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A. BIMBA
Jau čia pat “Laisvės” meti

nis koncertas. Prie jo uoliai 
ruošiasi mūsų menininkai. 
Hartfordiečių Laisvės Choras 
žada pribūti dideliu autobu
su. Su choriečiais atvyks ir 
šiaip laisviečių pasižavėti lie
tuviška daina.

r Tikimės skaitlingo būrio 
svečių ne tik iš didžiojo New 
Yorko ir jo priemiesčių, bet ir 
iš apylinkių iki Philadelphijos 
ir Bostono. Visi iš visur nuo
širdžiausiai kviečiami susitik
ti “Laisvės” salėje lapkričio 
10-tą po pietų.

□
New Yorke bombų padėji

mas prie penkių bankų yra 
aiškus provokatorių darbas. 
Kada nors paaiškės, kad tai 
buvo doleriais pasamdytų 
agentų darbas.

Reikia sutikti su “The N. 
Y. Times” redakcija, kai ji 
sako, kad šis žygis “daugiau 
žalos padarė Puerto Rico ne
priklausomybės reikalui, ne
gu tiems bankams”.

Judėjimas už Puerto Rico 
nepriklausomybę smarkiai 
auga. Reakcijai nepatinka. Ji 
tam judėjimui diskredituoti 
griebiasi provokacijų.

Dar viena didelė gėda 
Amerikai. Už ją kaltas prezi
dentas Fordas. Juk tai jo 
arba jo vardu valstybės sek
retoriaus Kissingerio in
struktuota Amerikos delega
cija Jungtinių Tautų Genera
linėje Asamblėjoje susilaikė 
nuo balsavimo Čilėje vedamo 
fašistinio teroro pasmerkimo 
klausimu.

□
Automobilių gamybos fab

rikai darbininkus iš darbo 
atleidinėja tūkstančiais. Pra
dėjo General Motors korpo
racija, ją seka kitos.

Tai reiškia ekonominės kri
zės didėjimą. O kur planai iš 
valdžios pusės tam procesui 
užkirsti kelią? Jų nesimato, 
neturime. Prezidentas For
das užimtas prakalbomis už 
republikonų kandidatus. Nė 
laiko, nė energijos nebelieka 
rūpinimusi kova su nedarbo 
augimu.

Prancūzijoje prieš rinki
mus socialistai ir komunistai 
buvo sudarę liaudies frontą. Į 
prezidentus komunistai rėmė 
socialistų vado Mitterando 
kandidatūrą. Jis buvo beveik 
išrinktas. Degolistas Estaing 
laimėjo tik per nago juody
mą.

Bendrame liaudies fronte 
socialistai laimėjo daugiau 

’negu komunistai. Pasirodo, 
kad socialistai už komunistų 
kandidatus nesidarbavo taip 
energingai, kaip komunistai 
už socialistus.

Po rinkimų dar blogiau. 
Dabar socialistai sušilę liau
dies frontą griauna. Gaila.

Tuo tarpu Italijos socialis
tai laikosi kitaip. Jie nori 
santykiavimą su komunistais 
sustiprinti. Pav., jie dabar 
griežtai reikalauja, kad ko- 
iflunistai būtų įtraukti į koali
cinę valdžią. Kol kas krikščio-

Lietuviai piliečiai, atlikite savo pareigą - BALSUOKITE!
Prez. Fordo ir L. Brežnevo
susitikimas lapkričio 23 d

Iš Washingtono ir Maskvos 
pranešama, kad jau galutinai 
susitarta dėl mūsų preziden
to Gerald Fordo ir Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
generalinio sekretoriaus Leo
nido Brežnevo susitikimo lap
kričio 23 d. Vladivostoke. 
Susitikimo ir pasitarimo re
zultatų bus laukiama visame 
pasaulyje.

Pasitarimų darbotvarkė 
nepas ta. Bet spėjama,
kad varbiausias aptarimui 
klausihaas bus branduolinio 

 

ginklavimosi apribojimas. 
Taipgi manoma, kad bus pa
liesti tokie svarbūs, pasauli
nės reikšmės klausimai, kaip 
situacija Vidurio Rytuose ir 
Europos saugumas. Seniai 
socialistinių kraštų siūloma 
dėti pastangas Europą iš ka
rų lizdo padaryti taikos cent
ru. Bet konkrečiai dar ne
daug kas pasiekta. Nėra jokia 
niekam paslaptis, kad Euro
pos, kaip ir visų kitų konti
nentų ateitis, daug priklau
sys nuo Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
santykių, nuo vieningų 
stangų pasukti pasaulį į 
suotinio nusiginklavimo 
lią.

Nuo jo daug kas priklauso
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JUODIEJI VEIKĖJAI 
KRITIKUOJA FORDĄ

Washingtonas. - Spalio 
dieną prezidentas Fordas tu
rėjo susitikimą su juodųjų 
žmonių organizacijų veikėjais 
Vernon E. Jordon ir kun. 
Jesse L. Jacksonu. Sakoma, 
kad Jordon ir Jackson pareiš
kė savo didelį nepasitenkini
mu prezidento Fordo pareiš
kimu dėl baltųjų keliamų 
riaušių Bostone prieš mokyk
lą integraciją. Jo pareiški
mas, kad jis asmeniškai ne
pritaria naudojimui busų ve
žiojimui vaikų į mokyklas dėl 
integracijos, sako juodieji 
veikėjai, tik paskatino Bosto
no baltuosius nesiskaityti su 
įstatymais.

Washingtonas. - Nuo lap
kričio 15 dienos važinėjimas 
traukiniais pabrangs net 10 
procentų.

REIKALAUJA
NAUJO TEISMO
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James Earl Ray
Nubaustas viso amžiaus kalė
jimu už nužudymą Martin 
Luther King reikalauja naujo 
teismo. Jis dabar sako, kad 
jis nekalus.

nys demokratai spardosi, 
priešinasi.

Mes karščiausiai raginame visus lietuvius piliečius daly- 
’ vauti lapkričio 5 dienos rinkimuose. Klaida numoti ranka ir 
į sakyti, kad skirtumo nėra kas laimės, kas bus išrinktas, 
i Skirtumas didelis. Balsuokite už tuos kandidatus, kurie 
I priešingi reakcijai, šaltojo karo laikų sugrąžinimui, kurie 
į kovoja už taikų tautų ir valstybių sugyvenimą, kurie remia 
! pilno ir visuotino nusiginklavimą idėją, kurie gina darbo 
i liaudies reikalus. Svarbu, kad šiuose rinkimuose laimėtų 
kuo daugiausia pažangių žmonių!

Sekr. Kissingeris sugrįžo is
Maskvos optimiskai nusiteikęs

“Pasaulis ekonominėj krizėje”,
sako prancūzų vadas

Paryžius. - Prancūzijos 
prezidentas Valery Giscard 
d’Estaing sako, kad mūsų 
pasaulis jau gyvena_visn^4^ 
nėję ekonominėje kriz^e. O 
kas blogiausia, gird 
“visi pasukimai veda 
katastrofą”.

Tokį persergėjimą 
dentas padarė spaudos kon
ferencijoje. Jis, žinoma, turė
jo galvoje kapitalistinį pasau
lį. Nesimato, kad socialistinis 
pasaulis šiandien murdytųsi 
generalinėje krizėje.

Prezidentas Estaing buvo 
paklaustas, ką jis mano apie 
Prancūziją, ar ji pajėgs šią 
krizę nugalėti arba iš jos 
išbristi. Jis greitai atsakė:

kad
us Į

prezi-

' Washingtonas. - Po trijų 
dienų pasitarimo Maskvoje 
su Tarybų Sąjungos vadovy- 

įbe praeitą savaitę, valstybės 
| sekretorius Henry Kissinge- 
' ris sugrįžo optimistiškai nusi- 
l teikęs. Jis mano, kad strate- 
įginių - branduolinių ginklų 
apribojimo klausimu šiuose 
pasitarimuose padarytas di- 

: delis žingsnis pirmyn. Jis

MIKE MANSFIELD
Kongreso demokratų 

frakcijos lyderis. O demokra- ! 
Ui sudaro daugumą. Nuo j sako, kad labai galimas daik- 
Mansfieldo pažiūrų ir nusi- 
sUtymo daug kas priklauso 
Kongreso veikloje. Jis pa
reiškė, kad jis stoja už įvedi
mą kainų ir algų kontrolės 
kovai su infliacija.

Jis

ITALIJA DAR VIS
BE VYRIAUSYBĖS

Roma. - Krikščionių demo
kratų lyderis Amintore Fan- 
fani nepajėgė sudaryti koali
cinės vyriausybės. Todėl Ita
lija vėl be vyriausybės.

Kodėl Fafanio pastangos 
buvo veltui? Todėl, kad socia
listai, kurie buvo senoje koa
licijoje su krikščionimis de
mokratais, griežtai pareika
lavo, kad į naują vyriausybą 
būtų įleisti ir komunistai. 
Krikščionims demokratams 
tas nepatinka. Jie vėl norėjo 
sudaryti koaliciją tiktai su 
socialistais.

Ottawa. - Kalbama, kad 
santykiai tarp Kanados 
premjero Trudeau ir jo žmo
nos Margaretos pasidarė la
bai įtempti. Margareta skun
džiasi nervų sutrikimu.

SUSIRŪPINO POLICIJOS 
ŽIAURUMO KLAUSIMU

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos Socialinis Komi
tetas rimtai svarsto skundus 
iš daugelio šalių apie jų polici
jos žiaurumus prieš politinius 
kalinius. Komitetas siūlo 
priimti nuostatus, kuriais bū
tų reikalaujama iš Jungtinių 
Tautų organizacijos narių po
licijos vadovautis atsinešime 
linkui politinių kalinių.

PASMERKĖ TERORĄ 
ČILĖJE

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblės Socialinis komite
tas didele balsų dauguma 
pasmerkė Gilėje fašistinį te
rorą ir pareikalavo atsteigti 
civilines teises.

Ir vėl Gilės klausimu Jung
tinių Valstijų delegacija, aiš
ku, prezidento Fordo ir val
stybės sekretoriaus Kissin
gerio instruktuota, susilaikė 
nuo balsavimo. Vadinasi, už
gynė Gilėje fašistinį terorą.

tas, jųg tuo labai svarbiu 
reikalu ateinančiais metais 
bus pasiekta sutartis.

Išleistame iš pasitarimų ko
munikate nieko nesakoma 
apie pasireiškusius skirtu
mus nuomonėse į 
klausimais. O tokių skirtumų 
esą buvę. Pav., Tarybų Są
jungos vadovybė neslėpė nuo 
sekretoriaus Kissingerio sa
vo pasipiktinimo Amerikos 
kišimusi į Tarybų Sąjungos 
grynai vidinius reikalus, 
pav., imigracijos ar emigraci
jos reikalus. Taipgi pasirodė 
dideli skirtumai Vidurio Rytų 
klausimu. Komunikate tik 
storai pabrėžiama, kad “san
tykiai tarp Tarybų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų nuolatos 
eina geryn”.

Gerėjimą sąlygų juk paro
do ir tas faktas, kad jau 
susitarta dėl prez. Fordo ir 
Brežnevo susitikimo Vladi
vostoke lapkričio 23 d.

... i rusies, Įvairiais I _ . , .

GENERAL MOTORS 
IŠMES IŠ DARBO ŠEŠIS 
TŪKSTANČIUS 
DARBININKŲ

Detroit, Mich. - Ne tik 
Amerikoje, bet visame pa
saulyje didžiausia korporaci
ja General Motors paskelbė, 
kad ji išmeta iš darbo 6,000 
savo darbininkų. Ypač nu
kentės mažųjų automobilių 
gamyklų darbininkai. Šis mo
nopolistinis trustas skundžia
si, kad kadangi daug mažiau 
automobilių begalima par
duoti, tai jis priverstas 
mažiau gaminti.

Darbinipkai paleidžiami 
darbo neribotam laikui.

Siaurinimas automobilių 
gamybos paliečia ne tik Ge
neral Motors. Manoma, kad 
tūkstančius darbininkų paleis 
iš darbo ir kitos didžiosios
korporacijos, kaip Fordo, Amerikos Valstijomis, Pran- 
Ghryslerio, American Mo- cūzija, Vakarų Vokietija ir 

kitais kapitalistiniais kraš
tais.

Velionė buvo kilusi iš dar
bininkiškos šeimos. Dar jau
na būdama įsitraukė į visuo
meninę veiklą ir tik 23 metų 
sulaukus įstojo į Komunistų 
Partiją. Liūdesyje liko jos 
gyvenimo draugas ir dvi duk
ros.

jų

iš

MAŽIAU ŽUVŲ JŪROSE, 
MAŽIAU MAISTO 
ALKANIEMS

Washingtonas. - Neribotas 
ir nevaržomas žuvavimas iš 
vienos pusės, iš kitos - vande
nų užteršimas, labai sumaži
no pasaulyje žuvienos kiekį. 
Ypatingai šis reikalas jau 
jaučiamas tuose kraštuose, 
kurie kadaise pasaulio vande
nis laikė amžinai neišsemia
mu maisto šaltiniu.

Labai svarbu ir įdomu, kad 
smarkiai yra sumažėjęs kie
kis ne vienos kurios žuvų 

bet beveik visų. 
Paimkime Šiaurės Jūrą bei 
Atlantiko europinius pakraš
čius. Šitie vandenys prieš 
keletą metų buvo didžiausi 
silkių “aruodai”. O šiandien 
beveik visiškai ištuštėję. Dar 
nelabai seniai prie Kaliforni
jos pakraščių būdavo pilna 
sardinų. Dabar jų ten visiškai 
nebesiranda.

Prez. Giscard df Estaing
Jeigu aš nemanyčiau, kad

MIRĖ ŽYMI TARYBŲ 
SĄJUNGOS VEIKĖJA

The New York Times
Yekaterina A. Furtseva

Maskva, spalio 25 d. - Šian
dien čia nuo širdies smūgio 
mirė Tarybų Sąjungos Kultū
ros ministrė Yekaterina 
Furtseva. Mirė sulaukus tik 
63 metų. Kultūros ministrės 
vietą ji užėmė 1960 metais ir 
joje išbuvo iki mirties.

Kaipo Kultūros reikalų mi
nistrė, Furtseva daug dėme
sio ir darbo kreipė į kultūri
nius mainus su Jungtinėmis

tors.
Taipgi skaudžiai atsilieps 

ypač į plieno ir kitas pramo
nes, susiejusias su automobi
lių gamyba.

Lisbon. - Ant Portugalijos 
salos Sao Tume nuo kalno 
žemė pasileidus užgriuvo 30 
žmonių.

Prancūzija pajėgs krizę nuga
lėti, aš čionai šiandien su 
jumis nebūčiau”.

Toliau Prancūzijos vadas 
kalbėjo apie geresnį sutvar
kymą pasaulio resursų arba 
gamtos turtų, kad vėl neatsi
tiktų taip, kaip atsitiko, kai 
arabų kraštąi sulaikė aliejaus 
eksportą į užsienį, kad gautų 
tam tikrų koncesijų iš alie
jaus vartojančių kraštų.

Prezidento Estaingo supra
timu, šiandien svarbiausia vi
siems suprasti, jog pasaulyje 
vyksta pagrindiniai pasikeiti
mai, ir todėl visoms tautoms 
reikalinga laikytis bendros 
politikos iškilusioms proble
mos išspręsti. Jis ypač pabrė
žė reikalingumą Europos ša
lims sutartinai veikti.

LIETUVOS DIENA 
DANIJOS SOSTINĖJE

Kopenhaga, X. 16. Kopen
hagoje, “Belą sentret” paro
dų komplekse šešta diena 
veikia Tarybų Sąjungos pre
kybos ir pramonės paroda. 
Spalio 15 dieną parodoje bu
vo surengta Lietuvos TSR 
diena. Tūkstančiai Danijos 
sostinės gyventojų apžiūrėjo 
ekspozicijas, pasakojančias 
apie lietuvių tautos gyvenimą 
ir darbą. Stenduose - staklės 
ir elektroninė aparatūra, bal
dai, audiniai, juvelyriniai lie
tuvių meistrų dirbiniai.

Žiūrovų salėje lankytojams 
buvo demonstruojamos Vil
niaus modelių namų mados ir 
surengtas lietuvių liaudies 
muzikos ir šokių ansamblio 
“Vaiva” koncertas. Apie 200 
kopenhagiečių dalyvavo pa
rodoje surengtame konkurse 
“Ką jūs žinote apie Tarybų 
Lietuvą?“. 27 konkurso daly
viams, kurie teisingai atsakė 
į visus klausimus, buvo įteik
tos atminimo dovanėlės.

KOVOS PRIEŠ MOTERŲ 
PRIEVARTAUTOJUS

San Francisco, California. 
— Miesto majoras Joseph 
Alioto pranešė, kad valdžia 
yra gavus $100,000 tyrinėji
mui moterų prievartavimo 
(žaginimo) klausimo. Nepasa
koma, koks tas “geraširdis” 
su tokia krūva dolerių yra, 
arba kaip tas klausimas bus 
studijuojamas.

Vėliausios 
žinios

Long Beach, Cal. - Po ope
racijos pašalinimui kraujo su
krešėjimo kairėje kojoje bu
vusio prezidento Richard 
Nixono sveikata labai pablo
gėjo - randasi kritiškoje pa
dėtyje. Gydytojai susirūpinę.

Rabat, Morocco. - Arabiš
kų kraštų viršūnių konferen
cija nutarė kovai su Izraeliu 
suteikti Egiptui, Sirijai, Jor
danui ir Palestinos išlaisvini
mo Organizacijai stambią fi
nansinę paramą. Egiptas ir 
Sirija gaus po bilijoną dole
rių, Jordanas tris šimtus mi
lijonų, o palestiniečiai pen
kiasdešimt milijonų. Konfe
rencijoje dalyvavo 20 šalių 
atstovai.

Londonas. - Darbiečių val
džia žada sunacionalizuoti lai
vų statybos ir lėktuvų gamy
bos pramones. Taip pat 
paims į savo rankas aliejaus 
pramonę. Ir žada į Anglijos 
gyvenimą įvesti kitus kai ku
riuos “socializmo elementus”, 
Dabar darbiečiai parlamente 
turi daugumą.

New Delhi, Indija. - Ameri
kos valstybės sekretorius 
Kissingeris pažadėjo Indijai 
parduoti mažiausia 500,000 
tonų grudų labai nupiginta 
kaina.

Kinshasa, Zaire, Afrika. - 
Kumštininkas Muhammad 
Ali nugalėjo čempioną 
George Foreman ir tapo pa
saulio čempionu. 0 visi “pra
našai” spėjo, kad Foreman 
tikrai laimės. Už šitą susiėmi- 
mą abudu kumštininkai gaus 
po penkis milijonus dolerių!.:

Washingtonas. - Jungtinių 
Valstijų ir Lotynų Amerikos 
Santykiais Komisija pataria 
prezidentui Fordui tuoj* 
nuimti embargo nuo Kubos.

Maskva. - Vakarų Vokieti
jos premjeras Helmut 
Schmidt veda pasitarimus su 
tarybine vadovybe dėl page
rinimo santykių tarp abiejų 
šalių. Sakoma, kad pasitari
mams labai kenkia Vakarų 
Vokietijos savinimasis Vaka
rų Berlyno, kuris jai nepri
klauso, kuris sutartyje pripą- 
žintas nepriklausomu miestu.
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Sociali stinė s, r e voliucij os 
57-osios Dietinės

Lapkričio 7 dieną sukaks 57 metai nuo socialistinės 
'.revoliucijos laimėjimo ir susikūrimo tarybinės valstybės. 
.Tai buvo įvykis, pasak amerikiečio žurnalisto John Reedo, 
kuris supurtė visą pasaulį.

Šis istorinis įvykis, kaip paprastai kasmet, bus plačiausiai 
’ atžymėtas visoje Tar. S-goje ir mūsų gimtajame krašte - 

Tarybų Lietuvoje. Sukakties išvakarėse Komunistų Parti
jos Centro Komitetas suformulavo, ir paskelbė visą eilę 
šūkių, kurie skambės lapkričio 7 dieną demonstracijose ir 
iškilmėse. Jų yra net 63. Štai keletas, iš jų:

“Šlovė didžiajai tarybinei liaudžiai - komunizmo statyto-

Tegyvuoja didvyriškoji Tarybų šalies darbininkų klasė - 
vadovaujančioji komunizmo statybos jėga!

< ? Tegyvuoja šaunioji kolūkinė valstietija - aktyvi komuniz
mo statytoja!

Tegyvuoja tarybinė liaudies inteligentija - aktyvi komu- 
/ nizmo statytoja!

Tegyvuoja darbininkų klasės ir kolūkinės valstietijos 
“sąjunga! Testiprėja neišardoma idėjinė-politinė tarybinės 

.. visuomenės vienybė!
Tegyvuoja internacionalinė TSRS tautų vienybė ir broliš

ka draugystė - didis TSKP lenininės nacionalinės politikos
- iškovojilhas!

Tegyvuoja tarybinės moterys - aktyvios komunistinės 
visuomenės kūrėjos!

• Tarybiniai kariai! Nuolat tobulinkite savo kovinę ir
- politinę parengtį, budriai ir patikimai saugokite taikų

> tarybinės liaudies darbą!
■ Tegyvuoja didvyriškosios TSRS Ginkluotosios Pajėgos!

- • Tarybų Sąjungos darbo žmonės! Atkakliai kovokite, kad
toliau vystytųsi socialistinė ekonomika - Tėvynės galios ir 
nuolatinio liaudies gerovės, kilimo pagrindas!

Tarybiniai mokslininkai ir inžinerijos-technikos darbuoto
jai! Racionalizatoriai ir išradėjai! Visokeriopai spartinkite 
mokslinę-techninę pažangą visose liaudies ūkio Šakose,

• kelkite mokslinių ir konstravimo darbų lygį! * Sparčiau 
‘ diekite į gamybą mokslo, technikos laimėjimus ir pažangų

■'patyrimą!
, ' Literatūros' ir meno veikėjai, kultūros darbuotojai! 

i Neškite aukštai iškėlę tarybinio meno partiškumo^ ir 
•' liaudiškumo vėliavą, tobulinkite meninį meistriškumą, 

skirkite savo sugebėjimus komunizmo statyojams auklėti.
, Liaudies švietimo darbuotojai! Visokeriopai gerinkite 
mokymą, tobulinkite kadrų ruošimą liaudies ūkiui! Auklėki

me augančiąją kartą komunizmo idealų dvasia, skiepykite jai 
; sąmoningą pažiūrą į mokslą ir darbą!

Sveikatos apsaugos ir kūno kultūros darbuotojai! Gerinki
me medicininį gyventojų aptarnavimą, aktyviau diekite kūno 

. kultūrą į kasdieninį tarybinių žmonių gyvenimą!
Pasaulio tautos! Kovokite už tai, kad tarptautinio 

įtempimo mažėjimas taptų negrįžtamas, siekite, kad taikaus 
sambūvio principai taptų skirtingos socialinės santvarkos 

, Kvalstybių savitarpio santykių norma! Demaskuokite agresi
jos, revanšizmo ir reakcijos jėgų - taikos ir tautų saugumo 
priešų - pinkles!

Pasaulio tautos! Siekite, kad jėgos nenaudojimas taptų 
i;. įstatymu tarptautiniuose santykiuose, o branduolinis gink- 

; Jas būtų uždraustas visiems laikams. Kovokite už ginklavi
mosi varžybų nutraukimą, už visuotinį ir visišką nusiginkla
vimą!”

Prezidento agitacijos vaisiai
Jau girdisi protesto balsų prieš prezidento Fordo agitaciją 

už taupymą. Ji esanti ne tik klaidinga, bet ir labai pavojinga 
’• •mūsų ekonomikai. Mūsų ekonomika jau ir taip serga 
■resesija (atslūgimu), mūsų bedarbių armija ir jau taip 
-• nesulaikomai auga. O jeigu mažiau valgysime, prasčiau 
'•'rengsimės, senus rūbus nešiosime, naujų nepirksime,
• mažiau važinėsime, mažiau kur išeisime, tai juk mažiau
• visko sunaudosime, todėl prisieis mažiau visko gaminti, iri

- ’-tuo būdu resesija pavirs į krizę!
• Jau nurodoma, pavyzdžiui, kad automobilių pardavimas 
' nukrito labai smarkiai. Taip bus ir su kitomis pramonės 
»* ’šakomis. Jau kalbama, kad su pabaiga šių metų nedarbas 
^’-pasieks visus 7 procentus darbo jėgų.

Perspektyvos labai tamsios. Ekonomistai jau pataria 
'^prezidentui taupymo agitaciją nutraukti. Ji mus veda į 

pražūtį! •
?L' Bet ar prezidentas tuos balsus išgirs ir liausis agitavęs už 

taupymą? ♦
G - Patinka kam ar nepatinka, bet milijonai ir milijonai 

'^žmonių su .savo prezidento patarimais skaitosi, ypač, kai tie 
patarimai pąviršutiniškai atrodo sveiki, logiški, nuoširdūs ir 

. ^naudingi. Negali būti jokios abejonės, kad aną dieną 
1 ’prezidento Fordo per televiziją toks karštas Amerikos 
c/;žmonių raginimas ir prašymas kovoti prieš numerio pirmojo 
priešą (infliaciją) su taupymo kardu rankose ir širdyse, 
°-paveikė ląbai daug geros valios žmonių, tikrai ir nuoširdžiai

• p*‘norinčių padėti prezidentui su tuo baisiuoju priešu kuo 
'■’^^greičiausiai susidoroti.

n

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
» * ?” <1

Penktadienis, Lapkričio (November) 1, 1974

JIE JUMS BUS DĖKINGI.

NE TIK
BET IR JUOKINGA

■■ (J ? » ■ Į. C \ t

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” (spalio 18 d.) vedamajame 
“Po šimto metų” sakoma:

“Jau antras šimtas metų 
eina, kaip buvo sudaryta Ka
nados konfederacija, bet Ka
nada dar negali pakeisti savo 
konstituciją. Tą gali padaryti 
tiktai Britanijos parląjypn- 
tas.' įttrodo labai keistojMą- 

' nada- škaitosi nepriklausbrha, 
suverene valstybė, bet josi 
konstituciją gali keisti biktai 
Britanija.

Kai kas gali pamanyti, kad 
už tai kalba Britanijos val
džia. Iš tikrųjų, tai Kanados 
provincialės vyriausybės at- 
sąkomingos už tai. , ’ \ \

; Pasirodo, kąd kĮdb kokiąni 
pagrindiniam pakeitimui rei
kalingas visų provincijų suti
kimas. O tai pasiekti sunku. 
Todėl, sako “L. B.”, “daug 
kas Kanadoje stovi vietoje”.
DIPUKAS MOKO 
DIPUKĄ

Rietenos tarp taip vadina
mos Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vadovybės ir men
ševikų nesiliauja. Jos dar vis 
•aštrėja. Kailis smarkiai vano- 
jamas Bendruomenės pirmi
ninkui Br. Nainiui. Šį kartą jį 
pliekia J. Vaičiūnas. Jam pri
meta nesiskaitymą su patvar
kymais ir įstatymais. Vaičiū
nas drožia:

“Br. Nainys primygtinai 
tvirtino, kad šiame demokra
tiškame, laisvame krašte yra 
visiška laisvė galvoti ir veik
ti, kaip kas nori.

Vienaip žiūrint, tiesa, Gal
voti niekas nedraudžia, bet, 
išplaukiančius iš galvojimo 
veiksmus varžo įstatymai, įs
tatai, teisės ir moralės nor-. 
mos. Teisinių normų nevyk
dymas susiduria su valstybės 
organų reakcija. Tos normos 
nusakomos ir atskirų draugi
jų teisėje5 Kacla viena ar kita 
draugija Save Užsiregistruoja 
(incorporate), pateikdama sa
vo įstatus, tokių įstatų laužy
mas jau susiduria su reakcija 
iš pačios valstybės pusės. 
Taigi, tokie įstatai yra krašto 
valdžios priežiūroj.

Lietuvių Bendruomenė yra 
registruota. Jos įstatai pa
tvirtinti, dėl to juos tenka 
vykdyti. Br. Nainys nė žode
liu apie tai neužsiminė, lyg 
tai LB įstatai būtų niekis, ir 
kiekvienas turi visą teisę elg
tis, kaip jam patinka”.
NENORĖJO PASIRODYTI 
KVAILIAIS

Aną dieną Kanadoje lankė
si Australijos premjeras 
Whitlam, darbietis, kurį “va
duotojai” yra apšaukę “sovie
tams parsidavėliu”. Na, ir ta 
proga Kanados “baltiečiai” 
(lietuviai, estai ir latviai va
duotojai”) nutarė surengti 
prieš svečią “milžihišką de
monstraciją”. Klerikalų “Tė
viškės Žiburiuose” skaitome 
apie rezultatus: 1

“Pagal anksčiau sudarytą 
planą, šeštadienį buvo numa
tyta vėl piketuoti prie Aus-, 
tralijos pasiuntinio rezidenci
jos. Kadangi' min. pirm. 
Whitlam. apsistojo federaci
nės valdžios svečių name, 
pastarasis tapo lyg ir logiš-, 
kiausia vieta šeštadienio de
monstracijai”. ? . "

Rezultatai? Prašome: i “de-. 
monstracija: sutraukė vos 15 
asmenų, kurie, susirinkę prie 
Australijos pasiuntinio rezi-, 
dencijos, po; trumpo pikieta- 
vimo, išsiskirstė”. ■ r <'

Kanados “baltiečiai”, ma
tyt, nepaklausė “vaduotojų”, 
nes nenorėjo pasirodyti kvai
liais.

Dėlei šio fiasko su “demon
stracija” prieš Australijos 
premjerą, “vaduotojai” tarp 
savęs susiėdė. Pagal “T. Ž.” 
korespondęntą; , r }

“Po .(Įempn^tvącijųjptąyos 
bąlUęčjų. tai^pę, įskilę jįiskusi-, 
jos dėl dęjnonstrącijos(pobū- ;

dŽiO ViėAų hUėmėne, de
monstracijos, ♦. imituojant 
frrieš keletu melų vykusias 
žydų demonstracijas, turin
čios būti tylios ir pasyvios. 
Kitų nuomone, žydų demon
stracijos buvo daugiau pa
puošalas jų akcijos, kuri rė
mėsi kapitalu ir jų svaria 
įtaka į žymius įvairių valsty
bių atstovus. Mes gį nei tokio 
kapitalo, nei i panašios įtakoj 
neturime' Esdnt tokioje ; pja|- f 
dėtyje, mūsų tylios demoiy 
stracijbs bei ašaros akyse dęl 
mūsų kraštams daromos nę- 
teisybėsipašaulio dėmesio ne-j 
patrauką”).. i t < > t < L 
. Vadinasi^' “baltiečiamsi va- 
duotoijams? tylios ir pasyvios 
demonstracijos nieko nežada. 
Jie čia raginami griebtis 
smurto ir teroro. . ( , į

KAD NAUJASIS 
LIETUVOS KAIMAS ' ! 
BŪTŲ PATOGUS 
IR GRAŽUS!

Lietuvos žurnale “Žemės 
Ūkis” (Nr. 8) su malonumu 
skaitome straipsnį “Kad mū
sų kaimai būtų gražesni”, 
kuriame nurodoma: 
“Kolūkinio,kaimo statybai bei 
puošimui nuolatinį dėmesį 
skyrė ir skiria Partija ir 
Vyriausybė. Akivaizdus to 
įrodymas - naujas LTŠR Mi
nistrų Tarybos nutarimas, 
liečiantis priemones gyven
viečių statybos kokybei ir jų 
išvaizdai gerinti.

Lietuvos tSR Ministrų Ta
ryba įpareigojo Valstybinę 
plano komisiją. Žemės ūkio 
ministeriją,, Valstybinį staty
bos reikalų komitetą, rajonų 
vykdomuosius komitetus, ra
jonų architektus ir ūkių vado
vus nuolat rūpintis gyvenvie
čių statybos kokybės gerini
mu, siekti' kad pastatai būtų 
įvairūs ir spalvingi. Būtina 
gyvenvietėse daugiau tiesti 
inžinerinių tinklų bei komųni- 
kącijų, plačiai orgam^ųųti gy- 
vėri viėčijl1 re; garny biftitį' čfent- 
rų apžeidinftną ir tvarkymą. 
Plano komisija, ministerijos 
ir žinybos įpareigotos pasirū
pinti, kad kasmet būtų dau
giau gaminaina apdailos ply
tų, spalvoto‘šiferio, čerpftj.

Nustatant1 ūkiams metinę 
statybos apimtį, Žemės ^kio 
ministerija, rajonų vykdo
mieji komitetai ir jų žemės 
ūkio valdybės turi numatyti, 
kad rajonuose pirmiausia bū
tų sparčiai statomos ir tvar
komos pavyzdinės gyvenvie
tės, kad još-būtų pastatytos 
ir sutvarkytos per artimiau
sius 4-5 metfus. 1976 metais 
turi būti išleisti kaimo civili
nių paštatų išorės dekoraty
vinio mūro bei kitų apdailos 
būdų, individualių gyvena
mųjų namų, statomų pagal 
tipinius projektus, apdailos 
variantų, taip pat gyvenvie
čių apželdinimo, tvarkymo 
elementų bei'mažosios archi
tektūros formų spalvoti kata
logai”.
KALINIU KRAUJAS 
UŽTERŠTA^

Iš Anglijoj pranešama, kad 
Kraujo Perlęidimo Tarnyba 
uždraudė ligoninėms vartoti 
iš kalinių ,gautą kraują.-Suži
nome, kad Ąngįijoje kalinių 
krąujp vartojamas transfiųzi- 
jai; bųYo; labai; madoje.. Taip 
pat buyo aiškinamą, kad Tai 
labai naudinga , ir patiems 
kaliniams, Savanoriai suteik- 
idanp savo kraujo ligoniams, 
jiy jaijąęjąyp ątli^ę pąų^ngą, 
ijnieląširdingą jdąrbą. Tas; pri- ■ 
sidėdavo prie jų nuotaikos 
pakėlimo.

Bet pradėjus kalinių kraują 
tyrinėti, esą surasta, jog gan 
daug kalinių savo kraujuje 
nešioja užkrečiamų ligų. Jų 
kraujas pavojingas.

Dr. Thomas Cleghorn sako, 
kad Anglijos kalėjimuose 
viešpatauja bailiausią nęšva- 
^ą.Į T(6ęjql, ;gifai, petepka ste
bėtis, kad kąlipių\kraujas yra 
,užtęr^ąs</11jl)'\:i!‘;,.,.:;j..

/WfcW

Dr. A. Petriką gavo iš medžiagos iš spausdintų šal- 
Vilniaus savo-bičiulio rašyto- tinių, iš archyvų ir įdomiai 
jo J. Būtėno laišką, kuriame apibūdina J. Baltrušaičio as

menį ir jo kūrybą. Tarp kitų 
autorė remiasi ir dr. A. Pe- 
trikos straipsniu,, paskelbtu 
žurnale “Šviesa” (1948 m. 
nr. “Jurgio Baltrušaičio poe
zija”).

Aš čia suminėjau tik kelias 
knygas. Jų, kaip žinote, išei
na daug. Nebegaliu, nebespė
ju perskaityti visų.

Kad kiek būčiau užmiršęs 
1973 metų Literatūros ir me
no metraštį”. Tai jau 16-ta 
knyga. Joje randame glaustai 
aprašytus pereitų metų res
publikos literatūrinio ir meni
nio, apskritai kultūrinio gy
venimo įvykius. Pateikiama 
žinių apie tų metų sukaktuvi
ninkus - gyvus ir mirusius. 
Čionai randame dailininkų, 
aktorių, kompozitorių, rašy
tojų pavardžių, nuo kurių 
gimimo suėjo nemažiau kaip 
50 metų. Duota kultūrinio 
gyvenimo kronika. Yra taip 
pat apžvalginių straipsnių - 
apie 1973 metų laureatus ir 
kitokius dalykus. Tai labai 
naudingas leidinys. Ateities 
mūsų laikų kultūrinio gyveni
mo tyrinėtojams bus didelis 
palengvinimas - nereikės 
raustis periodikos komplek
tuose, archyvuose - svarbes
nius įvykius ras čia.

Pereitą šeštadienį (spalio 5 
d.) su poetu satyriku Gedimi
nu Astrausku buvome pa
kviesti susitikti su Jiezno 
mokytojais. Įdomiai praėjo 
laikas. Veikia dvi vidurinės 
mokyklos. Kiek daug tų mo
kytojų (Jiezne ir apylinkėje 
daugiau kaip 100), kokie ma
lonūs žmonės, kokie entuzias
tai! Sutikau ir buvusį Merki
nės vidurinės mokyklos 
auklėtinį Stasį Čekanauską, 
kuris čia yra internatinės 
mokyklos direktorius. Na, ir 
buvusį Merkinės matemati
kos mokytoją Petrą Kučins
ką, su kuriuo nesimatėme 30 
metų! Sakė, būtų gatvėje 
manęs nepažinęs, o kiti sako, 
jog aš nepasikeitęs. . .

Tai tiek tuo tarpu.
Julius Būtėnas

Vilnius, 1974.X.14 J

rašoma:
. jMielas Antanai! Teiraujie

si, kas girdėti knygų pasauly
je? Naujienų daug. Apie tai 
informuojama “Laisvėje”. Aš 
parašysiu apie vieną kitą 
knygą, kurios mane labiau 
sudomino.

Pirmiausia noriu pažymėti 
mūsų mielo draugo Justo Pa
leckio knygą “Dviejuose pa
sauliuose”, kuri išleista rusų 
kalba 200 tūkstančių egz. 
tiražu. Šioje knygoje J. Pa
leckis rašo apie savo gyveni
mą, apie politinius ir kultūri
nius įvykius praeities Lietu
voje, apie Tarybinės santvar
kos įkūrimą 1940,.m,,apie 
Didįjį ' ’l'ėvy nes., karą, ■ api<• 
pokario gyvenamą; Japie savo 
keliones su tarybinėmis dele
gacijomis po įvairius konti
nentus. Knyga parašyta gy
vai, vaizdingai, perpinta 
autoriaus eilėraščių posmais. 
Iš jos daug sužinos apie Lie
tuvą įvairių tautų skaitytojai, 
kurie skaito rusiškai.

Kai prieš daugelį metų Is
panijoje įsiliepsnojo pilietinis 
karas, jame dalyvavo taip pat 
savanorių iš įvairių šalių, ku
rie nuvyko padėti respubli
konams kovoti prieš fašisti
nes jėgas. Tarp jų buvo ir 
lietuvių. Teisininkas, Vil
niaus universiteto docentas 
Andrius Bulota, to karo daly
vis, parašė įdomią knygą 
“Ten, už kalnų Ispanija”. 
Iliustruotoje įdomiomis nuo
traukomis knygoje autorius 
pasakoja, kaip vyriausybinin
kai grūmėsi prieš sukilėlius - 
frankistųs, apie internaciona
lines brigadas, kuriose grūdi
nosi tautų draugystė.

Iš grožinės literatūros savo 
lentynoje, matau Antano Bi
liūno “Rinktinę”. A. Biliūnas 
(1905-1970) - rašytojo Jono 
Biliūno'brolio sūnus, buvęs 
mokytojas, paskiau dirbęs 
Knygų rūmuose bibliografi
jos srityje. Į šią “Rinktinę” 
sudėti jo eilėraščiai ir prozos 
kūriniai, pasižymintys lyriš- 
kurfiu, humaniškumu ir pa
žangiomis. idėjomis.

’ Iš litėratūroš mokslo srities 
pažymėtiną , jaunos literatū
ras tyrinėtojos Viktorijos 
b ą u jot y į iii o h o g r a f i j a 
‘^Jurgis Baltrušaitis”. Joje 
rašoma apie poetą J. Baltru
šaitį, daugelį metų buvusį 
Lietuvos nepaprastą pasiun
tinį ir įgaliotą ministrą Tary
bų Sąjungoje; šias pareigas 
jis ėjo 1920-1939 m. ir buvo 
itin gerbiamas. Eilėraščius J. 
Baltrušaitis rašė rusiškai ir 
lietuviškai, buvo didelės eru- 
•dicijps žmogus, bendravęs su 
į^ymiais rū^ų rašytojais.

V .į pąuj^tyU surinko daug

Kapsukas, 
1971.X.20

Gerb. Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Radęs kiek laisvesnio laiko 
nutariau Jums brūkštelėti 
keletą žodžiu, tuo labiau, kad 
po truputį ruošiuosi savaiti
nei išvykai į Leningradą, iš 
kur taip pat gausit korespon
denciją.

Pas mus ruduo, labai jau 
negražus, šlapias, “brolų va
saros”, galima sakyti, visiš
kai nebuvo. Kadangi derlius 
dar ne visas nuimtas, orga-

nizuojamos papildomos tal
kos, nes žemės ūkyje tiek 
susigrūdo darbų, kad kolū- 

sidokiečiai vieni n

Vakar buvom sų Kapsuko 
pedagoginės mokyklos dėsty
tojais Kauno dramos teatre. 
Žiūrėjom amerikiečio T. Vil
jamso pjesę “Geismų tramva-, 
jus”, kur ryškiai parodomaš 
mažų žmonių gyvenimas ka
pitalistiniame pasaulyje. Vei
kalas stiprus, giliai psicholo
giškas, žiūrėti reikalinga la 
bąi sūsikaupųs:f 1'' ! ‘'

1 Khp^uko pbdhgo£ftiėjd rfio- 
kykloje dažnai organizuoja
mos įvairios parodos,' jtūo 
ypač pąsižyfni įarhtihfnkai ir 
darbelių dėstytojai. ' ' 1

Nesenai įvykę1 gana įdorni 
paroda “Rudens Gėrybės”. 
Moksleiviai, vadovaujątni 
dėstytojų N. Yasiul'aitieilės, 
A. Mačioniehės ir J. Žalimki- 
tės, parodė daug sumanumo 
šioje ekspozicijoje. Gamtos 
išdaigų kampelyje matėme 
įvairiausiu formų bulves, 
morkas ir t. t. Puikavosi 
rudeninės puokštėj ir t. t.

Tokios parodos Idbai nau
dingos, nes jos ugdo mokslei
viuose ir meilę gamtai y ir 
estetinį skonį. ■ 1 (

Tiek šiuo metu naujienų!
Širdingiausi linkėjimai vi

siems!
Jūsų

V, Guhnanas

Mieli Vienminčiai
Karštai sveikinu socialist! 

nės revoliucijos penkiasde 
šimt septintųjų metinių pro 
ga “Laisvės” ir “Šviesos” re 
dakcijas, spaustuvės darbųo 
tojus, bendradarbius, platin 
tojus, rėmėjus ir skaitytojus. 
Visiems linkiu daug energin
gų ir džiaugsmingų valandų 
darbe ir gyvenime, o dau
giausia ryžto ir sveikatos.

Ir toliau kovokite, kad ma
žėtų tarptautinis įtempimas, 
siefyit.ę, kad stiprėtų skirtin
gų. soįiįlinjų šaįitvąpkų. val
stybių taikos sambūvis, de
maskuokite agresijos, revan- 
šizmo ir reakcijos jėgas, sto
jančias prieš taiką ir tautų 
saugumą. Visi atkakliai kovo-, 
kite,kad būtų nutrauktos 
ginklavimąsi varžybos, už vi
suotinį ir visišką nusiginkla
vimą.

Vandalinas Junevičius
Kaunas

Laisvės kolektyvui,
Didžiosios socialistinės Spalio
revoliucijos 57-jų proga

Širdingai sveikinu,
Vyt. Rainys
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ALEKSYS CHURGINAS

Šaltinis
Neieškok manęs, 

kai griausmai gegužio 
vasaros vangios 

tolimi trimitai, 
vėsumon žalion

sklidinu saulės. 1

Nerašyk laiškų, ' ’
žodžių akmenėliais' 

neužgauk širdies, •'
nesudrumsk šaltinio, • 

žvangiai nešančio1 • 1 
savo džiaugsmą sraunų.

bundančiai •‘žemeil
‘ r ' -i a c,

Puotd fi>b
;• ’ 1 ’ i I ■ < ;■ • <>’ I • <’ ) 1 /I :

Mes iškelsime
pabaigtuvių puotą 

be puošnių svečių,
be jausmingų tostų, 

kur tik smuikai gros
apie aitrų vyną

išsiskyrimo,

v

apie liūdesį,
be kurio nėr sielos, 

kaip nėra dienos / u; .
be nakties pavėsio,

iš kurio beliko 
prisiminimas.1
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Apie Žemaitijos išvadavimo 
iškilmes ir taikos sąskrydį

JUSTAS PALECKIS
Sveiki mieli laisviečiai!

Spalio pradžioje man teko 
kiek dalyvauti Žemaitijos iš
vadavimo 30-mečio sukaktu
vių iškilmėse. Tai įvyko mano 
gimtajame mieste - Telšiuo
se. Turėjau pakvietimų iš 
Kretingos ir kai kurių kitų 
miestų, bet suspėjau nuva
žiuoti tik į Telšius. Buvo 
malonu pamatyti bent dalį 
tos džiaugsmo nuotaikos, ku
ri iškilmių banga ritosi per 
Žemaitiją. Dabar, po 30 me
tų, galėjo dar labiau įvertinti 
1944-jų metų įvykių reikšmę. 
Juk tada žemaičiai galėjo ap
sidžiaugti, kad baigėsi tamsi 
okupacijos naktis, kad tauta 
šgelbėta iš gresusio jai mirti- 
io pavojaus. Bet buvo dar 
daug neaiškumo, daug maiša
ties galvose, kurios per tre
jus metus buvo veikiamos 
piktos propagandos. 0 ją at
kakliai varė hitlerininkai ir 
jiems talkininkavę sėbrai 
buržuaziniai nacionalistai, 
tada dar buvo neaišku, kaip 
vystysis tolimesnis gyveni
mas, ar ilgai dar teks dirbti, 
kol bus užgydytos karo žaiz
dos, kol bus atstatyta su
griautas ūkis, ar pasiseks 
sukurti geresnį ir gražesnį 
gyvenimą, kurį skelbė komu
nistų partija ir tarybinė val
džia.

Šiandien visos tos abejonės 
jau tolimoje praeityje. Dabar 
kiekvienas mato, kad žemai
čiai, kaip ir visa lietuvių 
tauta broliškųjų tarybinių 

džių aukų. Tuo tarpu teisingi 
pasirodė komunistų partijos 
ir tarybų valdžios pažadai ir 
numatymai, ir laimėjo tie, 
kurie jais patikėjo. O patikė
jo ir socializmo statytojų ke
liu nuėjo visa lietuvių tauta 
su menkiausiomis išimtimis.

Iš taikos šalininkų 
konferencijos

Grįžęs iš Telšių, netrukus 
turėjau važiuoti į Maskvą 
daly vauti Tarybinių taikos 
šalininkų konferencijoje, kuri 
buvo pritaikyta Taikos gyni
mo judėjimo pradžios 25- 
mečio sukaktuvėms pažymė
ti. Mūsų respublikos delega
cijai toje konferencijoje vado
vavo Liaudies rašytojas J. 
Baltušis.

Konferencijoje didelį pra
nešimą padarė Tarybinio tai
kos gynimo komiteto pirmi
ninkas rašytojas N. S. Ticho- 
novas, o diskusijose pasisakė 
55 kalbėtojai. Kalbose pa
brėžtas didelis taikos gynimo 
judėjimo vaidmuo tarptauti
nio įtempimo sušvelninime 
bei kelio atominiam-branduo- 
liniam karui užkirtime.

Ypatingą reikšmę taikos 
stiprinime turėjo Tarybų. Są
jungos Komunistų Partijos 
XXIV suvažiavimo paskelb
tosios programos vykdymas. 
Pabrėžta svarba Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų santykių pagerėji
mo, kaipo tarptautinio ato
slūgio faktoriaus.

tautų šeimoje susilaukė tokio 
šviesaus ir gražaus gyveni
mo, apie kokį darbo žmonės 
galėjo tik svajoti.

Džiugu buvo drauge su ka
ro veteranais - buvusiais ka
riais ir partizanais iš Telšių 
rajono, o taip pat išvadavimo 
dalyvių atstovais iš broliškų 
respublikų. Čia pagerbėme 
žuvusius išvadavimo kauty
nėse. Kalbėtojų tarpe buvo 
ilgai Telšiuosę gyvenęs Me
čys Gedvilas, čia veikęs ko
munistų nelegalėje kovoje, 
paskui, 1940 metais tapęs 
tarybinės vyriausybės pirmi
ninku, o ligšiol ėjęs Švietimo 
ministro pareigas.

Kitą dieną įvyko iškilmin
gas susirinkimas naujuose, 
neseniai atidarytuose erd
viuose ir puošniuose kultūros 
rūmuose. Jį pradėjo naujasis 
Telšių rajono Vykdomojo ko
miteto pirmininkas J. Rasi- 
mavičius, o rajono partinės 
organizacijos I sekretorius 
Vytautas Vengalis padarė 
nuodugnų pranešimą apie ra
jono laimėjimus pramonės, 
žemės ūkio ir kultūros srity
se. Telšiuose dabar gyvento
jų apie 23,000 žmonių. Mieste 
išaugo eilės stambių pramo
nės įmonių, neseniai atidary
ta penktoji vidurinė mokyk
la, o mokinių skaičius apie 20 
kartų viršija seniau buvusios 
vienintelės gimnazijos auklė
tinių skaičių.

Žymiai pasikeitė Telšių iš
vaizda, iškilus daugeliui dau
giaaukščių namų. Nors šių 
metų vasara buvo nepalanki, 
o ir ruduo blogas, tačiau 
derlius geras, žymiai pralen
kiąs buržuazinių laikų geriau
sių metų derlius.

LKP Centro komiteto var
du sveikino telšiškius jo na
rys J. Gabalis, kalbėjo buvęs 
vienos divizijos vadas dimisi
jos generolas majoras G. P. 
Kuliako ir kt. Teko ir man 
kiek pakalbėti, priminti 
anuos audringuosius 1944 
metus, pergyventus sunku
mus ir respublikos pakilimą 
pokario metais. Pažymėjau, 
kad visi buržuazijos pranaša
vimai ir lūkesčiai nuėjo nie
kais, o jų sukurstytoji kova 
atnešė skaudų nusivylimą ir 
dešimtis tūkstančių bergž-

Tačiau kai kurie kalbėtojai 
(ypač rašytojai A. Cakovskis 
ir J. Žukovas) pažymėjo dar 
esamus pavojus taikai, ku
riuos sudaro revanšo idėjų 
skelbėjai Vakarų Vokietijoje 

Į bei pelnais iš ginklų gamybos 
suinteresuotieji pramoniniai- 
kariniai sluoksniai, kurie ne
liauja mezgę pavojingas intri
gas. 0 kai kurie JAV genero
lai atvirai skelbia, kad JAV 
savo karine galia turi viešpa-. 
tauti pasaulyje. Kalbėtojai 
pabrėžė svarbą visų tautų ir 
šalių visuomenės atstovams 
ir toliau budėti taikos sargy
boje, demaskuoti karo truba
dūrų piktuosius kėslus, siekti 
karų pašalinimo iš žmonijos 
gyvenimo bei visuotino nusi
ginklavimo. Tos mintys buvo 
išreikštos priimtoje rezoliuci
joje.

Konferencija išrinko naują 
Tarybinį taikos gynimo komi
tetą. Jo sąstatan įėjo Tarybų 
Lietuvos Taikos gynimo ko
miteto atstovai M. Aleškevi- 
čiūtė (dainininkė) ir J. Baltu
šis, o taip pat vyskupas Povi
lionis. Nuo stačiatikų dvasiš
kuos į komitetą išrinktas 
Maskvos ir Visos Rusijos pa
triarchas Pimenas, pasakęs 
kalbą konferencijoje, kurioje 
pabrėžė, kad stačiatikių baž
nyčia ir visi tikintieji karštai 
remia taikos gynimo reikalą.

Konferencijai pasibaigus, 
mudu su Genovaite nuvyko
me į vieną sanatoriją, esančią 
netoli Maskvos, nes gydyto
jai patarė kiek pasigydyti ir 
pasilsėti.

Priimkite, mieli draugai, 
mūsų nuoširdžius sveikatos ir 
gerovės linkėjimus.
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Lietuvos žemės ūkio 
akademijai 50 metų

Lietuvos ž. ū. Akademijos centriniai rūmai Noreikiškėse.
1924 m. spalio 15 d. Dotnu

voje buvo įsteigta Žemės 
ūkio akademija. Į ją kasmet 
priimdavo po 35-80 studentų, 
o todėl iki 1941 m. Akademiją 
baigė tik apie 500 studentų.

Hitleriniai okupantai 1943 
m. Akademiją uždarė, o 1944 
m. vasarą bėgdami susprog
dino jos pastatus, didelę bib
lioteką, laboratorijas, dirbtu
ves ir visus svarbesnius na
mus.

1945 m. Akademija perkel
ta į Kauną, kur buvo daug 
daugiau patalpų.

Čia priimama žymiai dau
giau studentų, atidaryti nauji 
techniškieji fakultetai, neaki
vaizdinio mokymo skyrius, 
kvalifikacijų kėlimo ir visuo
meninių profesijų fakultetai.

1964 m. kovo mėn., Akade
mija persikėlė už Kauno - į 
specialiai pastatytą puikų 
Lietuvos Ž. ū. Akademijos 
miestelį Noreikiškėse.

Dabar Akademijoje yra šie 
penki fakultetai: 1) Agrono
mijos, 2) 7. 9. mechanizaci
jos, 3) Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos, 4) Žemės ūkio 
ekonomikos ir 5) Miškų ūkio.

Visuose fakultetuose yra 40 
katedrų, 4 mokslinės žinybi
nės laboratorijos, mokslinis 
tyrimų sektorius, dirbs 333 
dėstytojai, iš kurių 15 profe
sorių ir mokslo daktarų, 180 
docentų ir mokslo kandidatų.

Į Akademiją, dabar kas
met priimama po 675 stu
dentus ir po 550 į neakivaizdi
nį mokymo skyrių.

Pokariniame laikotarpyje 
šią aukštąją ž. ū. mokyklą 
baigė virš 10 tūkstančių įvai
rių, kvalifikuotų ž. ū. specia
listų.

Lietuvos’Ž. ū. Akademija 
turi senas ir gražias tradici
jas, joje dirbo įžymūs moksli
ninkai: pirmasis jos rektorius 
profesorius P. Matulionis, 
vėlesnis rektorius prof. M. 
Mickis, įžymus augalų selek
cininkas prof. D. Rudzinskas, 
pirmasis Lietuvoje daržovių 
selekcininkas prof. S. Nace- 
vičius, įžymus augalininkys
tės ir bitininkystės specialis
tas akademikas prof. J. Kriš
čiūnas, garsus dirvožemio ir 
agrotechnikos mokslininkas 
prof. V. Ruokis, prof. J. 
Tonkūnas ir kiti amžininkai.

Akademijos miestelio teri
torijoje buvo pastatyti dideli 
mokomieji korpusai, kuriuo
se įrengtos modernios audito
rijos, kabinetai, laboratori
jos, 450 tūkstančių tomų bi
blioteka, žemės ūkio techni
kos parkas, šeši 2,500 vietų 
bendrabučiai, septyni dideli 
gyvenamieji namai dėstyto
jams ir darbuotojams, mo
derni studentų valgykla, ren
tabilus 5,066 ha ploto moko- 
masis-bandomasis ūkis, vais
medžių ir dekoratyvinių 
augalų medelynas, didelės 
galvijų ir kiaulių fermos, pa
statytas didelis šiltnamių 
kombinatas.

Tai tik dalis Lietuvos Ž. ū. 
Akademijos kolektyvo, poka
rinio laikotarpio, atsiekimų. 
Dabar vyksta hidromelioraci
jos fakulteto mokomųjų, nau
jų korpusų statybos, vėliau 
bus statoma dar daugiau nau
jų, įvairių mokslo ir gyveni
mo reikalams skirtų namų.

Lietuvos Ž. ū. Akademijos 
studentiją, dėstytojus ir dar
buotojus laukia dar šviesesnė 
ateitis. A. Gučiūnietis

f PROF. J. PETRAITIS

Moksleivių organizacijos 
Šiauliuose į pasaulino 

karo pradžioje
(Dalyvio prisiminų žiupsnelis]

Prieš I pasaulinį karą Šiau
liuose veikė berniukų bei 
mergaičių gimnazijos ifr pro
gimnazijos (berniukų progim
nazija vadinosi miesto ketur
klase mokykla). Visoše mo
kyklose dėstomoji kalba buvo 
rusų. Tik tikyba mokiniams- 
katalikams buvo dėstoma lie
tuvių ir lenkų kalbomis. Iš
vardintose mokyklose veikė 
sekančios moksleivių organi
zacijos: 1) Mykolo archangelo 
vardo moksleivių-stačiatikų 
sąjunga; 2) moksleivių-lenkų 
sąjunga; 3) lietuvių-katalikų 
moksleivių sąjunga ‘Ateitis’, 
4) pažangiųjų moksleivių lie
tuvių draugija “Aušrinė”, 5) 
moksleivių-socialistų kuope
lė.

Mykolo Archangelo vardo 
moksleivių-stačiatikių sąjun
ga visose mokyklose veikė 
viešai; ji buvo globojama, 
palaikoma ir skatinama val
džios ir mokyklų vadovybės. 
Ji buvo labai neskaitlinga, 
nes tai buvo juodašimtiška 
organizacija. Jos nariais buvo 
policijos viršininkų vaikai. 
Net daugumos mokytojų vai
kai joje nedalyvavo. ;

Dvarininkų lenkų sūnelių 
bei dukrelių moksleivių są
junga veikė slaptai ir buvo 
labai neskaitlinga. Nors kata
likų bažnyčios aukštosios va
dovybės slaptu nurodymu 
kunigai (ypač kunigai kape
lionai - tikybos mokytojai 
mokyklose) turėjo globoti šią 
organizaciją, vienok tik ber
niukų gimnazijos kapelionas 
kun. Labanauskas neitraliai 
žiūrėjo į tą organizaciją, gi 
kanauninkas Jasinskis, kape
lionas Didžiulis ir ypač kun. 
Galdikas į tą sąjupgą žiūrėjo, ’ ' į • > * 1 .
kaipo į vien^ iš daugelio 
priemonių Lietuvai sulenkin
ti.

Skaitlingiausia moksleivių 
organizacija Šiauliuose buvo 
lietuvių katalikų moksleivių 
sąjunga “Ateitis”, kurios na
rius vadindavo “ateitinin
kais”. Narių ji turėjo daugiau 
už visas likusias 4 moksleivių 
organizacijas drauge.

Iki 1913 metų rudens ji 
turėjo dvi kuopeles: 1) ‘ateiti
ninkų’, kuriai priklausė ber
niukų ir mergaičių gimnazijų 
moksleiviai (bei moksleivės) 
ir 2) jaunųjų ‘ateitininkų’, 
kuriai priklausė berniukų ir 
mergaičių progimnazijų 
moksleiviai (bei moksleivės); 
1913 metais kuopelės pradėjo 
veikti atskirai prie kiekvie
nos gimnazijos ir progimnazi
jos. Kiekvienoje kuopelėje 
veikė sekančios sekcijos: 1) 
mokintis lietuvių kalbos, 2) 
mokintis Lietuvės istorijos, 
3) Lietuvos pažinimo, 4) 
šventojo rašto pažinimo, 5) 
visuomenininkų sekcijos.

Kuopelių visumos susirin
kimai būdavo ne rečiau vieno 
karto į metų ketvirtį, sekcijų 
- į mėnesį vieną-du kartus, 
Sekcijose ir visumos susirin
kimuose buvo skaitomi refe
ratai. Skaitlingiausios sekci
jos buvo lietuvių kalbos ir 
Lietuvos istorijos, mažiausiai 
skaitlingos - šventojo rašto 
pažinimo ir visuomenininkų.

“Ateitininkų” kuopelės glo
boje ne tik kapelionai, bet ir 
kiti kunigai. Susirinkimai 
vykdavo kapelionų bute, kle
bonijoje, ‘Blaivybės’ draugi
jos salėje. Sekcijų susirinki
muose dalyvaudavo bent vie
nas kapelionas, o visumos 
susirinkimuose - abu kapelio
nai ir kun. Galdikas. Tik 
Šiaulių klebonas kanauninkas 

‘ Jasinskisneidavo į ‘‘ateitinin
kų” susirinkimus: jis sakė, 
kad kunigai turi būti lygūs 
visiems parapijoniams ir ne
dalyvauti politiniame gyveni
me.

Profesorius Juozas Petraitis

Kaipo veiklesnius “ateitini- 
ninkus” prisimenu Augį, Gri- 
giškytę, Kumpį, Lipštą, Mic
kevičiūtę, Milašių, Rama
nauską, Talmantą, Šarauską, 
Vachergaitę, Vachergą, Va- 
lančiuną. . .

“Ateitininkų” organizacija 
buvo nelegali ir veikė slaptai. 
Ją persekiojo ne tik mokyklų 
vadovybės, bet ir policija 
(mažiausia bausmė už dalyva
vimą nelegaliose organizaci
jose - buvo pašalinimas iš 
mokyklos), o ypač gimnazijos 
mokytojas Volodka: jis gaudė 
einančius iš ‘ateitininkų’ ir 
‘aušrininkų’ susirinkimų mo
kinius ir vedė pas inspekto
rių, reikalaudamas nubausti. 
Tas pats Volodka 1920-1926 
metais buvo Švietimo minis
terijos departamento direk
toriumi ir šalino iš tarnybos 
pažangius mokytojus, kurie 
nėjo pas kunigus į susirinki
mus.

Didelį smūgį Lietuvos 
"ateitininkams” sudavė stu
dentas Antanas Grigiškis. 
Geras organizatorius, gabus, 
gerai išsilavinęs. A. Grigiškis 
buvo “ateitininkų” pirminin
kas. Bet vieną gražią dieną 
A. Grigiškis išstojo iš “ateiti
ninkų” ir perėjo prie “aušri
ninkų“. Tas, kaip žaibas, 
trenkė į Lietuvos ateitininkų 
organizaciją. Iš jos pradėjo 
bėgti moksleiviai: vieni jų 
tapo “aušrininkais”, kiti - liko 
neitraliais.

Įstojęs į Šiaulių berniukų 
progimnazijos II klasę 1912 
metų rudenį, klases draugo - 
Lipšto aš buvau įtrauktas į 
jaunesniųjų “ateitininkų“ 
kuopelę. Būdamas III klasė
je, 1913-1914 mokslo metų 
viduryje aš pasitraukiau iš 
“ateitininkų” ir įstojau į “auš
rininkų“ kuopelę. Kaip iš 
“ateitininko” aš tapau “aušri
ninku” savo laiku plačiai ap
rašiau spaudoje straipsnyje 
“kaip atsisveikinau su ponu 
dievu”.

Nelegali pažangiųjų moks
leivių lietuvių draugija “Auš
rinė” savo vardą gavo nuo 
pažangaus žurnalo “Aušri
nė”. Ją persekiojo ne tik 
policija bei mokyklų vadovy
bė (ypač mokytojas Volodka), 
bet ir kapelionai bei kiti 
kunigai. Per vietos kunigus 
kapelionai veikė į mokinių 
“aušrininkų” tėvus. Vietos 
kunigų diriguojami, tėvai ne- 
beleisdavo mokintis vaiko, 
kuris nesutikdavo nutraukti 
ryšių su “aušrininkais”. Prieš 
tokį tėvų ultimatumą nedaug 
kas atsispirdavo, o mūsų 
“aušrininką” Gylį tokiu būdu 
net kunigu padarė.

Iki 1914 metų pradžios 
Šiauliuose veikė tik viena 
“aušrininkų” kuopelė, kurios 
nariais pagrinde buvo berniu
kų gimnazijos mokiniai ir ke
lios mergaičių gimnazijos mo
kinės. 1914 metų pradžioje 
progimnazijos mokinio Juozo 
Murkos (žymaus kalbininko 
Murkos brolio) pastangomis 
su organizuota jaunųjų “auš
rininkų” kuopelė, į kurią įsto

jo kelios mergaičių progimna
zijos ir keliolika berniukų 
progimnazijos mokinių, - 
dauguma pasitraukusių iš 
“ateitininkų”.

Pagrindinis kuopelės tiks
las buvo mokintis tokių daly
kų, kurių mokykloje nedėstė, 
ir susidaryti pasaulėžiūrą. 
Darbas vyko sekcijomis. Sek
cijos buvo tokios pat, kaip ir 
pąs “ateitininkus”, tik vieton 
sekcijos šventojo rašto paži
nimo pas; jaunuosius (“aušri
ninkus“ buvo gamtininkų 
sekcija. Sekcijoms vadovavo 
vyresnių klasių mokiniai.

Ir visuotinuose susirinki
muose ir sekcijose buvo skai
tomos ir aptariamos Rusijos 
Valstybes Dūmos deputatų, 
kalbos, kurių cenzūra neleido 
spausdinti. Kuopelių nariai 
ruošdavo pranešimus, ku
riuose skaitydavo kuopelės 
visumos arba sekcijų susirin
kimuose. Pamenu: buvo pra
nešimai apie Donelaitį. Ku
dirką, Maironį, Vydūną, Žal
girio mūšį, lenkų-lietuvių 
uniją, baudžiavos panaikini
mą; politines sroves lietuviš
koje visuomenėje, klasių ko
vą, monarchiją ir respubliką, 
karų priežastį ir kt. Praneši
mus skaitė: Brašiškis, Grigiš
kis, Janonis, Mėlynakė, Mur

KRISLAI IŠ LIETUVOS
(Laiškas iš Vilniaus)

1. Džiūgauja Žemaičių žemė
Kilnias džiaugsmo dienas 

pergyvena Žemaitija. Iš kai
mo į kaimą, iš miesto į miestą 
ritasi švenčių ir iškilmių dide
lio džiaugsmo bangos ryšium 
su Žemaičių krašto išvadavi
mo 30-mečiu. Išvadavimo 
šventes jau atšventė Vilnija, 
Aukštaitija, Dzūkija, Suval
kija, kurias Raudonoji Armi
ja išvadavo 1944 m. liepos- 
rugpiūčio mėnesiais. Bet tada 
frontas sustojo ant vietos ties 
Žemaitijos sienomis. Reikėjo 
laiko ir persitvarkymo toli
mesniam Raudonosios Armi
jos puolimui prieš dar gana 
pajėgią hitlerinę kariauną.

Puolimas prasidėjo spalio 5 
d. Pergalingo žygio išdavoje 
jau spalio 8 d. išvaduota 
Žemaitijos sostinė Telšiai, 
Mažeikiai, Šilalė, o netrukus 
ir Plungė, Seda, Kretinga, 
Kelmė, Tauragė, Jurbarkas, 
Palanga, Skuodas. Vėliau 
laisvės saulė nušvito Šilutei, 
Pagėgiams ir kitiems Klaipė
dos krašto miestams ir kai
mams, atplėštiems nuo Lie
tuvos hitleriniu smurtu 1939 
metais. Tik pati Klaipėda dar 
buvo hitlerininkų rankose ligi 
1945 m. sausio 28 d., kada 
Tarybų Lietuvos vėliava pa
kilo ir viršum Lietuvos uosta
miesčio.

Žymėtina tai, kad iš Lietu
vos, kuri viena pirmųjų buvo 
klastingai užpulta hitlerinin
kų, prasidėjo Raudonosios 
Armijos žygis į pačią Vokieti
ją, kurs baigėsi didinga per
gale ir hitlerinio reicho visiš
ku sutriuškinimu.

Suprantamas išvaduotosios 
Žemaitijos ir visos Lietuvos 
džiaugsmas. Tai buvo 
džiaugsmas dėl tautos gyvy
bės išgelbėjimo, džiaugsmas 
dėl didžių laimėjimų visose 
srityse.

2. Atsirado darbininkų 
“draugas”. . .

Ne taip seniai klerikališka- 
sis “Dnaugas” sumanė kroko
dilo ašaromis pažliumbti dėl 
Lietuvos darbininkų reikalų. 
Labiausiai nepatinka dvasiš
kiems prunskeliams, kad mū
sų darbininkai nestreikuoja. 
Atrodo, kad tų “Tėvelių” at
mintis visai išpendėjusi, jei 
jie gali vaizduoti buržuazijos 
valdytąją Lietuvą kažkokiu 
darbininkų “rojumi“, net 
“laisvės” šalimi. Kur gi didž
turčiams klebonėliams ir ki
tiems bažnytiniams dignito
riams žinoti kokioje beteisėje 
ir skurdžioje būklėje gyveno

ka, Pelėdžiūtė, Petraitis, 
Pranculis, Rekašius, Sondec
kis ir kiti. “Aušrininkų” kuo
pelės visumos susirinkimai 
vykdavo “Varpo” draugijos 
salėje, S. Brašiškio bute; sek
cijų susirinkimai - mokinių 
butuose, - kiekvieną kartą 
kitame.

Šiaulių miesto moksleivių- 
socialistų kuopelė buvo ne
skaitlinga: greta keliolikos 
lietuvių - “aušrininkų” čia 
dalyvavo 3-4 moksleiviai žy
dų tautybės ir pora rusų. 4š 
jaunųjų “aušrininkų” čia da
lyvavome tik mudu su Mur
ka. Moksleivių - “aušrininkų” 
organizacija turėjo aiškius, 
neginčijamus vadus - Brašiš- 
kį, Janonį, Rėkašių - visi 
marksistai. Miesto mokslei
vių-socialistų kuopelėje buvo 
aiškios dvi srovės: 1) Brašiš
kio bei Janonio vadovaujami 
marksistai ir 2) Blocho vado
vaujami narodnikai (liaudi
ninkai). Kuopelės susirinki
muose vykdavo ideologiniai 
ginčai tarp marksistų ir na
rodnikų. Diskusijos vykdavo 
po pranešimų. Pranešimų te
mos buvo įvairios, pavyz-* 
džiui: tautinis klausimas Ru
sijoje, politinės srovės Rusi
jos valstybinėje dienoje ir jų 
siekimai, individualus terro- 
ras ir kiti.

anais laikais Lietuvos darbi
ninkai. Kaip daug jų buvo 
verčiami už menkiausią atly
ginimą dirbti ilgiausias valan
das ir menkiausį atlyginimą. 
Ir dar jie turėjo dėkoti šeimi
ninkui, kad turi darbo, nes” 
dešimtys tūkstančių miestuo
se, o šimtai tūkstančių kai
muose slankiojo be darbo. 
Negi dėl “laimingo gyveni
mo” tie tūkstančiai ir dešim
tys tūkstančių darbininkų ir 
darbo valstiečių kasmet emi
gravo į tolimas šalis arba 
vyko berniauti į kaimyninius 
kraštus.

Trumpa atmintis pas šven- 
tikius ir dėl streikų. Lietuvos 
darbininkai neužmiršo, kad 
tiek krikščionių, tiek tauti
ninkų bei kitokios buržuazi
nės valdžios Lietuvoje sutik
davo streikininkus policinin
kų “bananais”, raitosios poli
cijos žirgų kanopomis ir kar
dais, o dažnai ir kulkomis. 
Prakrapštykite nusenusias 
smegenėles arba pasklaidyki- 
te senus laikraščius, gal prisi
minsite, kaip skurdo darbi
ninkai ir kaip turtus iš jų 
prakaito krovėsi jūsų liaupsi
namieji ponai fabrikantai ir 
dvarininkai.

3. T. Lietuvos delegacija 
TSRS Taikos gynėjų 

konferencijoj.
Į Maskvą išvyko Tarybų 

Lietuvos respublikinio Tai
kos gynimo komiteto delega
cija dalyvauti Visasąjunginė
je Taikos gynėjų konferenci
joje, kurios sušaukimas pri
taikytas Taikos gynimo judė
jimo 25 metų sukaktuvėms. 
Delegaciją sudaro: Operos 
dainininkė M. Aleškevičiūtė, 
rašytojas J. Baltušis (Res
publikinio komiteto pirminin
kas), P. Dobrovolskis (pirmi
ninko pavaduotojas), L. Pa
kery tė (sekretorė), rašytojas 
J. Paleckis, Vilniaus grąžtų 
gamyklos tekintojas M. Pa
lionis ir Rokiškio rajono Leni
no vardo kolūkio vyresnioji 
zootechnikė P. Šablevičiūtė. 
Konferencijoje bus aptarti 
svarbiausi taikos gynimo 
klausimai, o taip pat renka
mas komitetas ir kiti valdo
mieji organai. Numatoma, 
kad konferencijoje dalyvaus 
socialistinių šalių Taikos gy
nėjų organizacijų, o taip bat 
Pasaulinio Taikos gynimo ta
rybos atstovai.

J. Paliukohis
Vilnius, »•
1974.X.7
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Mildred Edelman
for U.S. Senator

Carol Twigg 
for Lt. Governor

Jošė Alstorucci
for Governor 1

for a fighting people’s program. Tell theCommunist candidates stand
Watergaters, corrupters and crooks in the Democratic, Republican, Lib
eral and Conservative parties that you want a real change.
Communist candidates make sure that the voice of the poor and oppres
sed, the elderly and the worker is heard.
The Communist Party candidates believe that people have the right to 
earn, learn and live and propose to:

• Roll back prices and rents
• End speed-up on the job and fight for safer working conditions
• Make racist practices illegal and punishable by law
• Prosecute and convict Nixon—have new elections
e Expand trade with the Soviet Union and all Socialist countries, 

thus creating thousands of jobs while reducing the threat of war
• Slash the military budget, which would reduce inflation and free 

funds for housing, schools, day care, health care and mass transit
• Fight for Independence for Puerto Rico—cease all military opera

tions there
The Communist candidates stand for much more. They see 

socialism as the solution that can completely meet the needs of the 
people.

Tarybų Lietuvoje
Kyla modernus paukštynas
Panevėžys. Įpiečiau Pane

vėžio kyla Pabaltijo zoninės 
paukštininkystės bandymų 
stoties Staniūnų eksperimen
tinio ūkio paukštynas. De
šimtyje paukštidžių jau mon
tuojami įrengimai, o dvylikai 
- klojami pamatai, renčiamos 
sienos.

Paukštynas turės 50 paukš
tidžių. Jis aprūpins ūkius 
veisliniais kiaušiniais ir viš
čiukais. O miesto gyvento
jams kasmet parduos po 4 
milijonus kiaušinių bei 1,400 
centnerių vištienos.

Paukštyne bus atliekamas 
platus mokslinis tiriamasis 
darbas, išvedamos ir gerina
mos vištų veislės.

Tapęs paukščių augintojų 
miesteliu, visiškai pasikeis 
Velžio kaimas. Čia iškils šiuo- 

‘ laikiniai, su visais patogu
mais gyvenamieji namai, bus 
pastatytas prekybos centras, 
aštuonmetė mokykla, klubas, 
vaikų darželis.

Technikumų miesteliai
Rietavas. Statybininkai už

baigė pirmąjį mūsų respubli
kos kaime uždarą plaukymo 
baseiną. Tai - dovana Rietavo 
tarybiniam ūkiui-techniku- 
mui. Viena seniausių Lietu
voje žemės ūkio mokyklų jau 
prieš kurį laiką persikėlė į 

’>naujus rūmus. Čia iškilo mo- 
;.’’komasis korpusas, bendrabu- 
Žtis, valgykla, sporto ir aktų 

salės. Įrengus šiais mokslo 
metais dirbtuvių ir laborato
rijų korpusą, kompleksas bus 

: visiškai užbaigtas. '
; • Naujuose miesteliuose at1 
:. švęs įkurtuves Alantos, ir 
•i Tytuvėnų tarybiniai ūkiai- 
: technikumai. Technikumų 
• ; miesteliai pradėti statyti 

dauguose ir Kudirkos Nau-
•; miestyje.

Nauja autobusų stotis
Šalčininkai. Auga ir gražė- 

f ja rajono centras. Gegužės 
* Pirmosios gatvė pasipuošė 

pastatu iš betono ir stiklo - 
naująja autobusų stotimi. Čia 

, yra erdvi laukiamoji salė, 
motinos ir vaiko kambarys, 

> -bagažo saugojimo kamera ir 
kitos patalpos.

SLASH PRICES — END CORRUPTION 
FIGHT RACISM

SUPPORT COMMUNIST CANDIDATES!

KELIONĖ I EXPO ‘74, 
SPOKANE, WASH.

(Tęsinys iš praeito num.]

Milijonas “dainų”
Vilnius. Elektrotechnikos 

gamykloje “Elfą” pagamintas 
milijoninis magnetofonas.

1958 metais įmonės specia
listų laboratorijose gimė pir
masis lietuviškas magnėtofo- 
nas “Elfa-10”. Po ilgų ieškoji
mų konstruktoriai sukūrė 
magnetolą “Neringa”, susi
laukusią gerų atsiliepimų. Po 
to sekė “Aidas”. Tačiau il
giausias konstrukcinių ieš
kojimų kelias buvo, kuriant 
magnetofoną “Daina”.

Milijoninis magnetofonas - 
tai savotiška darbo šventė jo 
kūrėjams ir gamintojams.

Originalus muziejus
Nida. Ten, kur Brolių gat

vė atsiremia į Kuršių marias, 
gaudžia buldozeriai ir ekska- 
vatoriai: tvirtinama marių 
krantinė, ruošiama aikštelė, 
iš kurios atsivers plati pano
rama į didžiąsias Nidos ko
pas, į Tylos slėnį.

O greta tarsi prisiglaudusi 
prie marių - graži žvejo sody
ba: mėlyna ir ruda spalvomis 
nudažytas namas, papuoštas 
baltomis vėjalentėmis ir bal
tais lėkiais. Kieme - trys 
žvejų barkasai su senovinė
mis burėmis ir tinklais. Namo 
pakraigėse sukabinti įvairūs 
ūkiški daiktai.

Tai - Žvejo buities muzie
jus, neseniai atidarytas Nido
je.

Eksponatai, primenantys 
fašistinę okupaciją

Raseiniai. Įdomių ekspona
tų sukaupta Raseinių visuo
meniniame muziejuje. Štai 
paprasta rašomoji mašinėlė - 
juodas išklibęs “Remingto- 
nas”. Tačiau vokiečiams oku
pantams ji buvo baisesnė už 
patranką -1942 metų pavasa
rį Raseinių apskrityje plačiai 
plito pogrindininkų ir parti
zanų atsišaukimai, kuriems 
spausdinti ilgainiui buvo su
kurta pogrindinė spaustuvė 
“Kerštas”.

Nemažiau įdomi paprasto 
rakto didelėms veržlėms at
sukti istorija. Ir jis, dar me
tams nepraėjus nuo okupantų 
antplūdžio, pridarė fašistams

Pasibaigė filmas 4 vai. p. p. 
Išėjom laukan, diena graži, 
saulė. O kur kitur eiti? Pasu
kom į Amerikos (JAV) pavil
joną.

Aikštelė švari. Pastatąs 
aukštesnis negu kitų paviljo
nų. Ant priekinės sienos di
delėmis raidėmis obalsis: 
“Žmogus priklauso žemei, o 
ne žemė priklauso žmogui”. 
Kas tokį obalsį sugalvojo ir 
ten uždėjo, turi gerą galvą. 
Tikras žmogus. Kiekvienas 
protingas žmogus gali tokį 
obalsį suprasti ir iŠ jo daug 
pasimokyti. ■ ■

Einant arčiau, pirmas pa
viljono vaizdas prie įėjimo, 
tai didėlė : krūva sulaužytų 
dviračių, stalų^krėslų ir rašo
mųjų deskų. Kodėl toks lau
žynas sulaužytų; daiktų? Ar 
tai todėl, kad Amerika visko 
per daug tūrii? Ar tai todėl, 
kad amerikiečiai neatsargūs, 
sulaužo, bet nebemoka patai
syti? Būtų; gūrai, kad būtų 
paaiškinimas, ką Šis laūžas 
reiškia. Jo nėra. ’\

Keli žingsniai toliau, Vėl 
didelis laužyiiUs: praustynės, 
sinkos, vamzdžiai, ir per vi
sus vanduo tėka, ne tik teka, 
bet versme verčiasi. Ir tas 
visas vanduo pravedamas į 
kanalėlį, nubėga kur tai į 
žemumas. . . Ir vėl kyla klau
simas, kodėl šie visi vamz
džiai atsukti? Ar jie išsidėvė- 
ję-nepataisomi, leidžia tiek 
daug vandens' nutekėti be
reikalingai? Ar tai, kad Ame
rikoje tiek daug vandens? Ar 
tai nėra kas tuo viskuo rūpi
nasi? O paaiškinimo nėra.

Tas nupuldė mūsų ūpą, 
pagalvojus,; kad mes esam 
šios šalies piliečiais ir velija
me jai visame kame gero. Ka 
mes čia galime daryti?, Ne 
tvarka čia, netvarka kitur, 
visur. . c j ■

Nuliūdę biriam toliau. Ir vėl 
f praeinam tą priekinę aukštą 
s sieną, ant kurios tas riėpa- 
, prastas obalsis^ kad “Žmogus 
priklauso žemėi, b ne žemė 

* > priklauso žmogui”. Pasi-
muno” valstybinio žirgyno • dziaugėm, kad tai labai prO- 
raiteliai ir jų žirgai. Iš Psko- (tingai pasakyta. . .
vo neseniai sugrįžo ūkio vy- \ įeiname į didėlį pastątą. 
resnysis zootechnikas Stasys ■ ^an ,nema^a\ publikos sėdi. 
Bertašius, vadovavęs Tarybų , Priėjom arčiau,ir priklausėm, 
Lietuvos komandai sąjungi-pas ^a ^ŪS, *r ^ia 
nėse žirgų ištvermingumo laukiama? Jaūria mergytė, 
bandymų varžybose. Sporto kuri ten darbuojasi palaikyti 
meistras Alfonsas Dapkus j 
gynė Lietuvos garbę konkur
sinio jojimo varžybose Veng
rijoje. Sąjunginėms žirginio 
sporto varžyboms Alma Ato- 
je ruošiasi jojikai Kęstutis 
Armonas, Kazimieras Vaiva
da, Jonas Lukošius. Nemu- 
niečiai raiteliai taip pat daly
vaus respublikinėse varžybo
se Šiauliuose ir Šilgaliuose.

/

rimtų nemalonumų. 1942 m. 
pavasarį, partizanams atsu
kus geležinkelio bėgius Lydu- 
vėnų-Tytuvėnų ruože, nuo 
pylimo nusirito pirmasis prie
šo ešelonas. Statistika skel
bia: iki okupantų išvijimo 
“Keršytojo” būrys nuvertė 
nuo bėgių 34 ešelbhUš,’‘ su
sprogdino 21'garvežį, sunai
kino 221 vagoną, iš jų 57 - su 
priešo kareiviąįs, vykstan
čiais į frontą.

Ant žirgų skrajūnų
Šilutė. Plačiai garsėja “Ne

muno” ’ 

vo neseniai sugrįžo ūkio vy

■'M
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Yasir Arafat 
Palestiniečių ' Išsilaisvinimo 

Organizacijos vadas 1 ’
Rabat, Morocco. - Arabų 

valstybių vadų suvažiavimas 
vieningai pasisakė už steigi
mą Palestinos valstybės ir už 
jos nepriklausomybę. Buvo 
manyta, kad Jordano kara
lius Hussein tam sumanymui 
priešinsis, bet suvažiavime ir 
jis balsavo už. Tai skaitoma 
labai svarbiu žingsniu linkui 
pilnos arabų pašaulib vieny
bės jo santykiuose su Izrae
liu. '4r

LAISVĖ

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ANGELA DAVIS 
NEGAUNA DARBO

San Francisco, Calif. - Žy
mioji veikėja Angela Davis 
kreipėsi į San Francisco 
State University, kaipo bu
vusi filosofijos dėstytoja pra
šydama darbo. Kaip žinia, 
Angela Davis 1970 metais 
buvo atleista iš darbo ųž tai, 
kad ji pasisakė ęsantiKpmu- 
nistų Partijos narė. Dabar šio 
universiteto Socialinių Moks
lų vedėjas Mr. Pentony jos 
aplikaciją atmetė, pareikšda
mas, kad jai mokykloje darbo 
nėra. ' jfUff h f "f f ■

Tai juk Jbįriurį politinė dis
kriminacija. \ : i
GINČIJASI, KAS 
nežudė KKisirv v■>; >■

Troj’ės, Ptancūzija. -1967 
metais \ btfvo išfeista Jtffyga 
“The
kurioje ’bUVd'tM£iama,kad 
Kristų prieš ?dū tūkstaričilis 
metų nužūdėMniėhai; b lie 
žydai Jos autorius yraūd W 
katas Jacqries, Išorrii. Dabar 
kunigas Narites parašė kny
gos apžvalgą, .kurioje jis jos 
autorių išvadino parsidavėliu 
žydams. Mr. Isorni įsižeidė ir 
kunigą patraukė teisman. Jis 
sako, kad kunigas propaguo
ja pogromus prieš žydus.

Teisėjas pareiškė, kad jis 
savo nuosprendį paskelbs 
gruodžio 10 d,' 

tvarką, susodyti svečius, at
sako, kad čia duodamos infor
macijos apie filmą, kuris bus 
rodomas.

Neilgai laukus, pasirodo 
jaunas vyrukas priekyje, 
gražiai nuaugęs, linksmas, 
kalbus, draugiškas, svečių 
priėmėjas.

Pasveikino sėdinčius su 
“good afternoon”.

Nieko svarbaus nebeturė
damas pasakyti, pradėjo už
klausti, kiek svečių randasi 
atsilankiusių iš Kalifornijos 
valstijos, iš Oregon, ir kitų 
artimų valstijų? Kaliforniečių 
atsiliepė gana daug, kaimyni
nės Oregon valstijos tik kele
tas. . . . Laukėm, ar ne už
klaus, ir kiek svečių yra iš 
Floridos, bet neužRlausė.

Pradėjo aiškinti, kad bus 
rodomas filmas apie šalies 
grožį, gamtą, ir apie poluciją- 
užteršimą oro, žemės ir van
dens, kuomi atsižymi žmo
gus/. . . Visi liūdnai klauso- 
si. . . •

Tiesa, tiesa, bet kas tam 
kaltas? Nė vienas tos kaltės 
ant savęs nebeimtų. . .

Sueiname į kitą didelį kam
barį ir susiedame. Visos švie
sos užgęsta. Tuo pat momen
tu, su nepaprastu trenksmu 
ir vargonų užesiu, atsivėrė 
didelė panorama, kurios vi
duryje randamės mes. Mato
mai, kinas taip išvystytas, 
kad filmas rodomas ne tik 
priekyje, o ir aplinkui sėdin
čius.

Amerikos filmas buvo toks, 
kaip ir Tarybų Sąjungos. Ro
dė gamtovaizdžius, šalies 
grožį, kalnus, miškus, derlin
gus laikus, ežerus, upes ir 
riet sodus. Rodė kas buvo ir 
ko jau nebėra, o nebėra to
dėl, kad poliucija-užteršimas 
oro, vandens ir žemės suža
lojo.

Rodė, kiek autoftiašinos, 
motorcikliai padaro dūmų, o 
jų pilnos gatvės, pilni kiemai, 
pilni keliai. Greitkeliai ir bul
varai prisikimšę. . . Jauties, 
kad kur nors ir tu tarp jų 
randiesi. . ». O, kaip nejauku! 
Ieškai kaltininko, bet jį nega
li surasti, nes ir tu ten sėdi 
automašinoje, ir tu ten skubi, 
ir tu gamini tuos mirtinus 
dūmus.

J. P. Mileris, 
(Bus daugiau.)

UŽ MAISTO STOKĄ 
KALTA PREZIDENTO 
NIXONO VADOVAUJAMA 
VYRIAUSYBĖ

Washingtonas. - Nacionali
nė Farmerių Unija išleido 
labai svarbų pareiškimą dėl 
pasireiškusios maisto stokos 
Jungtinėse Valstijose ir visa
me pasaulyje. Ji smerkia ir 
kaltina Amerikos vyriausy
bės politiką per pirmuosius 
penkerius metus po Nixono 
išrinkimo prezidentu.

Unija nurodo, kad mūsų 
vyriausybė per tuos penke
rius metus išmokėjo farme- 
riams daugiau kaip keturis 
bilijonus dolerių subsidijomis 
farmeriams, kad jie augintų 
kuo mažiausia kviečių, kuku
rūzų, avižų ir kitų grūdinių 
javų. Tokios beprotiškos poli- 
tijkos rezultatai tragiški.
POPIEŽIUS GĖRINASI 
PASAULIO ŽYDAMS

Vatikanas. - Popiežius Po
vilas VI sudarė specialią ko
misiją gerinimui santykių 
tarp katalikų ir žydų. Jau nuo 
praeitų metų eina metiniai 
pasitarimai tarp žydų ir kata
likų organizacijų. Šiame sąjū
dyje veikliausios yra Ameri- 
■kos žydų organizacijos. Suda- 
rymąs pastovios komisijos 
Vatikane parodo, kad Popie
žius šiam judėjimui priduoda 
daug svarbos.
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MIRĖ ŽYMUS TARYBINIS SMUIKININKAS

The Now York Times/M«W Uebowtti

David Oistrakh

Amsterdamas. - Spalio 24 
d. čionai nuo širdies smūgio 
mirė pasaulinio garso Tarybų 
Sąjungos smuikininkas David 
Oistrakh. Su juo buvo ir jo 
žmona. Ji sakė velionio palai
kus vešianti Tarybų Sąjun- 
gon palaidojimui.

Velionis buvo žydų kilmės, 
gimęs Ukrainoje.

David Oistrakh buvo tiktai 
65 metų amžiaus. Jis čia 
koncertavo nuo spalio 7 die
nos. Jo mirtis didelis nuosto
lis pasaulinei muzikai.

PASAULIO JURISTAI 
pasmerkė Čilės 
REŽIMĄ

Geneva. - Tarptautinė Ju
ristų Komisija pasmerkė Či
lėje pravestą militaristų fa
šistinį perversmą ir įvedimą 
negirdėto teroro prieš režimo 
oponentus. Pareiškime nuro
doma, kad Čilėje tebeina ma
siniai areštai ir nekaltų žmo
nių kalinimai.

Komisija turi skyrius 50 
kraštų. Komisijoje amerikie
čiams advokatams atstovauja 
niujorkietis adv. Eli Whitney 
Debevoise.

AMERIKOS 
BRANDUOLINIAI 
GINKLAI JAPONIJAI!

Tokyo. - Japonijos kairioji 
opozicija puola valdžią, kad 
su jos sutikimu, aišku, Jung
tinių Amerikos Valstijų laibai 
su branduoliniais ginklais 
plaukioja Japonijos vandeny
se. Valdžios kritikai remiasi 
Amerikos admirolo Gene R. 
LaRocque liudijimu Ameri
kos kongresiniame komitete. 
Admirolas pareiškė, kad 
Amerikos kariniai laivai su 
branduoliniais ginklais seniai 
plaukioja Japonijos vandeny
se.

Mūsų kariniai laivai tą patį 
daro ir kitų kraštų vandeny
se.

Seoul. - DiktatoriusThieu 
sako, kad visos politinės gru
pės, kurios priešingos jam, 
yra komunistų įtakoje. Mat, 
jo režimui opozicija kasdien 
stiprėja.

MARTIN L. KINGO 
UŽMUŠĖJAS 
REIKALAUJA 
NAUJO TEISMO

Memphis, Tenn. - James 
Earl Ray,kuris anąmet prisi
pažino užmušęs juodųjų žmo
nių vadą Martin Luther 
King, reikalauja naujo teis
mo. Jis sako, kad jis buvo jo 
advokatų įkalbėtas ir val
džios prokuroro priverstas 
prisipažinti kaltu, kad iš
vengtų mirties bausmės. Da
bar jis tą prisipažinimą atšau
kia ir reikalauja, kad būtų 
teisiamas iš naujo.
NAUJAS SPECIALUS 
PROKURORAS

Washingtonas. - Vietoje re
zignavusio Leono Jaworskio, 
specialiu prokuroru paskirtas 
jo padėjėjas Henry S. Ruth, 
Jr. Jis yra demokratas.

ARABŲ VADAI UŽ 
PALESTINOS VALSTYBĘ

Rabat, Morocco. - Arabiš
kų kraštų užsienio reikalų 
ministrų susirinkimas nutarė 
kovoti už įsteigimą Palesti
niečių valstybės tarp Jordano 
ir Izraelio, vakarinėje Jorda
no upės pusėje. Tai žemės, 
kurias dabar turi Izraelis 
okupavęs ir griežtai priešin
gas tokios valstybės įsteigi
mui. Jordanas taip pat prie
šingas, nes visas šias žemes 
jis savinasi.

Toks arabų vadų pasisaky
mas, sakoma, “sukietins” Iz
raelio nusistatymą iš šių že
mių nesikraustyti.
LENKIJOS 
ANGLIAKASIAMS 
PAKELTOS ALGOS

Varšuva. - Lenkijos valdžia 
pakėlė algas visiems šalies 
angliakasiams, kurių yra 
350,000. Iki šiol kasėjai į 
dieną uždirbdavo apie $10. 
Dabar gaus nuo $11 iki $12. 
Angliakasių darbas sunkus ir 
pavojingas. Manoma, kad 
jiems pakėlimas algų padarys 
darbą patrauklesniu jau-;, 
niems žmonėms juo užsiimti. *

Nicosia. - Kipro valdžia 
kaltina turkus sulaužyme pa
liaubų.

ŽMOGUS 4 MILIJONŲ 
METŲ AMŽIAUS!

Addis Ababa. - Etiopijoje 
rastas žmogaus liekanos, ku
rios, antropologistų suprati
mu, yra tarp trijų ir keturių 
milijonų metų amžiaus. Taip 
skelbia bendra amerikiečių, 
prancūzų ir etiopiečių ekspe
dicija. Radinys laikomas di
džiausios mokslinės reikšmės 
nustatymui žmogaus amžiaus 
žemėje.

MASKVA LAIMĖJO 
PRIEŠ LOS ANGELES

1880 metų pasaulinė vasa
rinė sporto olimpiada bus 
laikoma Maskvoje. Varžybos 
ėjo tarp Maskvos ir mūsų Los 
Angeles. Los Angeles miesto 
vadovybė dėjo didžiausias 
pastangas laimėti. Bet olim
piados vadovybė nutarė tą 
garbę atiduoti Maskvai.

Bet žieminė sporto olimpia
da atiteko New Yorko valsti
jos Placid ežerui.

1,000 AMERIKIEČIŲ 
BE DARBO
.... Iš Pietų Vietnamo praneša
ma, kad ten įvairios ameriki
nės firmos išmetė iš darbo 
1,000 amerikiečių darbinin
kų. Jie, žinoma, turės sugrįž
ti į Ameriką ir stoti į bedar
bių armiją.

Madridas. - Ispanijos du 
tūkstančiai gydytojų buvo 
sustreikavę prieš valdžios pa
tvarkymą, kad kiekvienas 
gydytojas turi turėti policijos 
paliudijimą arba įgaliojimą. . 
Valdžia buvo priversta nusi
leisti. Gydytoji laimėjo.
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St. Petersburg, Fla.
Spalic|&^| LSC klubo salė

je LLD 45 kp. turėjo mėnesi
nį susirinkimą.

Jį pradėjo kuopos pirminin
kas J. Mileris. Toliau susirin
kimą vedė Paulina Blaškienė. 
Sekė valdybos raportas. 
Pirm. J. Mileris pranešė, kad 
valdybos posėdyje buvo iš
keltas klausimas, kad reikia 
suruošti pagerbimą seniausio 
amžiaus klubo bei kuopos 
nariams.*§ ? j '

Šis reikalūs palikta valdy
bai sutvarkyti.

Finari^jj raportą pateikė T. 
Lukien&?K parengimų rapor
tą davįripi Alekna ir P. 
Mockapętris. ,

Visi Raportai buvo priimti.
Buvo^iškeltas “Laisvės” va

jaus klausimas. Susirinkimas 
vajų apdisfcusavo ir paskyrė į 
(‘Laisves4* fondą $400. Povilas 
Alekna jau keletas metų dir
ba “Laisvės” vajininku. Suti
ko dirbti ir šiame vajuje. 
Povilas sakė, kad vajus gerai 
pavyktų, tai reikia visų tal
kos.

Dainos Mylėtojų choro mo
kytoja Adelė Pakalniškienė 
pranešė, kad mūsų choras 
pakviestas į Miamio pažangių 
lietuvių rengiamą koncertą 
lapkričio 3 dieną. Sakė, kad 
viskas sutvarkyta, autobusas 
paimtas ir jau visas užpildy
tas. Su choru vyksta ir akom- 
ponistas Walteris Žukas.
? A1. Aleknienė pranešė, kad 
lapkričio 2 d. LSC salėje 
įvyks įžymios Lietuvos poe
tės (mirusios) Salomėjos Nė
ris 70-to gimtadienio paminė
jimas. Programa bus įvairi: 
kalbos, eilėraščiai ir daina. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Taipgi pranešė, kad miręs 
kuopos narys Stasys Vaitelis 
savo testamente paliko 45 
kuopai virš $500.
; Susirinkimą pabaigus šei- 
nąininkės pateikė pietus.

Marijona Lideikienė per 
eilę metų dainavo Dainos My
lėtojų chore. Bet dėl susiklos
čiusių gyvenimo aplinkybių,

turėjo jį palikti. Tačiau ji 
nepamiršta choro. Šiame po
būvyje ji pavaišino choristus 
pietais.

Visų vardu ačiū Marijonai.
Taipgi pobūvyje buvo sve

čių iš Palmer, Mass., Richar
das ir Irena Januliai, Helenos 
Šarkiūnienės sūnus ir marti. 
Richardas buvo pakviestas 
pakalbėti. Jis pasveikino St. 
Petersburgo pažangius lietu
vius, linkėjo visiems geros 
sveikatos ir sėkmės veikloje.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras padainavo keletą liau
dies dainelių. Vadovavo Ade
lė Pakalniškienė.

Po to sekė muzika ir šokiai 
iki vėlumos.

Klubo veikla
Spalio 12 d. LSC klubas 

savo salėje turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Jį pravedė klu
bo prez. V. Bunkus.

Klubo valdyba pateikė ra
portus. Kalbėjo V. Bunkus, 
kad jau sugrįžta salės nuomi
ninkai ir kad salė bus išnuo- 
muota jiems paskirtomis die
nomis. Taipgi sakė, kad val
dybos posėdyje buvo kalbėta, , 
kad mums reikalinga įsigyti 
naujas kėdes. Taip pat primi
nė, kad yra jau keletas klubo 
narių pažadėję nupirkti kele
tą kėdžių.

Kalbėjo klubo direktoriai. 
Visi sutiko, kad reikalinga 
isigyti naujos kėdės.

V. Bunkus pranešė, kad 
lapkričio 9 dieną klubo na
riams bus duodami pietūs 
nemokamai.

Finansų sekr. T. Lukięnė 
pateikė platų klubo finansų 
stovio raportą. Iždininkas Jo
nas Rūbas sutiko su sąskaita.

Iš parengimų komisijos 
pranešimą pateikė p. Alekna 
ir P. Mockapetris. Visi pra
nešimai buvo priimti vienbal
siai.

Al. Aleknienė skaitė padė
kos laišką iš Kalifornijos nuo 
Edna Kantor. Dėkoja klubo 
pirm. V. Bunkui už gražų

PODAROGIFTS, INC.
Now is the Appropriate Time to Send

GIFTS for RELATIVES

to USSR for Christmas Holidays

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING 
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sutvarkymą jos mirusios mo-.
tinos Elzbietos Eceni^ p^mi^- 
tinių pietų.

.Mūsi^Ė^bniiiup
Jurgis Gendrėnas jau kuris 

laikas nesijaučia gerai. Išvež
tas į Bayfront Medical Cen
ter. Pranešė, kad jaučiasi 
geriau.

Elzbieta Kairaitienė buvo 
nusilaužus rankos riešelį. Jau 
sveiksta.

Jackienės White vyras ilgai 
išbuvo ligoninėje. Jau sųgrį-, 
žo ir gydosi pamųoseĮ. , , <j

Linkiu visiems ligoniams 
greit ir pilnai .susveikti. . /

Pranešimas • u
Lapkričio 9 d. LSC klubo 

susirinkimas, pradžia 10i30 
vai. ryto. Vieta: 314 15 Avė. 
So. Prašomi visų įsitėmytf.

V. B nė'

Taurioji laisvintu

Ona Visockienė
Tai draugė Ona Visockienė. 

Ji gyvena Connecticut valsti
joje. Ji yra uoli, nenuilstanti 
“Laisvės” rėmėja. Praeitą 
sekmadienį Hartfordo Mote
rų Apšvietos Klubo parengi
me laikraščio naudai ji apmo
kėjo visas maisto lėšas, 
paaukojo į “Laisvės” fondą 
visą šimtą dolerių ir atnauji
no dvi prenumeratas čia 
Amerikoje ir vieną Tarybų 
Lietuvoje. Didelis jai ačiū!

Norwood, Mass.
Nelaimingi įvykiai

Spalio 21 dieną Nelę Gry
bienę ištiko skaudi nelaimė. 
Sako, savo namuose besi- 
triusdama ką tai siekė pa
siimti, tuo laiku, girdi, rodos, 
kad kas mane smarkiai tren
kė į aslą. Ir ji ne tik skaudžiai 
susitrenkė, bet ir kairę ranką 
per riešelį išsinarino.

Greitai buvo nuvežta į Nor
wood ligonine , kur jai buvo 
suteikta greitoji pagalba ir po 
trijų valandų paleista namo. 
Atrodo, kad draugei Grybie
nei ims laiko, kol susveiks.

J Urąndi^.il-vlisĮngas
i . ,susirinkimas

Spalio 23 dieną vyko mūsų 
kuopos mėnesinis susirinki
mas ir kita veikla. Kuopos 
narių ir svečių dalyvavo vidu
tiniškai, apie pusšimtis. 
Draugė M. Kancerienė ir jos 
talkininkės pateikė skanius 
pietus. Papietavus, kuopos 
jpirnįiipį^ąs.ę^skelbė LLD .^5; 
lįvopps Ąusin^įtp.ąj Tas 'pąj 
išrinktas jr susirinkimo vedė- 
.. • . . . .'-i. . i . ' > j . ( . ,

,; Sekretorius .j/, Daugirdas 
skaitė pereito susirinkimo ta-, 
rimus, ;o finansų jrastininkaš' 
J. Pą.ųkstaįtiš,ir iždininkė M. 
Kancerienė pateikė kuopos 
finąnsįnį stovį. Taip ir kuopos 
pastovios komisijos pateikė 
savo pranešimus: J. Kanceris 
rapprtavoąiž virtuvės komisi
ją. { Laikraščių L’ “Laisvės”, 
“Vilnies” ir “Liaudies balso” - 
reikalais raportavo J. Kance
ris, A. Švėgždą, V. Bovinas 
ir J. Daugirdais., Laikraščių 
vajai, jie sakė^ eina vidutiniš
kai, Skaitytoją! atsinaujina 
prenumeratas ir gaunama 
aukų į laikraščių išlaikymo 
fondus, Šiamef susirinkime 
draugas J. Paųkštaitis kuo
pos nariams išbalino net po 
dvi grožinės literatūros kny
gas, tik ką gautas iš LLD 
Centro. Tai Tarybų Lietuvos 
rašytojo Juozo Paukštelio 
dvitomis romanas: I - “Jau
nystė”, II - “Netekėk, saule
le”.

Išsamesnį pranešimą patei- 
1 kė Kultūrinės veiklos komisi
ja. Ji žymėjo, kad jau visi 
planai paruošti banketui - 
koncertui, kuris ruošiamas 
mūsų spaudos ,paramai lap
kričio 3 dieną. Banketo pietų- 
virtųvės darbą ^organizuoja ir 
tvarko draugai^anceriai. Vi
si geriausi dainos artistai da
lyvaus koncertu programoje. 
RęngėjaiS; šio.pbanketo yra 
LLD 75 kuopa, LSK ir Aido 
chorasTąip zepąt 
rekomendavo iy susirinkimas 
nutarė aukoti įš kuopos iždo 
po 100 dolerių^ “Laisves” ir 
“Vilnies” išlaikymo fondus.

Baigus organjzacinį susirin
kimą, pradėta kultūrinė pro
grama. Taigi, kaip mes šutai-

Florida
riatūra, politinė ir grožinė, 
yeda griežtą kovą prieš viso
kią buržuazinę moralę.

Kovoje už taiką
Mildred Friberg kalbėjo 

mūs pačių amerikine tema. 
Trumpai, bet aiškiai ir stip
riai pabrėžė šio momento 
žmonijos kovą už taiką. Ji 
sakė, kad ir mūsų mieste, 
Miamyje, tarpe; amerikonų^ 
stipriai pagyvėjo veikla ųž 
taiką, prieš ginklavimosi var
žybas. Priešakyje šios kovos 
veikia vietinė jaunų žmonių 
organizacija ĄFSC (Ameri
can Friends Service. Commit- 
te). Ši (non-profit) organiza
cija savo taikos, antimiliteri- 
nę veiklą orientuoja į Ameri
kos jaunimą, Vietnamo karo 
veteranus, inteligentiją ir vi
suomeninę opiniją. Mėnesi
niam savo “Newsletter” or
ganizacijos komitetas duoda 
faktus ir nurodymus kovai 
prieš ginklavimosi varžybas. 
Kuomet mūsų šalyje didėja 
infliacija ir skurdas, o JAV 
valdžia ir šiandien dar išlei
džia bilijonus dolerių išlaiky
mui fašistinio režimo Saigo- 
ne.

Šių metų spalio 25, 26 ir 27 
dienomis Miamyje AFSC ko
miteto veikėjai sušaukė vadi
namą Jaunimo konferenciją 
kovai už taiką ir laisvę. Veik
la už taiką - tai visos žmonijos 
šiandienis šūkis. Branduoli
nio ginklo yra prigaminta 
tiek, kad kilus pasauliniam 
karui, gali būti sunaikinta 
visa gyvybė žemėje. Tad 
Mildred Friberg akcentavo, 
kaip svarbu moraliai ir mate
rialiai paremti tą jaunimo 
judėjimą, kuris ateina į kovą 
už taiką pasaulyje.

V. Bovinas 
Redakcijos pastaba: Dieną 
vėliau apie šį susirinkimą ir 
kuopos veiklą gavome kores
pondenciją ir, nuo draugo 
Daugirdu., Ąįšku, kąd naudo
jame tiktai šią vieną. Abiems 
draugams didelis ačiū.

Hartford, Conn.

piname pietus, kuopos susi
rinkimą ir kultūrinę progra
mą į vieną popietę? Žinoma, 
tenka veikti pląningai. Kultū
rinės veiklos komisija, kuo-
pos valdyba sąyo posėdžiuose 
aptaria, planuoja kuopos ren
ginius, aukas ir kitą veiklą. 
Taip į kuopas susirinkimą 
ateina aptartos rekomendaci
jos. Susirinkimo nevaisingos

Neseniai Walteris buvo na
mie tarpe giminių atšvęsti 
savo gimtadienį. Už trijų die
nų iš Conv. nuvežtas į ligoni
nę - St. Frances Hospital, nes 
gavo uždegimą nikste ir ke
penyse. Ten yra labai gerai

: prižiūrimas.
Per gimtadienį tikėjomės, 

kad vėl galėsime jį parsivežti 
namo atšventimui mūsų ve
dybinio gyvenimo 25-sios 
nulinės sukakties. Deja, da-

5-tas puslapis

Palangos poilsiautojams prie Vaidilutės kavinės 
koncertuoja muzikantai ir šokėjai.

T. Žebrausko nuotr.

San Francisco, Cal.
Tarybų Sąjungos svečiai 

ir pobūvis
Spalio mėnesį vėl gavome 

malonią progą pasisvečiuoti 
su tarybine turistų grupe, 
kuri atvyko iš Kanados. Ši 
grupė susidėjo iš 21 asmens. 
Kaip ir visada, mums labai 
smagu, kad svečių tarpe visa
dos randasi ir lietuvių. Šį 
kartą buvo trys iš Tarybų 
Lietuvos lietuviai. Tai Jonas 
Gurskis, Lietuvos TSR nusi
pelnęs pramonės direktorius, 
Kauno klinikos vyriausias gy
dytojas Romualdas Dumčius 
ir Lazdijų kolūkio “Švyturys” 
pirmininkas Mašinauskas.

Tik gaila, kad nėra progos 
anksčiau sužinoti apie tokių 
žymių svečių atvykimą, kad 
būtų galima susitikimui su 
jais sukviesti didesnis lietu
vių būrys.

Šį kartą susitikimą su sve
čiais turėjome Vinco ir Uršu
lės Burbų rezidencijoje. Už
kandžių laike garbingi svečiai 
papasakojo apie jų specialy
bes bei profesijas, apie šių 
dienų Lietuvos žmonių gyve
nimą, žengiant progreso ke
liu ir t. t. Dr. Dumčius 
pasakė įdomią kalbą apie 
sveikatą ir ligas.

Svečiai trumpai pasižveglę 
po šios miesto padangę, išvy
ko į Los Angeles.

Pramoga
Spalio 21 d. įvyko jauki 

pramogėlė Suomių salėje 
Berkeley. Be šaunių vaišių, 
mūsų Alekas Taraška pade
monstravo gražų ir spalvingą 
filmą apie Baltarusiją. Filmas 
susietas su baltarusių kultū
ra, pramone ir žmonių gyve
nimo eiga.

Šios pramogėlės bei pietų 
nemažą dalį maisto patiekalų 
pagamino ir paaukojo mūsų 
San Francisco LLD 153 kuo
pos veiklioji narė Aldona 
Fitzgibbons su savo malonia 
dukra Frances. Pobūvis ir 
buvo ruoštas 153 kuopos. 
Prie jų darbavosi Valė Sut- 
kienė, Tilda King, Sallyk. R. 
Machulis patarnavo prie nu
malšinimo troškulio. . O §io 
miesto ilgametė gyventoją 
Elzbieta Slėgerienė selebra- 
vo savo gimtadienį. Jai sudai
nuota “Ilgiausių metų”.

Taipgi šioje gražioje pra
mogoje dalyvavo svečių iš 
piėunės Kalifornijos - Marytė 
Radienė iš Yucaipa ir Pranas 
Strausas iš Palm Springs.

L-ma

Mary Dovidonienė jau ke
linti metai nesveikuojar Jos. 
bloga sveikata ir gyvenimo 
reikalais daugiausia rūpinasi 
jos vienturtė dukrelė Olga 
Stripinis.

Šio mėnesio pradžioje Do- 
vidonienę taip pat ištiko tokia 
pat nelaimė, kaip ir Grybie
nę. Jai krintant šlaunies kau
las lūžo. Gydosi NorWoOdo 
ligoninėje.

Labai gaila, kad seno am
žiaus žmones ištinka tokios 
skaudžios nelaimės.

Linkiu abiems draugėms 
greitai susveiktiė

M. Uždainis

Hartford, Conn.
Dėmesio , J < ■

Hartfordo Laisvės Choras 
vyksta į New Yorką į “Lais
vės”* koncertą, f kMriį tįM^ks 
lapkričio ičLii^rlA- I>Asafi!idy- 
tas autobusas. Yra vietų sve
čiams. Kelionė kainuos tik 
$3.50 asmeniui. Išvažiuosime 
10 valandą ryto iš 157 Hum 
gerford St.

Kurie norėsite važiuoti su 
mumis, būkite laiku, nes iš
važiuosime punktualiai.

Kviečiame visus pašinam 
doti p-rogia ir 'padžiiugintbsąvo 
sielą: žavingbmis»,t gražiomis; 
lietuviškomis.'dainomis': < ni? <

E. B.

diskusijoš' surfiažėja, šutau- bar tik galime jam iš širdies į 
pytas laikas ^panaudojamas palinkėti pasveikti, nors kiek ;
programai. Mūsų kultūrinės nugalėti nelaimingas ligas, 
programos dažnai būna muzi- ‘Negana, kad Parkinson’s liga 
ka, daina, kalba, kelionių įs- jį jau seniai kankina. Dar 

užgriuvo ir kiti negalavimai.
Rodos, dar taip neseniai 

mudu suėjome į šeimyninį

pūdžiai. ,
Įspūdžiai iš Lietuvos

Šiame susirinkime turėjo
me kalbų foriitną. Olga Šim
kienė pasakė Savo įspūdžius 
iš kelionės Tarybų Lietuvoje. 
Ji pilnai įįatenkįhtą'Savo ke
lionę. Jos gimihėš Lietuvoje 
gražiai gyvena ir patenkinti.

Kiek plačiau ir išsamiau 
savo įspūdžius nupiešė Julius 
Krašnickaš. Jiš basakojo apįe 
Tarybų Lietuvos ’didžiį sta
tybą miestuose kaime.' Uis 
matė, kąip^Vėikia- meėhani- 
zųotas dįarbąs- įplūkiupsę; Jis 
sąkė^ kąd.mokslą/sti technika 
dąbartinėję-Lietuvoje nugali 
)ųęt fab ikurjųo^ gąmtp3 -s.ųn-

t b I. ;hL
Kalbėtojas sakė, kad žmo

nės Tarybų Lietuvoje gerai 
valgo ir gražiai rengiasi. Vi
sur matyt didelė pažanga 
ekonomijoje ir kultūroje, gat
vėse ir keliuose daugėja auto 
mašinų eisena. Tačiau Julius 
pastebėjo ir kai kurių buržua- 
zjnės, idpoIpgjijQSj ir moralės 
liekanH<vĘ;ąriiąis tokios. nege- 
irovės p^sjręįšbįą biurokratiz^- 
riao,4individ,uafli?mo,ai? kitomis 
formomis. Todėl partinė lite-

gyvenimą, bet kaip greitai 
laikas prabėgo! Atsimenu, 
kaip Hartforde Laisvės salėje 
brolis su broliene iškėlė

i

mums vestuves ir išleido į 
New Yorką., O tenai meninin
kų grupė mudu gražiai pasiti
ko, įsūruošdama puikias vai
šes. Lapkričio 19 dieną jau 
bus nuo to ląiko prabėgę 25 
metai!

i ’ į

Buvome laimingi, kol liga 
Walterio neprispaudė.

Iš visų širdies gelmių linkiu 
mano Walterui, mano myli- 
jųam gyvenimo draugui svei
katos! f

Elena Brazauskienė

KRUVINI SUSIKIRTIMAI 
BUVUSIOJE KOLONIJOJE

Iš buvusios Portugalijos 
kolonijos Mozambique Afri
koje pranešama apie kruvi
nus susikirtimus tarp juodųjų 
jrj Laibųjų, žmonių.( Tokiuose 
susikirtimu0^6 spalio 21 die- 
ųą,. sakomą buvo užmušta 49 
žmonės - 34 balti ir 15 juodų.

Prašome užsiprenumeruoti sau ar užprenumeruoti į "• 
Tarybų Lietuvą savo artimiesiems Kanados pažangių 
lietuvių nuo 1932 metų leidžiamą laikraštį

LIAUDIES BALSĄ
Išeinantį kas antra savaitė aštuonių puslapių turi- ; 

ningą žiniomis iš lietuvių gyvenimo ir darbo žmonių : 
veiklos ir kovų už geresnę ateitį.*

Prenumeratos kaina:
Amerikos kontinente metams $5.00
I T. Lietuvą ir visur kitur - $7.00 >:

Pusmečiui - pusė metinės prenumeratos kainos. 
Liaudies Balso išsilaikymas visuomet rėmėsi ir 

remiasi ant išeivijoje gyvenančių pažangių lietuvių 
darbo žmonių pasiaukojimo.^

Prenumeratas ir paramą laikraščiui prašome siųsti 
antrašu:

Liaudies Balsas
160 Claremont St. ’ ’

Toronto, Ont., M6J 2M8, Canada 4
J

ANNIVERSARY TOURS
ALL YOUR TRAVEL NEEDS!

. i.
☆ 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 t

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

L (212) 245-7501 (213) 465-6141 ! [
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6-tas puslapis LAISVE Penktadienis, Lapkričio (November) 1, 1974

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

Kontestantų stovis, baigiantis su spalio 22 d., /ra toks:
Punktai

Connecticut...................................... ..............................1,628
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass..............1,438
New jersey..................................................................... 1,272
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ..................................1,080
Brooklyn© vajininkai ....................   . . ...............1,028
P. Alekna, St. Petersburg, Fla. ................................... 994
V. Sutkus-V. Trask, San Francisco-Oakland, Cal. .... 872 
S. Rainardas, Brockton, Mass. .................................... 644
Philadelphia .............................................. ;.................... 520
Detroit: J. K. Alvinas-F. Nakas........... . ...................... 452
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.................................... 422
M. Uždavinis, Norwood, Mass....................................... 326
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa........... .,. ..... . . .. 304
Kanados vajininkai......................................................... 302
S. Penkus-A. Shupetris, Lawrence, Mass...................... 300
Ray Stakėnas, Scottville, Mich...................................... 220
Miami, Fla.......................................................................... 84
J. Stanienė, Baltimore, Md............ ..............................  38

, * ♦ *
Per šį laikotarpį naujų prenumeratų gavome vieną į~JAV 

ir 4 į Lietuvą, dėka pasidarbavimo V. Trask, A. Račkauskie
nės, K. Meškėno, S. Garliauskoiri. Mizarienės.

♦ ♦ *
St. Petersburgo LLD 45 kuopa, išrinkdama savo vajinin- 

ku nenuilstantį Povilą Alekną, ir įteikdama $400 auką, 
pridavė jam energijos. Dėkojame. Taipgi Povilas prisiuntė 
aukų nuo:
A. Raskauskas, Seminole, Fla..................................  $6.00
John Žilinskas, St. Petersburg, Fla............................... 1.00

S. Rainard, Brockton, Mass., šį sykį aukomis prisiuntė 
$58:
LLD 6 kp., Brockton, Mass........................................... $25.00
Agota Kukaitienė, Brockton, Mass...............................$11.00
Vera Belkus, Newington, Ct.........................   6.00
Ona Klimas, Stoughton, Mass...................................... 6.00
P. Cheraska, Brockton, Mass....................................... 6.00
A. Orintas, Brockton, Mass.................   4.00

Detroito LLD 52 kuopa išrinko vajininkais J. K. Alviną ir 
F. Naką. Alvinas jau antru kartu prisiuntė vajui prenume
ratų ir aukų. Šį kartą aukojo (viso $22) sekami:
J. Bagdonas, Dearborn, Mich........................................$11.00
A. Kvietinskas, Hamtramck, Mich.............................. 5.00
Natalija Stankus, Detroit, Mich................................... 5.00
Anna Norkus, Detroit, Mich. . ................................... 1.00

Waterburiete M. Svinkūnienė dirba ne juokais. Ji šį sykį 
prisiuntė $265, kurių tarpe aukų fondui yra $154 nuo 
sekamų rėmėjų:
M. Svinkūnienė, Waterbury, Ct..................................$100.00
Ida Ablažienė, Watertown, Ct.................................... 10.00
Ona Petrauskienė, Prospect, Ct................................. 9.00
Mary Rimkus, Thomaston, Ct.................................... 6.00
Anna Žutautienė, Thomaston, Ct. ........................... 6.00
Andrius Rėklaitis, Britol, Ct....................................... 6.00
S. Kutelis, Waterbury, Ct.......................................... 6.00
B. Kiudulienė, Oakville, Ct.............................   6.00

Po $1.00: P. Maroza, J. Laurynaitis, A. Balčiūnas, S. 
Shukis ir P. Yocius.

Haverhillietės A. Račkauskienė ir M. Sametis prisiuntė 
$191 aukomis:
P. J. Niukai, No. Andover, Mass................................$100.00
M. Karpawich, Nashua, N. H., prisiminimui mirusio

Povilo Karpawich..................91.00
J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $256, 

kurių tarpe yra $82 aukomis nuo sekamų:
V. Žitkus ............. $11.00
M. Green............................  11.00
E. Pilkauskienė................... 10.00
V. Trakimas......................... 6.00
J. Palionis.......................... 6.00
A. Wosiliene....................... 6.00
M. Sukackienė..................... 6.00
A. Naruševičius .................. 6.00
J. Skeltis........................ ... 6.00
J. Senkus............................ 5.00
F. Petkūnas......................... 4.00
B. Spakauskienė................. 3.00

Po $1.00: J. Jakaitis ir M. Buchy 
* * ♦

Sveikiname įstojusias į vajininkų gretas V. Sutkienę ir V. 
Trask (Taraškienę) iš San Francisco-Oakląnd, Calif. Pirmą 
šūvį gavome iš V. Trask - $130 aukomis:’ f » 
LLD 198 kp., Oakland, Cal. . ......................................$100.00
Konstancija Muganienė, Oakland, Cal. ........... 11.00
A. ir V. Taraškai, San Leandro, Cal. ............. 11.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Cal. ..................................... 7.00
Ig. Kamarauskas, Oakland, Cal................................. 1.00

P. Cesnikienė iš New Kensington, Pa., prisiuntė aukomis 
$116:
LDSIOkp......................... $50.00
A. ir P. Cesnikai................. <..........  41.00
K. Thomas.................................................:................   25.00

S. Penkus-A. Shupetris, iš Lawrence, Mass., prisiuntę 
$42 aukomis:
S. Penkus, prisiminimui mirusio vyro ......................$11.00
K. Kiziulis ....................... >, t »< •............ , • ...................   • 10.00
K. Markūnas .....................   ; .-................ 10,Q0
S. Shlakis ...............  5.00
A. Shupetris............................ ‘ 5.00
P. Milius . ...............   1.00

Iš Binghamtono (kur dar vajininko neturime) Mary Lynn 
prisiuntė blanką su $54:

LDS6kp............................... $15.00
O. Wellus............................ 10.00
A. Yudikaitis ....................... 10.00
Pritarėjas............................ 5.00
M. Lynn   į.»• 5.00
A. Pagiegala....................... 2.50
H. Pagiegala ....................... < . 2.50 ; f ■ .
S. Vaineikis......................... 2.00

NEJEYORKO
NA VJIENOS
praeitą šeštadienį, spalio 

26 d., Manhattane net prie 
penkių bankų buVo padėtos 
bombos ir sprogo. Padarė 
nemažai žalos, bet laimė, kad 
iš žmonių niekas nenukentė
jo. Dabar taip vadinami puer- 
torikiečiai “nacionalistai” gi
riasi, kad jie tai padarė.

Praeitą sekmadienį prisi
rinko pilnutėlė Madison 
Square salė puertorikiečių ir 
reikalavo Puerto Ricai nepri
klausomybės. Susirinkime 
kalbėjo Angela Davis ir ak" 
torka Jane Fonda. Buvo kele
tas kitų žymių kalbėtojų. De
monstracijoje dalyvavo dau
giau kaip 20,000 žmonių.

Miesto policija ir detekty
vai tebeieško kaltininkų už 
padėjimą bombų prie bankų 
praeitą šeštadienį.

Viena agentūra pravedė 
platų apklausinėjimą tarp 
niujorkiečių, kokiais klausi
mais išvakarėse rinkimų jie 
labiausiai yra susirūpinę. Be
veik visi užklaustieji suminė
jo tris klausimus: infliaciją, 
aukštas kainas ir aukštus 
mokesčius. Taip pat daugelis 
dar pridėjo ir nedarbo kilimą, 
kaipo vieną iš svarbiausių 
nūdienių problemų prieš mus 
visus.

Jau daugiau kaip du mėne
siai streikuoja United Parcel 
Service kompanijos darbinin
kai - sunkvežimių vairuoto
jai. Pagaliau įsimaišė miesto 
majoras Beame ir pareikala
vo, kad deryboS/būtų atnau
jintos. Tikimasi, kad šį kartą 
pavyks susitaikyti. Streikuo
ja 4,000 darbininkų.

Suareštuoti du jauni vyrai 
Bronxe ir kaltinami apiplėši
me Luteronų bažnyčios ir 
m ai d i. pinkų, per pamaldas. 
Apiplėšimas atliktas spalio 11 
dieną. Sakoma, kad plėšikai 
gerai pasipelnė.

STAMBI DOVANA UŽ 
INFORMACIJĄ

New Britain, Conn. - Dar 
vis tebėra nesuimti žmogžu
džiai, kurie aną dieną čionai 
kepykloje nušovė 6 žmones. 
Paskatinimui suteikti infor
maciją apie žmogžudžius jau 
sukeltas fondas iš $18,000. 
Kai kas tokios informacijos 
policija dar nesulaukė.

LAIKRAŠČIO “LAISVĖS”

METINIS KONCERTAS
Pramogų kalendorius

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

Pradžia: 2 vai. po pietų

Hartfordo Laisvės Choras
Sėdi: Wilma Hollis, Choro mokytoja

Laura Holleran, akompanistė ir tvarkytoja
Solistei Amelia Young akompanuos buvusi Aido Choro mokytoja

Aldona Žilinskaite-Anderson.
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 geri pietūs. Auka $5.00.

Tarp Lietuvių
Spalio 29 d. M. Kreivėnie

nė pasidavė į Hillcrest Hospi
tal patikrinimui sveikatos. 
Šiuos žodžius rašant dar ne
buvo žinomi rezultatai bei 
kaip ilgai jai reiks pabūti 
ligoninėje.

J. Anskienė gydosi namie 
po nelaimės, kurioje trūko 
kaulas jos kojos šlaunyje.

Abi draugės uolios Niujor
ko Moterų Klubo narės. Lin
kime joms gpeit susveikti.

Daktaras Ąntanas Petriką 
randasi,Jnterboro General 
Hospital, Brooklyne, nuo 
spalio 19 d. Jis bus operuoja
mas ketvirtadienį bei penkta
dienį pašalinimui naviko, ku
ris augo gerklėje.

Rašant šį pranešimą (tre
čiadienio rytą), aišku, dar 
nebuvo jokių žinių, kaip dak
tarui pasiseks operaciją per
gyventi. Taipgi daktarų yra 
pranešta, kad ligonio negali
ma lankyti, kol kas.

Linkime daktarui sėkmin
gai pergyventi operaciją.

Ieva Mizarienė

Pagerbtas poetės 
Salomėjos Nėries atminimas
Spalio 20 dieną Laisvės sa

lėje įvyko Moterų Klubo pa
rengimas, kuriame buvo pa
gerbtas didžiosios poetės Sa
lomėjos Neries atminimas ir 
jos 70 metų sukaktis.

Ieva Mizarienė paskaitė sa
vo paruoštą paskaitą apie 
mylimąją poetę, pasinaudo
dama Justo Paleckio straips
niu “Salomėja Nėris mokyto
ja” ir ištraukomis iš’ poeto 
Eduardo Mieželaičio knygos 
“Čia Lietuva”, protarpiais 
įterpdama citatas iš poetės 
Salomėjos Nėries poezijos. 
Parinkti duomenys ir mintys 
tinkamai apibūdino poetės 
asmeninius ir visuomeninius 
jausmus,jos meilę tėvynei, 
gamtai, žmogaus likimui, ir 
vėlesnėje jos kūryboje - pa
žangias visuomenines pažiū
ras. Svarbu ir įdomu pabrėžti 
tai, kad žymusis poetas 
Eduardas Mieželaitis buvo 
Salomėjos Nėries mokinys, 
kuomet jinai mokytojavo

gerbiant lietuvių tautos lakš
tingalą, poetę Salomėja Ne
ris. Poetės Salomėjos Nėries 
kūryba yra reikšmingas indė
lis lietuvių literatūroje, jos 
vardas ir darbai per amžius 
skambės ne tik lietuviuose, 
bet ir kitose tautose.

H. Feiferienė

Aukos moterų klubui
Per parengimą gauta aukų 

nuo sekamų asmenų: W. Bal
trušaitis aukojo $10. Po $5: 
E. Liepienė, M. Petrikienė, 
J. Augutienė ir M. Simanavi
čius.

Nuo Moterų Klubo pikniko, 
įvykusio draugų Lazauskų 
sode, užsiliko nepaminėta 
penkių dol. auka nuo J. 
Augutienės. Atsiprašome už 
klaidą. Moterų Klubas dėkoja 
visiems už aukas.

Valdyba

Po $1.00: L. Mainonienė ir A. Maldaikienė
Jonas Vaičekauskas iš Binghamton, N. Y., prisiuntė $25 

prisiminimui mirusios žmonos Katie ir paaukojo vieną Namo 
Bendrovės šėrą vertės $25 -viso $50.

Adomas Čepulis, Maspeth, N. Y., paaukojo du Liet. 
Koop. Bendrovės šėrus vertės $10.

R. Merkis stodamas į vajininkus, prisiuntė nuo savęs $35 
ir paaukojo Liet. Koop. Bendrovės 2 šėrus vertės $10. 
Taipgi prisiuntė $5 nuo J. Shasko.

* * *
Kitos aukos gautos:

LLD 145 kuopa, Los Angeles, Cal., per A. Bemat . . $100.00
J. A. ir Marė Demenčiai, Redlands, Cal.................... 100.00
Per Stefaniją Masytę - Vinco Žabui palikimas, De

troit, Mich....................................... 100.00
Juozas Budris, Chicago, Ill....................... •................. 50.00
Morta Burkauskienė, Elizabeth, N.J......... ............... 19.00
K. Zambusevičius, Reading, Pa......... ...........     11.00
A. Borden, Kenosha, Wis., per Alvina Strich ...... 11.00 
J. ir A. Strich, Kenosha, Wis......... . .......................... 10.00
Steve Paich, Pittsburgh, Pa., pagerbimui mirusios

žmonos Uršulės, per J. K. Mažukną ............. 10.00
E. Danilevičienė, Brooklyn, N.Y............................... 10.00
LDS 142 kuopa, Pittsburgh, Pa................................. 10.00
Jonas ir Ona Shatkus, Peoria, Ill. ............................. 10.00
P. Vizbar, Drayton Valle, Alta., Canada...........  10.00
J. Jackim, No. Miami Beach, Fla...................į..... 8.00
Kaziūnė A. Korsok, Tallmade, Ohio . ........... 4 i i.. . (.i ; ,6.00
Marijona Stašienė, Pocasset, Mass. / . . '.. . • /... 1 ■ j ■ 6.00 
Martha Skerston, Randolph, Mass............................ ‘ 6.00
W. Stakėnas, Brandon, Fla. .................................... 5.00
F. ir M. Kvietkai, No. Miami Beach, Fla................... 4.00
Ed. Kelly, Brockton, Mass......................................... 4.00
August Gerbut, Newington, Ct.................................. 4.00
Jonas Rulis, Rockford, Ill..........................  1.00
Br. Dominauskas, Brooklyn, N.Y................  1.00
W. Grinkevičius, Norwood, Mass.............................. 1.00

* ♦ *
Viso aukų gavome šį kartą $1,818 ir dovanotų šėrų vertės 

! $45. Tad viso iki šiol įėjo $4,075. Dėkojame visiem?.
j ' v Administracija

Kauno trečioje gimnazijoje. 
L Mizarienės paskaita buvo 
brandi, ne per ilga ir gerai 
sutvarkyta.

Aido Choro moterys vado
vybėje M. Stensler, atliko 
šias dainas: “Šalis gimtoji”, 
“Ieva žalioji” ir “Mergelės 
daina”. Po to sekė filmas.

Filmą parodė Artūras Pet
riką. Reikia pasakyti, kad 
publika buvo labai patenkin
ta. Ryškus filmas, aiški kalba 
ir sklandus parodymas, pa
lankiai atsiliepė į žiūrovus. 
Filme buvo sujungtos trys 
temos: “Lietuvių literatūros 
ir meno dekada Maskvoje”, 
“Maskvos cirkas” ir “Lenki
jos menininkai lankosi Lietu
voje”. Patartina kitoms kolo
nijoms pasikviesti Artūrą su 
filmais, - užtikrinu, kad būsi
te patenkinti.

Po programos buvo vaišės, 
kurias pagamino O. Babar- 
skį^nė ir N. Ventienė. Prie 
kitų darbų dirbo A. Yakštis,
H. Siaurienė, N. lešmantie- 
nė, J. Lazauskienė, H. Feife
rienė, P. Venta ir J. Bernotą. 
Moterų Klubas širdingai dė
koja už gražią talką.

Moterų Klubas dar kartą 
atžymėjo svarbų įvykį, pa- 
___ L___________________ _

Dubuque, Iowa. - Jau pra
sidėjo masinis naikinimas gy
vulių. Sunaikinimui paskirta
I, 000 jaunų raguočių.

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.

Apie Aido chorą
Aido Choras stropiai rer 

giasi prie “Laisvės” koncerte 
kuriame dainuos penkias da 
nas, jų tarpe dvi naujas melo 
dijas iš Lietuvos. Pamoka' 
laikome šeštadieniais. P 
dviejų valandų pamokos, g' 
rokai padirbėję ir nuvar 
pasivaišiname. 

* * *
Vieną kartą vaišėse buv< 

atžymėta solistės N. Ventb 
nės ir aidietės B. Keršulien ■ 
gimtadieniai. Šia proga 
Lazauskienė paruošė vai 
O paskutinėse pamokose 
šauniai pavaišino na^u 
aidietė O. Babarskier 
Babarskas dainuoja-., > 
Chore jau per eilę met 
dabar malonu matyti m 
tarpe ir jo žmonelę C 
Smagu buvo susitikti su 
vusia aidiete o dabar floric

i te N. lešmantiene, kuri 
aplankė ir atnešė saldai: 

* * *
Kai kurie mūsų aidi< 

nesveikuoja, bet vis tiek lan 
ko reguliariai pamokas. 
Grybas dar vis nesveiku^ 
bet nepasiduoda ligai. J. 
zauskas irgi jaučiasi silpr 
bet visgi ateina į pamoki 
Deja, J. Juška jau nebeg 
atsilankyti. . .

Aš irgi pergyvenau opt 
ciją ir dabar, taip saka? 
kasdien lopau save su ve 
tais ir bandau kiek gali’ 
dalyvauti Chore. Šia pre 
noriu padėkoti Aido Chorui 
visiems draugams iš arti , 
toli už išreikštus šiltus sui 
minimo žodžius kortelėmis ir 
asmeniniai. Dėkoju žurnalis
tui Apolinarui Sinkevičiui ir 
jo žmonai Zinaidai už surastą 
laijeą parašyti man paguodė, 
žodį. Ačiū visiems.

H. Feiferienė

Lithuanian American Artist -
Natalie Jasiukynaitė

Her exhibition of paintings 
closed Sunday, Oct. 28th. It 
was a successful and well
attended show of her work. 
There were 43 paintings, 
mostly portraits, among 
them a portrait of Judge J. J. 
Sirica, who has become very 
familiar to us from the Wa
tergate affair. /

Natalie Jasiukypaitės port
raits are good. Sue has been
successful in getting true to 
life flesh color yhich is usual
ly hard to get/

Very interesting were also 
her paintings of still life and

landscape, among them 
paintings of Klaipėda 
Kaunas.

the 
and

Natalie Jasiukynaitė has 
studied art in New York art 
schools and is also a fashion 
designer. She is at the peak 
of her career and is enjoying 
it. “It’s my life - painting”, 
she says.

Who missed her show and
is interested to see her work 
can go over to visit her at her 
home studio at a 21 E. 10th 
St., Apt. 7-c.Tel.: Or. 7-286(

Ils<

Grandmother, by Natalie Jasiukynaitė




