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KRISLAI
Susitiksime sekmadienį! 
Su neišsemiama energija 
Riebios algos ir dar plus 
Negali ar nenori?
Iš prisiminimų

A. BIMBA
Sekmadienį susitiksime ir 

pasimatysime “Laisvės” kon
certe. Bus džiugu dar kartą 
vienas kitam ranką paspaus
ti.

Koncertinė programa bus 
skambi ir įvairi. Mūsų chorai 
ir solistai pasiruošę duoti 
mums kas tik gražiausia lie
tuviškos dainos mene.

Be to, kaip matote praneši
muose, šiemet bus proga ne 
tik pasižavėti skambiomis lie
tuviškomis melodijomis, bet 
ir skaniai pavakarieniauti bei 
nasivaišinti.

Taigi, visi ir visos sekma- 
uenį būkime Laisvės salėje!

□
Mūsų dabartinis valstybės 

sekretorius ponas Henry 
Kissingeris yra jei ne pats 
veikliausias, tai vienas iš pa
čių veikliausių valstybės sek
retorių visoje šios respubli
kos beveik dviejų šimtų metų 
istorijoje. Tai neišsemiamos 
energijos žmogus. Su tuo visi 
sutinka.

Ypač pastaraisiais keliais 
mėnesiais Kissingeris Wa
shingtone retas svečias. Žiū
rėk, jau jis kuriame nors 
pasaulio kampe su “taikos 
misija”. Tuoj nebeliks tokios 
didesnės pasaulyje sostinės, 
kurioje mūsų sekretorius bus 
neapsilankęs.

Taikos misiją dedame į sve- 
timženklius, nes nevisada 
jam tik taika terūpi. Dabar 
jau pilnai išaiškinta, pavyz
džiui, kad jis vadovavo su
sidorojimui su demokratija 
Čilėje. Tai jo išmintimi ir 
pastangomis Čilės liaudis 
tapo paskandinta ašarų ir 
kraujo jūroje.

Lietuvoje žmonės sakyda
vo: “Kas turi, tam ir dievas 
duoda”. Taip yra su šios 
šalies senatoriais. Jų yra šim
tas su viršum. Jie ne tik gerai 
apmokami, bet, mus atsto
vaudami, turi progų dar šiaip 
gerai pasidoleriauti. Pav., se
natorius Humphrey 1973 me
tais už prakalbas gavo 
$65,650, senatorius Abou- 
rezk - $49,425, senatorius 
Goldwater - $44,733, senato
rius Jacksonas - $39,575 ir t. 

f t. Aišku, kad jie turi pajamų 
dar ir iš kitų šaltinių.

Jau bus prabėgę visi devy
ni mėnesiai, kai 20 metų 
Patricia Hearst “dingo” iš 
svieto akių, neva tapdama 
“svieto lygintoja”. Ją surasti 
arba sumedžioti FBI paleido 
darban 75 agentus ir jos 

j nuotraukomis papuošė visas 
> pašto stotis.

Ir šitie visi agentaųsakoma, 
t dieną ir naktį, sušilę jos ir 

šiandien tebeieško. Gal jau 
mums, mokesčių mokėto
jams, toji istorijoje neturinti 
lygios medžioklė atsiėjo dau
giau kaip milijonas dolerių, o 
Patricijos nei gyvos, nei mi
rusios niekur nėra.

Nedyvai, kad kai kam jau 
atrodo, kad jos surasti nė 
nenorima. Jeigu ją suras, tai 
ką veiks tie FBI agentai? Jau 
ir taip bedarbių turime dau
giau kaip penkis milijonus!

□
Dar gražiai tebeatsimenu 

senus prieškarinius laikus, 
kai “Naujienų” redaktorius 
Pijus Grigaitis ir “Keleivio” 
leidėjas ir redaktorius Stasys 
Michelsonas prie vieno stalo - 
sėdėjome ir organizavome 
Amerikos pažangiųjų lietuvių 
bendrą frontą padėti Lietu-

Andrius Bulota

LIETUVOJE MIRĖ 
ŽYMUS VEIKĖJAS

Tik mus pasiekusi Vilniaus 
“Tiesa” iš spalio 30 dienos 
praneša, kad spalio 28 d. 
mirė Andrius Bulota, žymus, 
nuoširdus veikėjas ir kovoto
jas, apie kurio neseniai išleis
tą knygą iš kovų Ispanijoje 
rašėme “Laisvėje” spalio 18 
d.

Velionis buvo Vilniaus Val
stybinio V. Kapsuko univer
siteto docentas, teisės moks
lų kandidatas, Lietuvos TSR 
nusipelnęs kultūros veikėjas 
ir Komunistų Partijos narys, 
apdovanotas Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu. Mirė tik 
67 metų tesulaukęs.

Mūsų nuoširdžiausia užuo
jauta velionio artimiesiems ir 
draugams.

FARMERIAI MASINIAI 
NAIKINA GYVULIUS

Pillager, Minn. - Lapkričio 
4 d. čia įtūžę farmeriai sunai
kino 269 jaunus raguočius, 36 
kiaules ir keletą atvių.

Utica, N. Y. - Apylinkės 
farmeriai sunaikino 100 mel
žiamų karvių.

Gyvulių naikinimas virsta 
visašališka epidemija. Nužu
dyti gyvuliai suverčiami į 
duobes ir užkasami.

New Yorkas. - Džiūrė ap
kaltino katalikų kunigą John 
J. Tirella ir kalėjimo viršinin
ką už pagelbėjimą 7 kali
niams pabėgti. Kunigas pa
leistas po $10,000 užstatu. 
Kaliniai buvo narkotikų šin- 
koriai.

BAIGĖSI LAIMINGAI
The Hague, Holandija. - 

Keturi kaliniai buvo paėmę 
15 žmonių belaisvėn ir išlaikė 
kelias dienas. Bet spalio 31 d. 
ginkluoti jūreiviai ir polici
ninkai kalėjimą užpuolė ir 
nelaiminguosius išlaisvino. 
Fiziškai niekas nenukentėjo.

vos žmonėms nusikratyti 
smetoninį fašizmą. Vieningai 
Smetoną pasmerkėme už 
pravedimą fašistinio pervers
mo 1926 metais. Jį skelbėme 
ir laikėme didžiausiu lietuvių 
tautos priešu ir budeliu.

O šiandien! O šiandien 
“Naujienos” ir “Keleivis” į 
savo skaitytojus šaukia:

Prezidento Antano Smeto
nos 100 metų sukakties minė
jimas! Iškilmingas minėjimas 
prasidės su mišiomis! Visi ir 
visos dalyvaukite ir pagerb
kite tautos vadą!

Grigaitis ir Michelsonas jau 
mirę. Kažin ką jie pagalvotų, 
jeigu atsikeltų ir išgirstų šį 
dabartinių “N.” ir “K.” bosų 
balsą. . .

Įdomu, kad tuos abu laik
raščius redaguoja pabėgėliai 
iš Lietuvos. Abudu taipgi 
nusidėję lietuvių tautai. Tad 
nereikia nė stebėtis, kad Gu
delis ir Sonda šiandien Sme
toną garbana.

Nedarbas jau pasiekė 6 proc. 
visų šalies darbo jėgų

Labai dideli demokratų laimė
jimai praėjusiuose rinkimuose

Washingtonas. - Jau turi
me Darbo Departamento 
pranešimą apie darbų padėtį 
spalio mėnesį. Pasirodo, kad 
spalio mėnesį nedarbas pasie
kė 6 procentus darbo jėgų 
šalyje. Tik per vieną spalį 
nedarbas paaugo 1,4 procen
to. Tai aukščiausias nedarbo 
lygis pastaraisiais trejais me
tais.

O kas, žinoma, blogiausia, 
kad padėtis ateinančiais mė
nesiais nežada taisytis. Kaip 
tik priešingai. Automobilių 
gamyboje atleidinėjimas dar
bininkų rodo nedarbo tolesnį 
kilimą. Spėjama, kad lapkri
čio mėnuo bus tuo požiūriu 
dar blogesnis už spalio mėne
sį. Paėmus juoduosius darbi
ninkus atskirai, padėtis dar 
blogesnė. Tarp juodųjų dar
bininkų nedarbas jau pasiekė 
10.9 procento!

Taip pat skaičiai parodo, 
kad tarp moterų darbininkių 
ir dirbančių jaunuolių nedar
bas kyla daug smarkiau, ne
gu tarp vyrų darbininkų.

Neseniai prezidentas For
das pažadėjo imtis “drastiš
kų” priemonių, kai nedarbo 
lygis pasieks 6 procentus visų 
darbo jėgų. Visa Amerika 
laukia to pažado ištesėjimo.

Angliakasių derybos dėl
kontrakto kritiškame stovyj

Arnold Miller

ALIEJAUS KOMPANIJOS 
PELNAS LABAI PAKILO
Nuo šių metų pradžios iki 
spalio mėnesio pabaigos Sun 
Oil Company pelnas padidėjo 
84.5 procento, palyginus su 
1973 metų tuo pačiu laikotar
piu. Šiemet kompanija pasi
darė $105,700,000 pelno, o 
pernai tik $57,300,000.

SUSITARTA DĖL KIPRO
United Nations, N. Y. - 

Jungtinių Tautų Asamblėja 
vienbalsiai nutarė reikalauti, 
kad iš Kipro salos visos užsie
nio jėgos išsitrauktų. Už re
zoliuciją balsavo ir Graikija 
su Turkija. Nutarime laikas 
nenurodomas, per kurį tos 
jėgos turėtų iš salos išeiti.

Beverly Hills, Cal. - Lap
kričio 3 d. Hiltono viešbutyje 
turėjo įvykti gimtadienio 
puota. Bet prie įėjimo durų 
atsistojo ginkluoti banditai ir 
apiplėšinėjo kiekvieną atvy
kusį ir į viešbutį įeinantį 
svečią. Nukentėjo 19 žmonių.

Luang Prabang, Kambodi- 
ja. - Čionai amerikiečiams 
nelabai jauku. Kambodijos 
žmonėse antiamerikanizmas 
labai gyvas.

Sharon, Conn. - Vietos ti
kintieji tapo apstulbinti pra
nešimu, kad policija suareš
tavo vietinės bažnyčios var
gonininką Gary Carr. Jam 
primetamas plėšikavimas.

RŪSTUS KALTINIMAS 
PRIEŠ JAV 
IMPERIALISTUS

United Nations, N. Y. - 
Puerto Rico Socialistų Parti
jos generalinis sekretorius 
Juan Mari Bras gavo progą 
kalbėti Jungtinių Tautų ko- 
lonizmo reikalais komisijoje. 
Jis pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų imperialistai Puerto 
Rico kolonijoje vykdo genoci
do (naikinimo) politiką. Jis 
nurodė, pavyzdžiui, kad jo 
šalyje tapo nuvaišinta 
200,000 moterų.

Puerto Ricoje gyvena 
2,912,000 žmonių. Joje labai 
stiprus judėjimas už nepri
klausomybę. Mr. Bras yra 
vienas to judėjimo vadovų.

AUTOMOBILISTŲ VADAS 
PROTESTUOJA

Detroit, Mich. - Jungtinės 
Automobilistų Unijos prezi
dentas Leonard Woodcock 
pasiuntė Valstybės departa
mentui aštrų protestą prieš 
nedavimą Suomijos komunis
tų veikėjui Eero Nystromui 
vizos įvažiuoti į Ameriką. Dėl 
neįsileidimo Nyostromo visa 
Skandinavijos šalių unijistų 
delegacija atsisakė atvykti.

Washingtonas. - Jungtinės 
Angliakasių Unijos preziden
tas Arnold Miller tarėsi su 
prezidentu Fordu ir jo pata
rėju William Usery dėl unijos 
derybų su minkštosios ang
lies savininkais, tai yra su 
Bituminous Coal Operators 
Association. Senoji sutartis 
pasibaigia lapkričio 12 d. O 
organizuotų angliakasių se
nas nusistatymas yra: “Nėra 
kontrakto, nėra anglies!” Tai 
reiškia, kad jeigu greitu laiku 
nebus prieita prie susitarimo, 
lapkričio 12 d. prasidės ang
liakasių streikas.

Vyriausias ir svarbiausias 
šiose derybose angliakasių 
reikalavimas yra algų pakėli
mo, kuris atitiktų infliacijai ir 
kainų pakilimui. Keliami ir 
kiti reikalavimai. Unijos rei
kalauja, kad į naują kontrak
tą būtų įdėtas punktas, pagal 
kurį be jokių derybų algos 
būtų pakeliamos tiek, kiek 
pabrangsta gyvenimas. Jie 
taip pat reikalauja teisės ang
liakasiui atsisakyti dirbti ten, 
kur jis mato jo gyvybei bei 
sveikatai pavojų. Taipgi rei
kalaujama pagerinimų pensi
jos sistemoje ir geresnio me
dicininio aptarnavimo.

DAR NIEKADOS KAINOS 
NEBUVO TAIP 
IŠKILUSIOS

New Yorke ir apylinkėje 
kainos ant visko per paskuti
nius metus, kurie baigėsi su 
rugsėjo pradžia, pakilo 11.7 
procento. Tai aukščiausias 
metinis kainų pakilimas nuo 
1947 metų. Kas įdomu, tai 
kad nuo to laiko, kai Fordas 
tapo prezidentu, mėnesinis 
kainų pakilimas buvo aukš
čiausias. Juo daugiau jis kal
ba apie kovą su infliacija, tuo 
smarkiai kyla kainos.

DEMONSTRACIJA 
SUTRIUŠKINTA

Saugonas. - Lapkričio 1 d. 
įvyko masinė protesto de
monstracija prieš prez. Thieu 
fašistinį režimą. Policija de
monstraciją jėga išvaikė. Su
žeisti 75 civiliniai žmonės.

Senator J. W. Fulbright
PRANAŠAUJA
PASAULIUI
GILIAUSIĄ KRIZĘ

Fulton, Mo. - Čia lankyda
masis senatorius J. W. Ful
bright labai pesimistiškai kal
bėjo apie pasaulio ateitį. Jis 
numato pačiai demokratijai 
sunaikinimo pavojų. Girdi, 
Vidurio Rytuose “bomba jau 
užtaisyta” ir bile valandą ga
linti sprogti. Pasauliui grū
moja didžiausia depresija. 
Reikia tikėtis naujo aliejaus 
boikoto iš arabiškų kraštų 
pusės. Jo supratimu, kapita
listinį pasaulį nuo sunaikini
mo gali išgelbėti tiktai Ame
rikos ir Anglijos suvienytos 
pastangos.

VARŠUVA IR BONNA 
SUSITARĖ

Iš Vakarų Vokietijos sosti
nės Bonna pranešama, kad 
sėkmingai baigėsi derybos 
tarp Lenkijos ir Vokiečių fe
deratyvinės Respublikos. 
Derybas vedė į Bonną atvy
kęs Lenkijos premjero pava
duotojas Kazimier Olszew
ski. Pasirašyta prekybos su
tartis veiks per ateinančius 
dešimt metų.

Geros nuomonės apie Tarybų
Sąjungos angliakasius

Pittsburgh, Pa. - Spalio 
9-11 dienomis Maskvoje įvy
ko Pasaulinė Kasyklų Saugu
mo ir Higienos Konferencija. 
Joje dalyvavo 36 šalių atsto
vai, tarp kurių buvo Jungti
nių Valstijų, Anglijos, Kana
dos, Kubos,Lenkijos ir t. t. 
Amerikos Jungtinei Anglia
kasių Unijai atstovavo 5-to 
distrikto prezidentas Louis 
Antai, Kari Kafton ir John 
Delaney.

Konferencijos proga ameri
kiečiai delegatai taip pat no
rėjo plačiau susipažinti su 
Tarybų Sąjungos kasyklose 
padėtimi ir angliakasių dar
bu. Jie aplankė visą eilę 
kasyklų. Kalbėjosi su anglia
kasiais ir jų unijos vadais.

“Daily World” reporteris 
Tim Wheeler turėjo interviu 
su Louis Antai. Angliakasių 
vadas labai patenkintas savo 
kelione ir įgytais įspūdžiais. 
Ypač jį stebino tarybinių ang
liakasių labai aukštas visuo
menėje prestižas. Jis sako, 
kad tarybiniai žmonės savo 
angliakasius laiko pirmos kla
sės darbininkais. Ne taip, 
girdi, kaip Amerikoje. Čia 
mūsų angliakasiai beveik vi
siškai pamiršti ir laikomi pa
čiame darbininkų klasės dug
ne!

Louis Antai pripažino, kad 
Tarybų Sąjungos kasyklose 
labai daug dėmesio skiriama 
ir lėšų nesigailima sudarymui 
kuo geriausių, kuo sveikiau
sių ir saugiausių angliakasių 
darbui sąlygų. Todėl ten ne
laimingi atsitikimai daug re
tesni, negu pas mus Ameri
koje?

Kaip ir buvo tikėtasi, 
praeitą antradienį šalies rin
kimuose Demokratų Partija 
pasiekė didelių laimėjimų. 
Pavyzdžiui, iš kontestuotų 
devynių valstijų gubernato
rių vietų, demokratų kandi
datai laimėjo septynias. Se
nate savo skaičių demokratai 
padidino keturiais nariais. 
Jau senajame Atstovų Bute 
demokratai turėjo didelę 
daugumą, bet su antradienio 
laimėjimais jau turės beveik 
du trečdalius narių.

Ypač svarbiu laimėjimu lai
komas išrinkimas demokratų 
gubernatoriais New Yorko, 
Massachusetts ir Californijos 
valstijose.

Aišku, kad tokiais rinkimų 
rezultatais republikonai yra 
labai nusivylę. Ypatingai 
smūgis prezidentui Fordui, 
kuris paskutinėmis keliomis 
dienomis taip energingai va
žinėjo po įvairias valstijas ir 
agitavo už republikonus.

Watergate skandalas, in
fliacija, kylančios kainos ir 
begilėjanti ekonominė krizė 
padėjo demokratams laimėti. 
Natūralu, kad už tas nelai
mes dauguma piliečių kaltina 
valdančiąją partiją.

Bet ar šitie demokratų lai
mėjimai jau reiškia, kad vis
kas tuoj pasikeis gerojon pu
sėn? Apsigaus ties, kurie nuo 
dabar pradės gyventi tokio
mis iliuzijomis. Demokratų 
partija yra taip pat kapitalis
tų, turčių, išnaudotojų parti
ja. Pagrindinio skirtumo tarp 
republikonų ir demokratų nė
ra. Su antradienio rinkimais 
toli gražu nepasibaigė Ameri
kos žmonėms sunkūs laikai.

Louis Antai

PREZ. FORDAS APLANKĖ 
SUNKIAI SERGANTĮ 
NIXONĄ

Long Beach, Calif. - Čia 
ligoninėje labai sunkiai serga 
buvęs prezidentas Nixonas. 
Jo paskirtas prezidentas For
das jį aplankė ir trumpai 
pasikalbėjo. Proga jam buvo 
ligonį aplankyti, kai jis buvo 
Californijon atvykęs agituoti 
už republikonų kandidatus. 
Prezidentas sakė, kad Nixo- 
no sveikata tebėra labai, la
bai silpna.

Washingtonas. - Admirolas 
James Holloway sako, kad 
Amerikai nereikia bijoti Ta
rybų Sąjungos laivyno. Ame
rikos karo laivynas savo pajė
gumu nė kiek nesąs silpnes
nis už tarybinį laivyną.

SEKRETORIUS 
KISSINGERIS IR VĖL 
VYKS Į V. RYTUS

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Henry Kissinge
ris pranešė, kad ateinančią 
savaitę jis vėl vyks į Vidurio 
Rytus su “taikos misija”, šį 
kartą aplankys keturis kraš
tus - Izraelį, Egiptą, Siriją, . 
Saudi Arabiją i Jordaną.

Tuo tarpu Palestinos Iš
laisvinimo Organizacijos va
das Yasir Arafat pranašauja, 
kad už šešių mėnesių Vidurio 
Rytuose vėl kils karas tarp 
arabų ir izraeliečių.

Tel Aviv. - Praeitą savaitę 
Izraelyje lankėsi Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras 
Jean Sauvagnargues su ofi
cialiu vizitu. Tartasi dėl pa
gerinimo santykių tarp Pran
cūzijos ir Izraelio.

LEIDŽIA LĖKTUVAMS 
PAKELTI KAINĄ

New Yorkas. - Federalinė 
Civil Aeronautics Taryba nu
tarė leisti lėktuvų kompani
joms pakelti važiuotės kainą 
keturiais procentais. Šis pa
kėlimas suteiks savininkams 
$400,000,000 pelno. Pakėli
mas įeis galion lapkričio 15 
dieną.

Konsiūmerių organizacijos 
smerkia Tarybos nutarimą. 
Jos nurodo, kad ir be pakėli
mo lėktuvų kompanijos per 
pirmuosius šių metų šešis 
mėnesius pasidarė pelno 400 
procentų daugiau, negu 
praeitais, 1973 metais, per tą 
patį laikotarpį.

CUKRAUS TRUSTO
PELNO PAKILIMAS 
REKORDINIS

Gal joks kitas maisto pro
duktas tiek nepabrango kaip 
cukrus. Tik vienais paskuti- . 
niais metais cukraus kaina 
pakilo 300 procentų. Taip pat 
rekordiniai pakilo ir cukraus 
trusto pelnai. Per tą patį 
laikotarpį cukraus apdirbimo 
kompanijų pelnai pakilo 250 
procentų.

Vėliausios 
žinios

Munster, V. Vokietija. - 
Jungtinių Valstijų ginybos 
sekretorius James R. Schle
singer pažadėjo Vakarų Vo
kietijoje sustiprinti Ameri
kos ginkluotas jėgas ir ragino 
kitas NATO šalis geriau apsi
ginkluoti.

Maskva. - Tarybų Sąjungos 
spauda pasmerkė Amerikos 
ginybos sekr. Schlesingerio 
agitavimą didinti NATO 
kraštų ginklavimąsi, kaipo 
pavojingą pasaulinei taikai.

Geneva. - Tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
pasitarimai dėl apribojimo 
strateginio ginklavimosi lai
kinai nutraukti. Duodama 
proga delegacijoms pasitarti 
su savo valdžiomis.

Roma. - Čionai Amerikos 
valstybės sekretorius Kissin
geris turėjo pasitarimą su 
Graikijos užsienio reikalais 
ministru Bitsios Kipro salos 
reikalais. Pasikalbėjimas tę
sėsi 90 minučių. Rezultatai 
nežinomi.

Roma. - Sekretorius Kis
singeris kalbėjo pasaulinėje 
maisto klausimu konferenci
joje. Smarkiai agitavo visas 
maistą gaminančias šalis 
bendrai darbuotis gelbėjimui 
pasaulio alkanųjų.
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Lapkričio 16-sios belaukiant
Mūsų skaitytojams jau žinoma, kad yra susidaręs bendras 

liaudies frontas kovai su infliacija ir aukštomis kainomis. 
Taip pat jau žinoma, kad lapkričio 16 dieną yra ruošiamos 
miestuose ir miesteliuose masinės demonstracijos tam 
pačiam tikslui. Reikia, kad kuo plačiausios masės į tą kovą 
būtų įtrauktos. Pasitikėjimas federaline ir vietos valdžio
mis, kad jos mūsų reikalais pasirūpins, nieko nedavė. Dar ir 
šiandien, kai aukštos kainos ir infliacija begailestingai 
smaugia darbo liaudį, įvairios korporacijos praneša apie dar 
labai padidėjusius šiemet jų pelnus. Liaudis biednėja ir 
skundėja, o kapitalistai tunka ir riebėja. Nei logikos, nei 
proto. Bet taip yra.

Nuoširdžiausiai tenka sveikinti spontaniškai susikūrusį 
bendrą frontą ir lapkričio 16 dieną ruošiamas minėtas 
masines demonstracijas.

Bet to neužtenka. Mes lietuviai 99 procentais esame 
Amerikos darbo liaudies dalimi. Mūsų interesai tie patys: 
kovoti ir nugalėti infliaciją ir kainų kilimą. Todėl ir mes, 
ypač mūsų pažangiosios spaudos skaitytojai, neprivalome 
būti pasyvūs, bešališki, tikėtis, kad kas nors kitas už mus 
kovą laimės.

Visi iki vieno galvokime apie lapkričio 16-ąją. Ne tik 
galvokime, bet ir agituokime ir kalbinkime visus, kuriuos 
tik pažįstame ir su kuriais susitinkime, be jokio išsisukinėji
mo, kam tik sveikata leidžia, ruoštis tose demonstracijose 
dalyvauti.

Vidurio Rytuose nauja situacija
Vos mūsų valstybės sekretorius Henry Kissingeris spėjo 

t sugrįžti iš Vidurio Rytų ir pasidžiaugti, kad jo misija buvo 
t sėkminga, kad pasiekimui pastovios taikos tarp arabų ir 
izraeliečių perspektyvos žymiai pasitaisė, kaip ten viskas, 
atrodo, aukštyn kojomis apsivertė. Susidarė nauja situacija. 
Ir mūsų sekretorius vėl ruošiasi traukti į Vidurio Rytus, tą 
situaciją studijuoti ir pažiūrėti, kas bepaliko iš jo pirmosios 
misijos, kokios yra taikai perspektyvos naujoje situacijoje.

Viską pakeitė prieš kelias dienas įvykusi Moroko sostinėje 
Rabat arabiškų kraštų taip vadinama “viršūnių konferenci
ja”. Ji parodė ir pasakė labai daug. Viena, ji parodė didelį 
arabų vieningumą dėl santykių su Izraeliu. Antra, ji 
vieningai pasisakė už atkariavimą izraeliečių užgrobtų 
žemiu Vakarinėje Jordano upės pusėje ir sukūrimą Palesti
nos Nepriklausomos valstybės. Daug ką, o ypač Izraelio ir jo 
globotojų Jungtinių Valstijų vadovybes Jordano valdžios 
pasielgimas šioje konferencijoje, nustebino. Iki šiol Jorda
nas kietai priešinosi steigimui palestiniečių valstybės tarp 
Jordano ir Izraelio, bet šioje konferencijoje ir jo atstovybė 
balsavo už tokios valstybės steigimą. Tokio vieningumo iš 
arabų pusės nebuvo tikėtasi.

Mūsų sekretorius savo misijas Vidurio Rytuose grindė tuo 
supratimu, kad jam pavyks Izraelio vadovybę įtikinti, kad ji 
geruoju dalį to užgrobto ploto paleistų iš savo rankų ir 
atiduotų Jordanui. Dabar tas pagrindas sugriuvo, kai ir tas 
pats Jordanas pasisakė už steigimą Palestinos valstybės. 
Kaip dabar orientuotis? Kuo dabar grįsti savo pastangas 
taikos siekimui tarp Izraelio ir arabų, kuomet Izraelio 
'vadovybė nenori nė kalbėti apie sutikimą leisti palestinie
čiams turėti savo nepriklausomą valstybę?

Ir vėl nepateisinama diskriminacija
Aną dieną šioje vietoje rašėme apie mūsų vyriausybės 

nepateisinamą pasielgimą su Prancūzijos Komunistų Parti
jos veikėja Mireillie Bertrand, neleidžiant jai įvažiuoti į 
Jungtines Valstijas. Nurodėme, kad tai yra šaltojo karo 
laikų palikimas, kuris turėtų būti panaikintas.

j Dabar turime ir kitą tos pačios rūšies diskriminacijos 
pavyzdį. Pasirodo, kad šios šalies buvo užtrenktos durys 
Suomijos Komunistų Partijos veikėjui ir Suomijos Metalo 
•JDarbininkų Unijos nariui Eero Nystromui. Trumpai istorija 
tokia:

Neseniai Skandinavijos šalių darbo unijos nutarė į 
Ameriką atsiųsti delegaciją studijavimui mūsų darbo unijų 
judėjimo. Toje delegacijoje iš 26 narių buvo ir minėtas 
suomietis veikėjas. Bet mūsų valstybės departamentas 
ptsisakė Nystromui išduoti vizą. Tuo pasielgimu giliausiai 
pasipiktino visa delegacija ir protestui nutarė visą misiją 
įikviduoti. Už tai Skandinavijos kraštų unijistus tenka tiktai 
pasveikinti.

Jam tik gaila, kad
« Plechavičius jo nenužudė

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius Martynas 
Gudelis yra pasipiktinęs, kad 
Kauno šilko kombinatas pa
vadintas P. Ziberto vardu ir 
Ipd su Zibertu budelis Ple
chavičius nespėjo sudoroti, o 
tas vaidmuo (nužudymas) ati
teko naciams. Spalio 24 d. 
savo laikraščio vedamajame 
jis rašo:
5 “Kas tas Zibertas? Pranas 
Zibertas buvo Šiauliuose gi
męs neturtingų tėvų vaikas. 
Lietuvoje buvo daug netur
tingų vaikų. Amerikon ai va 
žįavusių lietuvių tarpe <1 a u 
guma buvo neturtingi. Jie 
stengėsi pramokti amato, su
sirasti darbo, pradėti biznį ir 
prasigyventi. Tuo tarpu Pra
nas Zibertas pradėjo politi
kuoti. Nepriklausomybės ko

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

vų metu jis stojo ne už krašto 
laisvę, bet Kuršėnuose bandė 
“tarybinę” valdžią steigti. 
Laimė, kad jis laiku paspru
ko, o tai Plechavičiaus rinkti
nė būtų jį “sutarybinusi”. 
Kuršėnų jam neužteko. Par
tinį darbą jis dirbo Šiauliuo
se, o vėliau ir Kaune. Kelis 
kartus jis buvo suimtas ir 
nuteistas. Jį išlaisvino Deka
nozovas. Jis, žinoma, buvo 
“išrinktas” deputatu ir balsa
vo už Lietuvos prijungimą 
prie Sovietų Sąjungos. Bė
ganti sovietų valdžia jį paliko 
Lietuvoje, o vėliau naciai jį 
sušaudė. Šiandien Ziberto 
vardu pavadintas Kauno šil
ko fabrikėlis”;

Pastebėkite, jam ir Kauno 
didžiulis šilko kombinatas yra 
tiktai “fabrikėlis”.

Kas ką rašo ir sako
TIK PATVIRTINA JAU 
ŽINOMĄ FAKTĄ APIE 
ČILE

Kanadiečių dipukų laikraš
čio “N. L.” bendradarbė 
montrealietė Jadvyga rašo:

“Bandymai kurti komuniz
mą demokratiniu keliu dar 
nepavyko, tai geriausiai rodo 
Čilės pavyzdys. Vašingtonas 
nusprendė, kad būtų pavojus 
ne tik Pietų Amerikai, bet ir 
Prancūzijai, Italijai, net pa
čiai USA. Nors ir netiesiogi
nę intervencija, per Multi- 
international Co. (ITT) ir per 
blokadas su Čilės komunizmu 
buvo susidorota”.

Gerai, kad ir tame reakci
niame laikraštyje jau pripa
žįstama, kad su Čilės demo
kratija susidorojo Jungtinių 
Valstijų imperialistai.

KOMUNISTU BŪTI NE TIK 
GARBĖ, BET IR DIDELĖ 
ATSAKOMYBĖ

Vilniaus “Tiesoje” (spalio 
25 d.) vedamajame “Reko
mendacija į partiją” kalbama 
apie įstojimo į Komunistų 
Partiją sąlygas. Pasirodo, 
kad norintis įstoti į partiją 
darbininkas, valstietis bei in
telektualas turi gauti reko
mendacijas senų partiečių, 
kurie jį gerai pažįsta. Reko- 
menduotojas arba rekomen- 
duotojai ima didelę atsako
mybę. Vedamajame sakoma:

“Rekomendacija į partiją - 
tai labai atsakinga partinė 
pareiga. Kvalifikuotai spręs
ti, kas vertas būti komunistu, 
gali tik pakankamai patyręs 
ir politiškai subrendęs parti
jos narys. Neatsitiktinai 
TSKP XXIII suvažiavimas, 
atsižvelgdamas į vis augan
čius reikalavimus, nustatė, 
jog rekomenduoti į partiją 
gali tik tie, kurie jos gretose 
yra ne mažiau kaip penkerius 
metus. Partija - rūpestingas 
auklėtojas, ir kuo ilgiau žmo
gus yra partijoje, tuo objek
tyviau gali apibūdinti asme
niškas stojančiojo savybes”.

Vedamajame kritikuojami 
tie partijos nariai, kurie į 
rekomendacijas žiūri lengva
būdiškai. Nors, bendrai paė
mus, didelė dauguma narių 
supranta savo atsakomybę ir 
rekomenduoja tik tuos, kurie 
yra nusipelnę būti partijos 
nariais. “Deja”, sako redakci
ja”: tarp tūkstančių gražių 
pavyzdžių vis dar pasitaiko 
viena kita išimtis, kada re
komendacijos rašomos, rei
kiamai neįsigilinus į žmogaus 
savybes, nepasvėrus jo tei
giamų pusių ir silpnybių. To
kios klaidos skaudžiai atsilie
pia partinės organizacijos 
autoritetui, menkina jos 
avangardinį vaidmenį gamy
boje ir visuomeniniame gyve
nime”.

Vedamasis baigiamas:
“Tebūna rekomendacija į 

partiją atsakingu partijos už
tikrinimu, kad norintysis įs
toti į jos gretas tikrai vertas 
būti komunistu. Ryškiai rei
kalavimai kiekvienam parti 
jos nariui atsispindi TSKP 
CK šūkyje Didžiosios Spalio 
Socialistinės Revoliucijos 57- 
osioms metinėms - komuns- 
nistai! Būkite visos liaudies 
kovos už TSKP XXIV suva
žiavimo nutarimų įgyvendini
mą avangarde, būkite akty
vūs masių organizatoriai ir 
auklėtojai!”

TEBEAGITUOJA UŽ 
RAKETĄ

Nors dabar jau visiems aiš
ku, kad taip vadinamas “Lie
tuvių Fondas” yra didžiausias 
raketas, nors jau jo vadai iš 
lengvabūdžių išviliotų dolerių 
praganė porą šimtų tūkstan
čių dolerių, Clevelando “Dir
va” sušilus tebeagituoja 
Amerikos lietuvių fondui 
aukoti. Antai, spalio 23 d. 
straipsnis “Prie milijono ar
tėjant” baigiamas Šukiu:

“Tad pajudėkime sutarti
nai, junkimės į LF vajų savu 
įnašu, visokeriopa talka ir 
dalyvaukime užbaigtuvėse.

Pasvarstykime LF proble
mas, tačiau būkime kantrūs 
su sprendimais, kurie gali 
pasirodyti buvę klaidingi”.

Jau pats šio straipsnio pa

vadinimas yra didžiausia ap
gavystė. “Lietuvių Fondas” 
ne artėja prie milijono, bet 
dideliais žingsniais tolsta nuo 
jo. Per pastaruosius porą 
metų jo investmėntų vertė ne 
paaugo, bet nupuolė beveik 
dviem šimtais tūkstančių do
lerių!

JŲ LINKĖJIMAI 
LIETUVIU TAUTAI

Reakcinėje Amerikos lietu
vių spaudoje su pasipiktini
mu rašoma, kad praeitą vasa
rą tūkstančiai Lietuvos stu
dentų ir moksleivių padėjo 
kolūkiečiams nuimti javus. 
Tai reiškia, kad Lietuvai bū- 
tų buvę geriau, jeigu dėl 
blogų orų ir darbo jėgų sto
kos daug derliaus būtų supu
vę laukuose, vietoje būti su
piltiems į aruodus. Taip pat, 
žinoma, reakcininkų suprati
mu, būtų buvę naudingiau 
lietuvių tautai, jeigu tie tūk
stančiai jaunuolių būtų vasa
ros karščius praleidę miestų 
tvankiose gatvėse išdykauda
mi, kaip kad atsitinka su 
mūsų Amerikos jaunuoliais, 
negu padirbėdami laukuose 
bei daržuose ir pakvėpuoda
mi tyro oro.

Mes, žinoma, kaip į šį klau
simą žiūrime. Mes nuošir
džiausiai ir karščiau sveikina
me Lietuvos jaunimą už pa- 
talkininkavimą kolūkiečiams.

JAU ĮTŪŽUSIAI PUOLA 
IR JUNGTINES TAUTAS

Chicagos kunigų “Draugas” 
(sp. 24 d.) šaukia:

“Jungtinės Tautos yra mo
dernaus Babilono bokšto sta
tinys, kuris ne tik nieko 
pozityvaus neduoda, bet net 
kenkia, padėdamos įteisinti 
vergiją..........

Daugeliui nežinoma, jog 
komunistai pravedė, kad 
Jungtinėse Tautose nebūtų 
minimas Dievo vardas ir kad 
visi posėdžiai būtų pradėti be 
jokios maldos. Visa ten daro
ma taip, kad būtų kuo plačiau 
skleidžiama komunistinė 
mintis.

Visi Jungtinių Tautų sekre
toriai yra dau'giau ar mažiau 
komunistams palankūs. . .

Jungtinės Tautos veikia ne 
karui stabdyti, bet komunis
tinėms teritorijoms plėsti. . .

Buvęs FBI direktorius 
Hoover teigė Į kad didžioji 
dalis komunistinių delegatų 
Jungtinėse Tautose yra ko
munistinių kraštų šnipai. . .

Į Jungtines'Tautas ateina 
vis naujų valstybių, tačiau 
dauguma jų palaiko Tarybų 
Sąjungos bloką. . .”

JAU IR JŲ ALTAS 
DIDELĖJE BĖDOJE!

Savo liūdnuose apdūmoji
muose apie neseniai įvykusį 
reakcinių dipukų taip vadina
mą “Amerikos lietuvių kong
resą”, ponas V. Karosas šau
kia:

Amerikos lietuvių gyveni
me susidariusi savo rūšies 
lietuviška Watergate atsklei
dė sekančią tiesą. Pasirodo, 
kad ALTas turi savo viduji
nius priešus ne vien iš lietu
vių komunistų ar komunis
tuojančių pusės, bailingai be
sidangstančių pažangiųjų, 
progresistų ar net liberalų 
vardais, bet tolygiai iš deši
niųjų ekstremistų pusės, vai
dinančių ultra patriotus, ku
rių širdyse dar tebedega iš 
Europos atsivežta diktatūri
nė dvasia. . . Dešinieji eks
tremistai, pirmaujant fronti
ninkams, sutartinėje veikloje 
su kairiaisiais liberalais, pra
dėjo “tiltų statybą” ir “bend
radarbiavimą su kraštu”. . . 
ALTas, atsidūręs tarp šių 
dviejų girnų, turi kovoti ne 
viename, bet dviejuose fron
tuose. Iš čia seka svarbi 
išvada, kad ALTas privalo 
užtrenkti duris ne vien pro
komunistiniams elementams, 
jei nori išvengti liūdnos Lie
tuvių Bendruomenės pamo
kos”.

Tel Aviv. - Lapkričio 1 d. 
Izraelio lėktuvai vėl nuskrido 
į Lebanoną ir bombardavo 
kaimą, kuriam primetamas 
priglaudimas palestiniečių 
partizanų.

Laisvamanio jubiliejus 
I 

BRONIUS JAUNIŠKIS

kas, tačiau tebeskaito paskai
tas, žmones auklėdamas 
ateistinėje dvasioje.

K. Valašinas atskirai susiti
ko su Vilniaus visuomene, A. 
Vienuolio vidurinės mokyklos 
mokiniais, Profsąjungų kul
tūros rūmų esperantininkų 
klubo nariais, Ateistų klubo 
dalyviais. Specialiame jo ju
biliejaus 30 metų paminėjimo 
vakare jubiliatą nuoširdžiai 
sveikino LTSR ateizmo di
rektorius A. Martinionis, di
rektoriaus pavaduotojas E. 
Rimša, Pasvalio rajono Joniš
kėlio vidurinės mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja O. 
Klungevičiene ir kiti. Buvo 
įteikta Švietimo darbuotojų 
profsąjungos respublikinio 
komiteto “Garbės raštas”, 
asmeninės dovanos. Joniškė
lio vidurinės mokyklos moks
leiviai savo žiemietį mokytoją 
apdovanojo puokštėmis gė
lių.

Mielas Karoli, ilgiausių Tau 
metų, nenuilstamai dirbki 
sunkų, bet garbingą ateistinį 
darbą.

Ateizmo muziejuje, Vilniu
je, buvo paminėta ilgamečio 
laisvamanio Karolio Valašino 
70 metų jubiliejus. K. Valaši- 
nas gimė 1904 m. Narteikių 
kaime, Pasvalio rajone, var
gingu valstiečių šeimoje. Jo 
tėvai buvo netikintys. Motina 
sakydavo: “Kam dievas ant 
liežuvio - tam velnias širdy”.

Sulaukęs 20 metų K. Vala- 
šinas pasidarė kovojančiu 
ateistu. Mokytojaudamas, 
pamokų metu aiškindavo 
žmogaus kilmę, paneigdamas 
tikėjimo mitus apie žmogaus 
sutvėrimą, dėl ko buvo kilno
jamas po įvairias vietas. Ne
gaudamas ateistinių knygų, 
jų prašydavo brolio Petro 
Valašino atsiųsti iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, kur jis 
tada gyveno. Brolis Petras 
užprenumeravo Amerikos 
lietuvių laisvamanių žurnalą 
“Kardas”, atsiuntė dr. J. 
Šliūpo leidinius “Tikyba ir 
mokslas”, “Jėzus Kristus ir 
Sv. Romos inkvizicija”, “Pa
lyginamoji pasaulio religijų 
istorija” ir kitų ateistų kny
gas. Įstojęs į tarptautinę es
perantininkų sąjungą, gauda
vo esperanto kalba ateisti
nius laikraščius. Plačiai susi
rašinėjo su Tarybų Sąjungos 
esperantininkais, iš kur gau
davo ateistinių leidinių. To
kiu būdu sukūrė savo ateisti
nių knygų biblioteką, tačiau 
tai sužinoję bažnytininkai, 
padegė jo butą ir dalis knygų 
per gaisrą žuvo. Bet K. Vala- 
šinas nenustojo veikęs. Jis 
1923 metais įsteigė Lietuvos 
ateistų sąjungą ir kurį laiką 
jai vadovavo. Kartu su dr. J. 
Šliūpu paruošė Laisvamanių 
etinės kultūros draugijos įs
tatus. Pagal juos pradėjo 
steigti Laisvamanių draugiją. 
Sekėsi neblogai: per keletą 
metų buvo suorganizuoti 120 
skyrių, pradėjo leisti laikraš
tį “Laisvoji mintis”.

Be organizacinio darbo K. 
Valašinas plačiai po Lietuvą 
skaitė ateistines paskaitas. 
Jo pasiklausyti suplaukdavo 
po keletą šimtų žmonių. Ta
čiau tokia ateistinė veikla 
nepatiko kunigams, dėl ko jie 
laisvamanį K. Valašiną ėmė 
persekioti. Kur jis atvykda
vo, negaudavo apsinakvoti, 
paskaitų metu nusamdyti 
piktadariai akmenimis išdau
žydavo salių langus, trejetą 
kartų bandė susidoroti, ta
čiau K. Valašinui nors ir 
sužalotam pasisekė iš pasikė
sintoji) ištrūkti. Kad sutruk
dytų ateistinę veiklą, ne kar
tą buvo apskųstas priešval
stybine veikla, areštuotas, 
kalintas Biržų i kalėjime ir 
Kauno IX forte.

Antrojo pasaulinio karo 
metais K. Valašinas tarnavo 
tarybinėje armijoje, dalyva
vo mūšiuose su fašistais, pa
sižymėjo, kaip geras kovoto
jas, už ką apdovanotas ordi
nais ir medaliais. Po karo 
dirbo Pasvalio apskr. Joniš
kėlio valsčiaus vykdomojo 
komiteto pirmininku, ne kar
tą akis į akį susidūrė su 
buržuaziniais nacionalistais ir 
su jais kovojo. Vėliau savo 
kūrybingu darbu padėjo at
kurti Joniškėlio miestelį. Da
bar K. Valašinas - pensinin

Laiškai
Gerbiami Draugai!

Vakar gautoje “Laisvėje” iš 
18 d. spalio, pastebėjau mano 
korespondencijoj “Su Mielais 
Svečiais iš Tėvynės” įsibrio- 
vusią nemalonią klaidą, kur 
parašyta, išvardinant sve
čius, sekamai. . . .Kauno kli
nikinės ligoninės vyriausias 
gydytojaus Romualdas Maš- 
nauskas (vietoj Dumčius), tai 
ir viskas, o nieko nesakoma 
apie kolūkietį. Mano kores
pondencijoj parašyta seka
mai: Kauno klinikines ligoni
nes vyriausias gydytojas Ro
mualdas Dumčius ir Lazdijų 
rajono kolūkio “Švyturys” 
pirmininkas - Vytautas Maš- 
nauskas.

P. Kisielienė 
Nuo Redakcijos: Labai atsi
prašome. Korektorius, ma
tyt, nepastebėjo apleistos 
vienos ištisos eilutės. Kartais 
taip pasitaiko.

Gerbiamieji Laisviečiai!
Šiuomi pranešu, kad: 

“Laisvės” ir “Vilnies” vajinin- 
kas Stasys Rainardas dabar 
yra Goddard Memorial Hos- 
pitalyje, Somner St., 
Stoughton, Mass.

Spalio 26 d. Jam padaryta 
operacija ant vidurių. Dakta
rai sako, kad operacija sėk
minga.

Juomi rūpinasi jo sūnus, 
giminės, ir lanko artimi drau
gai. Dar laukiama rezultatų. 
Jei viskas bus gerai, po trum
po laiko, gal Jis pats Jums 
parašys.

Linkiu drg. S. Rainardui 
kuogreičiausiai susveikti.

A. Skirmontas 
Brockton, Mass.

Eglė - “drakonas”
Rokiškis. Eglyne prie 

Lukštų, keliolika žingsnių 
nuo kelio, guli akmuo. Virš 
žemės jis iškilęs daugiau kaip 
pusmetrį, o ilgis - du metrai 
su trupučiu.

Ant akmens, visu liemeniu 
užsigulusi, auga eglė. Ji atro
do lyg koks paslaptingas gy
vūnas, o labiausiai primena 
pasakų drakoną. Dvi eglės 
šaknys tarytum sudaro prie
kines kojas, kuriomis ji už
spaudusi akmenį, o viena - 
panaši į stambią uodegą. Ket
virta “koja” yra plonutė, to
dėl .iš tos pusės ir vaizdas 
menkesnis.

Medis šauna aukštyn apie 
25 metrus. Žmonės stebisi, iš 
kur jis išdygo, kaip užgulė tą 
akmenį. Gyventojai dažnai 
lankosi prie šio gamtos pokš
to.

Kaip praneša laikraštis „Berli
ner caifung", greitai bus pradė
tas statyti naujas 13 km ilgio ir 
10 m pločio automobilių tunelis 
tarp Prancūzijos ir Italijos. Tunelis 
sujungs Siaurės Italijos Po upės 
slėnj (nuo Turino) su Prancūzijos 
pietryčių Ronos upės slėniu Li
jono kryptimi. Manoma, kad tu
nelio statyba užtruks iki 1978 m. 
Tuneliu per valandą galės prava
žiuoti 1800 automobilių.

VOKIETIJOS
DEMOKRATINĖ
RESPUBLIKA

1949 metų spalio 7 d. Euro
pos centre buvo įkurta Vokie- 
jjos Demokratinė Respubli
ka. Jos vėliavoje herbas - 
kūjis ir skriestuvas varpų 
vainike. Darbininkų ir val
stiečių valstybės įkūrimas 
Vokietijos žemėje buvo isto
rinis, turintis tarptautinę 
reikšmę įvykis, likviduojant 
pavojingiausią konfliktų židi
nį Europoje. VDR šis ketvir
tis amžiaus buvo revoliucinių 
pertvarkymų laikotarpis vi
sose visuomeninio gyvenimo 
sferose, taip pat ekonomiko
je, ideologijoje, kultūroje. 
Atsižvelgdamas į bendrą so
cialistinės sandraugos šalių 
strategiją, VDR socialinio 
ekonominio vystymosi laimė
jimus bei perspektyvas Vo
kietijos Vieningosios socialis
tų partijos aštuntasis suva
žiavimas numatė tolesnę so
cializmo statybos šalyje, 
VDR stiprinimo, jos integra
cijos su socialistine sandrau
ga gilinimo kryptį.

VDR užima 108,200 kvad
ratinių kilometrų. Gyventojų 
- daugiau kaip 17 milijonų.

Vadovaujančioji VDR vi
suomenės jėga - Vokietijos 
Vieningoji socialistų partija 
(VVSP) savo eilėse turi dau
giau kaip 1,900,000 narių ir 
kandidatų, susivienijusių į 72 
tūkstančius pirminių organi
zacijų.

Vokietijos Laisvojo jauni
mo sąjungoje daugiau kaip 
1,9 vaikinų ir merginų.

VDR pagamina pramonės 
produkcijos daugiau, negu 
1936 metais visa Vokietija, 
įeina į pirmąją labiausiai išsi
vysčiusių pasaulio pramoni
nių valstybių dešimtį.

Respublikos ekonomikos 
pagrindinė šaka - pramonė. 
Joje dirba 2,800,000 žmonių 
(37 procentai visų dirbančių
jų liaudies ūkyje) ir duoda 
daugiau kaip 60 procentų na
cionalinių pajamų.

Rudosios anglies gavyba 
VDR užima pirmąją vietą 
pasaulyje, elektros energijos 
vienam gyventojui pagamina 
daugiau, negu Prancūzija ir 
Italija.

Naujajame penkmetyje 
(1971-1975) numatoma įgy
vendinti visuotinį dešimtmetį 
lavinimą.

VDR palaiko diplomatinius 
santykius su 114 valstybių.

1974 metų gegužės mėnesį 
Vokietijos - Tarybų Sąjungos 
Draugystės draugijos X kon
gresas. Ši organizacija vieni
ja daugiau kaip 4 milijonus 
žmonių. Vokietijos - Tarybų 
Sąjungos Draugystės draugi
ja apdovanota Tautų drau
gystės ordinu.

Topolis
Topolis lieknas 
Tiesia rankas 
Į žydrą dangų, 
Erdves jo lakias, 
Padėką siunčia 
Už saulės marias.

Dėkoja už lietų, 
Jo sodrius lašus, 
Už glostantį rūką, 
Už vėjo dvelksmus, 
Už syvus žemės, 
Sočius, gaivius.

Ir už šėlstančią audrą 
Dėkoja jisai, - 
Nes grumtis jį moko 
Jos sūkuriai, 
Priešintis siausmui 
Piktam atkakliai.

Ačiū jis šaukia 
Ir rankoms toms, 
Kurios jį sodino, 
Kad šakom ištiestom 
Skatintų žmones 
Dėkonėm karštom

Dėkodamas leidžia 
Godžiąsias šaknis 
Giliau į žemę, 
Kad jos sultimis 
Stiprėtų ir augtų 
Be perstojo jis.

Ištiestos rankos 
Į žydras erdves 
Lyg skatina stiebtis 
Aukštyn į žvaigždes, 
Lyg kelia jį visą 
Į platybes lakias!

J. S ubą ta
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Klaipėdos rajono literatai, susibūrę prie “Bangos” laikraš
čio redakcijos, palaiko glaudžius ryšius su liaudies rašytoja 
Ieva Simonaityte. Vasaros metu, kai rašytoja gyvena 
Priekulėje, gargždiškiai dažnai aplanko ją, paskaito savo 
kūrybą, išklauso jos patarimų. Rašytoja neretai susitinka su 
plačiąja Klaipėdos rajono visuomene. Neseniai vėl įvyko 
toks susitikimas Gargždų miesto “Minijos” kino teatre.

Nuotraukoje: liaudies rašytoja Ieva Simonaitytė pasirašo 
autografus Gargždų vidurinės mokyklos moksleiviams.

B. Aleknavičiaus nuotr.

oi ILJ57IIJ'V©S
A. Aukštaitis

Šie krislai skirti papasakoti 
apie tai, kas naujo leidžiama 
ir spausdinama Lietuvoje iš 
Amerikos lietuvių kultūros 
palikimo. Manome, jog tokios 
naujienos sudomins “Lais
vės” skaitytoją.
1. APIE M. TVARDAUSKĄ

IR JO ŽODYNĄ
Kaip žinia, artėja svarbi 

JAV lietuvių istorijos sukak
tis - 1975 m. sukanka 100 
metų, kai buvo išleista pir
moji Amerikos lietuvių kny
ga. Tai - Mykolo Tvarausko 
paruoštas ir Shamokine, Pa., 
išspausdintas anglų-lietuvių 
ir lietuvių - anglų kalbų žody
nas (Tliimočius arba slovni- 
kas angielckai-lietuviškas ir 
lietuviškai-angielckas”.).

M. Tvarauskas (1938 - apie 
1912 m.) gimęs Lietuvoje, 
Kaupiškių dvarelyje, netoli 
Vištyčio (dab. Vilkaviškio 
raj.), po 1863 m. sukilimo 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Per daugiau kaip 
20 veiklos metų - nuo 1875 m. 
iki 1896 m. - jis paruošė ir 
išleido 11 lietuviškų leidinių. 
Jų tarpe - pirmąją Amerikos 
lietuvių knygą - minėtąjį žo
dyną - ir 1879 m. pirmąjį 
lietuvišką laikraštį “Lietuviš
ka gazieta” Niujorke.

M. Tvarausko žodyno su
kaktį ruošiasi pažymėti Lie
tuvos žurnalai. “Bibliotekų 
darbas” numato spausdinti 
jau parengtą studijėlę - pla
čios apimties darbą apie pir
mąją lietuvišką knygą, jos 
autorių ir leidėją.
2. “MINTIES” IR “VAGOS”

LEIDYKLOSE
Iki šių metų pabaigos - 

nurodė pasikalbėjime Vil
niaus “Minties” leidyklos 
“Gintaro” redakcijos vedėja 
drg. Mėlynienė, - iš spaudos 
išeis keli nauji leidiniai apie 
Amerikos lietuvius. Pasiro
dys V. Baltrėno parengta 
Leono Joniko publicistikos 
raštų rinktinė, taip pat B. 
Raguočio knyga apie Antaną 
Bimbą.

Leidyklai įteiktas Vinco 
Andrulio raštų rinkinys, kurį 
sudarė J. Lukoševičius. Šiuo 
metu jis redaguojamas. Dar 
šiais metais tikimasi gauti 
sudarytą Kazimiero Vidiko - 
Tauro raštų knygą. Planuose 
dar keli leidiniai apie JAV 
pažangiųjų lietuvių publicis
tus ir veikėjus.

“Vagos” leidykloje baigia
ma ruošti Juozo Mikuckio 
poetinės kūrybos rinktinė 
(sudarytojas V. Kazakevi
čius), o neseniai buvo išleista 
jo atsiminimų knyga “Šioje ir 
anoje pusėje”. Ji, tikriausia, 
jau pasiekė ir Amerikos lietu
vius, sukėlė jų tarpe susido
mėjimą.

3. LLD SUKAKČIAI
Kitąmet, rugpjūtyje bus 

pažymimas Lietuvių Litera
tūros Draugijos (LLD) še
šiasdešimtmetis. Lietuvos 
spaudoj© jau pradėta skelbti 
medžiaga šiai sukakčiai. Lie
tuvos TSR Rašytojų Sąjun
gos žurnalas “Pergalė” rug
pjūčio mėnesio numeryje 
(Nr. 8) pamini LLD veteraną, 
pirmąjį jos iždininką Juozą 
Dainių.

Jis gimė 1890 m. vasario 13 
d. Šakiuose, ir į Čikagą atvy
ko 1910 m. Išmokęs spaustu
vininko amato, J. Dainius 
keliasdešimt metų dirbo 
Amerikos spaustuvėse. Jis 
yra spausdinęs “Kovą”, pas
kui ilgus metus darbavosi 
“Laisvės” laikraščio spaustu
vėje. 1915 m. rugpiūčio mėn. 
įsikūrus LLD, sudarytoje lai
kinoje Centro valdyboje iždi
ninko pareigos atiteko J. Dai
niui. Kartu su to meto drau
gijos pirmininku L. Prūseika 
(1887-1961 m.) ir sekretore J. 
Benesevičiūte-Šukiene (1883- 
1968) jis rūpinosi draugijos 
kuopų steigimu bei finansų 
reikalais. 1916 metais LLD 
Centro Komitete J. Dainius 
buvo išrinktas iždininku.

Kiek anksčiau “Pergalės” 
žurnale (1974, Nr. 5) - buvo 
rašyta apie vieną pirmųjų 
LLD sekretorių Kazį Stepo
navičių (1889-1953). Straips
nyje nurodoma, kad K. Ste
ponavičius sekretoriavo 
draugijoje per kelis kartus 
(1918-1912 m.; 1922-1923 m. 
ir 1930 m.) Vis sudėtingais ir 
sunkiais jos gyvavimo me
tais.

Pažymėta K. Steponavi
čiaus dvasinė stiprybė - nete
kęs abiejų kojų, ligų kankina
mas jis nepalūžo, o tęsė vi
suomeninę, ypač publicistinę 
veiklą. Per daugiau kaip 40 
metų (jis pradėjo rašinėti 
1910 m.) K. Steponavičius, 
dažniausiai pasirašydamas 
Kazio Bevardžio slapyvar
džiu, išspausdino šimtus pub
licistinių kūrinių.

Gyvenimo ir veiklos škicus 
apie LLD veikėjus ir vetera
nus “Pergalė” spausdins ir 
toliau.

4. KO PAGEIDAUTUME
Lietuvių Literatūros Drau

gijoje ir kitose pažangiose or
ganizacijose veikė tūkstan
čiai žmonių. Vienų vardai pla
čiai ar plačiau žinomi, apie ki
tus - eilinius pasiaukojusius 
narius - trūksta duomenų ir 
todėl negalime apie juos pa
rašyti. O jie verti paminėti, 
ypač LLD sukakties proga.

Mes suprantame, kad gar
bingo amžiaus sulaukusiems 
veteranams nel^gva bepa
rašyti apie savo gyvenimą, o

Kaip kalnas tepagimdė pelę!

Švedai dar neatsisako
karaliaus

A. Petkus

Nuo Naujųjų metų Švedijo
je įsigalios nauja konstituci
ja, kurią priėmė šios šalies 
parlamentas (riksdagas). Ko
kias permainas ji žada Švedi
jos politiniame gyvenime?

Epochos vėjai nelengvai 
prasiskverbia į Skandinavijos 
pusiasalį. Pakanka pasakyti, 
kad trys iš keturių pagrindi
nių įstatymų, kurie iki šiol 
galioja Švedijoje, buvo priim
ti daugiau kaip prieš šimtą 
metų: įstatymas apie valdy
mo formas - 1809 m., apie 
sosto pavedlimumą - 1810 m. 
ir apie riksdagą - 1866 m. Tik 
spaudos teisės buvo aptartos 
1949 m. įstatymu.

Naujosios Švedijos konsti
tucijos paruošimas užtruko 
dvidešimt metų. Prie šio dar
bo buvo pritrauktos visos 
politinės partijos, turinčios 
atstovų parlamente, išskyrus 
komunistus.

Tačiau, kaip sakoma, kal
nas pagimdė pelę. Naujoji 
Švedijos konstitucija ne taip 
jau smarkiai pakeičia praėju
sio šimtmečio įstatymus. Sa
kykim, kad ir įstatymą dėl 
karaliaus sosto, priimtą prieš 
164 metus.

Tiesa, realiosios politinės 
valdžios karaliui mažai bepa- 
liekama, bet visa ta regimoji 
didybė ir toliau rūpestingai 
saugoma. Konstitucija iškil
mingai skelbia karalių valsty
bės vadovu. Nors nebe jis, 
bet riksdagas skirs ministrą 
pirmininką, paves suformuoti 
vyriausybę, spręs, ar verta 
pareikšti jai pasitikėjimą, bet 
vyriausybė keičiama, daly
vaujant karaliui. Atskirais 
atvejais ir valstybės taryba 
posėdžiaus, karaliui pirmi
ninkaujant. Karalius nebepa- 
sirašinės vyriausybės nutari
mų, bet ministras pirminin
kas įpareigojamas painfor-

Mokyklai - Vinco Andrulio vardas

Stakliškių miestelio gyventojai spalio 15 dieną susirinko 
prie mokyklos atidengti lentą, bylojančią, kad vidurinei 
mokyklai Lietuvos vyriausybės nutarimu suteiktas žymaus 
Amerikos lietuvių veikėjo Vinco Andrulio vardas. Mokslei
viai parodė literatūrinį montažą, skirtą savo garbingo 
žemiečio gyvenimui ir atminimui. Mokykloje atidarytas 
memorialinis kambarys, kurio ekspozicija pasakoja apie 
Andrulio gyvenimą ir veiklą.

[ Muzikos mokymui jugo
slavų firma “Slovenijales” su
konstravo “dainuojančią” kla
sės lentą. Gaidų linijos joje - 
įmontuoti laidai, sujungti su 
elektronine-akustine siste
ma. Vos prisilietus prie to
kios linijos, pasigirsta gar
sas, atitinkantis gaidą. Užra
šius kreida gaidas ant linijų, 
galima tuojau pat išgirsti me
lodiją.

dažnai dėl kuklumo nesinori 
to daryti. Bet kuriant JAV 
lietuvių, jų kultūros istoriją 
be tokios medžiagos apsieiti 
negalima. Labai gaila, ir būtų 
didelis nuostolis, jeigu ji žū
tų.

Prašytume mieluosius JAV 
pažangiojo judėjimo vetera
nus, kiek išgalint, nors trum
pai parašyti apie save ir 
draugus, vertus atminimo ir 
pagarbos. “Laisvės” ir “Vil
nies” redakcijos neabejotinai 
persiųstų tokius raštus ir 
duomenis į atitinkamas Lie
tuvos įstaigas.

LAISVĖ

muoti jį apie valstybės reika
lus. Karalius, kaip ir anks
čiau, priiminės kitų valstybių 
pasiuntinius, įteikiant skiria
muosius raštus, taip pat šių 
valstybių valdovus, atvyku
sius su oficialiu vizitu ir t. t.

Karaliaus sosto išsaugoji
mas - ne tuščia butaforija ar 
prašmatnus maskaradas. 
Vykstant debatams riksdage, 
deputatas komunistas Berd- 
sonas, kaip vieną iš naujosios 
konstitucijos blogybių nuro
dė tai, kad “lieka monarchija, 
kuri kovoja su bet kokia 
mintim apie lygybę ir kuri 
yra svarbus ideologinio slopi
nimo įrankis buržuazijos ran
kose”.

Plačiai aptardama kara
liaus sosto klausimus, naujoji 
Švedijos konstitucija neduo
da jokių realių garantijų dar
bo žmonėms. Ji, kaip ir kiek
viena buržuazinė konstituci
ja, gindama kapitalistinę pri
vačią nuosavybę, deda realų 
pamatą žmonių nelygybei ir 
išnaudojimui, paverčia tuščiu 
farsu formaliai deklaruoja
mas demokratines teises. 
Vaizdžiai tariant, tai - teisė 
bedarbiui krauti milijonus, o 
milijonieriui - teisė nakvoti 
po tiltu.

Švedijos komunistai pažy
mi, kad naujoji šios šalies 
konstitucija ir tuo nesitenki
na. Ji numato realią galimybę 
apriboti arba ir visiškai pa
naikinti net formaliąsias dar
bo žmonių teises. Užteks 
riksdagui paprasta balsų 
dauguma priimti atitinkamą 
įstatymą, ir vyriausybė galės 
skelbti “neteisėtais” darbo 
žmonių streikus, griebtis 
prieš streikuojančius sankci
jų ir t. t. Ne, neveltui Švedi
jos valdantieji sluoksniai vis 
dar neatsižada karaliaus!

CHLOROFILAS
HIDROS KŪNE

Praėjusio šimtmečio viduryje ži
nomas vokiečių zooiogas T. Zi- 
boldas pranešė mokslininkams 
apio vieną keistą reiškinį. Gėla
vandenių ayvūnų —- hidrų, kai 
kurių kirmėlių ir infuzorijų orga
nizmuose jis rado chlorofilo. Vė
liau buvo rasta ir kitų gyvūnų, 
turinčių chlorofilo. Paaiškėjo, kad 
tokie gyvūnai gali po kelis mė
nesius iškentėti be maisto; kai 
kurie jų visiškai nesimaitindavo, 
o gyvendavo, panašiai kaip au
galai, tik oru ir saulės šviesa. Tai 
žadėjo įdomių atradimų, ir jie bu
vo padaryti, bet rezultatai gauti 
ne tokie, kaip jsivaizdavo Zibol- 
das.

Pasirodo, kad „gyvūnų chloro
filą'* taip pat sukuria augalai. 
Mikroskopiniai dumbliai, persikė
lę j gyvūnų kūno vidų, nežūva, 
o gyvena toliau, maitindamiesi pa
tys ir vaišindami savo Šeimininkus 
chlorofilo sukurtomis organinėmis 
medžiagomis. Žalioji dumbliai 
paprastai „draugauja" su gėla
vandeniais gyvūnais, o rudieji — 
su jūriniais.

Rawalpindi. - Pakistano 
premjeras Ali Bhuto sugrįžo 
iš Maskvos labai pasitenkinęs 
savo misija. Jis tikisi, kad 
santykiai tarp Tarybų Sąjun
gos ir Pakistano bus daug 
geresni.

i.ų&a

Lietuvos pamario darbo žmonės plačiai pažymėjo išvadavi
mo iš fašistinių grobikų 30-ąsias metines. Šilutėje iškilmin
gai atidengtas paminklinis akmuo rajono vaduotojams.

Nuotraukoje: paminklinio akmens Šilutės rajono vaduoto
jams atidengimo iškilmės.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Žiupsnelis svarbių faktų apie 
Argentinos respubliką

Argentinos respublika - 
viena iš didžiausių ir labiau
siai išsivysčiusių Lotynų 
Amerikos žemyno kapitalisti
nių šalių. Ji yra Pietų Ameri
kos pietryčių dalyje, ribojasi 
su Čile, Bolivija, Paragva
jum, Urugvajum. Plotu (apie 
3 milijonai kvadralinių kilo
metrų) Argentina užima ant
rąją vietą žemyne po Brazili
jos, gyventojų skaičiumi - 
apie 25 milijonai žmonių 
(1973 m.) - ji yra trečioje 
vietoje po Brazilijos ir Meksi
kos. Sostinė Buenos Airesas - 
didžiausias šalies uostas 
(daugiau kaip 8 milijonai 
žmonių). Gyventojai daugiau
sia kilę iš Europos (96 pro
centai); 15 procentų gyvento
jų - imigrantai iš Ispanijos, 
Italijos). Indėnų gentys be
veik visiškai išnaikintos. Val
stybinė kalba - ispanų. Pa
grindinė religija - katalikų 
(katalikai sudaro 88 procen
tus gyventojų). Piniginis vie
netas - Argentinos pesas. 
Diplomatiniai santykiai su 
TSRS užmegzti 1946 metų 
birželio 6 d.

Valstybinė santvarka. Res
publikos vadovas - preziden
tas, renkamas tiesioginiu bal
savimu ketverių metų laiko
tarpiui. Nuo 1974 metų liepos 
2 dienos, mirus Argentinos 
respublikos prezidentui 
Chuanui Domingui Peronui 
(buvo valdžioje nuo 1946 me
tų iki 1955 m. liepos 1 d. ir 
nuo 1973 m. rugsėjo 23 iki 
1974 m. liepos 1 d.), prezi
dento postą sutinkamai su 
šalies konstitucija užėmė vi
ceprezidentė Marija Estela 
Martines de Peron (Perono 
žmona).

Įstatymus leidžiantis orga
nas - nacionalinis kongresas, 
kuris susideda iš dviejų - 
deputatų ir senato - rūmų.

Politinės partijos. 1973 me
tais šalyje veikė daugiau kaip 
62 bužuazinės ir reformisti- 
nės politinės partijos, kurios 
savo ruožtu buvo suskilusios. 
Didžiausios bužuazinės politi
nės partijos buvo: chustisia- 
listinė (peronistų) partija (Iš 
ispaniško žodžio Chustisia - 
teisingumas.), kurią 1947 me
tais įkūrė Ch. D. Peronas. 
Vadovaujasi ji buržuazine na
cionalistine ideologija, vieni
ja įvairių socialinių sluoksnių 
atstovus (darbininkus, val
stiečius, dvarininkus, bur
žuaziją); nuo 1973 metų gegu
žės - valdančioji partija; turi 
43 vietas senate ir 143 - 
deputatų rūmuose.

Pilietinė radikalioji nesu
taikomųjų sąjunga nuo 1958 
metų gegužės iki 1962 metų 
kovo 29 d. buvo valdančioji 
partija; šiuo metu suskilusi į 
kelias grupes.

Argentinos Komunistų 
partija (AKP) įkurta ,1918 
metų sausio mėnesį Socialis
tų partijos marksistinio spar
no bazėje. Generalinis sekre
torius - Ch. Armendas Alva- 
resas. Ilgus metus Argenti
nos KP veikė nelegaliai arba 
pusiau nelegaliai; 1973 metų 
kovo 27 dieną išėjo iš pogrin
džio, kai kongresas panaikino 
antikomunistinį įstatymą. 
1973 metų pabaigoje Argen
tinos Komunistų partija turė
jo daugiau kaip 110 tūkstan
čių narių. v

Argentinos KP spaudos or
ganai - savaitraštis “Nuestra 
Palabra” (“Mūsų žodis”) ir

politinis teorinis žurnalas 
“Nueva era” (“Naujoji era”). 
Paskutinis Argentinos KP 
XIV suvažiavimas įvyko le
galiai 1973 m. rugpiūčio 20-24 
d. Jis priėmė nutarimą remti 
peronistų vyriausybę, įgy
vendinant jos pažadėtą de
mokratinių pertvarkymų
programą. Suvažiavimas
orientavo komunistus, kad 
būtų greičiau sukurtas nacio
nalinis demokratinis frontas, 
demokratinei, agrarinei, an- 
tiimperialistinei revoliucijai 
įvykdyti.

Ekonominis šalies vysty
masis. Argentina - agrarinė 
industrinė šalis. Pramonės 
išsivystymo lygiu ji priartėja 
prie išsivysčiusių pramoninių 
šalių. Tačiau žemės ūkis, kaip 
ir seniau, lemia Argentinos 
ekonominę padėtį. Jos ekono
mikos vystymą stabdo užsie
nio, daugiausia Amerikos ka
pitalas, taip pat stambiųjų 
latifundijų žemdirbystė. 1973 
metais užsienio kapitalo ran
kose buvo daugiau kaip 30 
procentų nacionalinės pramo
nės įmonių. Argentinoje už
sienio kompanijos pagamina 
94 procentus automobilių, 88 
procentus maisto koncentra
tų, 77 procentus sintetinių 
verpalų. 1970 metais Ameri
kos monopolijų daliai teko 48 
procentai visos šalyje paga
minamos produkcijos.

1973 metais bendrasis ša
lies produktas padidėjo 4,5 
procento. Šalis turi vertingų 
naudingųjų iškasenų: naftos, 
geležies rūdos, akmens ang
lies, sidabro, vario, aukso, 
platinos, cinko, švino ir kt.

Pramonė. Pastaraisiais me
tais sparčiausiai vystėsi sun
kiosios pramonės šakos. Tra
dicinių pramonės šakų - mais
to ir tekstilės - šaliai teko 
maždaug 26 procentai pramo
nės perdirbamos produkcijos 
vertės, o metalurgijos, maši
nų gamybos, naftos perdirbi
mo ir chemijos pramonei - 48 
procentai. Sparčiai vystosi 
energetikos pramonė.

Žemės ūkis duoda daugiau 
kaip 90 procentų lėšų, gauna
mų iš eksporto; jis speciali
zuojamas stambiajai prekinei 
grūdinių kultūrų (kviečių, 
kukurūzų, rugių, miežių), 
taip pat aliejinių kultūrų ga
mybai. Pagrindinė šaka - ga
nyklinė gyvulininkystė; dau
giausia auginami stambieji 
raguočiai. Latifundininkų, 
turinčių nuo 1,000 iki 10 
tūkstančių hektarų, rankose 
sutelkta 74,5 procento visos 
dirbamos žemės, 72 procentai 
valstiečių neturi savos že
mės.

Vyriausybės ekonominė 
politika išdėstyta “Nacionali
nio išsivadavimo ir rekon
strukcijos” programoje, taip 
pat “Argentinos ekonominio 
vystymo 1974-1977 m. 
plane”. Svarbiausias uždavi
nys, kaip pareiškė Peronas, - 
“atkurti ekonominę šalies ne
priklausomybę, išvaduoti ją 
iš užsienio, technologinės ir 
komercinės kontrolės”, “įgy
vendinti ekonominę politiką 
be ideologinių ribų”.

Užsienio prekyba. 1973 me
tais Argentinos eksportas pa
didėjo 58 procentais - iki 3 
milijardų dolerių, o importas 
maždaug 18 procentų - iki 2,2 
milijardo dolerių.

Darbo žmonių socialinė pa
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dėtis. Karinių režimų valdy
mo metais (1966-1972) darbo 
žmonių realusis uždarbis su
mažėjo 28 procentais. Nuo 
1966 iki 1972 m. gyvenimas 
pabrango 436 procentais. 
1973 metais šalyje buvo 700 
tūkstančių bedarbių. Prole
tariatas (daugiau kaip 5 mili
jonai žmonių) užima vis reikš
mingesnę vietą šalies sociali
niame ir politiniame gyveni
me. Klasinių kovų įtampa ir 
aštrumu septintajame - aš
tuntojo dešimtmečio pradžio
je Argentina užima vieną 
pirmųjų vietų žemyne.

Šalies vidaus politikos įvy
kiai. Svarbiausias įvykis ša
lies gyvenime pastaruoju lai
kotarpiu buvo visuotiniai 
1973 metų rinkimai. Nugalė
jus rinkimuose liaudies jė
goms, 1973 metų kovo mėne
sį, po daugiau kaip 6 metus 
trukusio reakcinio karinio re
žimo viešpatavimo šalyje, bu
vo atkurta konstitucinė san
tvarka ir paskirta vyriausy
bė, kuriai vadovauja Ektoras 
Kampara. Lanosės karinė vy
riausybė buvo priversta per
duoti valdžią konstitucinei 
vyriausybei visų pirma todėl, 
kad labai sustiprėjo antidik- 
tatoriškas darbįhinkų klasės 
ir visos liaudies judėjimas.

Šalies sugrįžimas į konsti
tucinę santvarką buvo baig
tas 1973 metų rugsėjo 23 
dieną, kai šalies prezidentu 
tapo Chuanas Peronas - 
“Chusticialistinio išsivadavi
mo fronto” įkūrėjas. Šio fron
to programoje buvo nemaža 
antimonopolinio ir antioligar- 
chinio pobūdžio reikalavimų. 
Komunistų ir kitų kairiųjų 
jėgų, tame tarpe pažangiųjų 
politinių partijų bloko “Revo
liucinė liaudies sąjunga” re
miamas, “Chusticialistinis iš
sivadavimo frontas” surinko 
62 procentus balsų. “Revoliu
cinė liaudies sąjunga” gavo 2 
vietas senate ir 14 - deputatų 
rūmuose.

Užsienio politika. Vyriau
sybė įgyvendina nepriklauso
mą užsienio politiką, stengia
si plėsti prekybinius ir diplo
matinius santykius su viso
mis pasaulio šalimis.

Iš Visur Apie Viską
° Trevoras Gruberis, Pietų 

Afrikos Respublikos gyven
tojas, pasiekė savotišką pa
saulio rekordą: jis 31 dieną 
išbuvo stikliniame narve kar
tu su 24 nuodingomis gyvatė
mis. Net valgydavo narve, iš 
jo išeidavo tik pusvalandžiui. 
Į klausimą, kodėl gyvatės jo 
nepuolusios, Trevoras atsa
kė: “Jos pamilo mane ir laikė 
tokia pat gyvate, kaip ir jos”.

° Trys minutės juoko atsto
ja 15 minučių gimnastikos. 
Taip tvirtina norvegų gydy
tojai ir kviečia visus juoktis. 
Juokas stiprina širdies, plau
čių darbą, pagerina medžiagų 
apykaitą. Ligoninės pacienl 
tams televizorių ekranuose 
kas kelios valandos rodomos 
komedijos ir juokingi multi
plikaciniai filmai.

9 Vakaruose dabar labai 
išplitusi “strikerių” mada'. 
“Strikeriai” bėgioja miestų 
gatvėmis visiškai nuogi ii 
dažniausiai pavieniui. Koki 
buvo Rio de Žaneiro policijoj 
nustebimas, kai prie valdy
bos būstinės sustojo autobu
sas, kuriame sėdėjo 22 žmo
nės Adomo kostiumais. Poli
cija jau norėjo imtis įprastų 
sankcijų, tačiau pasirodė, 
kad tai ne “strikeriai”, o 
keleiviai, kuriuos užpuolė 
gangsteriai ir taip apšvarino/ 
kad jie liko nuogutėliai. - 

------  v
□ Šakuntalą Dėvi, 32 mettf 

indę, pakvietė paviešėti žy*> 
mūs Kanados mokslininkai.' 
Ji turėjo demonstruoti savo1 
nepaprastus matematinius- 
sugebėjimus. Hamiltone De^ 
vi studentų akivaizdoje per 
40 sekundžių mintinai ištrauk 
kė šaknį iš 39 skaitmenų- 
skaičiaus

------- i?
Buenos Aires. - Sprogdama 

bomba užmušė Argentinoj 
policijos viršininką ir jo žm«’s 
ną. Kol kas jokia teroris'j* 
grupė nesigiria tą žygį atlikim 
si.
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Talkininkaujam kolūkiečiams CUZCO, PERU
A. P. Gabrėnas

Taip dabar atrodo “samanotos” bakūžės “Nemuno” kolūky
je. Pastaruoju metu mūsų architektai suprojektavo kolūkie
čiams naujus tipinius namus, kurie jau praktiškai išbando-
mi.

Si vasara mūsų nelepino. 
Kadangi orai buvo prastoki, 
nors derlius ir geras užaugo, 
visi darbai susigrūdo į rude
nį, to pasėkoje kolūkiuose 
pradėjo trūkti darbo jėgos. 
Aukštųjų ir spec, vidurinių 
mokyklų auklėtiniai, supras
dami reikalo svarbą, savano- 
noriškai įsijungė į talkas, kad 
padėtų kolūkiečiams laiku 
nuimti derlių. Mūsų pedago
ginė mokykla šiemet talkinin
kavo Prienų rajono kolūkiuo
se. Kadangi apie patį išvyki
mą jau rašiau, todėl dabar 
noriu kiek pakalbėti apie patį 
kolūkį ir mūsų darbus jame.

“Nemuno” kolūkis.
“Nemuno” kolūkis, kuriam 

dabar vadovauja pirmininkas 
drg. Valatka J., partinės or
ganizacijos sekretorius Va
latka Pr. ir agronomas V. 
Urbaitis, nėra iš stipriųjų. 
Priežasčių yra labai daug, 
kodėl kolektyvas tik dabar 
pradeda kilti iš atsilikimo. 
Čia daug prisidėjo įvairios 
reorganizacijos, buvęs žemės 
ūkio technikos trūkumas, ga
na prastos žemės ketvirtos 
kategorijos, įvertintos tik 25 
balais ir t. t.

Apylinkės labai gražios. Vi
sur kalvos, miškai, visas pei- 
sažas labai primena Karpa
tus, yra kur akis paganyti. 
Tačiau vien grožiu sotus ne
būsi, žemelė reikalauja dar
bo.

Kolūkis "Nemunas” yra įsi
steigęs 1950 metais, vadina
si, netrukus švęs savo 25 
metų jubiliejų. Šiaudais 
dengtų bakūžių, žinoma, ir su 
žiburiu nerasi. Daug naujų 
gyvenamų namų, kurie mažai 
kuo skiriasi nuo miestietiškų. 
Žinoma, yra dar užsilikę 
viens kits senesnis namas, 
bet jų dienos suskaičiuotos.

Kodėl kolūkyje jaučiamas 
darbo jėgos trūkumas? Pa
grindinė priežastis yra ta, 
kad kolūkinis jaunimas, bai
gęs aukštuosius mokslus ir 
įgijęs specialybę labai sunkiai 
pritaikomą kolūkio sąlygose, 
lieka miestuose. Žinoma, bai
gę žemės ūkio akademiją, 
grįžta atgal, nes tokie jau
nuoliai mokosi su kolūkio sti
pendija.

Mūsų darbai.
Kokie, gi, buvo mūsų pa

grindiniai darbai? Pirmiau
siai dirbom prie linų nuėmi
mo. Gerą derlių išguldė dideli 
vėjai, to pasėkoje technika 
nieko negalėjo padėti ir teko 
juos nuimti rankon.

Po to darbai prie bulvių 
rinkimo. Žinoma, pats dar
bas, renkant bulves nėra 
lengvas, kaip iš pirmo karto

Stropiai ir gerai dirba tnoksl. V. Večerkau skaitė.
V. Gulmano nuotr.

V. Gulmano nuotr.

atrodo. Juk reikalinga dirbti 
visą laiką pasilenkus, nešti 
pilnus kibirus iki vežimų arba 
traktorių ir į juos pilti.

Mūsų auklėtinės, daugu
moje kolūkiečių dukros, pasi
rodė ne baltarankės, tokie 
darbai joms ne naujiena, dir
bo, plušo, sukosi kaip vijur
kai.

Susitinku vieną dieną kolū
kio laukuose agronomą V. 
Urbaitį ir partinės organiza
cijos sekretorių Valatką Pr., 
užmezgam pokalbį.

— Kaip darbai, gerai dirba 
mūsų talkininkės, gal kokių 
pretenzijų turite?

— Malonu žiūrėti į tokias 
šaunias merginas, darbas vir
te verda. Perduokit joms mū
sų padėką ir tai, kad sureng
siu šaunias išleistuves.

Kai pasakiau šiuos žodžius 
savo moteriškai “gvardijai”, 
pasidarė toks Valiavimas, 
kad laukai skambėjo.

Laisvalaikis.
Laisvo laiko likdavo ne tiek 

jau daug. Dirbdavom šuo 9 
vai. ryto iki 1 popiet vai. ir 
nuo 2 vai. iki 6 vai. Šeštadie
niais iki 2 vai. popiet, o 
sekmadieniais - šventa, poil
sis.

Maistą gamindavo mūsų 
rinktos “gaspadinės”, visos 
merginos iš eilės. Maitinimas 
buvo labai geras. Bendrai, 
kaimo žmonės maisto atžvil
giu stovi žymiai geriau už 
miestą, svarbiausia, kad ne
reikalinga už kiekvieną 
menkniekį mokėti.

Atsiliepdamos į kaimyninio 
kolūkio merginų kvietimą 
vienos dienos uždarbį paau
koti fondui Čilės patriotams 
remti, maniškės irgi nedvejo
damos sutiko

Vakarais pas šeimininkus 
žiūrėdavom televizijos laidas, 
skaitydavom knygas, tvarky
davomės, ruošėmės pataisų 
egzaminams, nes mano gru
pėje buvo ir tokių.

Labai įdomu psichologiškai 
buvo stebėti, kai merginos 
“sirgo” ledo rutulio rungty
nių su Kanada metu. Vienos 
už, kitos prieš. Kokios veido 
išraiškos, akys tik žiba. Na, o 
po to poilsis.

Pavakare, pasibaigus dar
bams, ateidavo ir “žentai”, 
kaip mes pavadinom jaunuo
lius, pasijuokdavom, padai
nuodavom, na, o jie prieš 
miestetes jau norėjo taip pat 
šauniai pasirodyti, demon
struodavo, kaip moka važinė
ti motociklais, mašinomis, 
dviračiais ir t. t.

Taip atrodė mūsų talkinin
kių šiokiadieniai kolūkyje.

V. Gulmanas

Paskutiniame rašinėlyje, 
kurį skubotai rašiau iš Lima, 
Peru, aš daugiausiai kalbėjau 
tik apie patį Limos didmiestį, 
bet nepateikiau faktų apie 
pačią Peru šalį. Todėl, pirma, 
nei rašysiu apie Peru Ande 
kalnyną ir buvusią Indėnų 
Inkų sostinę Cuzco, dėl aišku
mo, norėčiau šiek tiek pakal
bėti apie pačią Peru valstybę.

Peru su 1,400 mylių ilgio ir 
800 mylių pločio plotme ran
dasi Andes kalnyne. Tinka
mesnė agrikultūrai žemė ran
dasi kalnyno pašlaitėje. Jos 
vakarinius, gauruotus kran
tus skalauja Ramusis (Paci
fic) vandenynas. Jos sostinė 
su apie milijonu ir puse gy
ventojų randasi Pacific kran
te, 500 pėdų virš jūros pavir
šiaus. Jos gyventojų du treč
daliai Indėnai. Vienas trečda
lis baltųjų ir visokių kitų 
mišinys. Dar 16-tam šimtme
tyje Ispanai užkariavo 
15,000,000 Inkų imperiją, su
naikino jų kultūrą, pavergė 
juos po Romos katalikizmo 
jungu ir išplėšė jų auksą, 
kurio jie apsčiai turėjo. Ta
čiau Indėnas liko Indėnu savo 
tradicijose ir papročiuose. Jis 
ir šiandien, kad ir ispaniškai 
kalba, bet savo papročius ir 
savo protėvių kalbą daugu- 
moję vietų tebepalaiko.

Kaip ir didžiumoje Pietų 
Amerikos šalių, taip ir Peru - 
valdžia militarinė diktatūra. 
Tačiau seniau iškovotas dar
bo žmonių teises, kaip tai - 
nemokamą mokslą ir teisę 
balsuoti, net ir diktatoriai 
nedrįso visai panaikinti. Jie 
giriasi, kad pas juos mokslas 
veltui, bet 45 proc. gyventojų 
dar tebėra beraščiai. Jie sa
ko, kad kiekvienas peruvietis 
turi teisę balsuoti valdininkų 
rinkimuose (jei kada rinkimai 
leidžiami, bet tik mokantieji 
rašyti ir skaityti tegali bal
suoti. Gal dabartinė valdžia, 
kad ir militarinė diktatūra, 
nėra beturčiams blogiausia. 
Bet šalieŠ gerbūvis piriklauso 
nuo daug kitokių aplinkybių - 
ne vien tik nuo valdžios for
mos: nuo klimato, nuo žemės 
derlingumo, gamtos turtų ir 
panašiai.

Bus gana apie Peru valsty
bėlę abelnai. Žvilgterėsim 
kiek atidžiau į Inkų buvusią 
sostinę apie šešius ar septy- 
nius šimtus mylių į rytus nuo 
Pacifiko vandenyno.

Rugp. 31-mą, šeštadienio 
rytą, sėdam į lėktuvą ir už 
valandos ir 20 minučių pasie
kiame Cuzkos miestelį, buvu
sį Inkų sostinę, kuri ir dabar 
turi 150,000 gyventojų.

Orlaukyje, mus pasitinka 
vietinis ekskursijos gidas ir 
penkiais automobiliais nuve
ža į viešbutį, vadinamą Con- 
questador (nugalėtoju). Vieš- 
bučiukas trijų aukštų, be kel
tuvų, ir viršutiniame aukšte 
kartais net ir šilto vandens 
trūkdavo. Bet šiaip sau jis 
buvo švarus.

Popietėje veža mus paro
dyt miestą ir jo apylinkes. 
Kadangi Cuzco klonis 11,000 
pėdų virš jūros, tai vėsu. Ap- 
sivilkom, kas kuo turėjom 
šilčiau. Vežė automobiliais; 
po penkis į mašiną. Keliukai 
siauri ir retai asfaltuoti. Iš 
klonio, kuriame miestelis 
snūduriuoja, keliukai raitosi 
kalnų pašonėmis ir vis kasasi 
į aukštį. Žemė beveik plika. 
Didesnių medžių nėra, kur 
nekur nususę krūmokšniai. 
Plokštesnėse vietose šiek 
tiek ir žolės žaliuoja, kur 
llama (kalnynų avis) ganosi. 
Šen ir ten matosi akmenų 
krūvos. Tai griuvėsiai senų 
Inkų tvirtovių, kurias Ispanai 
ir laikas sužalojo. Šen ten 
matosi gipsinė Kristaus sta
tula su išskėstomis rankomis, 
žvelgianti į buvusią Inkų sos
tinę.

Vienoje vietoje užvažiavom 
į plokštesnę kalnyno vietą, 
kur kadaise stovėjo didelė 
Inkų tvirtovė. Akmenų griu
vėsiuose matosi milžiniški ak
menys. Kaip ir kokiomis prie
monėmis Inkai tuos akmenis 
atritino ir imūrijo į tvirtovės 
sienas, pasilieka paslaptis.

Kai mes atvykome į tvirto
vės papėdę, llamų būrys gu
lėjo griuvėsių pasienyje ir 
sau ramiai gromuliavo. Mes 
išsitraukę photo aparatus 
bandėm daryti nuotraukas. 
Piemenė atbėgus nubaidė lla
mas, manydama, kad jos su
gadins mum paveikslus. Kuo
met mes ją įtikinom, kad mes 
norime ne tik Inkų tvirtovės 
sienų, bet ir llamų ir jų 
ganytojų paveikslų, ji malo
niai mūsų pageidavimus pa
tenkino.

Na, ką gi daugiau? Sugrįžę 
į miestą dar aplankėme porą 
bažnyčių (Ispanų buvusiose 
kolonijose be katalikų bažny
čios nei žingsnio). Viena iš jų 
buvo Cuzcos katedra. Jūs 
esate girdėję apie Juodą

A. GUClCNIETIS

Didžiai gerbiamas, mielas 
redaktoriau

Nesenai perskaičiau š. m. 
rugpiūčio 2 d. “Laisvėje” Jū
sų įdomų straipsnį apie susi
tikimą su panemunėliečiais 
mokytojais ir mokiniais, ku
riame moksleivė Laima Kubi- 
liūtė gražiai papasakojo Pa
nemunėlio vidurinės mokyk
los istoriją ir apie vietos 
įžymiuosius gyventojus. Bu
vo trumpai paminėtas ir ma
no mokslo draugas, mokyto
jas Stasys Kaušakys, 1945 m. 
pavasarį buržuazinių nacio
nalistų žiauriai nužudytas.

Manau, kad pažangiąja! vi
suomenei bus įdomu daugiau 
išgirsti apie šį didžiai pasi
šventusį liaudies švietėją, to
dėl parašiau apie jį truputį 
plačiau: Stasys Kaušakys gi
mė 1902 m., Panemunėlio 
geležinkelio stotyje, Rokiškio 
apskr. Pradžios mokslą jis 
baigė Panemunėlyje. 1918- 
1919 m. St. Kaušakys dirbo 
Panemunėlio valsčiaus revo- 
liuciriid"Komiteto raštininku.

Stasys Kaušakys

Buržuaziniams interven- 
tams pasmaugus jauną Tary
bų Lietuvos valdžią, budelio 
pulkininko V. Glovacko gau
jos, 1919 m. vasarą, prie 
Uvainių kapų, Sušaudė Pane
munėlio valsčiaus revoliuci
nio komiteto pirmininką 
Sgrundą, o St. Kaušakį suė
mė labai sumušė, surišo į 
užpakalį rankas ir nuvarė į 
Rokiškio kalėjimą, bet vė
liau, kaip nepilnametį paleido 
policijos priežiūron. Per dide
lį pasiryžimą, St. Kaušakys 
baigė Rokiškio gimnazijos ke
turias klases, įstojo Panevė
žio mokytojų seminarijon ir 
ją baigė 1924 m. Po to studi
javo Kauno universiteto ma
tematikos fakultete, o vėliau 
mokytojavo Joniškio gimna
zijoje. Čia dirbdamas, skiepi
jo jaunimui pažangias idėjas.

St. Kaušakio pažangios pa
žiūros ir visuomeninė veikla 
labai nepatiko tuometiniam 
Joniškio gimnazijos direkto
riui kunigui Jurgiui Gudeliui.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. 
kruvinojo fašistinio pervers
mo, mokytojas St. Kaušakys 
buvo suimtas, kalintas ir at
leistas iš darbo be teisės 
mokytojauti. Tačiau po metų 
laiko, per didelius vargus, jis 
gavo darbo Rokiškio apskri
ties, Moškėnų pradžios mo
kyklos mokytoju.

Kristų. Tai jo paveikslas ran
dasi Cuzcos katedroje. Ka
tedra nedidelė, bet puošni ir 
prabangi. Visur tik auksas ir
sidabras žėri. Pilna garsių 
tapytojų piešinių.

> Šešioliktame šimtmetyje, 
ispanai kolonizatoriai zujo po 
Pietų Ameriką, naikino pago
nis, plėšė jų turtą ir statė 
bažnyčias - katalikų bažny
čias.

Vakaruose saulutė slenka 
už kalnyno viršūnių. Cuzca 
paskendo kalnų .šešėliuose. 
Mes sugrįžtam į viešbutį. 
Mūsų gidas dalina mum bilie
tus į šio vakaro Cuzcos jauni
mo vakaruškas. Mano sūnus 
Jonas, paėmė bilietą. Aš at
sisakiau, kadangi jau buvau 
pavargęs. Po vakarienei nu
kiūtinau į savo kambarį mie
got. Bet kol užmigau, mano 
vaidintuvėje dar ilgai slinko 
šios egzotiškos šalies vaizdų 
juosta.

Kad nekristų į akis vieti
niams fašistams, St. Kauša- 
kys 1934 m., persikėlė į Kau
no miesto pr. mokyklą Nr. 
39, kurioje dirbo iki 1940 m. 
vasaros. Atsikūrus tarybinei 
santvarkai, St. Kaušakys, 
kaip aktyvus socialistas, bu
vo paskirtas Kauno m. Vili
jampolės vidurinės mokyklos 
direktorium. Čia dirbdamas 
jis plačiai įsijungė į naują, 
tarybinio gyvenimo kūrybinį 
darbą.

Prieš pat Didžiojo Tėvynės 
karo pradžią, mirė St. Kauša
kio tikra sesuo Celkienė Salo
mėja, gyvenusi Panemunėly
je. Jis parvažiavo į sesers 
laidotuves, o ant rytojaus 
prasidėjo karas.

Panemunėlio fašistai, tal
kininkaudami hitlerininkams, 
suėmė mokytoją St. Kaušakį, 
labai sumušė, uždarė į kalėji
mą ir kalino apie tris mėne
sius. Po žiauraus kalinimo ir 
tardymo buvo paleistas poli
cijos priežiūron, bet darbo 
Kaune nebegavo. Tik vėliau 
gavo leidimą mokytojauti Pa
kuonio pr. mokykloje (Kauno 
apskr.). Tačiau greitai iš ten 
buvo ištremtas į Trakų ap
skritį, Panosiškių pr. mokyk; 
lą, o iš ten perkeltas į Guda- 
kiemio pr. mokyklą, kurioje 
dirbo iki žuvimo.

1945 m. pradžioje, St. Kau
šakys gavo keletą slaptų, 
raštiškų grąsinimų, reikalau
jančių, kad mokytų vaikus 
tikybos, bet jis nemokino, o 
dirbo sąžiningai, kaip tikras 
tarybinis mokytojas.

Buržuaziniai nacionalistai 
jam grąsino ir terorizavo. 
Tačiau mokytojas St. Kauša
kys nepabūgo ir nepalūžo 
dvasiniai. Jis buvo pasiruo
šęs dar baisesniam buržuazi
nių nacionalistų terorui.

St. Kaušakys sakė: “Aš 
nepasiduosiu, o jeigu uždegs 
namą, tai verčiau sudegsiu, 
bet gyvo, žmogžudžiai, ma
nęs nepaims”.

Tačiau 1945 m. kovo iš 4 į 5 
dienos rytą, gyventojai, nu
stebę rado jo buto visas duris 
atidarytas, turtą išplėštą, 
knygas sudegintas, o moky
tojas St. Kaušakys buvo ras
tas, už dviejų kilometrų, ant 
Želniūnų ežero, baisiai su
muštas ir iš užpakalio nušau
tas į pakaušį.

Pasirodo, kad Gudakiemio 
pr. mokyklos sargas turėjo 
pasidaręs St. Kaušakio buto 
antrus raktus, ir tą baisią 
naktį, jis išėjo į mišką su 
žmogžudžiais.

Mokytojas St. Kaušakys iš
kilmingai buvo palaidotas ant 
Onuškio kapų (Trakų rajone). 
Jo brolis, docentas Povilas 
Kaušakys, 1971 m. vasarą, 
pervežė velionio palaikus į 
Panemunėlio apylinkę ir pa
laidojo Joneliškių kapuose 
prie tėvų.

Mokytojo Stasio Kaušakio 
didis pasišventimas Tarybi
nės Liaudies švietimui, jo 
atkakli kova ir mirtis už 
darbo žmonių šviesesnį ryto
jų, visada pasiliks jo draugų 
ir pažinojusių atmintyje

Disertacija apie 
lietuvių akvarelę

Šiauliai. Repino tapybos, 
skulptūros ir architektūros 
instituto mokslinėje taryboje 
kandidatinę disertaciją sėk
mingai apgynė šiaulietis me
notyrininkas Vytenis Rim
kus. Disertacijos tema - “Lie
tuvių akvarelė”.

K. Preikšo pedagoginio in
stituto dėstytojas Vytenis 
Rimkus ėmėsi šios temos 
neatsitiktinai. Kiekvienoje 
šiauliečių dailės parodoje ma
tome po keletą jo darbų. 
Prieš keletą metų “Aušros” 
muziejuje buvo surengta per
sonalinė V. Rimkaus akvare
lės paroda.

Monografija apie Šventąją
Vilnius. Šiuolaikinei pra

monei reikalingi milžiniški 
vandens kiekiai. Net ir van
deningoms šalims gresia van
dens “badas”. Todėl vandenį 
reikia vartoti racionaliai, at
sižvelgiant į hidroresursų ga
limybes: upių bei ežerų kiekį, 
baseinų plotus, klimatines są
lygas ir kt.

Mūsų respublikoje vandens 
ūkio klausimus nagrinėja 
projektavimo bei mokslinio 
tyrimo institutai, aukštųjų 
mokyklų atitinkamos kated
ros bei LTSR Hidrometeoro- 
ginės tarnybos valdyba.

Lietuvos hidroresursų tyri
mo darbuose dalyvauja ir 
Fizikinių-techninių energeti
kos problemų instituto hidro
logai. Neseniai šio instituto 
vyr. moksliniai bendradar
biai J. Jablonskis ir K. Gaiga- 
lis paruošė monografiją 
"Šventosios baseino hidro
grafija”.

Leidinyje pateikti duome
nys apie Šventosios baseiną: 
upių ilgiai ir baseinų plotai, 
morfometriniai rodikliai, ba
seino fizinė geografinė ap
žvalga.

Papuošta kalvio Ignoto žemė
Rokiškis. Šalia Rokiškio 

kraštotyros muziejaus parko 
nedidelėje vejoje darbavosi 
respublikinio liaudies meno 
meistrų seminaro dalyviai - 
medžio drožėjai. Panašiai 
kaip Ablingos memorialui, jie 
kūrė ąžuolines skulptūras, šį 
kartą kalvio Ignoto žemei 
papuošti.

Dabar įvažiuojant į miestą 
keleivius pasitinka liaudies 
skulptoriaus Ipolito Užkurnio 
sukurtos trys penkių metrų 
aukščio skulptūros. Pamiškė
je, prie kelio, vedančio į 
buvusį partizanų štabą, iškilo 
“Partizanas” ir “Valstietė 
mergaitė”. Šių dviejų skulp
tūrų autorius - liaudies meist
ras iš Akmenės Stasys Kin- 
čius. Plungiškio Justino Jo
nušo koplytstulpiui, skirtam 
kalviui Ignotui, vieta buvo 
išrinktas Rokiškio buities 
muziejaus teritorijoje, prie 
pačios Ignoto kalvės.

Įspūdingi liaudies meninin
kų darbai taip pat sukurti 
Juodupei, Obeliams, kitoms 
rajono vietoms papuošti.

Draugystė su suomiais
Kapsukas. Suomiška pirtis 

Lietuvoje nebe naujiena. Ta
čiau kapsukiečiai turi ko pasi
didžiuoti: jiems suomišką pir
tį stato patys suomiai. Tai 
Kokolos miesto municipalite
to dovana.

Nebe pirmus metus Kap
sukas draugauja su Suomijos 
Kokolos miestu, kviečia vieni 
kitus į svečius, keičiasi dele
gacijomis. Ir tie penki suomių 
darbininkai, kurie Guobių 
eiguvoje stato tikrą suomišką 
pirtį, kartu susipažįsta su 
Kapsuko miestu ir rajonu, 
tarybinių žmonių gyvenimu.
Sulauks plačiojo geležinkelio

Panevėžys. Miesto gyven
tojai laukia atvažiuojant iš 
Švenčionėlių traukinio pla
čiuoju geležinkeliu. Tiesa, 
miestą prie Nevėžio jis pa
sieks dar negreit: “siauruko” 
platinimo darbai vyksta 
Švenčionėlių-Utenos atkar
poje. o ruožas Utena-Anykš- 
čiai-Panevėžys dar tik pro
jektuojamas. Bet jis atva
žiuos. . .

Leonpolyje nebeliko 
vienkiemių

Ukmergė. Leonpolio Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordino 
paukštininkystės tarybinis 
ūkis - pirmas Lietuvoje tary
binis ūkis, kurio visi žemdir
biai persikėlė iš vienkiemių į 
gyvenvietes.

TSRS Valstybine premija 
pažymėtoje Dainavos gyven
vietėje pastatyta keturiolika 
gyvenamųjų namų su 170 
butų, 240 vietų aštuonmetė 
mokykla, vaikų lopšelis- 
darželis, buitinio aptarnavi
mo paviljonas, valgykla, kul
tūros namai su 340 vietų 
žiūrovų sale, skalbykla, pir
tis, garažai žemdirbių auto
mašinoms, motociklams. Dai
navoje ir kitose ūkio gyven
vietėse darbininkai ir tarnau
tojai pasistatė beveik pus
šimtį individualių gyvenamų
jų namų.

Filmai žemdirbiams
Kelmė. Rajono kinofikato- 

riai per pirmąjį šių metų 
pusmetį surengė žemdir
biams 833 žemės ūkio filmų 
seansus - 145 seansais dau
giau, negu pernai per tą patį 
laikotarpį. Filmus žiūrėjo 36 
tūkstančiai žemdirbių.

Kas yra “Kraitelės” žygis
Druskininkai. Įvairių gėry

bių - grybų, uogų, vaistažolių 
— apstu Dzūkijos miškuose. 
Daug jų surenka atostogau
jantys moksleiviai. Marcin
konių, Rudnios vidurinės mo
kyklos ir Merkinės internati
nė mokykla pernai tapo šia
me darbe sąjunginio lenkty
niavimo nugalėtojomis.

Kaip tas ąžuolas. . .
Plungė. Šie metai labai 

reikšmingi Plungės rajono 
“Švyturio” kolūkiui. Neseniai 
atšvęstas kolūkio įkūrimo 25- 
metis.

Neatpažįstamai pasikeitė 
per ketvirtį amžiaus pats 
ūkis, jo gyvenvietė. Yra čia 
dabar ir stambios dirbtuvės, 
ir mechanizuotos fermos, o 
gyvenvietėje - vandentiekis 
ir kanalizacija. Yra čia ir 
mokykla, biblioteka, kultūros 
namai, kinas, yra veterinari
jos apylinkė, pirtis ir valgyk
la.

Daugumos kolūkiečių na
muose pamatysite šaldytu
vus, dujines viryklas, televi
zorius.

Gražūs lietuviški kilimai
Lentvaris. Labai gero įver

tinimo susilaukė Lentvario 
kilimai Breste vykusiame są
junginės meno tarybos posė
dyje. Iš pateiktų 14 kilimų 
piešinių dešimt gavo didžiau
sią balų skaičių.

Septyniolika šalies įmonių 
pateikė kilimų pavyzdžių, bet 
lentvariečiams pavyko iško
voti net tris geriausius įverti
nimus.

350 hektarų plotą užima 
tvenkiniai Kapsuko rajono 
Kazlų Rūdos žuvininkystės 
ūkyje. Iš kiekvieno “žydrųjų 
laukų” hektaro šiemet viduti
niškai sužvejota po 700 kilo
gramų karpių. Gyva žuvis 
siunčiama į aplinkinius Kap
suko, Vilkaviškio, Šakių 
miestus. Iš viso šiemet bus 
realizuota 130 tonų karpių.

Nuotraukoje: vienas ge
riausių ūkio žvejų Stasys Do
vydaitis.

A. Palionio nuotrauka

Žemės ūkio produktų ka i n 
pakilo 4 procentais. Tai iv.- 
kia, kad ir maisto kainos dai 
daugiau pakils.
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r mūsų jai nuoširdžiausi sveikinimai St. Petersburg, Fla.
SVARBIUS SUKAKTYS

PETRAŠĖ ir LIUDAS KISIELIAI
Petrė yra žymi Kanados veikėja ir “Laisvės” 

korespondentė. Lapkričio 8 diena ji švenčia savo 70 
metų sukaktį. Nuoširdžiausiai jubiliatę sveikiname ir 
linkime geros sveikatos ir daug, daug saulėtų dienų.

“Laisvės” kolektyvas

San Francisco - Oakland - 
San Leandro, Cal.

IŠLEIDUS LIETUVOS TURISTUS
Spalio mėnesio pabaigoje į 

San Francisco atskrido skait
linga turistinė grupė moksli
ninkų iš Tarybų Sąjungos, 
kurių tarpe buvo dešimt 
mokslininkų iš tarybinės Lie
tuvos.

Turistinis orlaivis, pasie
kęs Jungtines Valstijas, nusi
leido New Yorke. Pernakvoję 
New Yorke turistai skrido į 
Spokane, Wash., kuriame da
bar vyksta 1974 metų pasau
linė paroda, o iš čia trejetui 
dienų sustojo San Francisco.

Autobusu mokslininkai nu
vežti per didįjį centralinį slė
nį, apie 200 amerikoniškų 
mylių, net iki Sierra kalnų, 
iki Yosemite National Park, 
pamatyti didžiuosius raudon
medžius.

Mokslininkai ne tiek jau 
domėjosi raudonmedžiais, 
kiek derlinga slėnio žeme, 
atkalnėse rezervuoraiš, iš ku
rių leidžiamas vanduo palieti 
laukuose augančius augme
nis, soduose vaismedžius, ga
nyklas ir visą, kas tik čia 
auginama.

Turistai pervažiavo du van
dens kanalus: mažesnysis 
vartojamas drėkinimui žemės 
centraliniame slėnyje ir apy
linkėse, o didysis pietinėje 
valstijos dalyje - pasiekia net 
Imperial slėnį, kuris randasi 
už apie 600 mylių. Tarybinės 
Lietuvos melioracijos ir van
dens ūkio ministerijos valdy
bos viršininkas draugas Ri
čardas Darškus labai domėjo
si, nes Lietuvoje žemės nu
sausinimas, drėkinimas pla
čiai vartojamas.

Sekančią dieną turistinė 
kelionė buvo San Francisco 
žymiųjų vietų lankymas. O 
vakare lietuvius mokslinin
kus dd. Sutkienė ir Ignas 
Kamarauskas atsivežė į San 
Leandro pas dd. Burdus, ku
rie buvo laukiami su maistu ir 
tostais.

Maistą pagamino: Z. ir M. 
Mozūraičiai, U. Burdienė, D. 
Mchulienė, K. Karosienė, V. 
Taraškienė.

Svečiams bevalgant, susi
rinko vietinių draugų ir drau

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
Į 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

gių pasimatyti su tėvynės 
mokslininkais. Tuojau atsira
do ant stalo lietuvišku vaišių. 
Tai buvo mums prisiminimas 
tėvynės ir su maloniais sve
čiais broliškas susipažinimas.

Veik visi mokslininkai kal
bėjo savo mokslo srityse ir 
atsakinėjo į klausimus. Kau
no Politechnikos Instituto 
statybos-santechnikos fakul
teto dekonas - Martynas Ma
lakauskas ir Zoologijos - Pa
razitologijos instituto direk
torius - Petras Zajauskaus- 
kas pasirodė gabiais perduo- 
tojais žinių apie pasiekimus 
savo mokslo srityse, ir abel- 
nai apie Lietuvos žmonių gy
venimą prie naujosios ekono
minės santvarkos.

Užbaigėme vakarą klausy
damiesi naujų dainų

Užbaigėme vakarą klausy
damiesi naujų dainų, kurias 
dainavo svečiai, kaip dabar 
dainuoja Lietuvoje. O atsi
sveikinimui, dainavome se
nas dainas, kurias visi moka
me.

Maloniai dėkojame drau
gams Burdams už prirengimą 
savo namo pasitikimui malo
nių svečių.

Dalyvavo mokslininkai sve
čiai: Martynas Malaukauskas 
— Kauno Politechnikos Insti
tuto statybos-santechnikos 
fakulteto dekonas, Petras Za- 
jaučkauskas - Zoologijos - 
parazitologijos instituto di
rektorius, Liudas Butkevi
čius - Vilniaus Valstybinio 
Universiteto priekybos fakul
teto dekanas, Ričiardas 
Darškus - melioracijos ir van
dens ūkio ministerijos valdy
bos viršininkas, Algis Iva
nauskas - Valstybinės plano 
komisijos skyriaus viršinin
kas, Vaclovas Ščeneliovas - 
Vilniaus Valstybinio Univer
siteto dekonas - geografas, 
Bronius Valentą - Žuvinin
kystės Valdybos viršininko 
pavaduotojas.

Trys mokslininkai lietuviai, 
kurie šiame svečių pasitikime 
nedalyvavo, jau buvo išvažia
vę į Los Angeles, nes jų ten 
laukė giminės. a. Taraška r •

Pas mūs daug kartų įvyks
ta tokios sukaktys, kokios 
niekur kitur nebeįvyksta. 
Spalio 23 dieną pažangiečiai 
buvo sukviesti į L. S. P. 
klubo svetainę minėti Jono ir 
Onutės Rūbų 60-tają vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Abudu 
jubiliatai jau viršija 80-ąjį 
kryželį garbingo amžiaus. 
Taip pat spalio 19 dieną Onu
tė minėjo savo 86-tajį gimta
dienį. Tą dieną įvyko LLD 45 
kp. pokylis. Ji pavaišino vi
sus pokylio dalyvius viena 
taurele stipresnės, o Dainos 
Mylėtojų Choras, vadovybėje 
Adelės Pakalniškienės ir pri
tariant publikai, sudainavo 
“Happy Birthday to You”.

Tačiau nenuklyskime per- 
toli nuo minėjimo 60-šimtos 
sukakties, kuri, rodosi, dar 
tik pirmas toks įvykis pensi
ninkų mieste. Jonas ir Onutė 
yra tais laimingaisiais. . .

Tarp daugelio svečių buvo 
ir Jono sūnėnas Bronius Žei- 
kus ir jo žmonelė Marija iš 
Kanados. Iš kur tai netikėtai 
čia atsilankė Julė Andrulie- 
nė, visiems gerai žinomo bu
vusio “Vilnies” redaktoriaus 
žmona. Tikrai buvo malonu ją 
sutikti. Julė sveikino J. ir O. 
Rubus ir įteikė jiems dovanė
lę - juostą iš Lietuvos.

Šiam kulniam pokyliui pir
mininkavo Adelė Pakalniš
kienė. Ji iškvietė savo Dainos 
Mylėtojų Chorą sudainuoti 
jubiliatams sveikinimo daine
lę “Ilgiausių metų” ir daug 
kitų. Solo dainavo Rūbų kai
mynas Džery Olšewsky. Jis 
turi baritono balsą. Reiktų jį 
tankiau pakviesti padainuoti 
mūsų pokyliuose. Buvo iš
kviesta keletas vietos draugų 
tarti sveikinimo žodį.

Jonas ir Onutė atvyko į 
Ameriką dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, iš garbingos 
Aukštaitijos - Jonas iš Būd
viečių kaimo, Vilkaviškio 
raj., o Onutė iš Pustapėdžių 
kaimo, Vilkaviškio raj. Abu
du atvyko į Clevelandą, Ohio. 
Susipažino ir 1914 metais 
sukūrė šeimyninį židinį.

Abudu stojo į pažangią 
veiklą, į LSS 3 kuopą, LLD 
90 kp., į Lyros Chorą ir t. t.

Connecticut 
moterys

Ona Krasnickienė gyvena 
Coventry, Conn. Per hartfor- 
diečių moterų pobūvį ji įteikė 
A. Bimbai $110, o šią savaitę 
dar prisiuntė $5. Iš tų pinigų, 
$9 už atnaujinimą prenume
ratos, o $106 auka į fondą.

Kita Connecticut valstijos 
gyventoja, Elzbieta Klimie- 
nė, kuri dabar gyvena Man- 
chesteryje, prisiuntė $100 į 
fondą ir rašo, kad tai prisimi
nimui draugų Pruseikos, An
drulio, Gasiūno ir daktaro 
Kaškevičiaus.

Dėkojame abiem draugėm. 

Draugu pasigedus
Visi draugai kaip tyčia šiandien serga, 
o už langų pati pavasario pradžia.
Tik dūk, j
tik vaikščiok po pasaulį margį 
su laime — palydove išdidžiai

Gyvybė trupina kiekvieną lauko grumstą, 
merginos šypsos dievai žino kam.
Kažko man šiandien baisiai

baisiai trūksta, 
gal fo paties, ko trūksta ir draugams?

Ir taip keistai veidais klajoja akys, 
gal būt, todėl, kad skaudžiai suprantu: 
trijų tikrų

tikrų draugų netekęs, 
fur būt, triskart trumpiau gyvensi fu.

Jonas Mačiukevičius

Politika, menas, dainos, vai
dinimai, susirinkimai! Čia rei
kia daug energijos, laiko, ir 
išlaidų. Jonas buvo daugiau 
linkę į politiką, jam mažiau 
rūpėjo daina. Kitaip su Onute 
- ji stojo prie Lyros Choro 
dainuoti ir dainavo iki apleido 
Clevelandą - kėlėsi gyventi 
ant ūkės į Middlefield, Ohio. 
Šioje apylinkėje jau buvo 
keletas lietuvių farmerių. J. 
ir O. pasidarbavimu čia buvo 
sukurta LLD 51 kuopa. Onu
tė buvo organizatorė-pirmi- 
ninkė, o Jonas - finansų rašt. 
ir iždininkas. Kuopa gyvavo 
vidutiniškai, turėjo gerą 
skaičių narių, ruošė prakal
bas, kada atvykdavo kalbėto
jai iš miesto, platino pažan
gius laikraščius ir knygas.

Vėliau persikėlė gyventi į 
Burton, Ohio. Čia buvo leng
viau. Tik 20 akrų žemės, 
gražiai įsikūrė Miškelyje pa
statė svetaine piknikams ir 
gegužinėms. Clevelando or
ganizacijos džiaugėsi tais pa- 
rankumais. Rengdavo pikni
kus ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai. O kartais įkur- 
davo vasarinę mokyklą. . . 
“Taip laikas bėgo, kad ir 
nepajautėm, kaip prisiartino 
senatvė Jonas sako.

1956 metais atsikėlė į St. 
Petersburg, Florida, Pensi
ninkų miestą. Čia jau gyvavo 
LLD 45 kp., ir jie abudu stojo 
į veiklą, į komisijas ir valdy
bą. Jonas išrinktas iždininku. 
Išbuvo daugiau 10 metų, o 
Onutė darbavosi komisijose, 
iki jos jėgos. Šiuo laiku Jonas 
yra naujos organizacijos - 
Lietuvių Senesnių Piliečių 
Klubo iždininku, ir gražiai 
globoja didelį klubo iždą.

Jonas ir Onute Rubai visą 
savo brandų gyvenimą dar
bavosi dėl pažangiosios spau
dos - užrašinėjo-platino laik
raščius. Taigi ir šį kartą jie 
skyrė “Laisvei” ir “Vilniai” 
po lygią suma -($60 dolerių.

Vėlai vakare visi dalyviai, 
praleidę popietę gražioje 
draugystėje, skirstėsi ir lin
kėjo Jonui ir Onutei daug 
laimingų-darbingų mete
lių. . . Dainavos Sūnus

NAUJI DANTYS TĄ 
PAČIĄ DIENĄ

Florence, S. C., Sexton 
Dental klinikoje išlupa senus 
ir įdeda naujus dantis tą 
pačią djeną, ir lėšuoja tiktai 
$40. New Yorke, Chicagoje, 
ir mūsų Floridoje kainuotų 
$500, $600 dar daugiau.

Kliniką užlaiko ir veda Dr. 
Claude Lee Sexton. Jo kolek
tyvas susideda iš 120 žmonių. 
Iš jų šeši yra dentistai- 
specialistai.

Laboratorijoje technikai 
darbą pradeda 3 vai. ryto ir 
apie vidurdienį jo pacientai 
jau gauna naujus dantis. Kli
koje yra 125 kėdės ir niekuo
met nebūna tuščios. Be to, 
dar eilės žmonių laukia lauko 
pusėje.

Dr. Sexton nesiskelbia 
laikraščiuose. Sako, kad laik
raščiai tik pridaro visokių 
nemalonumų.

Nauji dantys įdedami tuoj 
po ištraukimo, kol užšaldy
mas dar neišėjęs ir smegenys 
dar nesuputusios. Sako, tada 
naujus dantis geriau pritai
kyti ir smegenys greičiau 
užgyja.

J. Kanceris 

Ft. Lauderdale, Fla.
DVI KOVINGOS MOTERYS 
SUTRAMDĖ 
PLEŠIKUS-BANDITUS

Prieš keletą dienų į Ralph’s 
Farm krautuvę, 1555 W. 
Sunrise Blvd., įėjo du bandi
tai, šautuvais ginkluoti ir 
pareikalavo pinigų. Ten dir- 
buvusios pardavėjos - Pau
line Watler, 50 metų, ir Lau
ra D. Gordon, 34 metų - jau 
turėjo po prekystaliu paruoš
tus šautuvus. Tai buvo dėl 
atsargos, nes, mat, krautuvė 
jau buvo 7 kartus apiplėšta 
per praeitus porą metų.

Ant pareikalavimo pinigų, 
moteriškės griebė šautuvus 
ir pradėjo šaudyti. Vienas 
banditas parpuolė ant gindų 
ir susiėmęs galvą drebėjo. 
Antras mėgino atsišaudyti ir 
vienas jo šūvis pataikė mote
riškei į ranką, o kitas į 
“registerį”. Bet moteriškės 
nenustojo šaudžiusios. Bandi
tas nėrė per duris ir į auto
mobilį, kur trečias banditas 
jų laukė. Bet čia pasitaikė 
policija ir banditus suėmė.

Visi trys banditai jaunuo
liai po 19 ar 20 metų.

Išeina taip: Jeigu mes turė
tumėme daugiau tokių kovin
gų moterų ar vyrų, tai bandi
tizmas sumažėtų.

J. Kanceris

Norwood, Mass.
Spalio 20 d. LLD 9 kuopa 

laikė savo susirinkimą. M. 
Uždavinio bute.

Pirmininkė K. Barčienė ati
darė susirinkimą, o N. Gry
bienė perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą^ kuris bu
vo priimtas.

Finansų sekretorius M. Už
davinys raportavo, kad nors 
parengimų praeitą vasarą ne
turėjome, bet užde dar turi
me virš šimto dolerių. Ap
svarsčius reikalą, nutarėme 
paaukoti šiems laikraščiams: 
“Laisvei” $50, “Vilniai” $30 ir 
“Liaudies Balsui” $20. Užda
vinys taipgi pranešė, kad jis 
jąu darbuojasi laikraščių va
jaus reikalais, atnaujinant iš
sibaigusias prenumeratas ir 
ieškant naujų skaitytojų. Jo 
raportas priimtas.

Nutarta rengti Naujų Metų 
sutikimo banketą. Į komisiją 
apsiėmė: K. Barčienė, B. 
Preibienė, S. Rakutienė, A. 
Rakutis ir M. Uždavinys.

Draugė M. Grigunienė 
anksčiau buvo įteikus LLD 9 
kuopai gerą dovaną. Šiame 
susirinkime jos dovana buvo 
visų narių nupirkta ir sunau
dota. Už ją kuopa gavo $12. 
Draugei Grigūnienei tenka 
gražus ačiū.

Pabaigę mitingą, turėjome 
šiltos kavutės ir užkandžių.

M. Uždavinis

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyko lapkričio 3 d. 
Lietuvių svetainėje. Prasidė
jo žymiai anksčiau negu pa
prastai. Atlikus susirinkimo 
formalumus bei užsimokėjus 
narines duokles, turėta taip 
vadinama “Card Party” po
pietė. Prie kortų žaidimo bu
vo duodami “prizai”. Kadangi 
visi buvo gerai kvalifikuoti 
lošėjai, tai visi ir dovanas 
gavo.

Pasibaigus lošimui turėjo
me šaunias vaišes. Buvo labai 
skoningo dzūkiško ir žemai
tiško maisto.

Po malonaus ir draugiško 
pokalbio, nusitarta sekantį 
susirinkimą šaukti gruodžio 1 
d., sekmadienį. Bet pirma 
susirinkimo, 12 valandą bus 
pietūs. Tad visi LDS 74 kp. 
nariai esate raginami ir nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti.

Protokolų sekr. M. A.

• GRYBŲ KOLEKCIJA

TSRS MA Botanikos instituto 
žemesniųjų augalų laboratorijoje 
yra didžiautiė grybų kolekcija 
mūsų žalyje. Čia surinkta ir laiko
ma daugiau kaip 300 įvairiausių 
grybų rūiių. ši kolekcija — ne 
herbaras; mėgintuvėliuose laiko
ma gyva grybiena, vadinamasis 
micelis. Mat, daugelio grybų nie
kam nepavyksta išauginti dirbti
nėmis sąlygomis, o mlcelj galima 
gana nesunkiai iilaikyti.

Kolekcija reikalinga nuolati
niam laboratorijos mokslininkų 
darbuk Čia intensyviai tyrinėjami 
medieną ardantys grybai, ieško
ma naujausių kovos metodų su 
medienos kenkėjais.

5-tas puslapis

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Andrius Grigūnas
mirė

1968 m. lapkričio 5 d.

Jau prabėgo šešeri metai kai mirė mano brangus ir 
mylimas vyras ir vaikų tėvas.

Mes liūdime tavęs, brangusis, su skausmu širdyje. 
Lai Tau būna šios šalies šaltoje žemelėje ramiai ilsėtis.

Tavo kapą dažnai aplankome ir papuošiame gyvoms 
gėlėms.

Mary Grigūnienė - žmona 
Andrew - sūnus ir jo šeima

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

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
J TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 
Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 

40 metų egzistencijos tradicijose
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 

klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 

ir Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

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

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

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

tarp 27 Ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir KR
Bušai* Num. 1, 2, 5 ir 15

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

NEW YORK, N. Y. 10003 
J 01 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5024 S. 32nd St. 

781-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3088
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1018 N. Marshall Street

WA 8-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-8712.
ROCHESTER, N. Y. 14621 
688 Hudson Ave.

BA 8-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 04122 
1286 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place \.E.

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

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

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

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

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

382-1568

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

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

BE 0—7783
CLEVELAND OHIO 44119 
877 East 185th Street 

486-1886
DETROIT MICH. 48210 
6460 Miehlfan Avenue 

TA 0-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
906A Elizabeth Avenue 

304-7603
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11410 Joe Campau Avenue 

360-6800
MINNEAPOLIS. MINN. 00418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: (612) 788-2545 
new Britain, conn, oeoss 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

WORCESTER, MASS. 01604 
83 Harrison Street

798-8347

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

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

609-696-9796
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KELIONĖ Į EXPO ‘74, 
SPOKANE, WASH.

(Tęsinys iš praeito num. 1
Amerikos paviljone filmas 

baigėsi 6:30 vai. vak.
Išeinant iš kino, mus vedė 

platus takas, kaip per kokį 
mišką. Bet visi medžiai nu
džiūvę, kaip kurie dar turi 
nuvytusių lapų, o kaip kurie 
jau visiškai gryni. Ir tai ne 
braižinys-piešinys, o tikras 
miškas. Medžiai vidutinio 
aukštumo. Iš kur jie atgaben
ti? Gal iš ten, kur jie nuo oro 
užteršimo nudžiūvo - mirė. 
Paaiškinimo tam nėra. Šis 
taip vadinamas “miškas” bu
vo dalis filmo, kad publika 
daugiau įsitikintų, ką oro už
teršimas reiškia.

Išėjom iš paviljono, žmonių 
daug, niekur nesiskubina, 
stovinėja, rodosi, nori ką 
nors pamatyti ar save paro
dyti.

Jau arti 7-ta valanda vaka
ro. Diena eina prie užbaigo, 
truputį pavargom ir išalkom, 
o dar manom ir rytoj čia 
ateiti, nes dar ne viską ma
tėm.

Reikia užkąsti. Pamatome 
Bavarian Beer užeigą. Atme
nu, Lietuvoje mano jaunat
vės laikais Bavarskas alus 
turėjo labai gerą vardą, daug 
kas jį gerdavo ir net pasidi
džiuodavo tą darą. O kaip 
žinome istoriniai, Hitleris Ba
varijoje prie bačkos bavarsko 
alaus sukūrė rudmarškinių- 
kreivakryžių organizaciją ir 
kėsinosi nukariauti visą pa
saulį.

Užėjome. Vieta didelė, 
kvepia alus ir maistas. . .

Gavom atsisėsti prie mažo 
staliuko. Užsisakome po bo
kalą alaus ir po sumuštinį.

Pirmiau, negu gavom mūsų 
užsakymą, dairausi, ką keis- 
tesnio galima pamatyti. Skai
tau patarnautojus ir patar
nautojas. Jų daug. Suskai
čiau 16 moterų ir 5 vyrus. O 
kiek dirba bufete (kaip pas 
mus vadina už baro?) Kiek 
prie išdavimo maisto? Prie 
virimo, kepimo, prie užlaiky
mo? Tai jau didelė dirbtuvė, 
o ne restoranas. . .

Alus $1.25, o sumuštinis 
$1.75, už du $6. Džiaugia

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

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

DOVANOS VAJIN1NKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20.; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25C. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50Č.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

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

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

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

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queen* apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00-me t a m g, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

mės, kad tik tiek, o galėjo 
būti ir daugiau. . .

Laikas - pinigas. Užkan
dom ir reikia nešdintis, nes 
daug žmonių laukia vietos. 
Negi sėdėsi nieko nebeveik
damas. . .

Sekamą rytą mes vėl 
“Expo 74”.

Įėjom į vidų ir stebime, 
kaip visokie vertelgos dėsto 
savo prekes vieta iš vietos, 
ruošiasi visai dienai bizniavo- 
ti. Pasivaikščiodami praei
nam Fordo (automašinų išdir
bėjo) paviljoną, bet į vidų 
šiuo kartu nėjom, nuspren
dėm pirmiau aplankyti Irano 
ir Japonijos paviljonus, o vė
liau užeisime pasižvalgyti ir į 
Fordo paviljoną.

Irano paviljone stebėjome 
jų filmą. Mus stebino savo 
atsilikimu. Viskas, ką galėjo 
parodyti, tai kaip jie karū
nuoja savo karalių ir kaip jam 
iki žemės lenkiasi, bučiuoja 
karalienės ranką, nes kara
liaus ranka per gera, ją bu
čiuoti neleidžiama. Kas sakė, 
kad dvidešimtas šimtmetis 
nugriovė karalių sostus? Ira
ne tebėra nenugriautas.

Iš čia ėjome į Japonijos 
paviljoną, tikėdamiesi, kad ir 
Japonijos karališkas sostas 
bus statomas pirmoje vieto
je. Apsirikome: apie monar
chiją ir Hirohito sostą nė 
žodžio!

Čia reikia priminti, kad 
“Expo 74” užima 100 akrų 
plotą, per kurio patį vidurį 
teka vidutinio didumo upė, 
kurios vanduo švarus. Per ją, 
rodos, permesti du tiltai. Da
lyvauja tik 11 valstybių, o 
galėjo dalyvauti daug dau
giau. . .

J. P. Mileris
(Bus daugiau)

Rawalpindi. - Čia lankyda
masis JAV valstybės sekre
torius Kissingeris užtikrino 
Pakistano valdžiai, kad1 Ame
rika ir ateityje rems Pakista
ną, kaip rėmė iki šiol. Tai 
reiškia, kad Amerika paten
kins Pakistano valdžios rei
kalavimą gauti daugiau mili- 
tarinės pagalbos.

Cleveland, Ohio
SUSIKŪRĖ

BENDRAS FRONTAS
Clevelande jau kuris lai

kas plėtojasi rasinė neapy-
kanta, o ypač Collingwood 
High mokykloje. Aną dieną 
čia vienas jaunuolis buvo nu
šautas. To pasekmėje apie 
150 asmenų susirinko į Black
Unity House, 1167 Hayden 
Ave. ir po Bro. Diablo vado
vybe susiorganizavo bendras 
frontas kovoti prieš rasinę 
neapykantą. Frontan įeina 
atstovai iš Communist Party, 
Socialist Workers Party, Re- 
voliutionary Youth for Col
lingwood, Spartacus ir Ano- 
lithic ChurcIi For Christ.

Bro. Diablo pranešė, kad 
NAACP reikalauja busais in
tegruoti Clevelando mokyk
las ir kad čia gali būti kaip 
Bostone. Kalbėjo ir studen
tai. Jie sakė, kad įtemptoje 
padėtyje sunku mokytis.

* * *
Policija praneša, kad už

praeitą savaitgalį buvo nu
šauti aštuoni žmonės, jų ke
turi jaunuoliai. Pavieto gydy
tojas Dr. Gerber sako, kad 
šiemet Clevelande įvyko 236 
žudynės, kurių tarpe buvo 
nužudyta 200 juodųjų žmo
nių.

Be abejo, žudynių aukų 
buvo daugiau, nes peiliais 
nužudytos aukos dedamos į 
kitą kategoriją.

Koresp.

Hartford, Conn.
Spalio 27 dienos parengimą 

“Laisvės” naudai laikome 
gražiai pavykusiu. Kaip ži
nia, parengimą suruošė Mo
terų Klubas su pagalba Lais
vės Choro. Svečiai buvo so
čiai pamaitinti ir gerai pavai
šinti.

Pirmąja gaspadine buvo 
Ona Silks, kitos draugės - M. 
Barnet, A. Žilinskienė ir V. 
Kazlau. Draugė 0. Visockie- 
nė ir Kensington, Conn., už
mokėjo beveik už visą mais
tą. 0 Silks ir V. Kazlau davė 
daržoves, o Mr. ir Mrs. Du- 
bickai - grybus.

Turėjome labai puikią dai
nų programą. Ją atliko mūsų 
šaunusis Laisvės Choras ir iš 
Worcesterio svečias solistas 
Jonas Sabaliauskas. Choro ir 
solistų dainavimu publika bu
vo tikrai sužavėta.

Ypatingai didelis, nuošir
dus ačiū priklauso Laisvės 
Chorui, su Wilma Hollis, Lo
ra H. Halaren ir E. Brazaus
kiene priešakyje. Choristai 
ne tik dainomis publiką pa
linksmino, bet dar paruošė ir 
didelę dovaną - pintinę, kuri 
davė $54.50 pelno. Visos do
vanos buvo suaukotos. Cho
ristams priklauso didelis, 
nuoširdus ačiū.

Turėjome svečių ir iš to
liau. Malonu buvo pas mus 
matyti dažnų mūsų parengi
mų lankytoją drg. Stružą iš 
Bostono su grupe bičiulių. 
Pasirodymas pas mus iš New 
Yorko drg. A. Bimbos su 
žmonele Ilze rengėjoms su
teikė daug energijos darbuo
tis.

Parengimui pirmininkavo 
Ona Silks. Tvarka buvo pa
vyzdinga.

Komisija dėkinga visiems 
už tokią gražią kooperaciją, o 
labiausiai drg. O. Visockienei 
už tokią didelę dovaną.

ANNIVERSARY TOURS
ALL YOUR TRAVEL NEEDS!

☆ Youth Bargain Travel
— on your own and in groups (

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

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

SEND FOR OUR 1975 BROCHURES

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

LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” KONCERTE

Turėsime Svečių iš Tarybų Lietuvos Pramogų kalendorius 
••••••••••••••••••••••e

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

Pradžia: 2 vai. po pietų

Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler, 
Akompanistė Muzikė Bronė Šalinaitė

Programą pildys Hartfordo Laisvės Choras ir New Yorko Aido Choras su savo solistais ir 
duetistais, taipgi solistai Amelia Young, Victor J. Becker, Jr. ir Al Dupsha (Daukšys).

Po koncerto bus geri pietūs. Auka $5.00.

Tarp Lietuvių
Malonu pranešti, kad 

“Laisvės” koncerte bus sve
čių iš tolimų valstijų - Michi
gan, Florida, Pennsylvania, 
Connecticut, Massachusetts 
ir iš mūsų sostinės Washing- 
tono. Tad, vietiniai ruoški
mės visi dalyvauti.

Koncertas bus puikus. Dar 
vienas solistas apsiėmė daly
vauti, tai Al Daukšys iš Mas
sachusetts.

Al Daukšys
Po koncerto bus duodami 

puikūs pietūs. 0 per pietus 
bus laiko visiems pasikalbėti.

NEJU YORKO 
NAUJIENOS

Sveikatos komisionierius 
Dr. Lowell E. Bellin sako, 
kad iki šiol buvo per pirštus 
žiūrima į rūkymą uždrausto
se vietose, bet po keturių 
savaičių įstatymas bus griež
tai vykdomas. O įstatymas 
prieš rūkymą viešose užeigo
se labai aštrus. Kaltininkas 
gali būti nubaustas $1,000 
arba net ištisų metų kalėji
mu! Tokio aštraus įstatymo 
prieš rūkymą neturi joks ki
tas Amerikos miestas.

Manhattane busų vartoto^ 
jams transportui bus leista 
nusipirkti tikietų už 75 cen
tus, kuriais žmogus galės 
važinėti neribotą skaičių. 
Tik, žinoma, ne per visą

Sekmadienį, lapkričio 10 d.

Praėjusį šeštadienį aidie- 
čiai atliko savo repeticijas, o 
po repeticijų mūsų Mildred 
Stensler visus pavaišino. Tu
rėjome ir kaviaro parvežto 
Mildred’s ir Viktoro iš Nemu- 
no kolūkio, kuris randasi ne
toli Kauno.

* * *
Pirmadienį turėjo įvykti 

LLD ir LDS 1-mųjų kuopų 
susirinkimai, bet dėlei neap
sižiūrėjimo nebuvo pranešta 
per laikraštį,tad neįvyko. Bet 
būrelis suėjome ir, dėkui Ar
tūrui Petrikai, gražiai palin
kėjome K. Petrikienei ilgiau
sių jos gimtadienio proga, 
metų, išgerdami po taurelę 
šampano.

* * *
Tik šiomis dienomis sužino

jome, kad rugsėjo mėnesį 
mirė ilgametė “Laisvės” skai
tytoja Kaziūnė Sukackienė, 
kuri pastaruoju laiku gyveno 
Maspethe. Gaila, kad nieks 
mums anksčiau nepranešė.

Daktaras Antanas Petriką 
praėjusią savaitę pergyveno 
dvi operacijas - vieną nosies, 
o kitą gerklės.

Džiugu, kad ligoninės dak- 

dieną, bet kasdien, išskiriant 
sekmadienius, tarp 6 vai. po 
pietų ir 2 vai. ryto.
•Tik dabar Bronxe tapo 
suimti ir apkaltinti jaunuoliai 
Carlos Velasques, ir 16 metų, 
Louis Hernandez ir Thomas 
Cortijo prieš metus laiko nu
žudyme 70 moteriškės. Jie 
taipgi kaltinami apiplėšime 
trijų senų moteriškių ir vie
nos išprievartavime.

•
Majoras Abraham Beame 

ragina miesto agentūras nesi- 
griebti naujų statybų, bet 
taisyti-lopyti senus pastatus. 
Jo biudžete kapitalinėms sta
tyboms 1975-1976 metais ski
riama tik $1,360,000,000. 
Šiems metams, kurie baigsis 
su 1975 m. liepos mėnesiu, 
kapitalinėms statyboms buvo 
skirta $1,760,000,000.

Tas reiškia, kad mažiau 
darbo bus statybos darbinin
kams. Dalis jų atsidurs be
darbių gretose.

•
Praeitą pirmadienį prie 

Jungtinių Tautų įvyko milži
niška New Yorko žydų de
monstracija prieš pasaulinę 
organizaciją. Dalyvavo apie 
75 tūkstančiai žmonių. Be 
majoro Beame ir kitų vietos 
politikierių, kalbėjo ir sena
torius Jacksonas. Visi jie 
griežčiausiai smerkė Jungti
nių Tautų Asamblėjos nutari
mą pakviesti Palestinos Iš
laisvinimo Organizaciją daly
vauti diskusijose dėl Palesti
nos ateities. Visą tą palesti
niečių organizaciją vadino te
roristų ir žmogžudžių organi
zacija. Ypatingai palestinie
čius keikė senatorius Jackso
nas.

tarai mano, kad jis galės grįžt 
j namus dar šią savaitę.

Linkime daktarui greit su- 
sveikti.

* * *
Spalio 31 d. mirė M. Krei

vėnienė, išbuvusi ligoninėje 
vos keletą dienų. Ji buvo 
pašarvota Garšvos koplyčio-
je, Richmond Hill, N. Y. 
Palaidota Mount Olivet Kapi
nėse, Maspethe, praėjusį pir
madienį. Išlydint mielą Ma
rytę j kapus, K. Petrikienė 
pakalbėjo koplyčioje, o L Mi- 
zarienė prie kapo.

M. Kreivėnienė buvo mūsų 
judėjimo žmogus. Ji skaitė ir 
rėmė “Laisvę”, ji buvo Niu
jorko Lietuvių Moterų Klubo 
ir Lietuvių Literatūros Drau
gijos narė.

Ieva Mizarienė

Save Forest Park!

Walk in the Park

Forest Park is one of the 
most beautiful parks in the 
New York area with its big 
tall trees, lakes, picnic 
grounds, concert stage and 
golf course. It is specially 
beautiful in the spring when 
dogwood xand wild cherry 
trees are blooming.

Forest Park is our park. 
We have had picnics there for 
many years now. Our senior 
citizens have been gathering 
in the big old club house on 
top of the hill to play cards, 
or taking walks in the park. 
Even our guests from Lithua
nia have been with us in that 
park attending our picnics. 
Isolda and Albert Laurinčiu- 
kas and Onutė and Robert 
Žiugžda have played golf in 
that park with us. We have 
many nice memories about 
that park.

But it is not only that. The

Tell President Ford You Can't Wait Till 1976

Join the Crowd 
AT BRYANT PARK
SAT. NOV.16
2 RM. 40,h St. between 5" £6* Aves.

Gruodžio 22 d.
LDS 13 kuopos žieminis 

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

LLD 185 Kuopos Nariams
Kuopos susirinkimas įvyks 

antradienį, lapkričio 12 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje.

Prašome visus narius daly
vauti.

J. Bernotą, Pirm.

PRANEŠIMAS LDS 13-tos 
KUOPOS NARIAMS

Mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 16 dieną, vie
toj lapkričio 9 d. Susirinkimą 
turime nukelti į kitą dieną dėl 
kelių svarbių reikalų.

Prašome narius dalyvauti. 
Reikia pasitarti apie mūsų 
gruodžio 22-ros d. parengi
mą.

Susirinkimas įvyks 2:00 v. 
p. p., “Laisve’s” salėj.

Kp. sekretorė

ATVYKO Į AMERIKĄ
Praeitą antradienį lėktuvu 

iš Lietuvos į Ameriką atskri
do jūreivis Simas Kudirka, 
kuris, kaip žinia, 1970 bandė 
pabėgti iš tarybinio laivo, kai 
laivas pasiekė šios šalies 
krantus. Ir atvyko ne vienas, 
bet su motina, žmona ir dvie- 
mis vaikais.

Lietuvių tautos reakcinės 
atplaišos, suprantama, labai 
džiaugiasi laimėję dar vieną 
“vaduotoją”. Jie tikisi, kad 
jiems šią skaitlingą šeimą 
padės užlaikyti Amerikos 
valdžia.

New Delhi. - Indijos trauki
nyje kilo gaisras ir įvyko 
sprogimas. Žuvo 44 žmonės. 
Daug sužeistų.

thing is we don’t have enough 
parks so why give up any of 
them?

There is a plan to build a 
railroad leading to Kennedy 
airport across the park. It 
would ruin it. The communi
ty reaction against the rail 
link is very intense. Our 
state assemblyman Mr. Al 
DelliBovi has invited as many 
people as possible to join the 
fight, and a coalition of civic 
and. community leaders was 
recently established to coor
dinate the battle against the 
Metropolitan Transportation 
Authority. They have sug
gested several alternative 
routes which will save the 
park. Let us hope that this 
fight will succeed.
“I think that I shall never see 
A poem as lovely as a

tree. . .”
Use
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