėlė tikrą audrą. 
Kunigai keikė L. Adomauską 
iš sakyklų, o valdžia jį nubau
dė 10 parų kalėjimo. Vėliau ši 
knyga buvo konfiskuota. Ta
čiau ji pasiekė tolimiausius 
Lietuvos kampelius ir atliko 
didelį vaidmenį, nes su di
džiausiu įdomumu, slaptai ją 
skaitė tūkstančiai žmonių.

Palonuose paštininko tada 
nebuvo, laiškus ir laikraščius 
išnešiodavo moterėlė, vadi
nama Marytė, kuri kasdieną 
krepšyje, slaptai, nešiodavo 
ir išplatindavo šimtus 
“Šventraščio paslapčių“.

Partijos pavestas, 1922 m. 
L. Adomauskas leido darbi
ninkų savaitraštį ‘‘Žarija”,

ALDONA VITKUTĖ

GATVIŲ GRINDĖJAS
Km nepraeitum — pėdsakai palieka, 
O horizontai šaukia vis be galo...
Ir naujos gatvės tiesiasi į priekį, 
Aplenkdamos namus ir ištisą kvartalą.

Per smėlį irias tvirtos, šviesios juostos. ..
Taip saulės skraistėm kryžkeles įsuptum! — 
Kad ašarų netektų niekam šluostyt, 
Kad kelyje nė vienas nesukluptų.

Kvadratais straksi kūdikis — - 
lyg pienė baltas. —

Vadina jį mama, rankas ištiesus. 
... .h gula plytos, liejasi asfaltas. —- 
Tevaikščioja likimai šviestis.
\ i I u i us

L Adomauskas

kurio vedamajame buvo pa
rašyta: “Žarija” darbininkų 
laikraštis. Jis gins tik darbi
ninkų tiesą. Nagrinėdami 
darbininkų klasės vargų prie
žastis, mes daug vietos užlei
sime tiems balsams, kurie 
rody^ kelią į tą surėdymą, 
kuris neša darbininkų klasei 
išvadavimą iš kapitalo vergo
vės, - į socializmą”.

Vėliau “Žariją” uždarius, 
leido “Naująją Gadynę’*’.

1923 m. per rinkimus į 
antrą seimą, L. Adomauskas 
išstatytas kandidatu nuo dar
bininkų kuopų, neužilgo buvo 
suimtas ir be teismo kalintas 
iki 1926 m. birželio mėnesio.

Po 1926 m. fašistinio per
versmo, 1927 m. vasario 5 d. 
Kaune - Šančių kareivinėse 
L. Adomauskas nuteistas 
mirti. Vėliau mirties bausmę 
pakeitė 15 metų kalėjimu.

1940 m. liepos mėnesį L. 
Adomauskas išrinktas Lietu
vos Liaudies seimo atstovu ir 
pirmininku. Jis pasirašė dek
laracijas dėl Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos, įs
tojimo į Tarybų Socialistinių 
Respublikų sąjungą.

1941 m. paskirtas Valstybi
nės kontrolės komisaru. Bu
vo išrinktas Lietuvos TSR 
Aukščiausio Teismo nariu.

Hitlerininkams klastingai 
užpuolus mūsų Tėvynę, 1941 
m. rugpjūčio 16 d. fašistiniai 
okupantai, baisiai iškankintą 
ir sumuštą L. Adomauską 
nužudė Paneriuose.. Jis žuvo 
aukštai iškelta galva, nes 
gerai žinojo, kad reikalas 
už kurį kovojo visada liks 
gyvas.

Liudo Adomausko 
revoliucinė veikla Palonuose.

1918 m. pavasaryje į Palo
nus atvažiavo naujas kunigas 
L. Adomauskas, kuris savo 
paprastumu ir demokratišku
mu atkreipė dėmesį visų gy
ventojų. Jis nedarė vizitų 
vietos dvarininkams ir ki
tiems turtuoliams, bet lanky
davo vargstančius darbinin
kus ir valstiečius.

Nuvežtas pas beturčius li
gonius dažnai palikdavo pini
gų vaistams. Bendraudavo su 
pažangiaisiais gyventojais 
Broniu Kniška, Antanu Ky
liu, Antanu Rapolu, mokyto
ju Budriu ir kitais kairiai
siais. Buvodavo pažangiojo 
jaunimo susirinkimuose ir va
karėliuose.

Per pamokslus negąsdinda
vo grėsmingomis dievo rykš-

(Tęsinys 4 pusi.)



4-tas puslapis

Sužinojome, kad mūsų senas bendradarbis, žurnalistas- 
rašytojas, veikėjas ir kovotojas Justas Paleckis ir jo 
mieluoji žmonelė Genovaitė liepos 20 dieną atšventė savo 
vedybų 50-ąją metinę sukaktį. Nors ir jau gerokai pavėluo
tai, prašome jubiliatus priimti nuo viso “Laisvės” kolektyvo 
nuoširdžiausius sveikinimus su linkėjimais geros sveikatos 
ir dar daug, daug saulėtų dienų tiek visuomeninėje veikloje, 
tiek asmeniniame gyvenime.

Liudas Adomauskas
(Pabaiga iš 3 pusi.)

temis, bet labai suprantamai 
išaiškindavo nesuprantamus 
gamtos reiškinius, socialinės 
nelygybės priežastis, kodėl 
įvyko Rusijos Spalio socialis
tinė Revoliucija ir ko siekia 
jos vadai.

Spalio Socialistinės 
Revoliucijos įtaka Lietuvos 

darbo žmonėms.
Tarybų Rusijos įvykiai, la

bai greitai ir revoliucingai 
nuteikė Lietuvos darbo žmo
nes: visur prasidėjo mitingai 
ir rinkimai liaudies revoliuci
nių komitetų.

L. Adomauskas, pirmasis 
palonietis, stojo į naujo-tary- 
binio gyvenimo kūrybinį dar
bą, aktyviai dalyvavo dvarų 
darbininkų ir kaimų valstie
čių susirinkimuose.

1918 m. rudenį jis sukvietė 
visos Palonų apylinkės darbi
ninkų ir valstiečių susirinki
mą Berezinos dvare, kur pla
čiai papasakojo apie Rusijos 
Spalio Socialistinę Revoliuci
ją bei revoliucinius komitetus 
ir kvietė išrinkti.

Po draugų išstojimų, visi 
susirinkimo dalyviai pritarė 
L. zXdomausko pasiūlą uita ii 
išrinko Palonų liaudies revo
liucinį komitetą: pirmininku 
L. Adomauską, pavaduotoju 
mažažemį valstietį Antaną 
Kylį, sekretorium mokytoją 
Budrį, nariais darbininką 
Dailidonį ir tarnautoją Faivu- 
šą.

Darbo žmonių ramybei ir 
saugumui palaikyti išrinkta 
du milicininkai Bolesas Rapo
las ir Kuizas. Taipgi išrinkta 
penkiolika savanorių, liau
dies gynėjų, tai Kazys Kylis, 
Antanas Rapolas, Mykolas 
Daraška ir kiti.

Revoliucinis komitetas pa
skelbė rekvizavimą grūdų ir 
kitų žemės ūkio produktų iš 
dvarininkų ir buožių. Surink
tus grūdus tuojau išvalydavo 
ir švarius išdalydavo darbi
ninkams bei mažažemiams 
valstiečiams.

Buvo nutarta: aprūpinti ne
mokamu miško kuru dvarų ir 
kaimų biednuomenę.

Tuojau įsteigti vakarinius 
suaugusių kursus, visus be
raščius bei mažaraščius, vel
tui išmokyti skaityti ir rašyti.

Rinkti iš gyventojų propor-. 
vingus mokesčius. Ginklai mi
licijai buvo sunešti gyvento
jų, nes nemažai jų buvo likę 
iš karo.

Palonų revoliuciniam komi
tetui priklausė šie dvarai ir 
kaimai: Berezinos, Dišlių, 
Muniūnų, Palonų, Vabalių ir 
Valatkonių.

Darbo žmones labai gerbė 
A. Adomauską, vadindavo jį 
“Palonų respublikos” prezi
dentu, o dvarininkai ir reak
cingi kunigai “sutanuotu ko
misaru”.

Palonų revoliucinis komite
tas išsilaikė tik iki 1919 m. 
balandžio mėnesio, nes bur
žuaziniai interventai pasmau
gė jauną Tarybų Lietuvos 
respubliką.

Sugrįžo dvarininkai ir fab
rikantai, vėl prispaudė var
gai ir nelaimės darbininkus, 
valstiečius bei tūkstančius al
kanų bedarbių.

Budelis pulkininkas V. Gri
galiūnas - Glovackas, tūk
stančius tarybinių aktyvistų 
sušaudė Pakriaunyje ir kitur. 
Atsirado nauji, nužudytų ko
munistų kapai, prie kiekvie
nų miesto ir kaimo kapų.

Suimta daug komunistų ir 
profsąjungų darbuotojų Kau
ne, Ukmergėje, Vilkavišky
je, ir kitur. Suimtas Lietuvos 
profsąjungų Centro Biuras, 
uždarytas jo leidžiamas laik
raštis “Darbininkų žodis”.

Budeliai nužudė revoliucio
nierius Petrą Varkalį, Aloyzą 
Fedaravičių - Kvedarą, An
drių Mainelį, penkis Utenos 
kovotojus ir kitus komunis
tus.

• L. Adomauskas nenuleido 
rankų, bet stojo į aktyvią 
kovą.

1920 m. vyko steigiamojo 
seimo rinkimų mitingai.

Jis dalyvaudavo juose, de
maskuodavo buržuazinius 
kandidatus ir ragindavo gy
ventojus nebalsuoti už deši
niuosius.

Kartą jis pamatė, kad reak
cingas Baisogalos klebonas J. 
Bitė, turgaus aikštėje, ant 
bačkos, agituoja už krikde
mus. Priėjo L. Adomauskas 
ir staiga į susirinkusius, gar
siai prabilo: “neklausykite jo, 
nes jau ne pirmą kartą šie 
buržujų tarnai išdavė darbo 
liaudį. Visi balsuokit - tik už 

dnT’hininku atstovus!”
J. Bitė dar norėjo kalbėti, 

bet susirinkusieji jam nelei
do, šaukė “šalin krikdemus!”

Po to prasidėjo dar didesni 
L. Adomausko persekiojimai, 
kratos, o todėl turėjo išvykti 
iš Palonų.

L. Adomausko ir jo bendra
žygių socialistinių idėjų įk
vėpti paloniečiai nepalūžo ir 
fašistinės reakcijos metu, jie 
kovojo prieš fašizmą, o atėjus 
momentui, su ginklu gynė 
Tarybinę Tėvynę ir nemažai 
jų garbingai žuvo.

Žuvusiųjų paloniečių tarpe 
L. Adomauskas buvo seniau
sias amžiumi, bet jauniausias 
savo dvasia, nuėjęs turinin-’ 
go, audringo gyvenimo kelią, 
tikro tiesos ieškotojo kelią, 
buvo ryžtingiausias kovoto
jas.

Pažangieji paloničiai, visa
da, su didele pagarba mini 
“Palonų respublikos” pirmąjį 
prezidentą Liudą Adomaus
ką, jo bendražygius ir kitus 
žuvusiuosius.

Iš kelionės
po Tarybų Lietuvą

V. IR V. BUNKAI
Sostinėje Vilniuje pralei

dom nemažą dalį mūsų viešė
jimo Lietuvoje. Buvom nuvy
kę pamatyti sporto ir koncer- , 
tų salės. Tai didžiausias pa
statas T. Lietuvoje, labai 
įdomus, su 6,000 vietų. Žie
mos metu čia vyksta įvairūs 
koncertai bei sportavimas. 
Taipgi Vilniuje jau baigiami 
statyti operos rūmai. Įdomus 
pastatas, visas iš stiklo. Pra
važiuodami pro šalį sustojom 
pasižiūrėti. Mums sakė, kad 
greit bus užbaigtas.

Mes turėjome garbės drau
giškai praleisti vakarą Vilniu
je pas senus pažįstamus pro
fesorių Robertą ir Onutę 
Žiugždus, pas prof. E. ir jo 
žmoną M. rašytoją Meškaus
kus, pas ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotoją L. 
Diržinskaitę ir jos gyvenimo 
draugą, pas sesutes Eidukai- 
tytes ir pas kitus mūsų bičiu
lius. Šiuos mielus priėmimus 
visuomet mes prisiiminsime.

Palanga
Vytautas Kazakevičius 

pranešė mums, kad vyksim 
keletui dienų į Palangą. Mie
lai sutikom, Mus palydėjo 
komiteto atstovas Ferdinan
das Kauzonas. Keliavom apie 
tris valandas. Kelionė buvo 
įdomi. Pravažiavom pro kolū
kių laukus. Gražiai sutvarky
ti, niekur nesimatė nereika
lingų krūmokšlių ar kuo nors 
užverstų vietų. Vietomis ma
tėm ganantis būrius kolūkio 
gražių karvių.

Štai mes jau ir Palangoje. 
Vairuotojas sustojo prie gra
žaus pastato, pavadinto “Žil
vinas”. Mus pasitiko maloni 
administratorė Judita Asbai- 
sienė. Įteikė raktus į antro 
aukšto kambarius. Įėjom į 
kambarius ir nustebom - erd
vus miegamas ir salionėlis 
svečiams priimti. Truputį su- 
sitvarkėm, nuėjom į gretima
me name valgyklą pietų..Val
gykloje nepaprasta švara. 
Vienoje pusėje stiklo siena su 
užuolaidomis. Staliukai už
dengti lino staltiesėmis. Val
gykloje maistas skaniai pa
gamintas, ir didelis pasirinki
mas, valgyk, ko nori* ir kiek 
nori. Tikri poilsio namai.

Po pietų išėjom pasivaikš
čioti prie jūros pliažo. Diena 
buvo graži. Nuo jūros pūtė 
vėsus* vėjas. Mums atrodė, 
kad šalta, bet dauguma mau
dėsi, nes jie pripratę prie 
šalto oro.

Mes eidavom pasivaikščioti 
į pajūrį ir pasigrožėti baltu 
smėliu. Palanga paskendusi 
įvairiuose medžiuose bei gė
lėse. Jauties kaip miške. 
Oras labai švarus, gerai vei
kia į žmogaus sveikatą.

Kitą dieną nuvykom apžiū
rėti į gintaro muziejų. Muzie
jus įsikūręs grafo Tiškevi
čiaus rūmuose antrajame 
aukšte. Liaudies meno eks
ponatais parodoma, kaip gy
veno, kaip puošėsi pamario 
žmonės.

Mes nuėjom į sales, kuriose 
eksponuojamas gintaras. Čia 
prie sienos prigludusios 
įrengtos šviesos nušviečia 
įvairios formos ir dydžio gin
taro eksponatus. Viename’ 
gintaro gabale lyg gyva įk
limpusi muselė. Taipgi paro
domi įvairūs moterų bei vyrų 
papuošalai. Muziejuje visuo
met pilna lankytojų. Jį aplan
ko visi Palangos svečiai.

Klaipėda
Tuo pačiu metų Palangoje 

atostogavo Al. Ferensas, K. 
P. centro komiteto sekr. ir jo 
žmona Marytė. Mes turėjome 
progą su jais susipažinti. La
bai malonūs, draugiški žmo
nės. Pokalbyje mes sakėme, 
kad norėtume pamatyti, kaip 
dabar atrodo Klaipėda. Drg.

LAISVĖ

Algirdas sako: Rytoj gausite 
automašiną ir palydovą. Nuo
širdžiai padėkojom.

Sekančią dieną nuvykom 
Klaipėdon.

Klaipėdos miestas ilgas, 
tęsiasi iki Kuršių marių, gra
žiai sutvarkytas,aikštėse pri
sodinta įvairių gėlių.

Po dešimties metų vėl teko 
pamatyti Klaipėdą. Yra dide
lis skirtumas. Tuomet Klai
pėdoje vyko dideli rekon
strukcijos darbai, nauja sta
tyba ir kitoki pertvarkymai, 
nes karo metu vokiečiai be
veik visą sugriovė. Dabar 
Lietuvos uostamiestį puošią 
nauji gyvenamų namų rajo
nai, laivų statybos fabrikai ir 
kitokios įmonės. Buvome už
sukę į kelias rūbų bei maisto 
parduotuves, visur pilna pre
kių, bet pilna ir pirkėjų. 
Kadangi mano vyras yra siu
vėjas, tai jam buvo įdomu 
pasižiūrėti rūbų ir jųjų kainų. 
Parduotuvėse didelis pasirin
kimas ir kainos prieinamos. 
Lietuvos žmonės apsirengę 
vėliausios mados rūbais, ypač 
moterys gražiai rengiasi.

Sustojom prie upės Danės. 
Nuvykom pamatyti laivą res
toraną. Laivas “Meridijanas” 
plUduriuoja Danės upės pa
krantėje. Laivo administra
torius Valius Pocinskas drau
giškai mus priėmė. Parodė 
visas laivo patalpas. Sakė, 
laivas buvo pastatytas 1947 
metais, paverstas į restoraną 
1970 m. Įdomus restoranas. 
Mums sakė, kad jį aplanko 
daug svečių.

Atsisveikinom gerbiamą V. 
Pocinską, padėkojom už laivo 
parodymą.

Bus daugiau

Palangos ateitis
Ramaus Vanagupės kaime

lio tylą sutrikdė statybinin
kai. Čia steibiasi į viršų pir
mieji naujos poilsiavietės 
pensionatų pastatai. Jau kitą 
vasarą į Vanagupę suplauks 
pirmieji <50 poilsiautojų. Va- 
nagupė - pirmasis iš penkių 
būsimų naujų kurortų - Pa
langos palydovų, kurie nusi
ties dvidešimt du kilometrus 
iki pat Latvijos sienos.

Projektuojant naujas va
sarvietes, architektai, inži
nieriai stengėsi nepažeisti 
Baltijos pakrančių grožio, iš
laikyti kiekvienos vietovės 
stilių. Štai Vanagupėje, kuri 
gerai matoma iš visų pusių, 
iškils dešimties aukštų poilsio 
namai. Tuo tarpu Šventojoje 
pastatai bus nedideli ir jie 
primins tradicinius žvejų kai
melio namelius. Visas poilsia
vietes jungs natūralus par
kas.

Palangos palydovuose 
išaugs poilsio namai, sanato
rijos, kurių dalis veiks ištisus 
metus. Monciškių vasarvietė 
bus skirta vaikų poilsiui ir 
gydymui.

Vanagupės, Kunigiškių, 
Šventosios, Monciškių ir 
Nemirsetos poilsiavietėse ga
lės ilsėtis ir gydytis apie 50 
tūkstančių žmonių.

EGG HARBOR, N.J.
Mirus

Petrui Valentai
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Kastancijai- 

Cassie, giminėms ir artimiesiems.
J. Kazlauskas
R. Merkis
A. Paulukaitis
A. Fergis
J. Andrulienė

H. Tureikienė
F. Walant
B. Navalinskienė
V. Phillips
C. ir A. Mačiūnas

(Philadelphijos draugai)

Penktadienis

ĮVAIRIOS žinios
BANDITAI NUŠOVĖ 
ŠEŠIS ŽMONES

New Britain, Conn. - Praei
tą šeštadienį čia į Donna Lee' 
Bakery (kepyklą) įsiveržė 
banditas ar banditai ir nužu
dė šešis nieko nekaltus žmo
nes. Kurie tuo laiku pasitaikė 
būti kepykloje, visi rasti nu
šauti.

KOMUNISTŲ SĄSKRYDIS
Varšuva. - Europos komu

nistų partijos susitarė atei
nančiais metais laikyti “vir
šūnių” konferenciją. Sąskry
dis įvyks Rytų Berline. Pra
nešime sąskrydžio dieno
tvarkė neskelbiama. Konfe
rencijoje sutiko dalyvauti ir 
Jugoslavijos Komunistų Par
tija.

UŽ ĮSTEIGIMĄ 
PALESTINIEČIŲ 
VALSTYBĖS

Maskva. - Tarybų Sąjungos 
ir Jungtinės Arabų Respubli
kos (Egipto) vyriausybės su
sitarė vieningai stoti už įstei
gimą palestiniečių valstybės. 
Jų supratimu, kitaip palesti
niečių klausimo negalima iš
spręsti ir Vidurio Rytose at- 
steigti taiką. Kaip žinia, to
kios valstybės sukūrimui la
bai priešinasi Izraelis ir Jor
danas.

OPERACIJA PAVYKO

Associated Press
Mrs. Nelson A. Rockefeller

New Yorkas. - Buvusio 
New Yorko valstijos guber
natoriaus Nelsono Rockefel
lers žmona Happy irgi per
gyveno sunkią operaciją ant 
vienos krūtės. Krūtis tapo 
nupiauta, nes joje surastas 
vėžys. Gydytojai sako, kad 
operacija puikiai pavyko ir 
kad Mrs. Rockefeller gražiai 
sveiksta.

Brockton, Mass.
Spalio 7 dieną nunešiau 

LLD kuopos knygas nariui 
Jonui Stočkui, kuris gyvena 
67 Glenele St. Radau gulintį. 
Mat, jis gavo kelis lengvus 
“strokus”, tai mažai gali pa
vaikščioti. Bandė atsikelti, 
bet jo žmona turėjo jam 
pagelbėti atsisėsti. Didelė jai 
garbė, kad ji taip rūpestingai 
jį užlaiko ir prižiūri. Bet jinai 
nusiskundė, kad per spaudos 
pikniką birželio 23 d. jinai 
aukojo “Laisvei” per Joną 
Grybą $5, bet nematė jos 
vardo paskelbta. Kur nors 
įvyko klaida.

Velijame ligoniui greitai 
sustiprėti.

S. Rainard

Nuo Administracijos: Ši 
penkinė nebuvo mums pri
duota. Draugas sako neatsi
menąs ją gavęs. Z

IRGI PRISIPAŽINO
Albany, N. Y. - New Yorko 

valstijos gubernatorius Wil
son prisipažino, kad jis, apart 
labai geros algos, kurią jis 
gaudavo būdamas Rockefel
lers pagalbininku, dar nuo
šaliai pasidarė $500,000! Bet 
jis sako, kad jo sąžinė jo 
nekamuoja, nes jis nebuvo 
niekam už tą gražią sumą 
parsidavęs.

Mr. Wilsonas yra Republi- 
konų partijos kandidatas į 
gub. postą. Jis Rockefellers 
vietą užėmė tiktai iki rinki
mų.

PREZIDENTAS LAIMĖJO
Washingtonas. - Atstovų 

Butas buvo nutaręs įsakyti 
prezidentui sulaikyti militari- 
nę pagalbą Turkijai. Prezi
dentas Fordas nutarimą ve
tavo (atmetė). Ir jis laimėjo. 
Atstovų Butas sutiko milita- 
rinę pagalbą palikti iki gruo
džio 10 dienos.

MOKYKLA LAIČIUOSE
Kupiškis. Statybininkai 

šeimininkams įteikė naujo
sios Laičių pradinės mokyk
los raktus. Čia susirenka “Ta
rybinės aušros” kolūkio žem
dirbių vaikai.

GYDOMŲJŲ ŽOLIŲ 
PLANTACIJA

Lazdijai. Nedidelis Gerda- 
šio eksperimentinis vaistin
gųjų augalų tarybinis ūkis - 
tik 364 hektarai žemės, o ir 
darbininkų vos keliolika. Bet 
čia auginamos neįprastos kul
tūros - net 20 rūšių vaistažo
lės. Didžiausią - 6 hektarų 
plotą užima valerijonų plan
tacijos, apie du hektarus - 
gydomųjų ramunėlių laukas, 
vieną hektarą - vaistingosios 
medatkos ir kt.

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti
• ■‘•■'i’.l V‘.' | •'« ■ i

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 iries 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 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
Basai* Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių :

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 SUte Road 

749-8033
PHILADELPHIA, PA. 19128 
1013 N. Marshall Street

WA 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 
1286 —- 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N.I . 

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

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

257-2118
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

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

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

382-1568
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Peter Brennan
Buvęs statybos darbininkų 
vadas, dabar eina Darbo Sek
retoriaus pareigas. Jį pasi
skyrė Nixonas. Prez. Fordas 
paliko toje pačioje vietoje. 
Nors jis turėtų atstovauti 
darbo žmonių reikalus, bet 
Mr. Brennan ištikimai tar
nauja stambiajam kapitalui. 
Politinės jo pažiūros giliai 
reakcioniškos.

Mexico City. - Episkopalų 
bažnyčios vyskupai savo kon
ferencijoje nutarė leisti mo
terims tapti kunigais. Kon
servatoriai griežtai priešino
si, bet jie buvo mažumoje.

Uzes, Prancūzija. - Kas 
nors pavogė iš anglo Douglas 
Cooper namų 27 septynius 
dailininko Picasso kūrinius. 
Jų vertė - $800,000.

Roma. - Italija dar vis 
neturi naujo kabineto. Amin- 
tore Fanfani pastangos suda
ryti centrinių partijų koalici
nį kabinetą nepavyksta.

BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue

DI 2-2374
Chicago ill. 00022 
2242 W. Chlca<o Ave. 

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

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Mfchlfan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
9 56 A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avetiue 

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

Telephone: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06053 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8847

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

757-6704
v

VINELAND, N.J. 08360 
West Landis Ave.
Parish Hall

609-696-9796
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.Hartford, Conn.
įjbietuvių Moterų Klubas 

ręngia koncertą, meninę pro
gramą ir pietus. Įvyks spalio 
27 d. 1 vai. popiet Laisvės 
salėje, 157 Hungerford St.

Pietūs bus geri ir Laisvės 
Choras duos gražią progra
mą. Elena ir Wilma dainuos 
solos ir duetą. Laisvės Choro 
dirigentei W. Hollis priklauso 
didelis kreditas. Ji parašė 
puikias eiles apie Lietuvos 
grožį, kultūrą, ir pritaikė 
prie dainos, kurią išgirsite 
pirmą kartą dainuojant Hart
forde.

Iš Worcesterio atvažiuos 
visiems žinomas dainininkas, 
aukšto išsilavinimo tenoras 
J. Sabaliauskas, solistas. Iš 
New Haveno duos keletą mu
zikalių smuikininkas J. Kun- 
ca.

Atrodo, kad bus įdomi pro
grama. Jos nepamatyti jokiu 
būdu negalima Hartfordo ir 

, plačios apylinkės lietuviams. 
0 kai svečių esti daug, tai 
smagiau būna menininkams 
ir šeimininkėms.

Pelnas skiriamas “Laisvės” 
laikraščiui, kuris mus visada 
aptarnauja. Nuoširdžiai pra
šome visus ir visas dalyvauti.

Hartforde, kaip ir kitose 
kolonijose, yra daug sergan
čių, taipgi ir mirtis dažnai 
pasišvaisto tarpe mūsų gerų 
rėmėjų. Prieš porą mėnesių 
mirė Naktinienė, vėliau Bato- 
lionis, o vėliausiai draugė 
Raulinaitienė, kuri visada 
lankydavo pažangiųjų paren
gimus ir per ilgus metus buvo 
Laisvės Choro garbės nare. 
Baltolionių duktė nors neil
gai, bet mokino Laisvės Cho
rą po Visockio mirties, o 
draugė Baltolionienė beveik 
visuomet lanko koncertus. 
Laisvės Choras reiškia gimi
nėms giliausią užuojautą.

Elena Brazauskienė susirū
pinusi savo tetos sveikata, 
nes nuo liepos mėnesio jau 
trečią kartą nuvežta į ligoni

PODAROGIFTS, INC.
Now is the Appropriate Time to Send

GIFTS for RELATIVES

to USSR for Christmas Holidays

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING 
MACHINES, TELEVISION SETS, CAMERAS, 
FURNITURE, SEWING MACHINES

Also clothes, fabrics, furs, watches and food 
products.
Big Selection of Automobiles, for example

ZHIGULI VAZ - 2101
ZHIGULI VAZ - 2102 - Station Wagon
ZHIGULI VAZ - 2103 - New Model
MOSKVITCH 408 - IE
MOSKVITCH 412 - IE
MOSKVITCH - Station Wagons - 426, 427
ZAPOROZHETS - ZAZ - 968
ZAPOROZHETS - ZAZ - 968 - E

PODAROGIFTS, INC.

is the ONLY firm in the USA that produces evidence 
of delivery in accordance with its agreement with

/ VNESHPOSYLTORG

For our customer’s convenience orders can be placed
1 with any of our affiliates: '(

Package Express & Travel Agy.
1776 B'way, N. Y. 10019

< Cosmos Parcels Express Corp.
488 Madison Ave., N. Y. 10022 

Globe Parcel Service, Inc.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

PODAROGIFTS, INC.

t 240 Fifth Avenue (bet. 27 and 28th Sts.)
New York, N. Y. 10001 
Telephone: 212 685-4537

Open Saturday until 5 p. m.
11 I

.........................................  —1i'

PODAROGIFTS, INC.

Is the ONLY firm in the USA which sends GIFT 
CERTIFICATES through VNESHPOSYLTORG 
without any intermediates, banks, etc.

nę. Tikiu, kad greitai pa
sveiks. Gal tik nervai.

Nr. Pundžius buvo operuo
tas. Jau sugrįžo namo. Nors 
pergyveno didelius skaus
mus, bet yra vilties greitu 
laiku susveikti ir dalyvauti su 
mumis, kaip ir visada.

Laisvės Choras linki vi
siems ligoniams geros, stip
rios sveikatos.

Iki pasimatymo.
E. B.

Pittsburgh, Pa.
Spalio 7 d., po ilgos ir 

sunkios ligos mirė Uršulė * 
Paich-Sliževičiutė. Palaidota 
į Bridgeville kapines spalio 11 
d. Fryer šermininėn buvo 
prisiųsta daug gėlių nuo gimi
nių ir artimųjų.

Uršule paliko liūdesyje vy
rą Steve Paich, dukras Ann
Fink, Stella Woodall, aštuo-- 
nius anūkus-antikės, devy- 
nius proanūkius, giminių Lie
tuvoje ir Amerikoje ir daug 
artimųjų.

Velionė gimė Lietuvoje, 
Kauno apylinkėj. Į Ameriką 
atvažiavo 1910 metais, vedy
binį gyvenimą sukūrė su Ma- 
ciejum 1911 metais. Po kiek 
metų mirus Maciejui, 1948 
metais Uršulė apsivedė su 
Steve Paich ir visą laiką 
gyveno Bridgeville, Pa. (arti 
Pittsburgho). Abudu pri
klausė prie pažangiųjų drau
gijų: LDS 157 kp., LLD 87 
kp., ir kitų. Daug veikė ir 
rėmė pažangius darbus.

Gaila netekus draugijų vei
kėjos!

Lai bus Jos ramybė ir 
poilsis po atliktų daug gerų 
darbų! J. K. M.

MILIJONAS DOLERIŲ 
ŠĖRIMUI KARININKŲ

Washingtonas. - Pentago
nas operuoja penkias valgyk
las generolams, karininkams 
ir admirolams ir kitiems mili- 
taristams. Valdžiai valgyklų 
užlaikymas kaštuoja milijoną 
dolerių per metus.

Čia draugė Elzbieta Mulokaitė Waterbury, Conn.

Ji savo gyvenimo sauleleidyje i testamentą įrašė:
“Aš neturiu nieko artimesnio ir nežinau, kam parama būtų 

reikalingesnė, kaip darbininkiškai spaudai. Todėl tavęs 
prašau, drauge Rožyte, mano santaupų likučius padalyk po
lygią dalį ‘Laisvei’, ‘Vilniai’ ir ‘Liaudies Balsui’. Ir pasiųsk 
tris šimtus dolerių Brooklyno Aido Chorui”.

Draugė Elzbieta Mulokaitė visuomet gausiai rėmė darbi
ninkišką spaudą ir kitus darbininkiško judėjimo reikalus. 
Tai pavyzdys mums visiems. . .

Drauge E. Mulokaitė mirė 1973 m. gruodžio 24 dieną ir 
buvo sukremuota (sudeginta) 29 d.

Daug metų ji gyveno pas drg. A. Adomaitį, 521 W. Luray 
St., Philadelphia, Pa.

Velionė visuomet priklausė Lietuvių Literatūros Draugi
jos 10 kuopoje. Buvo kuopos organizatorė ir 1-sios 
apskrities valdybos narė.

Liūdime netekę josios.
R. Merkis

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kuopos susirinkimo
Susirinkimas įvyko spalio 7 

d., Sokol salėje. Nedaug na
rių dalyvavo. Tačiau visi kuo
pos valdybos nariai dalyvavo.
^Atidarius susirinkimą, pir

mininkė A. Maldaikienė pa
kvietė nutarimų sekr. Oną 
Wellus perskaityti protokolą 
iš praeito susirinkimo. Pir
miau buvo rašyta, kad sekre
torė Ona Wellus turės opera
ciją ant dešiniosios akies. 
Taip ir buvo. Operacija pavy
ko, bet akis dar nėra sveika ir 
negali ja matyti. Nors Ona 
susirinkime dalyvavo, bet 
protokolą perskaitė finansų 
sekretorė Mary Lynn. Po to 
buvo pateikti ir kitų valdybos 
narių raportai. Mary Lynn 
pranešė, kad atsirado ir kitas 
ligonis, būtent M. Sadauskie
nė, kuri kelias dienas buvo 
ligoninėje, turėjo operaciją. 
Kur ji dabar randasi, tai 
sekretorė negalėjo sužinoti. 
Tik tiek žino, kad jos abidvi 
randasi po gydytojo priežiū
ra.

A. Žemaitiene buvo apsiė
musi dalyvauti LDS 21- 
majam seime, bet pranešė, 
kad dėl nesveikatos sušluba- 
vimo, negalėjo. ,

Mary Lynn perskaitė svar
bų laišką iš “Laisvės” Admi
nistracijos, kuriame prašo 
LDS 6 kuopos narius ir “Lais
vės” skaitytojus prisidėti pa
gal išgalę prie einančio finan
sinio vajaus sukilimui 15,000 
fondo jos palaikymui. Laiškas 
priimtas. Ir po visapusiško 
apkalbėjome vienbalsiai nu
tarėme iš kuopos iždo skirti 
$15, ir ant vietos pavieniai 
draugai prisidėjo: M. Lynn, 
N. Yudikaitienė ir O. Wellus 
po $10, A. ir H. Pagiegalai 
$5, S. Vineikis $2 ir A. 
Maldaikienė ir L. Mainonienė 
po $1. Kartu susidarė $54. 
Ačiū aukotojams.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks lapkričio 4 
d., Sokol salėje, 226 Clinton 
St. Pradžia . vai. vakare. 
Būtu labai malonu matyti 
.skaitlingą susirinkimą. Drau
gai, visi pagalvokite apie tai 
ir dalyvaukite susirinkime.

Ona Wellus, sekr.

laisvi:

Miami, Fla.
Rugsėjo 21 dieną mirė 70 

metų išgyvenęs Jonas Maro- 
zas. Paliko liūdinčią žmoną 
Veroniką ir brolį Antaną, 
taipgi giminių Lietuvoje ir 
Amerikoje. Iš Lietuvos atvy
ko į Montreal, Canada, vėliau 
persikėlė gyfenti į Jungtines 
Valstijas. Į Floridą atvyko 
prieš 20 metų. Lietuvoje bu
vo kilęs iš Panevėžio rajono.

Ne mažas skaičius draugų 
velionio palaikus palydėjo į 
Woodlawn Cemetery.

Lai jam būna lengva šios 
šalies žemelė, o likusiems 
reikia prisiminti tą tiesą, kad 
kas gimė, tas turi ir mirti. . .

Velionis buvo pažangių 
laikraščių “Laisvės”, “Vil
nies” ir “Liaudies Balso” skai
tytojas.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo pakviesti į Lietuvių So 
cialį Klubą, 2610 N. W. 119th 
St. and užkandžių. Nuošir
džiai dėkojame visiems, kas 
kuo nors yra pagelbėję pa
skutinėmis valandomis. Pasi
liekame su dideliu liūdesiu, 
žmona ir brolis.

A. Marozas

Northfield, Conn.
Rugsėjo 1. dieną po ilgos 

ligos St. Mary’s ligoninėje 
mire Edward J. Žutautą, tik 
49 metų. Gyveno Fenn Road, 
Northfield.

Buvo gimęs 1925 m. kovo 2 
dieną sūnus Onos (Maiga) 
Žutaut ir mirusio Jono Žutau
to.

Liūdesyje paliko jo motina 
Ona Žutautienė, sūnus Ed
ward it sesuo Anastazija Gill- 
mąn. Visi gyvena Northfield. 
Taipgi paliko kelis sesers 
vaikus ir kitus gimines.

Buvo palaidotas rugsėjo 19 
dieną į Calvary Cemetery, 
Waterbury.

Jo motina yra sena “Lais
vės” skaitytoja ir jos rėmėja. 
L.L.D. 28 k|5. L. D. Susivie
nijimo 49 kpf. narė.

Gili užuojauta motinai, 
sūnui ir kitiems, jo arti
miems giminėms jų liūdnoje 
valandoje. O jūs, Edward, 
ilsėkis ramiai.

M. Svinkūnienė

Rugsėjo 29 dieną automo
bilio nelaimėje žuvo Vincent 
Yenkelun, 47 metų amžiaus. 
Gyveno 15 Pembroke Ave., 
Waterbury.

Buvo gimęs 1927 m. rugsė
jo 1 dieną, Waterbury, sūnus 
Joseph Yenkelun ir mirusios 
Clementine (Saduski) Yenke- 
lunienės.

Buvo narys Lietuvių Pilie
čių Politinio Klubo ir antro 
pasaulinio karo veteranas. 
Dirbo Bristol Co.

Liūdesyje paliko jo tėvas, 
žmona Anne (Anderson) Yen
kelun, penki sūnūs; - Vin
cent, David, Jeffery, Ernest 
ir Todd, trys dukterys - 
Laura, Karen, ir Diane. Visi 
gyvena Waterbury. Taipgi 
brolis Richard Yenkelun, 
Waterbury, ir keli brolvai
kiai.

Palaidotas laisvai spalio 3 
dieną į Lietuvių kapines Wa
terbury, ten, kur jo motina 
yra palaidota.

Vincento motina, kuri mirė 
apie prieš dvejus metus, bu
vo “Laisvės” skaitytoja ir L. 
L. Draugijos 28 kp. narė ir 
finansų sekretorė per daug 
metų.

Mes reiškiame gilią užuo
jauta jo tėvui, žmonai, su- 
nams, dukterims, broliui ir 
kitiems artimiems giminėms 
jų liūdnoje valandoje. O 
jums, Vincent, lai būna ra
mybė Lietuvių kapinėse.

Spalio 7 dieną ūmai mirė

5-tas puslapis . r.. mi .....

Rose (Marcinonis) Unikas, 
žmona Walter Uniko. Gyveno 
156 Waterville St., Waterbu
ry. Liūdesyje paliko vyrą 
Walter Uniką, dukterį Mellie 
ir sūnų John, 4 anūkus ir 5 
proanūkius. Palaidotas spalio 
10 dieną į Ųąlvary Cemetery, 
Waterbury.,

Unikai yra “Laisvės” skai
tytojai, ir velionė mylėjo 
skaityti knygas. Buvo "gero 
būdo, draugiška moteris ir su 
visais gražiai sugyveno.

Gili užuojauta jos vyrui 
Walteriui, sūnui John, dukrai 
Mellie ir kitiems jos arti
miems giminėms jų liūdnoje 
valandoje. O jūs, Rožyte, 
ilsėkitės ramiai.

M. Svinkūniene

NORTHFIELD, CONN.

Liūdnas Prisiminimas

Edward J. Žutaut
Mirė

1974 m. rugsėjo 17 d.
Mus visus paliko didžiausiame nuliūdime su graudi

nančia širdimi. Mes labai apgailestaujame netekę jo ir 
verkiame kiekvieną dieną.

Mes niekad jo nepamiršime iki gyvi būsime.

Ona Žutautienė - motina
Edward Žutaut - sūnus

Anastazija Gillman - sesuo 

__________________________—________________

PER PLĖŠIKŲ 
UŽPUOLIMĄ MIRĖ 
“L.” SKAITYTOJAS

Mary Stolpin iš Flint, 
Mich., prisiuntė mums iškar
pą iš Imlay City laikraščio 
“The Flint Journal”, kuriame 
skaitome labai liūdną prane
šimą, kad Imlay City mirė 
“Laisvės” skaitytojas Jacob 
Raila. Mirė sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Mirė nuo širdies 
smūgio, kai po vidurnakčio 
trys plėšikai įsiveržė į Railų 
namus. Matyt, dėl didelio 
išgąsčio draugo širdis nebeat- 
laikė.

Minėtoje karpoje plačiai 
paduodamas kaimyno Paul 
Hoisington pasakojimas apie 
Railas, kaip labai gerus žmo
nes ir kaimynus.

Iškarpoje sakoma, kad dar 
nežinoma, kiek plėšikai pada
rė Railams medžiaginių nuo
stolių. Apiplėšimas atliktas 
spalio 15 d. naktį.

Mūsų giliausia užuojauta 
velionio žmonai Rūtai Railie
nei ir visiems jo artimie
siems.

O jums, drauge Mary Stol
pin, didelis ačiū iš šios žinios 
prisiuntimą.

LOS ALTOS, CALIF.
Mirus

Magdalenai Mijat
Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Roko, dukrai 

Mannette, anūkams ir proanūkiams, taipgi kitiems 
giminėms, draugams ir artimiesiems Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje.

V. Sutkienė
T. King
J. S. Karosai
F. D. Machuliai

D J. M. Mazuraičiai
U A. V. Taraškai

M. Baltulionytė
J. M. Ginaičiai
A. G. Mugianiai
T. N. Valaičiai
Ig. M. Kamar E

g (San Francisco ir apylinkės draugai) u

PITTSBURGH, PA.
Mirus

Uršulei
Paich- S liže vičiutėi

Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Steve Paich, 
dukroms Ann Fink, Stella Woodall, anūkams, proanū
kiams ir visiems artimiesiems.

LLD 87 kuopos Komitetas ir nariai.

Washingtonas. - Kai kurie 
prez. Fordo kolegos patarė 
jam atšaukti Rockefellerio 
kandidatūrą į vicepreziden
tus. Bet Mr. Fordas nenori 
apie tai nė klausyti. Jis tiki, 
kad Rockefellerio kandidatū
rą Kongresas užgirs.

PITTSBURGH, PA.
Mirus

Uršulei
Paich Sliževičiutėi

Reiškiame širdingą užuojautą, vyrui Steve Paich, 
dukroms Ann Fink, Stella Woodall, anūkams, proanū
kiams ir visiems artimiesiems bei draugams.

♦ ■ 5 ■

H. Kairienė,
B. Shimkienė,
E. Vicinienė,
G. Lekavich,

O. Miliauskienė-Miller
V. Remeika
K. ir J. Melniai
J. ir M. Mažuknai
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Cleveland, Ohio
Iš Moterų Klubo veiklos

Klubo susirinkimas įvyko 
spalio 10 dieną paprastoje 
vietoje, dalyvaujant geram 
būreliui dalyvių.

Po sėkmingo Klubo reikalų 
aptarimo, vadovaujant drau
gei Palton, sekė banketas. 
Dalyviai sudainavo “Happy 
Birthday” Juozui Žemaičiui ir 
Ann Stankus. Palinksmini
mui ir pasotinimui dalyvių, 
draugai Žemaičiai atnešė ir 
padovanojo gėrimų ir maisto. 
Mrs. Palton ir visos klubietės 
tarė didelį ačiū Juozui ir jo 
grakščiai žmonelei Ann, ir 
dar apdovanojo “Laisvę” pen
kiais doleriais. Taipgi klubie
tės “Vilniai” paaukojo $5 per 
A. Palton. Ir nutarta, kad 
lapkričio mėnesio susirinki
mo ir pietų visas pelnas bus 
skiriamas spaudai. Pobūvio 
diena lapkričio 14 d. Klubie
tės prašo visų mūsų draugų ir 
draugių atsilankyti į susirin
kimą ir “parę”. Vieta - ICA 
svetainė.

Taipgi lapkričio 7 dieną, 
įvyks LDS 55 kp. susirinki
mas, taipgi su vaišėmis. Susi
rinkimas įvyks 2 vai. po 
pietų.

Dabar turiu LLD knygas. 
Atvykite ir pasiimkite.

Taipgi dabar eina mūsų 
laikraščių vajai. Atsinaujin
kite prenumeratas ateinan
tiems metams ir prisidėkite 
prie sukėlimo fondo, kad laik
raščiai galėtų išeidinėti.

J. P.

Elizabeth, N.J.
LLD 54 kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio 3 dieną 
pas draugę Novak, 460 
Brookdale Place, Cranford, 
N. J. Pradžia 2 vai. popiet.

Visi nariai prašomi susi
rinkti ir atsiimti priklausan
čias knygas. Taipgi turėkime 
mintyje, kad jau prasidėjo 
“Laisvės” vajus už gavimą 
naujų skaitytojų ir atnaujini
mą senų prenumeratų.

Komitetas

NEUYORKO 
NA U J IENOS

LAIKRAŠČIO “LAISVĖS”

METINIS KONCERTAS
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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
Sanitoriums & Spas Everywhere
Visiting Relatives in USSR & Other Countries 
Bringing Relatives to the U. S. A.

SEND FOR OUR 1975 BROCHURES

ANNIVERSARY TOURS
250 West 57 th Street 1741 Ivar Avenue
New York, N.Y. 10019 Hollywood, Cal. 90028
(212) 245-7501 (213) 465-6141

Apskaitoma, kad mieste 
yra daugiau kaip milijonas 
nelegališkų revolverių. Tai 
reiškia, kad jie neįregistruoti 
ir laikomi rankose tų žmonių, 
kurie neturi leidimo juos lai
kyti.

Iš valstijos sostinės prane
šama, kad tuoj pradedami du 
tyrinėjimai taip vadinamų 
“Nursing Homes”. Valstijoje 
yra 378 privatiškų tokių na
mų. Juos finansiškai remia 
“Medicaid” sistema. Juose 
praktikuojamos visokios suk
tybės. Jų savininkai pasidaro 
milijonus dolerių pelno. Bus 
paliesti visi miesto tokie 
“slauginimo namai”.

□
Sveikatos departamentas 

patvarkė, kad naujų slaugini
mo namų statymas Medicaid 
pinigais būtų sulaikytas. To
kių Nursing Homes šiuo tar
pu mieste pilnai užtenka.

Įvairių organizacijų arba 
judėjimų suvažiavimai mies
te yra pelningas biznis. Iš 
tokių suvažiavimų pernai 
miestas pasidarė
$400,000,000 gryno pelno! 
Tai buvo gerokai daugiau, 
negu 1972 metais. Kiekvie
nas delegatas išleidžia apie 
$313.

[ J
Miesto medicininės mokyk

los skundžiasi, kad joms jau 
trūksta lavonų. Paprastai, 
tokiems tikslams vartojami 
mieste surasti lavonai, prie 
kurių niekas neatsišaukia. 
Dabar, sakoma, vis mažiau ir 
mažiau tokių lavonų besuran- 
dama.

□
Praeitą sekmadienį du 

ginkluoti chuliganai įsiveržė į 
Chelsea Hotelį Manhattane, 
suėmė 15 žmonių ir išlaikė 
nelaisvėje dvi valandas. Pa
bėgdami dar spėjo vieną mo
teriškę išprievartauti.

įvyks lapkričio 10 d., Laisvės Salėje 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Pradžia: 2 vai. po pietų

Elena Brazauskienė Victor Becker, Sr. Wilma Hollis

Amelia Young Victor J. Becker, Jr. Nelė Ventienė

Koncertas bus įvairus ir puikus. Apart viršminėtų solistų. Esame užkvietę Al Dupsha. 
Duetus dainuos Tęsė Stočkienė ir Nelė Ventienė; taipgi Wilma Hollis ir Elena 
Brazauskienė. Chorai užkviesti: Hartfordo Laisvės Choras ir New Yorko Aido Choras.

Po koncerto bus bufetiniai užkandžiai. Auka $5.

SVEIKINA
BRONĘ KERŠULIENĖ

Is Moterų Klubo susirinkimo

Spalio 27 d.
Hartfordo Lietuvių Moterų 

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

Lapkričio 10 d.
“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.

Gruodžio 22 d.
LDS 13 kuopos žieminis 

pobūvis, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y.

SERGA
Mūsų pobūvių lankytojas, 

draugijų narys, “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas Kazys 
Meškėnas išbuvo šešias sa
vaites ligoninėje, kur pergy
veno net tris operacijas, da
bar gydosi namie.

Vienok,jis nepamiršta 
“Laisvės” ir sirgdamas. Jis 
prisiuntė atnaujinimą sau ir 
išrašė vieną naują prenume
ratą į Lietuvą.

Linkime draugui Meškėnui 
greit sustiprėti ir vėl tarp 
mūs dalyvauti. Už naują pre
numeratą širdingai dėkoja
me. Ieva Mizarienė

y
Fragments

VAJUS
(MV IMI I “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAl JIN IMI I UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENĄ IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50Č.
KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$15,000 FONDAS
Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per ši vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondų. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metama, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00. metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

< Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

MOTERŲ KLUBAS 
GRAŽIAI PAMINĖJO

S. NERIES JUBILIEJŲ
Praėjusį sekmadienį Lais

vės salėje susirinko gražus 
būrys žmonių Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo pobūvy
je, kur buvo suruoštas minė
jimas Salomėjos Neries 76 m. 
gimtadienis jubiliejaus. Taip
gi Artūras Petriką rodė fil
mus iš Lietuvos.

Plačiau apie šį pobūvį bus 
parašyta sekamoje “Laisvės” 
laidoje korespondentės Ele
nos Feiferienės. IM

“Laisvės” Direktoriams
Antradienį, spalio 29 d., 

įvyks mūsų posėdis, 2 vai. po 
pietų.

A. Rainienė, Sekretorė

IŠVYKO ATOSTOGOMS

Mūsų darbščioji Moterų 
Klubo narė Elena Siaurienė 
šią savaitę išvyko į Floridą. 
Linkime mieląjai Elenai gra
žiams poilsio ir smagiai pra
leisti laiką saulėtoje Florido
je. Laukiame grįžant pas 
mus. Ieva

Bronės Keršulienės gimta
dienio proga, nepamiršo jos 
ir Lietuvos draugai.

Iš Druskininkų daktarė Al
dona B ai t uš k onytė rašo: 
Nuoširdžiausi sveikinimai ir 
linkėjimai garbingo jubilie
jaus proga.

Iš Vilniaus, L. Diržinskaitė 
rašo: Širdingiausi sveikini
mai 75 metų jubiliejaus pro
ga. Linkiu laimės, džiaugs
mo, geros sveikatos, ilgiausių 
metų.

R. M. Valatkai iš Vilniaus: 
Sveikiname su gimtadieniu.

Jonas Jurgaitis iš Vilniaus: 
Miela Brone, Šaunus tavo 
jubiliejaus ir kaip pasižiūriu į 
tuos prabėgusius metus, ne
veltui jie buvo praleisti. Kiek 
našaus tavo darbo atlikta! 
Visur suspėdavai, visur daly
vaudavai, visur paliko tavo 
didelių darbų pėdsakai. Te 
nenuvysta ir toliau tavo jėgos 
ir energija dirbant tokį dide
lį, atsakingą visuomeninį dar
bą. Siunčiu širdingus sveiki
nimus, linkėdamas stiprios 
sveikatos, visokeriopos lai
mės ir sėkmės gyvenime. 
Karštai bučiuoju.

Algis ir Janina Laučiai iš 
Vilniaus: Didžiai gerbiama 
Brone, sveikiname su Jūsų 
gimtadieniu ir linkime daug, 
daug laimingų dienų, didelės 
sveikatos, ištvermės visuo
meniniame darbe ir likti to
liau tokia artima, brangi bi
čiulė.

Šio mėnesio 16 diena pasi
taikė labai lietinga ir sutruk
dė Moterų Klubo narių atsi
lankymą į susirinkimą, kuris 
įvyko Laisvės salėje. Narių 
susirinko nedaug, bet susi
rinkimas vis tiek įvyko, nes 
kaip gi jį atšauksi, neįmano
ma.

Susirinkimą pravedė L Mi
zarienė, primindama, kad 
gauta padėkos laiškai už 
aukas nuo pažangiųjų laikraš
čių “Vilnis”, “Liaudies Bal
sas” ir “Laisvė”. PĮąčiau pasi
tarta apie rengiamą popietę 
spalio 20 dieną, kurioje suti
ko dirbti narės: A. Yakštis, 
H. Siaurienė, A. Rainienė, N. 
Ventienė, 0 Babarskienė ir
M. Sukaitienė.

Malonu buvo matyti susi
rinkime mūsų narę floridietę
N. lešmantienę, kuri perdavė 
linkėjimus nuo ten esančių 
draugų.

Po susirinkimo vaišes pa
gamino H. Siauriėnė ir M. 
Sukaitienė. Atšventėme 
dviejų valdybos narių gimta
dienius. B. Keršulienė minėjo 
savo 75-ąjį gimtadienį, o iždi

ninkė N. Ventienė 60-ąjį. 
Linkime abiem mielom drau
gėm ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

Klubo pirmininkė L Miza
rienė ir vicepirmininkė A. 
Rainienė papasakojo savo įs
pūdžius iš kelionių. A. Rai
nienė viešėjo Lietuvoje visą 
mėnesį ir džiaugiasi praleidu
si laiką naudingai. Aplankė 
savo tėviškę, pamatė didelį 
progresą tėvynėje, pajuto, 
kaip klesti Tarybų Lietuva 
įvairiose srityse.

L Mizarienė papasakojo 
apie savo keturių dienų kelio
nę į Bermudą su laivu 
“Maxim Gorki”. Žadėjo apie 
tai pasidalyti mintimis “Lais
vės” skiltyse.

N. lešmantienė pavaišino 
nares su vyšnių vynu, o A. 
Rainienė - lietuviškais sal
dainiais. Dėkojame.

Sekantis susirinkimas 
įvyks lapkričio 20 dieną. Vai
šes pagamins A. Rainienė, O. 
Babarskienė ir M. Šukaitie- 
nė. Turėkime viltį, kad tuo
met ne lis ir dar ne snigs.

H. F.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

John Jurevich
Mirė spalio I d., 1966 m.

Sukanka aštuoneri metai kai mirė mano mylimas 
vyras Jonas. Lieku liūdesyj.

Mikalina Jurevich
Brooklyn, N. Y.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

J onui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Valerijai, 

visiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje, “Laisvės” 
personalui ir visiems jo artimiesiems bei draugams.

L. D. S. 21 kuopa
Detroit, Mich.

The New York Times

John V. Lindsay
Former Mayor John V. 

Lindsay has written a 300- 
page manuscript of a political 
novel in which the main cha
racter is a hapdsome cong
ressman struggling to pre
serve civil liberties.

☆
Infant mortality rates in 

Shanghai are said by Ameri
can and European visitors to 
be about the same as in 
Copenhagen and lower than 
in New York city.

☆
Nearly one-third of the 

crimes that take place in the 
city are never reported to the 
police. The reason is fear - 
fear in general, fear of reta
liation and fear of police.

☆
The socialist countries 

have set up an International 
Scientific and Technical In
formation Center in Moscow.

For an exhibition called 
“New York, New York”, the 
Associated American Artists 
Gallery has assembled 219 
fine prints reflecting 219 of 
the thousands upon tens of 
thousands of aspects that 
compose the shifting entity of 
this strange, wonderful, ter- 

.rible and beautiful city.
☆

Nearly one out of five shop
pers who ask their butcher to 

' grind a piece of top-quality 
i beef are likely to get a 
] cheaper grade of meat in 
[ return, according to a recent 
’investigation. Use




