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KRISLAI
Geriausia dovana
Jaunų žmonių kovos 
“Atpirkimo ožys” 
Mokesčiai ir milijonai 
Jau “pavėlina” 
Prieš 50 metų

Rašo A. Bimba

Ateina žieminės šventės, ir 
kiekvienas galvojame apie 
tai, kaip prisiminsime savo 
draugus ir artimuosius.

Taip jau priimta, taip jau 
Aroma nuo neatmenamų lai
kų. Na, o su papročiais nega
lima visiškai nesiskaityti.

Bet galvokite, kaip norite, 
o geresnės dovanos už laik
raštį arba knygą nesurasite.

Užrašyk “Laisvę” savo prie- 
teliams Lietuvoje arba čia 
Amerikoje, kurie jos dar ne
skaito!

Kaip su antrosios ir trečio
sios kartos mūsų žmonėmis? 
Kaip su jais? Ką jie žino apie 
Lietuvą ?

Labai mažai. Tai štai jiems 
dovana — anglų kalba kny
ga “Lithuania: Past and Pre
sent”. Ją galima gauti Lite
ratūros Draugijos raštinėje. 
Ir tiktai 50 centų!

Filipo Bonoskio knyga 
’’From Vilnius to Hanoi” taip 
pat bus puiki dovana jūsų tik 
angliškai teskaitantiems arti
miesiems. Ir ją galima gauti 
Literatūros;Draugijoje. ,

Tos mūsų studentijos ir šiaip 
jaunų žmonių demonstracijos 
prieš “draftą” ir prieš Viet
namo karą praėjusią savaitę 
buvo vienas didžiausių istori
nių įvykių visoje šios šalies 
istorijoje.

Ir tie protestai nesiliaus, kol 
tęsis šis barbariškas karas 
prieš Vietnamo žmones. Išsi
judinę ir susijaudinę Ameri
kos jauni žmonės prispirs vy
riausybę karą nutraukti ir iš
sikraustyti iš Vietnamo.

Su tuo siejama ir gynybos 
sekretoriaus McNamaros per
kamas į tarptautinio banko 
sostą. Nors jis ištikimai įpildė 
visus, prezidento Johnsono pri
sakymus, bet jis kaltinamas 
už visus nepasisekimus. Prezi
dentas ir generolai turi suras
ti “atsipirkimo ožį” (“Scape
goat”) ir surado McNamaros 
asmenyje. Jis atsakingas, jis 
turi eiti laukan! Bet politika 
pasilieka ta pati, bet karo 
plėtimas bus tęsiamas.

Pasirodo, kad Twentieth 
Century Fund, kurio biznis 
siekia 27 milijonus dolerių, 
valdžiai nemoka nė vieno do
lerio mokesčių. Iš darbinin
ko, kuris vos galą su galu su
duria, mokesčiai atlupami be 
jokio pasigailėjimo koja pri- 
siri^nus O štai multimilijo- 
ninė korporacija paliekama 
ramybėje. Kur čia teisybė ?!

O reikia žinoti, kad šis 
Twentieth Century fondas nė
ra vienintelis, atleistas nuo 
mokesčių fondas. Jų pilna vi
suose miestuose. Jų turtas sie
kia desėtkus milijonų dolerių.

Chicagos klerikalų laikraš
tis jau “pavėlina” savo skai
tytojams aplankyti savo tėvų 
žemę. Bet jie turį būti labai, 
Iždjtt atsargūs, kad savo kelio
nių tiepatamautų komunis
tų propagandai.

Vis tiek, labai ačiū. Iki Šiol 
klerikalinė spauda parsidavė-

Bombų sprogimai 12 
žmonių sužeidė

Aukse. Teismas sutvirtino 
darbo žmonių teises

Pensininkai gaus
13 proc. daugiau

New Yorkas. — Pašte, 
ant 9 Avė. ir 29 St, sprogo 
bomba ir sužeidė 8 pašto 
darbininkus. Bomba buvo 
adresuota į Kubą kaip me
dicininis siuntinėlis.

Policija tyrinėja, kas ją 
būtų ten padėjęs. Dalei- 
džiama, ar tik nebus kokio 
nors kubiečio pabėgėlio, ku
ris norėjo pasiųsti bombą į 
Kubą, bet ji čia pat sprogo.

Prieš keletą dienų pana
šus sprogimas įvyko pašte

Elizabeth, N. J. Keturi bu
vo sužeisti, vienas gana 
sunkiai.

Du amerikiečiai gavo 
Nobelio premiją

Stockholmas, Švedija. — 
Čia atvyko du amerikiečiai 
mokslininkai H. K. Hartline 
ir George Ward atsiimti 
jiems suteiktą Nobelio pre
miją $62,000 už naujus su
radimus žmogaus akių ty
rinėjime.

Kongresas suteikia teisę 
40-65 m, darbininkams

Washingtonas. — Kon
gresas 343 balsais prieš 13 
priėmė bilių, kuris drau
džia diskriminuoti senesnio 
amžiaus’ darbininkus tarp 
40 metų ir 65 metų amžiaus.

Senatas kiek pirmiau bu
vo priėmęs panašų bilių. 
Dabar abu biliai bus kon
ferencijoje suderinti ir 
Johnsono pasirašyti.

Naujasis įstatymas už
draustų, be jokios rimtos 
priežasties, paleisti iš dar
bo darbininkus, sulauku
sius 40 metų iki 65 metų 
amžiaus arba nesamdyti 
naujų to amžiaus darbinin
kų.

Iki šiol daugelis darb
davių paleisdavo iš darbo 
tokio amžiaus darbininkus, 
taipgi tokių nepriimdavo 
darban, nors jie būtų tam 
darbui kvalifikuoti.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas vienbal
siai nutarė, kad darbinin
kai turi teisę pasiskųsti 
prieš darbdavius Nacionali
nei Darbo Santykių Tary- 
ban, kuri tuomet spren
džia patį skundą.

Mrs. Minnie E. Nash iš 
Miami, Fla., prašė teismo 
jos reikalą išspręsti. Jinai 
buvo paleista iš darbo, ko- 
lektavo bedarbių apdraudą 
ir vėliau grįžo darban. Bet 
tuoj jinai buvo visai iš 
darbo atleista.

Jungtinė Plieno Darbi
ninkų unija, savo narę gin
dama, teigia, kad jinai bu
vo iš darbo išmesta dėl 
unijinės veiklos.

Šis teismo nuosprendis, 
išneštas Mrs. Nash naudai,

paliečia ne tik Floridą, bet 
ir visas kitas valstijas. 
Darbininkai turi legalią tei
sę apginti savo reikalus, 
perduodant skundus į Naci
onalinę Darbo Santykių Ta- 
rybą.

Plieno korporacijos palaiko 
negrų diskriminaciją

Washingtonas.—Justicijos 
d e p a r t a m e n tas kaltina 
Bethlehem Steel korporaci
ją negrų diskriminacijos 
palaikymu.

Kongresas išsiskirstys 
gruodžio 15

Washingtonas. — Kong
resas išsiskirstys šventėms 
gruodžio 15 d., neapsvars- 
tęs prez. Johnsono siūlomą 
taksų pakėlimą.

TSRS parama Albanijai
Maskva. — Tarybų Są

junga paskelbė, kad ji nu
tarė suteikti pagalbą nuo 
žemės drebėjimo nukentė
jusiai Albanijai.

Keturi negrai išrinkti
Jacksonville, Fla. — Ke

turi negrai demokratai iš
rinkti į miesto tarybą.

AFL-CIO konvencijoj Meany 
šaukė už karą Vietname

Bal Harbour, Fla.—AFL- 
CIO konvencijoje dalyvauja 
apie 1,200 delegatų, prezi
dentas Meany pasakė įžan
ginę kalbą, kurioje pasigy
rė, kad jo vadovaujamos

liu ir lietuvių tautos išdaviku 
apšaukdavo kiekvieną, kuris 
išdrįsdavo nors pasapnuoti 
apie apsilankymą Lietuvoje.

štai mano Rankoje perspaus
dintas “Tiesos” pirmas nu
meris, išėjęs Leningrade (Pe
trapilyje) 1917 metų kovo 18 
dieną. Tai tik dviejų (pusla
pių nedidelio formato laikraš
tukas, bet labai turiningas. Iš 
jo sužinome, kaip buvo darbo 
liaudis ruošiama Spalio revo
liucijai.

Ypatingai mano dėmesį at
kreipė pirmajame puslapyje 
citata iš mūsų Amerikos Lie
tuvių Socialistų Sąjungos lei
džiamo organo “Kovos”. Mū
sų obalsis buvo: “Karas ka
rui”.

Skaitau:
“Didžiausias mūsų nepriete

lius — mūsų pačių krašte, ir 
prieš jį mes turime pirmu
čiausia kovoti. Budinkime mi
nias į tą kovą su tikrais dar-, 
bininkų klasės neprieteliais 
išnaudotojais-kapitalistais ir 
jų valdžiomis, o ne su tokiais, 
kaip mes, darbininkais”.

“Tiesa” suvaidino labai 
svarbų vaidmenį. Ji ipadėjo 
bolševikams Lietuvos darbo 
liaudį sutelkti po Spalio revo
liucijos vėliava.

unijos daro “didžiulę pa
žangą.

Bet tokie Meany pareiš
kimai negalėjo įtikinti de
legatų, kuomet AFL-CIO 
unijų narių skaičius nuo
lat mažėja ir mažėja, kuo
met neorganizuotų darbi
ninkų organizavimas buvo 
visą laiką paliktas tik ant 
popierio.

Meany agitavo už Viet
namo karo politikos palai
kymą. Jis net priminė, kad 
Pietų Vietname esančios 
“laisvos unijos”, bet nedrį
so pasakyti, kad tos unijos 
yra prieš karą nusiteiku
sios.

Jungt i n ė Automobilių 
Darbininkų unija, didžiau
sia unija visame krašte, ne- 
prisiuntė delegatų. Ši unija 
esanti nusivylus Meany va
dovybe.

— I

AFL-CIO parėmė vario 
streikierius

Bal Harbour, Fla.—AFL- 
CIO nutarė paremti vario 
streikierius. Tam tikslui 
paskyrė $50,000.

Streikui vadovauja Jung
tinė Plieno Darbininkų uni
ja. Jau penktas mėnuo, 
kaip vario darbininkai 
streikuoja. Vario kompani
jos atsisako patenkinti dar
bininkų reikalavimus.

Prašo sulaikyti kainų 
ir algų kėlimą

Washingtonas. — Prez. 
Johnsonas atsikreipė į fab
rikantus ir kitus biznierius, 
kviesdamas juos susilaiky
ti nuo prekių kainų kėli
mo.

Tuo pačiu laiku jis at
sišaukė į darbo unijas, kad 
jos susilaikytų nuo algoms 
kelti reikalavimų.

Johnsonas mano tokiu bū
du sulaikyti finansinę in
fliaciją, dolerio vertės ma
žėjimą.

Duonos išvežiotojų streikas
Chicago. — Duonos ir ki

tų miltinių produktų iš- 
vežiotojai sustreikavo.

Prasidėjo prieškarinė 
rinkimų kampanija

Chicago.—Čia įvyko pre
zidento Johnsono politika 
nepasitenkinusių demokra
tų konferencija. Dalyvavo 
apie 400 atstovų iš 42 vals
tijų.

Senatorius Eugene J. Mc-> 
Carthy buvo užgirtas kan
didatu prezidento vietai. 
Masiniame mitinge dalyva
vo daugiau, kaip tūkstan- 
t i s žmonių, nusistačiusių 
prieš karą Vietname. Jie 
pasmerkė Johnsono politiką 
ir užgyrė McCarthy.

Taip prasidėjo prieškari
nė rinkimų kampanija, ku
ri pradės įsisiūbuoti visose 
valstijose.

Washingtonas. —- Bendra 
kongresmanų ir senatorių 
konferencija! galutinai nu
tarė pakelti pensininkams 
Social security mokėjimą 13 
procentų. Tai dviem pro
centais mažiau, kaip siūlė 
prez. Johnsonas.

Mažiausias mokestis da
bar bus $55 į mėnesį. Da
bar buvo $44. Pirmieji su 
pakeltu mokesčiu čekiai pa
sieks 24 milijonus pensinin
kų sekamų metų kovo mėn. 
pradžioje.

Pensininkai jaučiasi nu
skriaust 
iš įstaty 
kėlimą, 
gresman 
seniai p. 
Pensinir 
miršti.

i, kadangi jie gavo 
mdarių mažytį pa- 
kuomet patys kon- 
ai ir senatoriai jau 
įsikėlė atlyginimus, 
kai tikrai buvo pa-

Laikraščių streikas tęsiasi
Detroitas. — Laikraščių 

darbininkų streikas tęsiasi 
ketvirta savaitė ir dar ne
simato susitaikymo.

Policijos teroras nesulaužė 
demonstrantų kovingumo

New Yorkas. — Per ke- bet ir imNew Yorkas. 
lėtą dienų prieš 
rekrutavimo įstaigas de
monstracijos tikrai buvo
sėkmingos. Policijos tero
ras nesulaužę demonstran
tų pasiryžimo kovoti prieš 
karą Viename.

Tūkstančius demonstran
tų laikė apsupę apie 5,000 
policistų. apie 8 šimtus de
monstrantų areštavo. Tre
čiadienį įvyko smarkus su 
policija susikirtimas. Areš
tuotų buvo daugiau kaip 
300 demonstrantų.

Puolė demonstrantus ne 
tik gerai paruošta policija,

Per ke 
naujokų

mgumo
..ušeikos, pasivadi- 
ormenais. Jie šau- 
’ėkė ir net lazdas

bet ir 
nę longši 
kė, jie 
naudojo.

Demoi
kę ir prjie Jungtinių Tautų 
pastato
karą ir Policijos brutalumą. 
Ten taip 
juos apsupo.

strantai buvo nuvy-

protestuoti prieš

gi šimtai policistų

Mirė difterijos naikintojas
New Yorkas.

Schick mirė turėdamas 90 
metų aipžiaus, 
naujų 
vaistų.

-Dr. Belą

suradę jas 
difte rijai naikinti

Amerika naikina Vietnamą, 
sako Kambodijos princas

Indiją tikisi grūdų 
iš Amerikos

New Delhi. — Indijos 
valdžia tikisi iš Jungtinių 
Valstijų gauti daugiau 
maistui grūdų.

Nors šiais metais derlius 
buvo rekordiniai geras, 
maistui trukumas vis jau
čiamas. Milijonai žmonių 
pusbadžiai gyvena, taipgi 
daugelis badauja.

Gauta žinia, kad prez. 
Johnsonas įsakė pasiusti 
Johnsonas įsakė pasiųsti 
Indijai 900,000 tonų grūdų 
šį mėnesį, o iki vasario mėn. 
būsią pasiusta apie pora 
būsią pasiųsta apie pora 
milijonų tonų grūdų.

Partizanai turi žmonių 
pasitikėjimą

Religinės Quakeriu orga
nizacijos viršininkas Stew
ard Meacham neseniai lan
kėsi Pietų Vietname. Jis 
ten susitiko su partizanais.

Grįžęs namo jis aiškina, 
kad partizanai turi pilną 
vietinių žmonių pasitikėji
mą ir todėl jie nenugalimi.

Miestavi rinkimai Italijoje
Roma. — 78 miestuose 

įvyko lokaliniai rinkimai. 
Valdiškoji koalicija, susi
dedanti iš krikščionių de
mokratų, socialistų ir res
publikonų, šiek tiek laimė
jo-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Philadelphia. — Pirmka- 

lėdinė pramoga nelaimingai 
baigėsi, kuomet Pennsylva- 
nijos universiteto salėje ki
lo gaisras. Trys žmonės žu
vo, 14 sužeistų. Sakoma, 
gaisras kilęs nuo cigaretės.

Washingtonas.— Iškilmin
gos Prez. Johnsono dukters 
Lyndos ir marinų kapitono 
Chuck Robb vestuvės įvyko 
šeštadienį Baltuosiuose Rū
muose.

Havana.— Kubos premje
ras Kastro priminė, kad 
Jungtinės Valstijos pas sa
ve vilioja. Kubos gydyto
jus. Nepaisant to, šiuo me
tu Kuba turi apie 7,000 gy
dytojų, o prieš revoliuciją 
turėjo apie 6,000.

Vatikano Miestas.— Pen
ki Vatikano pasiuntiniai iš
vyko į Maskvą pasiteirauti 
apie planuojamą popiežiaus 
Povilo kelionę į T. Sąjungą.

sako Kambodijos
bomis jo žmones naikintų, 
kad privertus juos panai
kinti mc
kyti pro įmerikinio nusista
tymo? O dabar Amerika 
taip dar) su Vietnamu.

Kambodi-Pnompenh.
jos valstybės vadovas prin
cas Norodom Sihanouk pa
reiškė, kad Amerika, pri
sidengusi demokratijos ir 
krikščionybės vardu, naiki
na Vietnamą, žudo Vietna
mo žmones, neleiddžia pa
čiai liaudžiai apsispręsti.

Princas nurodė, kad dau
guma Vietnamo žmonių vi
suomet pasirinktų Šiaurės 
Vietnamo prezidento Ho 
Chi Minho vadovybę, vie
toje Saigono režimo, kuria
me viešpatauja supuvimas 
ir okupantams tarnavimas.

Ką jūs pasakytumėte, 
princas klausia, jeigu Ta
rybų Sąjunga okupuotų, sa
kysime, Tailąndą ir bom-

narchiją ir atsisa-

Aukso rezervas 
smarkiai mažėja

Washingtonas. —- Jungti
nių Valstijų i?dinė informa
vo, kad į savaitę laiko, kuo
met Anglijos pinigų vertė 
numažinta, aukso rezervas 
sumažėjo 475 milijonais do-

Toks sumažėjimas skai
tomas pavojingu, apsaugoti 
dolerį nuo infliacijos, prez. 
Johnsonas prašo biznierius 
nekelti prekių kainų, o dar
bininkus nereikalauti dides
nių algų. Bet į tai niekas 
nekreipia dėmesio.

Ragina išstoti prieš 
JAV karinę politiką
Londonas. — Darbo Par

tijos užsienio reikalų gru
pė parlamente paskelbė rei
kalavimą, kad valdžia dau
giau net 
Valstijų ] 
mo klauą

Pareis
Philip bįoel-Baker, Nobelio 
taikos p: 
Jis smar
lijos valdžios nusistatymą 
palaikyti
program 
mu.

kad valdžia dau- 
eremtų Jungtinių 
programos Vietna- 
imu.
dmą pers kaitė

ami jos laimėtojas, 
dai kritikavo Ang-

Jungtinių Valstijų 
ą Vietnamo klausi

Mirė Urugvajaus 
prezidentas

Montevideo.—Nuo širdies 
smūgio
prezidentas gen. Oscar D. 
Gestido, 
tus amži

mirė 'Urugvajaus

turėdamas 66 me
lus.

Konferencija Ispanijos 
demokratijai remti

Paryži 
sario 10 
įvyks devynių šalių atstovų 
konferen 
panijos laisvę.

us. — 1968 m. va- 
ir 11 dienomis čia

cija kovai už Is-
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Kas jis: vanagas ar balandis?
MŪSŲ lietuvišką vanagą anglai vadina “hawk,” o 

balandį—“dove.” Vanagas yra draskūnas, o balandis 
nekaltas paukštelis, kuris, politikoje, simbolizuoja ra
mybę ir taiką.

Jau gerokas laikas tie žodžiai “hawk” ir “dove” pla
čiai skamba Amerikos spaudoje ir politiniuose sąjū
džiuose. Ypač šalies Kongreso vadai ir nariai skirsto
mi į “vanagus” ir “balandžius,” kai įkalbama apie Viet
namo karą. Vanagais arba draskūnais vadinami tie, 
kurie reikalauja šį karą vesti iki “militarines pergalės,” 
dar daugiau karo jėgų į jį metant, dar labiau jį išple
čiant, net jeigu toks žygis vestų į karą su Tarybų Są
junga ir Kinija. Na, o “balandžiais” krikštijami tie, 
kurie sako, kad reikia laikinai liautis Š. Vietnamą bom
bardavus, nes gal tas padėtų pasiekti “garbingą taiką.” 
Jie priešinasi tolimesniam karo plėtimui.

Šiuo laiku spaudoje ieškoma atsakymo į klausimą, 
kuriems priklauso rezignavęs gynybos sekretorius Ro
bert McNamara. Per ištisus septynerius metus jis tame 
atsakingame poste sėdėjo, ir jam vadovaujant iš grupe
lės' amerikiečių militarinių “patarėjų” Pietų Vietname 
šios šalies militarines jėgos Pietrytinėje Azijoje išaugo 
iki apie 700,000 žmonių! Vadinasi,z jau jeigu kuris ki
tas vyriausybininkas, be prezidento Johnsono, yra at
sakingas už šitą barbarišką avantiūrą Vietname, tai 
yra ponas gynybos sekretorius Robert McNamara. Tuo 
būdu jis priklauso “vanagams.”

, Betgi, iš kitos puses, sakoma, kad McNamara tik 
pildė prezidento įsakymus, dar jį “prilaikė,” patarė jam 
karo toliau nebeplėsti ir t. t. Ir jis iš gynybos sekreto
riaus posto ne geruoju pasitraukė (rezignavo), of tapo 
pašalintas, nes Pentagonas jo pašalinimo griežtai pa
reikalavo. Vadinasi, savo tarnybos pabaigoje ponas 
sekretoiįus virto “balandžiu.” ' ’

Kaip ten bebūtų, šiuos žodžius rašant dar nežinoma, 
ką Johnso-has įstatys į .McNamaro vietą. Visaip kalba-, 
ma. Bet vienas dalykas aiškus: dauguma Vietnamo ka
ro eigos stebėtojų maho, kad prezidento Johnsono už
sieninė politika^ kuri apima ir Vietnamo karą, dėl Mc- 
Namaro ' pasitraukimo nebus pakeista. Pentagonas 
(Amerikos ginkluotų jėgų vadovybė) yra laimėjęs karą 
tęsti ir toliau jį plėsti. Tuoj gal ir prezidentas John- 
sonas būsiąs priskaitomas prie “balandžių”!

Ten svaras, o čia doleris
ANGLIJOS darbiečių valdžia neseniai nupigino sa

vo svarą. Nuo to žygio jos nesulaikė dirbančiųjų pro
testai. Nupigintas svaras reiškia, kad mažų pajamų 
anglai turės labiau susiveržti diržus—prasčiau valgyti 
ir rengtis. Visiems tas aišku, ir visi tai žino.

O kaip su mūsų doleriu? Jis irgi žymiai nupigin
tas. Bet mes nepratę taip atvirai kalbėti. Mes dolerį 
nupiginame formoje kainų pakėlimo. Štai plieno tonos 
kaina pakelta penkiais doleriais. 1968 metų automobiliai 
bus brangesni. Pabrango drabužiai ir maistas.

Kaip anglai už savo nupigintą svarą begali ma
žiau reikmenų įsigyti, taip mes už “pastovų” dolerį ma
žiau begalime nusipirkti. Ta pati “velniava.”

TARPTAUTINĖS DEMO
KRATINĖS MOTERŲ 
FEDERACIJOS 
SUKAKTIS

Gruodžio 1 d. Vilniaus “Tie
sa” “Dienos Aidai” skyriu
je rašo:

TAIKOS VARDAN
šiandien viso pasaulio pa

žangios moterys pažymi 
savo organizacijos — Tarp
tautinės moterų federacijos— 
įkūrimo dieną. Prieš 22 me
tus Paryžiuje įvykęs Tarptau
tinis moterų kongresas apjun
gė visų tautų demokratinį, 
antifašistinį moterų judėjimą, 
kuris antrojo pasaulinio karo 
metais įgavo masinį pobūdį.

Tarptautinės demokratinės 
moterų federacijos tikslus ir 
uždavinius ryškiai nusako šios 
organizacijos įstatai, kurie 
taip pat buvo priimti minėta
me kongrese 1945 metais. Tai 
visų pirma aktyvi kova už vi
sišką fašizmo ideologijos su
naikinimą, už glaudų visų 
tautų bendradarbiavimą, įgy
vendinant didžiuosius žmoni
jos idealus — taiką ir demo
kratiją. Federacija taip pat 
siekia visose valstybėse įgy
vendinti visišką moterų lygia
teisiškumą politinėje, ūkinėje, 
socialinėje - teisinėje srityse, 
kovoa už valkų gerovės pa
kėlimą, už vaikų demokrati
nį auklėjimą.

Vieningai susispietusios apie 
savo organizaciją, viso pasau
lio pažangios moterys nuosek
liai vykdo šiuos, pirmajame 
kongrese nubrėžtus uždavi
nius. Vis tvirčiau skamba jų 
balsas, smerkiantis JAV ag
resyvų karą Vietname, agre
siją Artimuosiuose Rytuose, 
fašizmo ir revanšizmo atgimi
mą Vakarų Vokietijoje.

Tarybų šalies moterys šiame 
judėjime žengia pirmosiose 
gretose. Jos karštai parėpia 
savo kovos draugių veiklą ša
lyse, kur demokratinės mote
rų organizacijos yra užddraus
tos, solidarizuojasi su Vietna
mo moterimis, kurios drauge 
su vyrais ir sūnumis kaunasi 
už savo Tėvynės tikrąją laisvę 
ir nepriklausomybę.

Čia reikšmingą indėlį įneša 
ir Tarybų Lietuvos moterys. 
Jos renka ir siunčia į Viet
namą įvairias aukas, smerkia 
agresorius, moko savo vaikus 
neapkęsti imperializmo — vi
sų tautų didžiausio skurdo ir 
vargo šaltinio.

Kaip gaila, kad ši taip 
svarbi sukaktis prasmuko 
pro mūsų JAV pažangiųjų 
moterų akis. Tarptautinės 
demokratinės moterų fede
racijos iniciatyva sušauk
tas nevienas pasaulinis mo
terų kongresas, kuriais 
daug prisidėta prie , pageri
nimo moters būklės, , o sykiu 
ir visos žmonijos.

tais nebuvę Spalio revoliu
cijos ir buržuazija su Ke- 
renskiu priešakyje būtų pa
silikusi viešpatauti, na, taip, 
pavyzdin, Vokietijoje, Ven
grijoje, Lietuvoje bei Len
kijoje, su kruvinaisiais Hit
leriu, Smetona, Horthy bei 
Pilsudskiu,-— tai būtų buvę 
kas kita, gal šiandien ir 
vargšai socialdemokratai 
sėdėtų kurioje šiltoje viete
lėje. Kaip dabar yra, tai be 
titulų ir garbės jie gali tik 
“skursti” Londone ir ret
karčiais bolševikus iškeikti.

Beje, paaiški, kad toje są
jungoje “Lietuvos Socialde
mokratų Partijai atstovau
ja J. Glemža ir J. Vilčins
kas.

Jau pardavė Amerikos 
darbininkus!

AMERIKOS Darbo Federacijos - Industrinių Orga
nizacijų Kongreso (AFL-CIO) vadovybė jau pažadėjo 
organizuotų darbininkų paramą prezidento Johnsono 
kandidatūrai antram terminui. Taip pareiškė Federaci
jos prezidentas George Meany. Nors, girdi, nesame pil
nai patenkinti jo užsienine politika, bet jo naminė poli
tika mums gera, ir mes už Johnsoną per rinkimus galvą 
guldysime! ■<

Tai kas, kad Vietnamo karas viską suėda, o nami
niams žmonių poreikiams neturime lėšų, ir tuo būdu 
prezidento karas prieš skurdą pavirto- nuoga apgavybe, 
ponui Meany nei šilta, nei šalta!

Bet reikia tikėtis, kad ne visos darbo unijos šoks 
pagal Meany muziką, kai ateis rinkimai. Jau dabar 
“Dump Johnson” judėjimas yra pasiekęs milžiniškų 
proporcijų. Galimas daiktas, kad George ir jo kolegos 
Federacijos vadovybėje neturės ne progos už Johnsoną 
“galvą paguldyti.” Jis nebebus nominuotas...

. Žinoma, George Meany tokius pareiškimus daro tais 
sumetimais, kad pakenktų “Dump Johnson” judėjimui. 
Prezidentas galės demokratams pasakyti: “Išdompin- 
site” mane, negausite organizuotų darbininkų paramos, 
ir republikonai laimės rinkimus. O jūs lėksite iš val
džios organų ir įstaigų laukan, kaip anie pasakiški die
vo prakeikti aniuolai iš dangaus...

BURŽUAZIJOS BIČIULIŲ 
BALSAS

Tarp įvairių buržuazinių 
reakcininkų, pabėgusių nuo 
revoliucijos iš kai kurių 
Europos šalių, maišosi ir 
visokie menševikiško tipo 
social demokratiniai liku
čiai. Pasirodo, kad jie Lon
done užlaiko “Vidurio-Ry
tų Europos Socialistų Są
junga”, kuri laikas nuo lai
ko ima ir “užprotestuoja” 
prieš bolševikus-komunis- 
tus.

Šiomis dienomis tie žmo
nės iš senojo pasaulio ątsi- 
minė, kad Spalio revoliuci
jai sukanka penkiasdešimt 
metų, tad dar vieną kartą 
jie “užprotestavo”. Jie sa
ko, kad Spalio revoliucija 
ir jiems buvusi baisi nelai
mė. Rusijoje buržuazijos 
nuvertimas ir darbo žmo
nių laimėjimas sužalojęs 
“demokratiją”.'

Ot, jeigu būtų 1917 me

KAS JIE PER VIENI?
Nuteistas karo nusikaltė

lis ir nusikaltėlis prieš žmo
niją BALFo pirmininkas 
sako, kad Baltas lapkričio 
mėnesį “iš savo tiesioginei 
šalpai turimų lėšų pasiuntė 
pavergtiems lituviams 41 
siuntinį, už kuriuos sumo
kėjo 3,806 dolerius.”

Na, o kunigas Jankus 
“pavergtais lietuviais” va
dina visą Lietuvą. Taigi, 
tą 41 siuntinį pasiuntė į 
Tarybų Lietuvą.

Kas per vieni tie asme
nys? Kodėl nepaskelbtos jų 
pavardės, kad visi žinotų, 
ar jiems reikalinga Jankaus 
pašalpa, ar ne? O gal jie 
yra sukčiai, kurie šmuge
liu užsiimdinėja?

Jeigu kas yra šelpiamas 
iš viešos įstaigos, iš žmo
nių surinktom^ aukomis, 
tai žmonės turi žinoti, kas 
jis per vienas. > •. ; >

Kam ta slaptybė? O gal 
tie beveik? keturi tūkstan
čiai dolerių jokio “paverg
to liet u v i o/ ’ nesušelpė, ■ o 
“sudilo” čia “veiksnių” ki- 
šeniuose?

I — _
DONELAITIS IR 
GRUZINŲ KALBA

Leidykla “Literatūra da 
chelovneba” (“Literatūra 
ir menas”) išleido Kristijo
no Donelaičio poemą “Me
tų laikai”. Šį lietuvių poe
zijos šedevrą išvertė žinomi 
Gruzijos poetai G. Abaši- 
dze ir R. Margiams.

Donelaičio poema patrau
kė vertėjus kalbos vaizdin
gumu, turtinga medžiaga 
apie Lietuvos buitį, įpro
čius ir papročius. Leidinio 
pratarmėje G. Abašidze ir 
Margiams supažindina 
skaitytojus su poeto bio
grafija, politine-ekonomine 
Lietuvos padėtimi tuo me
tu, kai gyveno ir kūrė Do
nelaitis.

Gruzijoje gerai žinoma 
lietuvių literatūra. Čia la
bai populiarūs E. Mieželai
čio eilėraščiai, J. Marcinke
vičiaus, H. Korsakienės, A. 
Vienuolio, P. Cvirkos ir ki
tų kūriniai.

Prancūzijos jaunimas 
demonstruoja

Paryžius. — Prancūzijos 
sostinė tapo masiniu jauni
mo demonstracijų centru. 
Tūkstančiai ir tūkstančiai 
jaunimo smerkia karą Viet
name, reiškia solidarumą 
didvyriškai vietna m i e č i ų 
tautai.

Apie du tūkstančius vaiki
nų ir merginų grupių išėjo 
į gatves masiškai rinkti au
kų solidarumo su Vietnamu 
fondui.

DŽIAUGIUOSI PAMATĘS] 
LIETUVĄ <

Sekamas laiškas rašytas 
Frank Zaviui, 'Bethlehem, 
Pa. Jis perskaitęs prisiun
tė redakcijai, o mes mano
me, kad laiškas tiek įdo
mus, kad reikėtų visiems jį 
skaityti.
Mielas drauge Pranai:

Greit negalėjau atsakyti 
į tavo laišką, nes kaip su
grįžau iš Tarybų Lietuvos 
praėjusią vasarą, tai ikišiol 
daug žmonių atvyksta bei 
per laiškus žingeidauja 
kaip man ten vyko, ką aš 
mačiau, su kuo kalbėjau, 
ar mačiau gimines...

Aš tau irgi noriu papaso- 
koti. Važiuojant į Lietu
vą, Kennedy aerodrome su
tikau Rojų Mizarą ir jo 
malonią žmoną Ievutę. Jie 
abu atrodė linksmi, malo
nūs. Mizara man davė tris 
numerius “Laisvės”, kad 
nuvežčiau į Lietuvą, o aš 
nuvežiau- į Maskvą ir pa
daviau Justui Paleckiui vie
ną numerį. Draugas Palec
kis mūsų grupę pasitiko 
airporte ir sykiu važiavo 
su mumis į Maskvą, kur 
reikėjo važiuoti autobu
su 50 minučių. Per tą 
kelionę į Maskvą matėme 
kolūkių laukus, priemies
čius, daug naujų namų bū
davo j imą ir taip visokių 
pastatų. Matėme gražius 
laukus, daug rugių, kviečių 
ir visokių javų bei lubinų.

Pernakvoję Maskvoj, anks
ti ryto vykome vėl į aero

dromą skristi lėktuvu į Vil
nių. Lėktuve duoda gerai 
valgyt, bet jei nori ko stip
resnio išsigerti, reikia pirk
ti. Kelionė iš Maskvos į 
Vilnių neilga.

Kai atvykome į Vilnių, 
kad matytum, Pranai, mus 
pasitiko Su gėlėmis gra
žiausias pulkas žmonių. O 
gražumas tų žmonių! Visi 
gavome gėlių.

Giminės irgi laukė mūs. 
Vieni verkė susitikę,’ kiti 
džiaugėsi. O koks didelis 
širdies spaudimas kada po 
35 metų vfel atsistojau gim
tojoj žemėje.

Vilniuje apsistojome Gin
taro viešbutyje. Tai naujas 
viešbutis ir labai gražus. 
Valgis ~-'ras ir daug duoda.

Vilnius gražus miestas, 
daug naujų namų pristaty
ta, o vis dar daugiau stato. 
Aš su keliais kitais turis
tais išvažinėjau, išvaikščio
jau visą miestą. Užėjome 
daugelyj krautuvių, par
duotuvių L— visko čia pilna. 
Žmonės gerai apsirengę, ge
rai pavalgę. Visi linksmi, 

I malonūs.
Atvyko daug žmonių iš 

kolūkių pasitikti gimines. 
Kalbėjausi su jais irgi. 
Klausiau kaip jiems patin
ka ši tvarka, o jie atsakė, 
kad jeigu nori dirbti, tai 
viskas gera ir puiku. Tin
giniams, kaip ir visur ki
tur, taip ir čia, vietos nėra.

Pabuvojęs kelias dienas 
Vilniuje, vykau į Darsūniš
kį. Keliai puikūs, asfaltuo
ti. Važiavome automašina 
per Žiežmarius, Kruonį. Ži-

noma, 
riuos [mes palikome vykda
mi į
statų |jau po karo pabūda
vote 
ve, k
Lietusių bažnyčią, dar vis 
ta patĮi.

Kai
atsistojau Darsūniškio mie
stelyje ant žemės, toks ma
lonui!
dos nei tikėti negalima, kad 
ir vė

meriką, didžiuma pa-

luvusi Kruonio cerUk 
ri dabar paversta *į

išlipau iš mašinos ir

as mane nuteikė, ro-

randuosi savo tėvij- 
Aš gi čia buvau grį-

žęs lį)32 metais ir nema
niau, 
ti ši 
gamtbs panoramą.

Žm 
apylinkės kai sužinojo, kad 
atvyko žmogus iš Ameri
kos, 
tarnų 
riuos 
niau 
pažir 
zio r 
ties metu jį kankino, sumu
šė ir 
mirė, 
kuris 
ir da 
darbą. Jam proga mokytis 
pasit 
donoji Armija išvijo Vokie
čius i 
jau 2 
turi 
kio

kad vėl teks pamaty- 
ą, gražiąją Lietuvos

onių suplaukė iš visos

Deja, daugelio pažįs- 
jau neradau. Kai ku- 
jaunus tik prisimi- 

iš pavardžių, tėvus jų 
o jau. Mano brolio Ka- 
eradau—banditai nak-

už kelių savaičių jis 
Paliko sūnų Pran^y 
Kaune išėjo mokslus 

bar dirba mechaniko

aikė tik po to kai Rau-

iš Lietuvos. Dabar jis 
!9 metų amžiaus, vedęs, 
ivi dukras irDarsūniš- 
tolūkyje vairo ja trak
te — kombainus, kurių 
net penki tame kolūky- 
Kolūkyje viskas atlie- 

nereikia 
omis piauti javus, bei 
. Kiekviena šeima čia 
karvę, vieną bei dvi 
Les, vištų. Gerai gyvena

je.
kamk mašinomis,
ranki 
kulti, 
turi 
kiau
žmonės mano tėviškėje.

Rojaus Mizaros atminčiai
I ' , ■

Lyg tviskulys žaibo iš dausų giedriausių
Nulaužė mūs ąžuolą tvirtą,

Pritrenkė tas ‘dūžis daug širdžių kilniausių, 
Lemiantis tą smūgį jam skirtą.

i

Nebeįkainuota jo širdis didinga
Taip staigiai nustojo pulsavus,

Puikiais darbo vaisiais įstabiai turtinga 
Amžinai liovėsi alsavus.

Nuostabiai darbingo netekom veikėjo) 
Ką reikalus liaudies taip gynė,

Vis su ja žygiavo, kovose aidėjo
Prieš tuos, ką gerbūvį jos mynė.

Savo brandų žodį ir reikšmingą raštą
Teikei vien tik veiklai vertingai,

Paskleidei našingai ne tik po šį kraštą, 
Ir tėviškės liaudžiai darbingai.

Pažangūs tautiečiai giliausiai vaitoja, 
Kovingo pirmūno netekę,

“Kiek daug mes praradom!..” viepingai kartoja...
...Gausos naujo darbo išsekę...

Be Tavęs palikę liūdime ne vienas: 
Mūs jausmus gailestis įveikia.

Atžalos neteko mūs tautos kamienas,
Tos, kurios mums šiandien taip reikia.

Bet Tavo lobyno didį palikimą
Vis kartos kai srautai upelių,

Minės Tave liaudis už kilnų veikimą 
Per eiles- ateities meteliu.

V. žilvitis

buvo eks-Maskvoje, tarptautinėje knygos parodoje, 
ponuojama apie 250 lietuvių grožinės, politinės,. moksli- 
nes literatūros leidinių.......................

Nuotraukoje: maskviečiai susipažįsta su lietuviška 
knyga.

M. Baranausko nuotrauka

ivau Darsūniškyje dvi 
as, atvykdavau iš Vil- 
s anksti, o vakare grį- 
au į viešbutį Vilniuj*,

dien
niau
ždav
o ant rytojaus ir vėl Dar-

sakyti, kad perdaug ge- 
žmonės gyvena. Pama- 
yečią, tai ir subėga ba-
ti. Prikrauna pilnus

ma 
rai 
to s 
liavo 
stalus valgio visokio, gėri
mo ...

žiaugiuosi aplankęs Lie- 
Nemunu važinėjau 

Krantai gražūs.
tuva.
laiveliu.
Buvau nuvykęs ten kur Tu, 
Praįiai, gyvenai. Ta gatvė 
kur 
ži, tiesi, namai nauji, 
duobių gatvėse, kad būt ga
lima 
išly.

ž

Tu gyvenai, dabar gra
ne ra

brist po purvą, viskas
ginta, išsmaluota.
ydų Darsūniškyje 

nėra nei vieno. Karo 
banditai juos išžudė.

irgi 
laiku

dabar noriu pranešti 
apii Praną Maciulevičių 
(Kaziną). Mes čia Keene 
miestelyje kartu gyvenome 
daug metų ir dirbome gi
riose. Jis mirė kraujo išsi

imi ant smegenų. Man 
stant į Lietuvą jis įda- 
pinigų parvešti broliui

O

vyhj; 
vė
Anpanui ir seserei Onutei. 
Sugrįžus iš Lietuvos radati 
jį jau mirusį.

Kalbant apie mirusius, ne
galiu pamiršti Rojaus Mi
zaros. Matau akyse jį, jo 
žmoną Ievutę ir Liliją Ka
valiauskaitę aerodrome iš
lydint mus į Lietuvą. $o- 
jus buvo geras rašytojas— 
aš jo raštus visus skaičiau 
kaip “Laisvėje”, taip ir jo 
knygas.

Tai tiek, brangus Pranai. 
Parašyk man kai turėsi lai
ko.

Pranas Nagine

Maskva. — Tarybų Są
jungos parlamentinė grupė 
atsikreipė į kitų šalių njr- 
lamentines grupes ir> tflp- 
parlamentinę ' sąjungų, 
kviečiant kovoti fašistinį 
režimą Graikijoje.
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Sujudo

odei Palangai da-

arkas. Žiūrima,

de-

, ar verta senąjį

savaime supranta-

Jonas Dargis

kai kur — kamie- 
kamieno. Storalie-

kiek gali, nepaisyda- 
kaip paimsi.” Senato- 
Fulbright irgi teigia, 
“Vietnamo karas nuo- 
ir brutalizuoja nami-

mi. Suvirtę ant 
prūdus, parblokšti 
j, nulaužyti — ne-

| Palanga gydo baisiosiosV. BOVINAS

Praėjusi vasara paliko labai gilius
& istorinius pėdsakus

Praėjusi 1967 metų vasa
ra buvo karšta ne tik sau
lės spinduliais. Jos palik
ti pėdsakai bus minėti JAV 
istorijoje. Birželio, liepos, 
rugpiūčio, rugsėjo ir spalio 
mėnesiais negrų sukilimai 
už civilines teises įvyko net 
115-oje miestų. Juose veikė 
destrukcija, policijos šautu
vas, žudynės ir kalėjimas. 
Juk tai tragiška, kad vie
name Detroito sukilime žu
vo 43 žmonės.

Deja, šių metų sukilimai 
nėra pirmieji JAV istorijo
je. Civilinio karo laiku, 
1863 metais, New Yorke 
vyko panašus, destrukty
vus sukilimas. Tada suki
lėlių masė buvo airiai imi
grantai. Dabartinių sukili
mų vyraujanti masė yra 
juodosios spalvos žmonės, 
negrai. 1863 metais JAV 
vyko civilinis karas už ver
gijos pašalinimą, negrų iš
laisvinimą. Šiais metais 
kovoja patys negrai prieš 
vergijos liekanas, kurių ne
pašalino anų metų civilinis 
karas.

Žinoma, Inegalima ginti 
destrukcijos. Kai įtūžusi 
minia daužo namų langus, 
ima plėšti parduotuves, tai 
bile valdžia turi imtis prie
monių destrukcijai sulaiky
ti. Čia jau ne idėja, ne 
principas, bet spontaniškas 
įkarštis veikia. Dažnai nu
kenčia nekalti žmonės. Ta
čiau destruktyvių aktų pa
grindinė priežastis glūdi 
socialinėje ir ekonominėje 
nelygybėje. Klasinis žmo
gaus pavergimas ugdo aist
rą *prieš pavergėją. Praė
jus daugiau kaip šimtme
tis, kai Linkolnas paskelbė 
vergijos panaikinimą, mi
lijonai negrų dar ir šian
dien neturi lygių pilietinių 
teisiu, kurias turi baltieji 
piliečiai. Štai kodėl vyksta 
negrų sukilimai.

Ieško priežasčių
Išsigandę miestų merai, 

gubernatoriai, spaudos skir
ti reporteriai ir Kongreso 
atstovai ėmėsi “tyrinėti” 
negrų sukilimų priežastis. 
Bet tų tyrinėjimų išvadas 
nustato ne faktai, ne tas, 
ką jie mato ir girdi, bet jų 
pačių socialinės ir ideologi- 
nė#pozicijos. Be tyrinėjimo 
žinome, kad negrų sukili
mus ’sąlygoja nedarbas, 
skurdas, diskriminacija, ge
tų lūšnos. Kol nebus paša
lintos tos priežastys, tol 
vyks negrų sukilimai.

Pašalinimui nedarbo, 
skurdo, diskriminacijos ge
rų pavyzdžių dar labai ma
žai. Kai vyko destrukcija 
ir žudynės Detroite, New- 
arke, — prezidentas John- 
sonas, jo žmona ir dukra 
Lynda ėjo į bažnyčią ir 
meldėsi už “rasinę taiką.” 
Atlikęs pamaldas, preziden
tas įsakė policijai ir mili
cijai, įsu ginklu rankose, 
“istedkyti tvarką” — mal
šinu sukilimus.

Geras pavyzdys
Geresnį pavyzdį mums 

rodo katalikų kunigas Grop- 
pi. Jis kunigas, bet žino, 
kad maldos nepašalins skur
do, nei diskriminacijos. Kai 
prezidentas bažnyčioje mel
dėsi, kunigas Groppi Mil- 
waukyje ėjo priešakyje de
monstrantų su negrų civi
lini

Groppi rasistų policija ke
letą sykių areštavo. Jį šau
kė ir į Washingtoną “aiš
kintis.” Jis sakė: “Aš esu 
kunigas ir žmogus. Mano 
užduotis, kaip kunigo, pa
smerkti neteisybę. Aš ne
galiu skelbti brolybės be 
teisybės.”

Kunigo Groppi vadovau
jamos eisenos (demonstra
cijos) reikalauja, kad Mil
waukee miesto valdžia 
pravestų “open house” nuo
statą. Tai tik tiek, kad 
miesto gatvės, namai būtų 
atdari visų spalvų žmo
nėms; kad bile gatvėje, 
namuose turėtų teisę vaikš
čioti, gyventi ne tik balti, 
bet ir juodi žmonės, jei 
jiems sąlygos ir ištekliai 
leidžia.

Kunigas Groppi jau dau
giau kaip 30 civilinių ei
senų vadovavo. Tad, kaip 
matome, ne policijos gink
lai, bet kunigo Groppi va
dovaujamų demonstrac i j ų 
pravedimas (įvykin imas) 
gali pašalinti negrų 
struktyvius sukilimus.

Sugedusi “Didinga 
draugija
reikėdavo Markso 
ieškoti teoretinių 
kaip vystosi im-

gyvenime žudynės, vagys
tės lapoja ir bujoja.

Keletas faktų
Štai keletas duomenų. 

Nuo 1960 iki 1966 metų 
JAV žmonių padaugėjo iki 
10 procentų, o kriminališki 
veiksmai padaugėjo 62 pro
centais. Kriminališki aktai 
skirstomi sekamai: Žmog- 
žudysės tuo metu padau
gėjo 21 procentu; merginų- 
moterų išprievartavimai —>

šalyje buvę daugiau kaip 
keturi tūkstančiai.

Rinkimų laiku Saigone 
buvęs kolumnistas Joseph 
Kraft savo įspūdžius para
šė “Miami Herald.’ Jo> ma
nymu, kandidatai, priešingi 
dabartinei valdžiai, negalė
jo būti išrinkti. Trys laik
raščiai, kurie skelbė opozi
cijos kandidatus, buvo už
daryti. Liaudies fronto kan
didatams neleista dalyvau
ti

teisių reikalavimais į 
(rotušę. Žinoma, vie- 

iTpripažinti negrams tei
sėtus reikalavimus, kunigą

mas atlieka visų krimina
linių aktų 54 procentus; 
žmogžudysčių jaunimui pri
klauso 45 procentai. Leng
vesnio pobūdžio kriminali
nių nusikaltimų jaunimui 
prirašyta policijos rekor
duose net 115 procentų.

Jei' nuo 1960 iki 1966 me
tų kriminaliniai veiksmai 
kilo kas metai apie 10 pro
centų, tai tik už pirmuosius 
1967 metų 6 mėnesius jie 
pakilo 17 procentų.

Taip mums raportuoja 
FBI direktorius J. Hoove- 
ris. Tai irgi “pažiba” mū-

audros žaizdas
Kas šiuo metu Palangoje Bet tai įuvo tik mažmožis, 

labiausiai užsiėmęs?
Vieniši poilsiautojai, kas

dien atkakliai medžiojantys 
gintaro trupinius? Žvejai, 
traukią iš jūros žuvį?

Ne. Palangoje dabar dau
giausiai dirba stogdengiai 
ir miškininkai. Nebūtų ir 
jiems darbymečio, jei ne ta 
nelemta naktis j spalio 18- 
tąją, kai,

“Pakilo

Seniau 
raštuose 
įrodymų, 
nerialistinėse kapita 1 i z m o 
šalyse visuomeninis sugedi
mas. Sergantį mūsų šalies 
gyvenimo būdą dabar gerai 
pavaizduoja ir komerciniai 
žurnalai, kaip “U. S. News 
& World Report,” “Look.” 
“Life,” “Post” ir daugelis 
kitų leidinių.. Susirūpinę 
mūsų šalies gyvenimu ir 
žymesnieji i n t e 1 e k t ualai, 
universitetų profesoriai.

Texas universiteto direk
torius Dr. A. MacCorkle 
mūsų šalies moralini-gyveni- 
mą vertina sekamai: “Šian
dien kasdienė tema yra — 
imk 
mas 
rius 
kad 
dija
nį gyvenimą.” O Dr. Fred- 
ric Wertham pabrėžia, jog 
“Amerikoje kai kurie reiš
kiniai rodo mūsų šalies su
gedimą (decadence).” Jis 
teigia, kad aršus dekaden- 
tizmo simptomas įsigyvena 
mūsų socialiniame gyveni
me. Mūsų šalvie, sako pro- 
f e s o r i u s, “ jėgos moralė 
tampa totaliniu tikėjimu.” 
Jėgos morale socialiniame 
crvvenime labiausiai įneša 
Vietnamo karas. Ne be rei
kalo FBI (Federalinio in- 
vestigacijos biuro) rapor
tai rodo, kad amerikiniame

rinkimuose.
Tokia apgavyste

Joseph Kraft teigia, jog 
“daugiau kaip milijonas 
žmonių” darbavosi, kad 
Pietų Vietname laimėtu 
JAV palaikoma valdžia. O 
tie darbuotojai buvo: “400,- 
000 Amerikos karių; 300,- 
000 Pietų Vietnamo regu
liarių kareiviu; daugiau 
kaip 300,000 Vietnamo po
licijos ir milicijos.” Kiek
vieniems 17 žmonių buvo 
vienas policistas ar karei
vis, kaip ten sakoma, — 
“saugumo narys.” Kas pen
ki balsuotojai turėjo1 po vie
ną “saugumo narį.” Tie 
patys “saugumo nariai” — 
militaristai, policistai — 
tvarkė balsuotojų registra
ciją, statė balsavimo sto
tis ir dabojo balsus. Ta 
nolicija sutiko, priėmė ir

su šalies gyvenimo būdo, vedžiojo JAV prezidento 
Čia dar nieko nepasakyta 
apie šalyje siautėjantį po
žeminį kriminalistų pasau
lį, narkotikų plitimą mūsų 
jaunime, universitetų stu
dentuose.

Mūsų spauda, žurnalai 
plačiai rašo:: “Karas prieš 
skurdą, karas prieš krimi
nalistus.” Tai ar ne lai
kas šalies vyriausybei grįž
ti iš Vietnamo ir apvalyti 
savus namus? Juk šian
dien Amerikos pilietis nėra 
saugus ne tik gatvėje, bet 
ir savuose namuose.

Dar apie Vietnamo 
rinkimus

Skaitytojas jau žino, kad 
Pietų Vietname šių metų 
rugsėjo 3-čią rinkimai buvo 
tik komedija. Dabar jau 
galima pasakyti, kaip ta 
komedija buvo vaidinama. 
Vienas vietnamietis Ameri
kos reporteriui sakė: “Die
ną prieš rinkimus buvo at
nešta ir padėta ant JAV 
ambasadoriaus ra š o m o j o 
stalo išrinktųjų sąrašas.” 

Bet prezidentui Johnso- 
nui reikėjo ir tokių akto
rių, kurie pasakytų, kad 
Pietų Vietname rinkimai 
buvo “teisingai atlikti.” 
Tad ir buvo pasiusta apie 
20 žmonių — redaktorių, 
žurnalistų —- stebėti rinki
mus ir parvežti “teisingas” 
žinias į Washingtoną. Vie
nas ju savo laikraštyje ra
šė. kad matęs apie keturias 
balsavimų stotis, o tų stočių

pasiųstus “stebėtojus.” Ste
bėtojai matė—ką jiems pa
rodė.

Pilnesnį Vietnamo rinki
mu raportą parvežė akade
mikas David Wurfel. Pro
fesorius Wurfelis pripažin
tas specialistu Azijos rei
kaluose. Jis yra politinių 
mokslų profesorius Missou
ri universitete ir gyvenęs 7 
metus Azijoje. Pietų Viet
name jis ne dvi ar tris die
nas. bet nuo rugpiūčio 14- 
os iki rugsėjo 10-os stebėjo 
rinkimus. Jį siuntė Viet
namo rinkimus stebėti ke
turios amerikinės organi
zacijos. Jis grižo su fak
tais ir įrodymais.

Profesorius Wurfel, grį
žęs iš Vietnamo, reporte
riams sakė: “Rinkimų die
ną apgavystė buvo didelė. 
Gal būt ji padidino nuo 
300.000 iki 500,000 balsų 
skaičių ir tiek pat balsuo
toju.”

O dabar ateina praneši
mai apie tą rinkimų kome
diją iš paties Pietinio Viet
namo. Saigono laikraštis 
“Thoi Dai Epoch” parašė 
editoriala. kad Pietų Viet
namo rinkimai 85 procen
tais buvo neteisingi, falsi
fikuoti. Už tai ir tas laik
raštis uždarytas.

Opozicijos kandidatas 
Dzu, kuris ir tose sąlygose 
gavo daug balsų, dabar 
areštuotas ir įkalintas. Ne 
be reikalo Vietnamo stu-

SEPTYNIOLIKTŲ METŲ BALADĖ
Tris dienas motina laukė sūnaus.
Tris naktis nesudėjo akių.
Tris dienas, tris naktis 
Krūpčiojo nuo kiekvieno šūvio, 
Netgi nuo- to, kurį vos girdėjo.
Sūnus parėjo ketvirtos dienos rytą — 
Nuvargęs, suplėšytu švarku, 
Nudaužytais krumpliais — 
Lyg po gerų išgertuvių.
Bent iš pradžių taip motinai rodės...
Bet sūnus kvepėjo ne degtine, 
O paraku ir prakaitu.
Jis pastatė į kampą šautuvą, 
Su drabužiais griuvo į lovą 
Ir užmigo lokio miegu.
Motina nuavė jam batus,
Drėgnu rankšluosčiu veidą nušluostė. 
Ir ėmė žiūrėti į miegantį sūnų.
Dar niekadas jis nebuvo toks 

didelis ir stiprus,
Lyg pasakų milžinas, įveikęs tris darbus,

.Užburtoj pily išvadavęs
Į miegančią karalaitę...
Ne, sūnus sugrįžo ne

po linksmų išgertuvių.
Jis sugrįžo po didelio darbo,
Po geros rugiapiūtės.
Ir net šautuvas priminė dalgį.
Mieste vis dar šūviai girdėjos, 
Tačiau motina nebekrūpčiojo 
Netgi tada, kai nuoi garso

virpėjo langai.
Ji tik vieno bijojo — 
Kad sūnus nepabustų. 
Jam reikia gerai pailsėti!
Buvo septynioliktų metų ruduo.
Lyg po karštos rugiapiūtės
Miegojo kietai
Petras Kisielius,
•Lietuvio valstiečio sūnus, 
Piterio darbininkas.

Algimantas Baltakis 
1967 m. lapkritis.

dentai demonstruoja Saigo
no gatvėse prieš neteisin
gus rugsėjo 3-čios rinki
mus.
Svetlana “demonstruoja” 

Amerikoje
Per jau praėjusią vasarą 

ir dar dabar Stalinaitės 
Svetlanos “feisas” plačiai 
“demonstruoja” JAV žur
naluose ir dienraščiuose. 
Ir kodėl ne? Juk šiais 
metais Didžiosios Spalio 
Revoliucijos 50 metų su
kaktis. Per vasarą žurna
lai rašė ir dar rašo ilgus 
straipsnius socialistinės re
voliucijos temomis. Dien
raščiai talpina serijas 
straipsnių, ir jie “dailina
mi” Svetlanos veideliu. Ko
dėl Svetlana tapo tokia po
puliari Amerikos komerci
nėje sapudoje? Atsakymas 
aiškus. Pas mus ne viskas 
tvarkoje. Gėdinga karo po
litika Vietname, juodieji 
žmonės reikalauja pilnų pi
lietinių teisių, plinta žudy
nės, sukilimai, kyla protes
tai prieš karą. “Didinga 
draugija” — paliko tik ser
ganti draugija.

Tenai kitaip
O kas aname, socialisti

niame pasaulyje? Tik 50 
metų Spalio Revoliucijai. Iš 
tamsios, atsilikusios Rusi
jos imperijos, carimo ir ka
ro nualintos šalies, iš nuož
miausio hitlerinio karo 
griuvėsiu — išaugo indust
rinė, mokslinė ir didinga, 
pirmoji pasaulyje socialisti
nė Tarybų Sąjunga. Ją pa
sekė kitos Europos ir Azi
jos šalys. Tai šalis, kurios 
mokslu pirmieji kosmonau
tai beorėje erdvėje skrido 
aplink mūsų Žemę. Ji pir
moji pasaulvje žemėje ga
minta mokslini instrumen
tą iškėlė ir nuleido plane 
toje Veneroje.

Juk tai reikėjo kapita 
listinės santvarkos ideolo 
gams veikti, kad socializ. 
mo idėjos būtų sulaikyytos 
Jiems reikėjo menkinti, ma 
žinti socialistinės revoliuci 
jos laimėjimus. Ot, kam bu. 
vo reikalinga ir Svetlana 
Jos “veidas” jiems padėjc 
Stalino klaidomis niekint: 
visa socialistinę santvarką 
Bet Stalino asmens kultas 
Spalio Revoliucijos 50 me
tų istorijoje buvo tik men
kas suklupimas. Didingi so
cialistinės sistemos laimėji
mai ėjo ir eina pirmyn. Ii 
šiandien, daugiau nei 19U 
metais, Tarvbu Sąjungs 
krato kapitalistinės siste
mos pamatus.

Juk ir spalio 21 ir 2$ 
dienų demonstracijos Wa
shingtone prieš kriminališ- 
ką Vietnamo karą įrodc 
kapitalistinės moralės nelo 
giškumą, supuvimą. Tik ti( 
jauni vyrai ir moterys, ku
rie “bombardavo” Pentago 
ną, rodo mūsų šaliai švie 
sesnę ateitį. Tie studentai 
tie demonstrantai, kurie at
sisako vykti į Vietnamu 
žudyti nekaltus žmones, 
yra šalies viltis. Vietname 
ir kitų tokių Azijos ir Af
rikos šalių žmonės, o ne 
tarptautinis policistas, turi 
teisę apsispręsti, kokioje 
santvarkoje jie nori gy
venti. ■ 
1967-XI-12

anot Maironio: 
viesulas

smarkus, 
bangos 
apmaudingos...”

Sinoptikai tvirtina, kad
Palangą ’ir visą Lietuvos 
pajūrį užgriuvęs viesulas, 
kokio čia jau seniai niekas 
nebuvo matęs. Ne vien 
Lietuvą — neramūs prane
šimai apie viesulą atėjo iš 
Vokietijos Fęderatyv i n ė s 
Respublikos, Danijos ir ki
tur.

Vėjas vis kilo ir kilo. Įsi
bėgėjo iki lenktyninio au
tomobilio greičio — 40-ties 
metrų per sekundę. Vaito
jo Palangos parkas, ūžė 
laidai, jūra jau nešniokštė 
ir neputojo, o siautė lyg 
vienas staugiantis verpetas. 
Lauke žmogus negalėjo iš
silaikyti ant kojų.

Viesulas, užgriuvęs iš jū
ros, siautė beveik visą nak
tį, ir kiek aprimo tik pa
ryčiu.

Kai prašvito, gatvės buvo 
nuklotos stogų čerpėmis. 
Nemažai išdaužytų langų.

palyginus su miško žaizdo
mis. Palangos parke gulėjo 
medžiai, 
nas prie 
meniai, Vos dviem glėbiais 
apkabina 
takų, į 
ant tvori 
atlaikę vėjo gūsių. Didžiu
lė pušis užvirto ant Biru
tės kalno laiptų, parke 
griuvo- g

Kopos, 
Ii jūros, 
me. G 
liai jūre 
nas, be p; 
(neskaito 
ilsiautoji, 
graži ir : 
miestas savo nelaimę.

Štai k» 
bar didelis darbymetis. Va
lomas p 
kokius medžius sodinti žu
vusių vic

Prie k 
šakių tvoros, 
iš jūros, 
netoli j t 
Na, o st 
dabar r 
darbus:

O kaipti tiltas jūroje, be 
kurio Palanga — ne Pa
langa. Y is dar svarstoma, 
tariamas 
rekonstnjioti, ar statyti 
naują. Tfalanga be tilto ne
bus—tai 
ma.

ražuolė eglė.
kurios buvo neto- 
sulygintos su že- 

Gaifsiojo tillto tik po- 
je styro... Vie- 
ašalinių liudininkų 
nt nedaugelio po- 
, kuriems Palanga 
rudenį), sutiko

toje.
opų pinamos egli- 

Papūs vėjai 
suneš smėlį — vėl 
ros išaugs kopos, 
igdengiams jau 
ūkia baigti savo 
ir žiema čia pat.

Vietnamo karas erzinąs 
Tarybų Sąjungą ir Kiniją
Washingtonas. — V a 1 s- 

tybės sekretoriaus deputa
tas Foy D. Kohler džiau
giasi Vietnamo karo padė
timi. Jis sako, kad šis ka
ras dar labiau supykdo Ta
rybų Sąjungą su Kinija.

Sezoninis Sveikinimas
B Sveik
w tuvoje, vi 

’ © tytojus ir 
" & jais Meta

Sji

>
■

i, ' O*..-
inu savo gimines Ame 
sus mūsų draugus ir ‘ 
bendradarbius su Kalė 

is.
—Ann:

Wc

riko j e ir Lie- Jr 
Laisvės” skai- 
domis ir Nau-

i Titanis ®
•odhaven, N. Y. jg

j 1 Sez

K „ .- Sveikina
_ lįįĮ tanius seze
. Igj Taipgi s
r “Laisvės”
7 Linkime
j % metų ir da
■ i

onini s Sveikir
me visus savo gimines, di 
mo šventėmis.
velkiname “Laisvės” kole 
skaitytojus.
visiems geros sveikatos, 

,ug energijos kovoje už t

Juozas ir Oi
Sh
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y.•augus ir pažus-

ktyvą ir visus jį
*

laimingų naujų 
ūką pasaulyje.
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ort Hills, N. J.

į | SEZONINIS SVEIKI
. jį Sveikiname visus savo gimines, d:

tarnus sezono šventėmis.
Taipgi sveikiname “Laisvės” kolė 

“Laisvės” skaitytojus.
l Linkime visiems geros sveikatos,

metų ir daug energijos kovoje už tž
) Kį Leonas ir
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Mirus

ROJUI MIZAI
1

Mirus rašytojui, draugui Rojui, r< 
užuojautą jo žmonai Ievai ir broli
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siškiu giliausią 
ims Lietuvoje.
UL ŠLAJUS 
jster, Pa.
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Apie karo nusikaltėlius 
ir jų baudimą

(Pabaiga)
To reikalauja nukankintų atminimas

Po antrojo pasaulinio karo buvo priimta visaPo antrojo pasaulinio karo buvo priimta visa eilė 
svarbių tarptautinės teisės aktų, kurie patvirtino būti
numą bausmės ir nepritaikymą įsisenėjimo karo nusi
kaltėliams ir nusikaltėliams prieš žmoniją.

Dabar mes ruošiamės pa-jorko.
1946 m. gruodžio 11 d. rezoliucijoje 95/1 Generalinė 

Asamblėja patvirtino “tarptautinės teisės principus, pri
pažintus Niurnbergo Tribunolo įstatų ir išreikštus Tri
bunolo nutarime.” Savo II sesijoje Generalinė Asamb
lėja priėmė rezoliuciją 170/11, kurioje ji rekomendavo 
valstybėms SNO nariams “su nenuilstama energija vyk
dyti savo pareigą išduodant teismui karo kriminalistus.” 
Reikia pabrėžti, kad nė viename iš tarptautinės teisės 
aktų nėra numatyta galimybė pritaikyti įsisenėjimą 
karo nusikaltėliams. Ir ne atsitiktinai. Antihitlerinės 
koalicijos šalių vyriausybės suformulavo atsakomybę už 
nacių nusikaltimus tokiu būdu, kad būtų išvengta bet 
kokių tos atsakomybės apribojimų dėl nusikaltimo laiko 
arba vietos.

Tarybinė delegacija skaito, kad Jungtinės Tautos 
gali ir turi imtis atitinkamų priemonių, kad būtų įvyk
dyti visuotinai pripažinti tarptautinės teisės principai ir 
normos, kiek tai liečia karo nusikaltėlių nubaudimą ir 
nepritaikymą įsisenėjimo terminų nusikaltimams prieš 
taiką ir žmoniją.

To reikalauja milijonų ir milijonų žuvusių, nukan
kintų ir užtroškintų koncentracijos stovyklose atmini
mas. To reikalauja taikos ir saugumo žemėje išsaugo
jimas ir stiprinimas. Persekiojimas ir nubaudimas ka
ro nusikaltėlių ir nusikaltėlių prieš žmoniją, nepri
klausomai nuo nusikaltimo įvykdymo laiko, yra ne tik 
šventa gyvųjų pareiga prieš šių nusikaltimų aukas, bet 
ir būtina sąlyga ginant žmogaus pagrindines teises ir 
laisves, visų tautų taiką ir saugumą.

Iš 1967 m. lapkričio 27 d. Diržinskaitės pasisakymo
Niurnbergo Karinio Tribunolo nuosprendyje teisin

gai nurodoma, kad fašistų nusikaltimai — tai ypatingi 
nusikaltimai, jie iš pagrindų skiriasi nuo bendrų krimi
nalinių ir kitų nusikaltimų, nes juose sukoncentruota 
visa pikta, kas būna visuose kituose nusikaltimuose.

Negalima nepaminėti kai kurių delegacijų pastangų 
įrodyti, kad bendri ir visuotinai pripažinti tarptautinės 
teisės principai, kurie kalba apie būtinumą nubausti na
cistinius karo nusikaltėlius, nėra privalomi kai kurioms 
valstybėms, esą jie prieštarauja tų valstybių nacionali
nei teisei ir esą tam Jungtinės Tautos pritarusios prieš 
keletą metų.. Tačiau visiems yra žinoma, kad visuotinai 
pripažinti tarptautinės teisės principai, nustatantieji bū
tinumą nubausti karo nusikaltėlius, yra privalomi vi
soms valstybėms Jungtinių Tautų nariams, kaip tai iš
plaukia iš atitinkamų JT įstatų straipsnių, ypač iš str. 
107. .

menės opinijos, jiems buvū suteikta JAV pilietybėj Tai 
yra žudikai Jankus ir Impulevičius, ant kurių sąžinės 
tūkstančiai nužudytų žmonių. Vien tiktai žudikas Impu
levičius su savo gauja išžudė 50,000 žmonių. Šio žvėries 
žmogaus pavidale žiaurumui nėra lygių. Buku pjūklu jis 
savo aukoms nupjaudavo galvas arba šlangu pripildyda
vo vandeniu žarnas, kol- jie numirdavo baisiose kančiose. 
Mažus vaikus užmušdavo laikydamas už kojų, sudaužy
damas galvas į tvorą arba akmenis. Dabar šis žmogžu
dys gyvena Filadelfijoje.

Kunigas Jankauskas, nužudęs daugiau 1,200 žmo
nių, gyvena Brukline, dirba BALFe, t. vad. Bendrame 
Amerikos lietuvių fonde.

Kam reikėjo JAV priglausti ir slėpti nuo pelnytos 
bausmės šiuos žmogžudžius ir budelius? Jūs pasakysite, 
kad humaniškumo sumetimais? Tai leiskite paklausti, 
ponai, kaip jūs išaiškinsite tokį “humaniškumą” tiems, 
kurių širdyse dega žaizda dėl artimųjų netekimo, tiems 
kuriuos šiurpas nukrato, vien tik paminėjus fašistinę 
vergiją? . .

Kodėl tie, kurie slepiasi po humanizmo skraiste, ap
saugoja žmogžudžius nuo bausmės, nenori suprasti, kaip 
nehumaniškai skamba jų žodžiai tiems, kurie su kančiom 
ėjo mirti, kurie iškentėjo negirdėtą istorijoje pasityčio
jimą iš žmogaus?

Jungtinės Tautos, kurios, kaip žinome, gimė kovoje 
su fašizmu ir kurių pagrindinis uždavinys sulig jų Įsta
tais yra “apsaugoti būsimas kartas nuo karo* nelai
mių”, turi priimti dokumentą, užfiksuojantį būtiną nu
baudimą asmenų, įvykdžiusių karo nusikaltimus ir nusi
kaltimus prieš žmoniją, ir nepritaikymą įsisenėjimo ter
minų nacistiniams nusikaltėliams.

Išvertė L Vladimiroviene

ST. PETERSBURG, FLA
Gruodžio 3 d. atsibuvo 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 45 kuopos susirinki
mas. Narių dalyvavo apie 
130. Iš įvairių komisijų 
pranešimų girdėta, jog vi
sos lapkričio mėn. pramo
gos gražiai pavyk u s i o s , 
ypač jose po daugelį sve
čių, viešnių dalyvavo iš to
limų šiaurės valstijų. Įsi
rašė keturi nauji nariai.

Sekamiems metams rink
ta kuopos valdyba. Pasiro
dė, visi senieji valdybos na
riai sutinka dar metus tar
nauti, tad aklamacijos bū
du užtvirtinti. “Laisvės” ir 
“Vilnies” koresponde n t a i 
taip pat pasiliko tie patys, 
tik prie esamo “Laisvės” 
korespondento Vikučio da- 
rinkta Onutė Valinčienė. 
Atrodo, dabar du . kores
pondentai pasidal i n d a m i 
siųs laikraščiui žinutes iš 
kuopos veiklos, gal nepa- 
skūpės plačiau rašinėti ir 
apie skurdžiai gyvenančių 
žmonių gyvenimą ir kitus 
čia įvykstančius nuotykius.

Miklos, Karolis Adomonis, 
Juozas Krikščiūnas, Elzbie
ta Mlikalauskienė, visi iš 
Čikagos. Antanas Talman- 
tas iš Grand Rapids, Mich. 
Marijona Andriukaitienė iš 
Cleveland, Ohio, Nellie Vei- 
vis iš B ridge water, Mass. 
Adolfas Fercik jau grįžo iš 
Hartford, Conn., apylinkės 
žiemoti. Jam čia žiemos 
oras patinka, nešalta.

Noriu priminti, kad kuo
pa duos du didelius paren
gimus su pietumis. Vienas 
įvyks Kalėdų dienoje, gruo
džio 25-tą, antras—Naujų
jų Metų dienoje, sausio 1. 
Pradžia 12 vai. Programė
lėje bus dainų, kalbų ir šo
kiai.

Vieta 314 — 15th Avė. 
South.

Vikutis

Chester, Pa
Viętinė spauda rašo apie 

ame r 
rodo,

Indijoje neramumai
New Delhi. — Indijos 

premjeras Indira Gandhi ir 
jos ministrai niekaip nega
li neramumų nuslopinti.

kietišką jaunimą. Nu- 
kad mūsų jaunuoli^ 
pradinę ar vidurinę 

klą, turi labai žemą 
imą moksle. Pamokų 
u daugiau skiriama 

sportini, o ne mokslui.
Federalinė valdžia per 

mažai mokslui skiria finan
sų, kur kas daugiau karui.

ai tam tikra dalis jau- 
ų nepaiso mokslo, ne
sunkiai padirbėti, kad 
us aukščiau savo ži

nojime. Didelis nuošimtis 
baigę mokslą žinojime atsi- 

2 ar 5 procentais že- 
l normos. Tokie turi ei- 
vakarines mokyklas. O 
kurie pasirenka įsira- 
į militarinę tarnybą.

Militarinėn tarnybon la- 
lengva įstoti. Bet tuo- 
palieka po aštria dis- 

na, turi pildyti viską, 
viršininkas įsako. Bis-

moky 
žinoj: 
met

Už t 
nuoli 
nori

bai 
met

Zarasai—Lietu vos Š veicari j a
Bepietaujant nugirsta, kad ,

Nusikaltimai ir nusikaltimai
Mūsų delegacija sutinka su nuomone tų delegacijų, 

kurios supranta, kad svarstydami klausimą dėl karo nu
sikaltimų ir nusikaltimų prieš žmoniją, mes turime rei
kalą ne su paprastais kriminaliniais nusikaltimais. Nu
žudymas apiplėšimo tikslais, iš pavydo arba dėl kitų 
priežasčių nieko bendro neturi su nusikaltimais, kuriuos 
darė hitleriniai budeliai okupuotose teritorijose. Čia 
kalbama apie nusikaltimus, kuriems lygių pasaulis ne
buvo matęs iki antrojo pasaulinio karo.

Kai kurios delegacijos čia pareiškė, kad negalima 
sutikti su įstatymo atgaline jėga.

Apie kokią atgalinę įstatymo jėgą jie kalba? Juk 
nuo nacistinių nusikaltėlių dar niekas nenuėmė atsako
mybės, išskyrus vieną valstybę—Vokietijos Federatyvi
nę Respubliką, kuri stengiasi tai padaryti.

Gal būt, kai kurioms delegacijoms tai yra seniai 
užmiršta ir nemaloni praeitis? Tačiau Tarybų Sąjun
goje ir daugelyje kitų kraštų, pergyvenusių visą hitle
rinės vergijos siaubą, ši “praeitis” nėra ir negali būti 
užmiršta. Kaip galima užmiršti šią praeitį Tarybų Są
jungoje, jeigu ten retai sutiksi šeimą, kuri nebūtų ne
tekusi savo narių antrajame pasauliniame kare? Moti
nų, našlių ir našlaičių ašaros dar neišdžiūvo.

Liaudies patarlė sako: kieno galva neskauda, tas 
ir nesiskundžia. Todėl, žinoma, vieni ir tie patys faktai 
nevienodai traktuojami ir įvertinami.

v Niekados nepamiršime!

Kalvos ir pušynai, upės 
ir upokšniai, ežerai ir eže
rėliai ... Tai Lietuvos Švei
carija — nuostabus Zarasų 
kraštas.

Ilgam prikausto žvilgsnį 
sidabrinėmis bang elėmis 
sušvitęs Zarasaičio ežeras. 
Ir iš kur bepažvelgtum į at
gimusį Zarasų miestą — vi
sur naujos gatvės, naujos 
statybos...

Šiandieniniai Zarasai ma
žai beprimena prieškarinį 
miestą. Jau iš tolo baltuo
ja keturių ir penkių aukštų 
pastatais, šviesiais rūmais. 
Dviaukštis gimnazijos pa
statas. seniau buvęs svar
biausias Zarasų miesto ar
chitektūros akcentas, šian
dien priverstas tenk intis 
kuklesne vieta, o ir moks
leiviai persikėlė i keleriopai 
erdvesnius rūmus, užleisda
mi čia vietą bibliotekai.

Iš griuvėsių pakilusiame 
mieste dabar daugiau kaip 
6,000 nuolatinių gyventojų. 
Neatsitiktinai rašau “nuo- 
tinių gyventojų”: pavasarį 
ir vasarą miestą ir jo vaiz
dingas apylinkes tvenk te 
užtvenkia vasarotojai ir tu
ristai. Kiekviename žings
nyje sutinki poilsiautojų iš 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio, Daugpilio, Ry
gos ir t. t. Dėl to Zara
sams tenka statydintis di
delį viešbutį, naujus vasar- 
n a m i u s, plėsti vandens 
sporto ir laivelių stotį, ati
daryti naujus vasaros pre
kybos paviljonus.

Poilsiautojai sužavėti Za
rasais. Bet dar labiau sve-r^..fe..... ,...........
čią vilioja žydrieji ežerai,Iro grįžo Vokietijon.

pąsakiško grožio salos. Di
džiausioji sala dabar pyli
mu ir tiltu sujungta su 
miestu. Saulėtomis dieno
mis ji sutraukia begales va
sarotojų.

Šimtus ir tūkstančius tu
ristų sukviečia visoje Euro
poje garsėjantis senasis 
Stelmužės ąžuolas. Ir kaip 
nesidomėsi šiuo milžinu 
Lietuvos girių veteranų. Jo 
aukštis — 20 metrų, apim
tis — apie 8 metrus. Am
žius—maždaug 2,000 metų!

O kaip, sakysim, apsilan
kius Zarasų krašte, nepa
matyti naujųjų Antalieptės 
marių! Į jų ribas įeina Du- 
seto, Jūžinto, Diegio, Kar- 
liškio, Lydeikio, Molio ir 
daug kitų plačios apylinkės 
ežerų. Marių pakrantėse 
šlama pušynai ir ąžuolynai, 
mariose bemaž šimtas salų 
salelių.

Neapsakomas grožis...
Daug turistų ir stovyk

lautojų glaudžiasi ir prie 
kitų vaizdingų Zarasų kraš
to ežerų—prie Luodžio ties 
Salaku, prie Sartų ties Du
setomis ir Antano Strazdo 
gimtine —Astravu... Kle
ga, būriuojasi iki pat auksi
nio rudens.

Juozas Jurevičius

Mirė priešfašistine rašytoja
Munich, Vakarų Vokieti

ja. — Mire Annette Kolb 
sulaukusi 97 metų amžiaus. 
Kolb yra parašiusi keletą 
knygų prieš karus. Nuo 
Hitlerio buvo pasitraukusi 
į Prancūziją ir vėliau i 
Jungtines Valstijas. Po ka-

kuopos narė Siurvilienė va
saros metu buvo išvykusi 
atostogauti į Rochester, N. 
Y. Šiomis dienomis ji ten 
susirgo, nebegali sugrįžti į 
Floridą žiemoti.

Nauji gyventojai And
rius Račkauskas su žmona 
Monika džiaugiasi Floridos 
padangėje saulės kaitra ir 
žuvų gausa. Jisai įstojo į 
Dainos mylėtojų grupę 
dainuoti. Jį visi daininin
kai myli, jo balsas gražus. 
Deja, jo sveikata ąušluba- 
vo, po .mitingo grįžęs išvy
ko į ligoninę pasitikrinti, 
ką reikės daryti, kad atga
vus sveikatą. Jo žmona 
prisidėjo prie pramogų ren
gimo nepalaužiamų energi
joje moterų šeimininkauti. 
Ji gabi moteris darbuotis, 
tik dabar vyro nesveikata 
jai trukdys darbuotis.

Ligoniams linkime nuo 
visų greitai sutvirtėti.

Nugirsta blogesnių žinių. 
Prieš kiek dienų (jau rašy
ta spaudoje) J. ir M. Mille- 
rių appyjaunė dukra mirė 
Greenvillėj, Ohio. Tik da
bar Dainos mylėtojų nario 
Walterio Kelly sūnaus žmo
na Uršulė automobilio ava
rijoje sužalota, apdegusi 
mirė Niujorko avlstijoje. Ji 
gimusi Vokietijoje, ten ir 
išvežta palaidoti, kurios tė
vai ten gyvena. Gaila jau
nų moterų.

Kuopos nariai ir priete
mai siunčia per spaudą 
abiejų šeimoms mokamą 
užuojautą.

Po mitingo pasivalgius 
pietus pirmininkas iškvietė 
pasirodyti svečius, kurie 
domėdamiesi susirinkimu ir 
duodamų pietų tvarka, čia 
užsuko. Štai jie: Elizabeth

bendras kairiųjų frontas 
laimėjo rinkimus ir sudarė 
valdžią, gubernatorius tą 
valdžią atleido ir savo žmo
nes valdžion paskyrė. Ki
lo tuomet g e n e r a 1 i n is 
streikas.

Streiko metu įvyko susi
kirtimų su policija ir mili
cija. Aštuoni kairieji už
mušti, šimtai sužeistų, 2,- 
810 areštuotų.

Phoenix, Arizona
Bėgyje vienos savaitės 

čia mirė trys lietuviai. Visi 
jie buvo palyginamai ne 
perseni (šitoje pusėje 75 
metų) ir visi tikintieji.

Kostas Yasbutis, 72 metų 
amžiaus, buvęs detroitietis, 
buvo palaidotas Detroite. 
Jis prieš tris metus nusi
pirko brangią trobelę, ma
šiną ir ...

Mirė Mjarė Valantienė, 
60 metų amžiaus. Ji buvo 
prieš-tarybinei nusistačiusi.

Walter Green, 75 metų 
amžiaus, buvo senas Phoe
nix gyventojas, Jis čia gy
veno nuo 1946 metų, buvęs 
čikagietis. Liko nuliūdime 
žmona Ona, trys sūnūs, Al
bert gyvenantis Čikagoje, o 
Phoenixe Bernard ir Carl. 
Taipgi liko aštuoni pro
anūkiai.

Stanley T. Straukas

kį pralavintus tuoj išveža 
į Vietnamą. Tuomet tau pa
duoda žiaurų ginklą, kuris 
naikina viską. Pristato tave 
šaudyti partizanus ir turi 
tai 
civi 
visi 
nup 
bai 
kiečius. Jie tiek supranta, 
kad 
pav

daryti, o nežinai, kuris 
is ar partizanas, nes 
neturi uniformų, visi 

lysę, suvargę ir visi la- 
nusistatę prieš ameri-

amerikiečiai atėjo juos 
ergti.
lėtiniai turčiai, negalė

dami išlaikyti darbo žmo
nių

dėt 
nes 
darias karas, 
būt

Pasirodo, 
tau 
sav 
do s 
del

pavergime, pasikvietė 
1 i n g e s n į, kad jis pa- 
4 palaikyti darbo žmo- 

vergais. Tam yra ve- 
kad liaudis

ų pavergta amžinai, 
kad ta narsi 

telė ir toliau kovo§ Jhž 
o teises, kad ant visa- 

pasiliuosavus iš to di- 
o išnaudojimo.

A. Lipčius

Ragina trauktis iš 
Vietnamo

Washingtonas. — Buvęs 
federalinės rezervo tarybos 

mininkas Marriner Ecc- 
reikalauja, kad prezid. 

Johnsonas nuspręstų pasi
traukti iš Vietnamo ir dau
giau rūpintųsi savo krašto 
reikalais, kad sulaikytų in
fliaciją Amerikoje. Eccles 
sako, kad Jungtinės Vals
tijas neturi jokio reikalo 
kištis i Vietnamo reikalus.

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis

Paminklai ir muziejai masinio žmonių naikinimo 
vietose primins mums ir ateinančioms kartoms apie tai, 
kad XX-ajame amžiuje buvo' 1938-1945 metai, kada hit
leriniai fašistai masiškai naikino žmones, kada jie su 
žmonėmis, kaip su gyvuliais, atlikinėjo mokslinius ban
dymus, įleisdavo savo aukoms nuodus, užkrėsdavo mo
teris nepagydomomis ligomis, žudė motinas jų vaikų 
akyse.

Tiktai Lietuvos TSR teritorijoje hitlerininkai nu
žudė virš pusės milijono gyventojų.

Norėdami nuslėpti savo piktadarybes, hitlerininkai 
pusę metų degino nužudytųjų lavonus. Viename Lietuvos 
kaime, Pirčiupyje, visus vaikus nuo 2 mėnesių iki 14 me
tų hitlerininkai sudegino gyvus. Į degančius namus jie 
stūmė ir degino juose tų vaikų tėvus.

žudikai Jankus ir Impulevičius
Jungtinėse Amerikos Valstijose rado prieglobstį ir 

ramiai sau gyvena šių vaikų žudikai ir, nepaisant visuo-

Maskvoje Lietuvos TSR kultūros ir meno dienomis koncertavo ir jaunie
ji Plungės aštuonmetės mokyklos šokėjai. Jie pasirodė Kremliaus suvažiavi
mų rūmuose, liaudies ūkio pasiekimų parodos estradoje, centriniuose pionie
rių rūmuose.

Nuotraukoje: Jaunieji plungiečiai šoka Kremliaus suvažiavimų rūmuose.
A. Sabaliausko nuotrauka

Knyga pavadinta:

“TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūčina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
Juozas Baltušis lankėsi, 
jažino su lietuviais*ir 

aplankė daugelio namus. 1

.Prieš dvejus metus rašytojas 
Amerikoje. Jis plačiai susi

Taigi savo knygoje “Tėvų ir B 
ir labai gražiai aprašo apie jų 

gautus iš jų j

rolių Takais” jis Įdomiai 
gyvenimą ir pokalbiuose 

spūdžius.

Kietais apdarais ir yra išsp 
paveikslų iš Amerikos

ausdinta daug Įdomių 
miestų centrų ir 

mokslinių įitaigų.
Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS 
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 114J

M



Antradienis, Gruodžio (December) 12, 1967 6 pust

ROBERTAS ŽIUGŽDA

Amerikiečiai pradeda klausytis
^“Mes, žemiau pasirašę, 

prisidedame prie didelio ir 
vis augančio skaičiaus 
amerikiečių, kurie dėl mo
ralinių ir politinių priežas
čių stoja prieš JAV politi
kų Vietname”, rašė savo 
peticijoje Jungtinių Valsti
jų prezidentui Johnsonui 
daugiau kaip penki tūks
tančiai New Yorke esančio 
Kolumbijos universiteto 
studentų ir dėstytojų bei 
administracinio personalo 
darbuotojų, jų tarpe du 
šimtai profesorių. Jų opozi
cija JAV vykdomam karui 
Vietname, pabrėžė jie, su
stiprėjo dėl pastarųjų metų 
valdžios įvykdytų priemo
nių, rodančių, jog galvoja
ma ne apie derybų kelių, 
bet siekiama karinės per
galės.

Nuolat stiprindami savo 
kariuomenės jėgas Pietry- 
ftų Azijoje, plėsdami veiks
mus Vietname, JAV val
dantieji sluoksniai stengia
si bet kuria kaina Pietų 
Vietname įtvirtinti savo 
statytinių valdžių, neturin
čių pasitikėjimo plačiosiose 
gyventojų masėse. Ne atsi
tiktinai buvo griebtasi ir 
avantiūros su Pietų Viet
namo konstitucijos paruo
šimu ir prezidento rinki
mais.
“Kų mes apgaudinėjame?”

“Kų bandome apgauti, re
klamuodami režimų, kurį 
mes giname kaip “laisvų” 
ir “demokratinį”? — klau
sė senatorius S: Youngas. 
Žurnale “Progressive” iš
spausdintame straipsnyje 
įs konstatavo, kad dėl dis
kriminacinio rinkimų įsta
tymo į “steigiamąjį susirin
kimų” negalėjo būti išrink
ti Pietų Vietnamo Nacio
nalinio Išsivadavimo Fron
to nariai, o taip pat vadi
namieji neutralai ir kovin
gai nusiteikę budistai. Tuo 
būdu “steigiamų j į susirin
kimų” sudarė daugiausia 
žemvaldžiai, turtuoliai, ka
riškiai, artimi valdančiajai 
karinei juntai (klikai) žmo
nės, visiškai neatstovaujan
tieji gyventojų masėms. Su
sipažinęs su tokios sudėties 
“steigiamojo susirinkimo” 
paruošta konstitucija, se
natorius Youngas pažymė- 

• jo. kad, jeigu vieni jos nuo- 
sratai garantuoja pagrindi
nes, žmogaus teises, tai kiti 
tuoj pat jas atima, kad 
“vienintelė teisė, kuri ga
rantuojama besųlygiškai, 
yra teisė į privatinę nuosa-

pa- 
pa-

vybę”. Taigi, konstitucija 
turėjo padėti apsaugoti iš
naudotojiškųjų klasių inte
resus.

Jis sužinojo...
Senatorius S. Young 

reiškė, kad 1965 metų
baigoje jis, vykdamas į Pie
tų Vietnamu, tikėjo valsty
bės sekretoriaus D. Rusko 
pareiškimais, jog JAV ka
riaujančios Vietname dėl 
to, kad, esu, buvusi įvykdy
ta agresija iš šiaurės. Bet- 
gi, nuvykęs į Saigoną, jis 
sužinojo iš paties generolo 
Westmorelando, jog didžioji 
dauguma vietnamiečių par
tizanų, kovojančių prieš J. 
A.V. karius-Mekongo delto
je, yra ne ateiviai iš Šiau
rės, bet vietos gyventojai, 
gimę ir augę toje pačioje 
Mekongo deltoje, ir įsitiki
no, kad ten vyksta pilieti
nis karas, į kurį įsivėlė 
Jungtinės Amerikos Vals
tijos, — suprantama, įsivė
lė reakcijos pusėje.

Apie tai, kokiais meto
dais JAV kariai gina Sai- 
gono režimų ir kaip iš tik
rųjų atrodo jų tariamai 
“patriotiniai” žygiai, gan 
ryškų vaizdų duoda nese
niai čia išleista knyga “Laiš
kai iš Vietnamo.” Tiesa, ten 
atspausdinta nemaža laiškų, 
kuriu autoriai rašė savo te- v
vams, kad jiems karas “pa
tinka”. Bet greta to- toje 
knygoje yra ir gerokas 
pluoštas amerikiečių karių 
laiškų, kuriuose tasai karas 
parodomas be pagražinimų, 
atskleidžiant, kad iš tikrų
jų ten vadovaujamasi tais 
pačiais, viso pasaulio pa
smerktais principais, ku
riais savo, laiku vadovavosi 
hitlerininkai:— “Užmušk! 
Sudegink! Sunaikink!”

Kareivio balsas
Štai kų rašė vienas ame

rikietis kareivis savo tė
vams apie JAV karių žvė
riškumų: “Aš mačiau už
mušant žmones, kurie buvo 
pakėlę rankas. Aš mačiau 
užmušant žmogų, kuris bu
vo jau sužeistas ir neturėjo 
ginklo; seržantas tiesiog 
nukirto jam galvų. Taip pat 
daugelis čia nešiojasi žmo
nių ausis...”

Tikriausiai, šie žodžiai ne 
vienam gali būti nesupran
tami. Kad būtų aiškiau, 
pažymėsime, jog, kaip pa
aiškino buvęs JAV kariuo
menės specialiųjų dalių 
Vietname (vadinamųjų “ža-

Sezoninis Sveikinimas
Sveikinu visų “Laisvės” kolektyvų, skaityto- | 

jus, rėmėjus, korespondentus, savo draugus ir į! 
pažįstamus, gimines. Lai būna taika pasaulyje! |

Walter Shapran
(Šapranauskas)

Philadelphia, Pa.

liųjų berečių”) vyresnysis 
seržantas Donaldas Dun- 
kanas, tose JAV kariuome
nės dalyse buvo tiesiog 
skatinamas lavonų niekini
mas, mokant po 10 dolerių 
už kiekvienų nupiautų deši
nę ausį! (įrodymui, kiek 
kuris partizanų užmušė.— 
“L.” red.), o pinigus tam 
tikslui duodavusi Centrinė 
žvalgybos valdyba.

Na, o kaip atskirti viet
namiečius partizanus nuo 
lojalių marionetinei Pietų 
Vietnamo valdžiai žmonių? 
Atsakymų į tai randame ta
me pačiame mūsų cituota
me laiške. Jo autorius rašė 
savo tėvams: “Politika čia 
yra tokia, kad kiekvienas 
užmuštas yra iš Vietkongo, 
todėl niekas nesijaudina dėl 
to, kas esi tu, jeigu atsitik
tinai būsi nušautas. Jie pa
sakys: “Jis buvo iš Viet
kongo”. Aš girdėjau kari
ninkus sakant tai savo vy
rams”.

Kitas amerikietis kareivis 
su ■ pasišlykštėjimu rašė: 
“Mes naudojame purvinus 
metodus”, apklausinėdami 
paimtus nelaisvėn. Jis to
liau pasakojo, kaip jo aki
vaizdoje JAV žvalgybos ka
rininkas kankino tris viet
namiečius, jų tarpe vienų 
moterį, naudodamas specia
lų įrankį, elektros srove de
ginantį kūnų. Laiško auto
rius rašė: “Mes norėtume 
atsiųsti jums pora tokių el
ektrinių įrankių — panau
doti prieš tuos vadeivas, 
kurie pasiuntė ir laiko mus 
čia. Tam turi būti padary
tas galas, arba daugelis 
mūsų išeis iš proto”.

Nėra paslaptis
Tokių ir panašių laiškų 

neretai galima pamatyti iš
spausdintų įvairiuose vieti
niuose laikraščiuose. Antai, 
vienas Ohio valstijoje lei
džiamo laikraščio “Akron 
Beacon Journal” skaityto
jas rašė to laikraščio re
daktoriui, kad jo sūnus rė
mė JAV vyriausybės politi
kų Vietname ir, paimtas į 
JAV kariuomenę, pats pra
šėsi pasiunčiamas į Vietna
mu. Betgi, pabuvęs ten vos 
keletu mėnesių, savo laiške 
tėvui jis rašė: “Šiandien 
mes ėjome į žygį, ir aš ne
labai didžiuojuosi nei savi
mi, nei draugais, nei savo 
šalimi”.

“Mes sudeginome visas 
lūšnas, kurias tik radome! 
Tai buvot nedidelė kaimelių 
grupė, ir žmonės buvo neį
tikėtinai neturtingi, — tęsė 
jis laiške.— Namai čia yra 
šiaudiniai, iš palmių lapų. 
Kiekviename iš jų yra iš
kasta duobė. TJos duobės 
yra šeimoms Apsaugoti — 
lyg savotiškos slėptuvės 
aviacijos antskrydžių metu. 
Betgi mano dalinio vadai 
nusprendė, kad tos duobės 
yra puolimui. Todėl kiek
vienų trobų, kurioje rado-

me duobę, buvo įsakyta su
deginti iki pamatų! Kai de
šimt malūnsparnių ši rytų 
nusileido tarp tų trobų, iš 
kiekvieno jų iššoko po šešis 
vyrus. Vos tik palietę ko
jomis žemę, mes pradėjome 
šaudyti. Mes šaudėme į vi
sas puses, kur tik galėjo
me. Po to mes nusiaubėme 
tų plotų... Moterys žiūri 
siaubo pagautos, kaip mes 
deginame jų namus, jų as
meninį turtų ir maistų. 
Taip, mes sudeginame visus 
ryžius ir iššaudome visus 
gyvulius.

Baisus vaizdas
Kai kurie vaikinai yra to

kie nerūpestingi! šiandien 
mano draugas šūktelėjo j 
trobas: “Išeikite!”, ir iš 
slėptuvės išlindo senyvas 
vyriškis. Mano draugas pa
sakė jam, kad jis eitų to
liau nuo namo, ir metė j 
slėptuvę rankinę granatų... 
Kai, metęs jų, jis, bego> 
slėptis, mes visi išgirdome 
slėptuvėje klykiantį kūdikį! 
Mes negalėjome nieko pa
daryti. Po sprogimo mes 
ten radome motinų, du vai
kus — šešių ir dvylikos me
tų berniukų ir mergaitę, ir 
vos tik gimusį kūdikį... Tai 
buvo baisu. Maži vaikų kū
neliai buvo sudraskyti... 
Mes pažiūrėjome į vienas 
kitų ir sudeginome namų...”

Kitas karys savo laiške 
tėvams taip aprašė vienų 
eilinį “žygį”: “Mes nesusi
dūrėme su jokiu žmogum iš 
Vietkongo, bet užtat nušo
vėme pora kiaulių, nu su
ko m galvas keliems viščiu
kams, sudeginome namų ir 
pasiėmėme šiek tiek ryžių 
ir arachiso (žemės riešu
tų). Tuo būdu mes viską 
atlikome gerai ir turėjome 
raug malonumo. Ir staiga 
man ten kilo klausimas: 
“Ar mes geri, ar blogi vai
kinai?”

Šis klausimas vis labiau 
jaudina amerikiečių visuo
menę.

Kaip kiti žiūri
Na, o kaip žiūrima kitur 

į JAV karo veiksmus Viet
name?

Prieš kurį laika nemažų 
triukšmų sukėlė atsitiktinis 
vieno amerikiečio kores
pondento pasikalbėjimas 
Vakarų Vokietijoje su kaž
kokiu vokiečiu. Sužinojęs, 
kad kalba su žurnalistu, jis 
pareiškė: “Aš pasakysiu 
jums kai kų, jeigu prižadė
site neišduoti manęs. Aš pa
sakysiu jums, nes jūs ame
rikietis, ir jūsų tauta vyk
do karinius nusikaltimus 
Vietname... Mane irgi va
dina 
Taip 
vau apkaltintas nužudęs 
porų 
jis negali to įrodyti. Aš kų 
tik iš tardymo. Aš niekuo 
jiems neprisipažinau. Bet 
aš sakau jums, aš tai pa
dariau. Aš nužudžiau juos”.

Amerikiečiui paklausus, 
kur tai įvyko, jis atsakė: 
Aš buvau policijos batali
one. Seržantas. Kažkas iš

SD (hitlerinės Vokietijos 
saugumo tarnyba) įsakė 
sušaudyti tuos žmones, ci
vilių žmonių grupę... Viet
name jūs darote tų pat, kų 
dariau aš. Aš kas vakarų 
matau tai per televizijų... 
Visas pasaulis smerkia jus 
už tai, kų jūs darote Viet
name.”

Amerikietis žurnalistas 
M. Childas, apsilnkęs Va
karų Vokietijoje, pastebėjo, 
kad daugelis vokiečių lygi
na JAV vykdomų šiaurės 
ir Pietų Vietnamo bombar
davimų su genocidu, koks 
buvo praktikuojamas hitle
rininkų mirties stovyklose. 
4—Amerikiečiai pradeda

Nepaisant žiauraus tero
ro, vietnamiečių laisvės va
lia nepalaužta. žurnalas 
United States News and 

World Report” pažymėjo, 
kad vienas iš JAV kariuo
menės vyresniųjų karinin
kų Saigone pripažino : 
“Strateginiu atžvilgiu prie
šas (t. y. Pietų Vietnamo 
partizanai) “atėmė iš mū
sų iniciatyvų.”

“Mes panaudojome Viet
name daugiau ugnies jėgos, 
negu per visų antrų jį pa
saulinį karų Europoje, — 
rašė Virginijos vai s t i j o s 
Lewisburgo miestelio laik
raščio leidė j as Artūras 
Arundel, neseniai ištisų mė
nesį praleidęs Pietų Viet
name.—Bet rezultatas yra, 
kažkas panašaus į skysčių 
purškimo naudojimų balose 
prieš uodus. Laikas dirba 
ne mums, bet Vietkongui. 
Mūsų kariuomenės dalių 
ekspedicijos per Vietkongo 
kontroliuojamas sritis yra 
tas pat, kaip br!kštelėji- 
mas lazda per vandenį — 
vanduo grįžta atgal, kai tik 
atitraukiamas pagalys.”

Komentarų, kaip sakoma, 
čia nereikia.

Iš “Tiesos”
7 d., Bayonnę General Hos- 
p i t a 1. Lai dotuvės įvyko 
gruodžio 11 d., iš O’Brien 
laidotuvių įstaigos į Holy 
Cross kapines, Arlington,

Help Wanted Female

Immediate Openings
MACHINE OPERATORS 

ASSEMBLERS 
GENERAL FACTORY WORKERS 
Local firm with many company 

benefits. Steady employment. 
For interview, call 279-6111.

(91-97)

šokių rūme. : 
kytojos padėjėja 
Pradžia algos, $ 
rais, valandomis 
lefonuokite po 6 
mo. MA 7-2087. 
mūsų Linksmų I\ 
ga $2.50 į valan 
tus. BEACON 
Walnut St., Phil

išmokite šokių mo- 
per dvi savaites.

2 į valandą. Vaka- 
ar nuo komiso. Te- 
v. v. dėl pasimaty- 
Prisirašykite prie 

lokytojų klasės. Al
dą. Įsteigta 49 me- 
ACADEMY, 1109 

a., Pa. 19107.
(94-95)

Male 4 Female

GENERAL : 
COUPLE. No. c 
Bldg. Salary, aj 
tion. Also Mai 
cleaning and vai 
week. All applic 
glish. Call Mr. 
Baptist Seminary

HANDY MAN OR 
hildren. Small apt. 
>t., Utilities, vaca- 
e & Female office 
’ied duties. 35 hour 
ants must speak En- 
Williams. Eastern 

r. TR 7-4200.
(93-96)

REAL
1 ESTATE

REMODELED N 
on 3/4 acre cor) 
Elwood School. I 
Panelled Den, £ 
room in additioi 
dining room, moi 
ry. Second floor, 
charming detacl 
in addition. Pan 
professional offi 
floor mod. apt. 
low 40's.

IANSION. Set high 
įer lot. 2 blocks to 
"irst fl., Center hall, 
day room, powder 
i to living room, 
iern kit. and laund- 
5 rms and 2 baths, 

ied carriage house 
elled first floor for 
?e or apt. Second 
CA 4-0719. Price — 

(93-95)

FOR SALE

Farms and Land for sale. 14 acres, 
partially wooded with stream. 12 
miles west of Newark in Maryland- 
$10,500. Other lands and farms 
available.
HARLAN C. WILLIAMS, Realtor. 
102 E. Main St., Newark, Delaware. 
368-8734. (94-98)

Arlingl
Mi

Domicėlė { 
m. amžiaus.

on, N. J.
■' ■

re

Balčiūnienė, 82
Mirė gruodžio

Help Wanted Male

i /anted at Once

I precision machine as- 
Exp. men with good 
background to as- 

, 'ts and construct preci
printing machinery, for 

progressive company. 
Steady work, overtime 

benefits. RUTHERFORD 
RY CO., 401 Central Ave.,

. Skilled 
semblers. 
mechanica 
semble pa: 
sion built 
established 
Good pay. 
and good 
MACHINE 
East Rutherford, N. J.

(86-95)

kariniu nusikaltėliu, 
sako teismai. Aš bu-

tuzinų žmonių. Bet

TRUCK 
class.
Full bene 
pay to m;

Cal]

Mechanics, 1st & 2nd 
Cohven. to South Phila. loc. 

its, scope of work and 
intch your abilities.

Tim. HO 7-9700.
(89-94)

TAILORS

5 for alterations and to make clothes. 
Experienc id and dependable men 

needed immed.
IV ODEL TAILORS
5f North 52nd St.

1 Philadelphia, Pa.
(90-95)

CAR
Aggressive 
ployees in 
in E. b
opportunit y. 
7-0800.

WASH KEY MEN.
men as full time em- 
a brand new car wash 

brriton Twp. Excellent 
Call Mr. Baker. MO

(91-94)

SHEETMETAL WORKERS. Weld- 
2 yrs exp. Familiar w/arc, 

s. Assembly Mechanics 
ily of sheetmetal cabinets 
>les. Must read prints. 

1 yr. exp. using 
Auto Body 

helpful. ELECTRONIC 
RES, Inc., 7825 Airport 
Pennsauken, N. J. 
-665-6810 (91-94)

ers. Min.
heli-arc ai^d wire feed equip. Must 
read prin 
for assem 
and cons* 
Metal Grinders, 
hand disc, grinders, 
shop exp. 
ENCLOSE 
Highway,

60S

AIRCRAFT PROPELLER MECHA
NIC, Mi st be expd & familiar 
w/overhaul techniques of propellers 
used in single & multi engine air
craft. Excel oppty to advance & 
take cha 

iprop shop 
benefits. Call A. M. Horst for in
terview a 
giving exp. resume, 
tion Serv ce, Inc., 
port, Reading, Pa., 19603.

. 'ge of long established 
Top pay & excel fringe

t 215-375-8551 or write 
Reading Avia

Municipal Air-

0195)

Velionė paliko nuliūdime 
dukras Felicia Šimkienę, 
May Kuzuikaitis, Stella 
Rich, Josephine Kazakows- 
ki; sūnus Walter ir Joseph 
Balčiūnai.

“Laisvės” kolektyvas iš
reiškia užuojautų vajinin- 
kei Felicijai Šimkienei (Ar
lington) ir jos šeimai.

Bankrotai Japonijoje
Tokijas, —r Šių metų spa

lio mėnesį Japonijoje su
bankrutavo 1,338 prekybos 
ir pramonės kompanijos. 
Tai rekordinis pokario me
tais bankrotų skaičius šaly
je per vienų mėnesį.

Bendra subankrutavusių 
kompanijų skolų suma su
daro 16,7 milijardo jenų — 
beveik per pusę daugiau, 
negu rugsėjo mėnesį.

MEAT—PORK BONERS 
AND TRIMMERS

Ląrge Meat Packer 
scale; full benefits. 
SA 4- 8700

(93-96)

Union

FULL 
mus:

We offc 
star 
prog:

good 
nefit

TAILORS
FITTERS

TIME OR PART TIME 
' BE EXPERIENCED 
r permanent employment, 
ing salary, complete bė
ram.

Apply:
GIMBLES

CHELTENHAM
UPPER DARBY
NORTHEAST 

MOORESTOWN
NG OF PRUSSIA 
PHILADELPHIA

(93-94)

\9.9i

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
Visiems mano giminėms ir draugams 

Amerikoje ir Lietuvoje.
Anastazija Paukštienė

Miami, Fla.

Su Naujaisiais 1968 Metais '
i .Visus L.L.D. narius ir visus geros valios žmo- 

nes, lietuvius ir ne lietuvius. Linkime, kad tai- 
ka pasaulyje viešpatautų ir laimė žydėtų.

L.L.D. 75 Kuopos Valdyba
Miami, Florida.

Javapiūtė. Į elevatorius 
plaukia naujojo derliaus 
grūdai.

Nuotraukoje: Šiaulių ele
vatoriaus laborantė Aldona 
Miliauskaitė ima patikrini
mui naujo derliaus grūdus.

A. Dilio nuotr.

Karinė pagalba Graikijai
Bona. — Vakarų Vokieti

jos valdžia sutiko suteikti 
fašistinei Graikijos val
džiai įvairių ginklų net už 
75 milijonus markių. {Pir
miau Vak. Vokietija yra 
davusi Graikijai 90 milijo
nų markių vertės įvairiu 
ginklų.

Šaukia geležinkeliečių 
konferenciją

Washingtonas.— Geležin
keliečių klerkų unijos prezi
dentas C. L. Dennis, savo 
unijos vardu, atsišaukė į 
kitas geležinkelių unijas, 
kviesdamas į konferencijų, 
kurioje teks aptarti labai 
sva r b i u s geležinkeliečių 
klausimus.

Svarbiausia problema, tai 
darbininkų skaičiaus maži
nimas. 1920 metais buvo 
daugiau kaip du milijonai 
geležinkeliečių, o šiais me
tais beliko tik 620,612. Ki
tais metais kompanijos ža
da dar daugiau sumažinti, 
gal iki 300,000.

Gauge Room ATTEND-Inspectior
ANT. W^ have an immediate open
ing for a 
& repair 
micrometers for inspection internal 
engine parts. Day work, 37 V2 hr. 
wk. Call 
koi. SA
PARTS lj)IV., 2000 S. 71st St., Phi
ladelphia,

An Eqjial Opportunity Employer.

person who can calibrate 
gauges, dial indicators &

or send resume to: Mr. So-
5-3770. GOULD ENGINE

Pa., 19142.

(94-100)

Michigano demokratai 
remia McCarthy

Detroitas. — Čia įvyku
sioje p 
stačius 
rencijo
McCar ;hy užgirtas kandi
datu prezidento vietai.

rėš Johnsona nusi- 
u demokratu konfe- c

fe buvo senatorius
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Sen ir ten pasidairius
Man. besilankant Phila- 

delphijos pažangių lietuvių 
sueigoje, išgirdau džiugią 
naujieną. Trejetas Ameri
koje gimusių ir ’• augusių 
pusamžių ilietuvaičių tarpe 
savęs kalbasi ir svarsto, 
kaip toliau išlaikyti lietu
vybę šioje šalyje, kuri taip 
sparčiai tirpsta anglosaksų 
katile. Sako, jos susirūpi-
sios.

Vieni čiaaugliai ištautėja, 
o senoji ąteivių karta, viens 
po kitame traukiasi iš mūsų 
gretų į ajnžinastį... Reikia 
kas nors Įdaryti, pastebi vie
na... Nors ir ribotam lai
kui privalom palaikyti savo 
tėvų įdiegtą lietuvybę, jų 
papročius, tautosaką, gra
žiąją lietuvišką šnektą. Sa
ko, jos organizuos šiam tik
slui čionai gimusias lietu
vaites moteris. O gal vėliau 
priimsiančios į talką ir vy
rus.

Kas imasi šio kilnaus, pa
triotinio darbo?

Ogi Rožė Merkiūtė (Beh- 
mer), Olga Kazlauskaitė 
(Ufier), Frances Pamrink. 
Šios trys vaidelytės gerai 
tėvų išauklėtos lietuviškoje 
dvasioje. Jų širdyse dar ru
sena lietuviška ugnelė.

Dar nevisą knygą, para
šytą' J. Baltušio, perskai
čiau. Ši knyga “Tėvų ir bro
lių takais” mane sužavėjo. 
Vos tik pradėjus skaityti, 
ji patraukė prie savęs ma
no akis, kurių nebeatitrau
kiau iki vėlyvos nakties.

O kodėl aš taip aukštai 
šią knygą vertinu?

Todėl, kad knygos turi
nys ne kokia išgalvota fik
cija, bet iš gyvenimo tikro
vės, iš paties autoriaus per- 
gyVehtų nuotykių. '

’ Knyga parašyta papras
ta liaudies kasdienine ’ šnek
ta.' Retai kur vienas kitas 
eiliniam skaitvtojui nesu
prantamas žodis įterptas.

Bendrai anie gerbiamą 
knvgos autorių J. Baltušį 
galima tiek pastebėti: kad 
gamta nepašykštėjo apdo
vanoti jį rašytojo talentu.

Keičiasi pasaulis, keičiasi 
žmonių papročiai. Prisime
nu dar ne iš taip tolimos 
praeities buržuazinės Lie
tuvos inteligentiia ir kiek 
aukštesnius valdžios parei
gūnus. Kokie jie būdavo 
poniški, pasipūtėliai, išdi
dūs, kad eiliniui valstiečiui 
turint bile kokį reikalą, bu
vo neįmanoma tiesioginiai 
su jais susitikti, pasikalbė
ti. O apie paspaudimą ju 
rankos, tai nereikėjo nei 
sapnuoti. Visus iu reikalus 
daugiausiai atlikdavo val
dininku ir šiaip sau žymes- 
niu inteligentu sekretoriai.

Sužlugus buržuazinei san
tvarkai. sužlugo ir pon- 
stvos didysis išdidumas, — 
“kas tai aš”1

Pastaraisiais metais iš

Tarybų Lietuvos atvyksta į 
JAV vis daugiau ir dau
giau įžymių mokslininkų, 
aukštos pakopos diplomatų, 
rašytojų ir kitokių inteli
gentiškų asmenų. Bet iš tų 
svečių nerasi nė vieno pasi
pūtėlio, kuris didžiuotųsi 
savo aukšto mokslo diplo- 
momis, arba įgytais titu
lais. Jie elgiasi kaip pa
prasti fabriko darbininkai. 
Jie sveikinasi, kalbasi, net 
ir mielai bučiuojasi su pa
žangiosios liaudies asmeni
mis. Jie nuoširdžiai dalina
si savo įspūdžiais, nuoty
kiais ir t.t.

Todėl Amerikos pažan
gioji visuomenė, įvertinda
ma svečius ir viešnias, at
vykusius iš naujai atgimu
sios Lietuvos, juos aukštai 
gerbia ir pasitinka su iš
skėstomis rankomis, kaipo 
savo mylimos šeimos na
rius.

O ypatingai, kam teko as
meniškai susitikti su TSRS 
Delegacijos Jungt. Tautų 
Generalinės Asamblėjos 22- 
ie sesijoje nare, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotoja ir 
Lietuvos TSR užsienio mi
nistre Leokadija Diržin- 
skaite, tas pajuto jos drau
gišką šilima, ir pastebėjo 
tryškančią humanišką mei
lę savo tautiečiams ir gim
tajam kraštui. Tai tauri 
Lietuvos liaudies duktė!...

Dvi parodos
Kaunas.— Jau trisdešimt 

metų kauniečio dailininko 
V. Manomaičio keramikos 
dirbiniai puošia gyventojų 
butus. “Keramika gėlėms” 
— taip pavadinta Istori
niame muziejuje atidaryta 
jo darbų paroda. Stenduose 
daugiau kaip 150 ekspona-

Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje atidaryta 
Kauno dailininkų darbų 
jubiliejinė paroda. Joje ek
sponuojama 450 grafikos, 
tapybos, skulptūros, kera
mikos, dailiosios tekstilės ir 
kitu dailės šakų kūrinių, v v v

Dailės parodą rūmai
Vilnius.— “Labai gerai”

— taip Valstybinė komisija 
įvertino Vilniuje iškilusius 
naujus dailės parodų rū
mus. Ir tikrai, retas vilnie
tis, praeidamas Muziejaus 
gatve, nepasigroži šiuo 
grakščiu, moderniu pasta
tu, kurio projekto autorius
— architektas V. Čekanau
skas.

Jauki aplinka dailės pa
rodų rūmų lankytojams su
daryta ir rūmų viduje. Pir
majame aukšte įrengta 
grafikos salė, dailės salo
nas ir dailės parduotuvė. 
Iš grafikos salės lankytojai 
galės patekti į atvirą skulp- 
tūrinę-ekspozicinę aikštelę, 
kuri baigiasi senajame mie
ste — prie Rudnikų gatvės.

Antrasis rūmų aukštas — 
pagrindinis. Jame trys eks
pozicinės salės, kurių di
džiausia yra net 1.000 kva
dratinių metrų. Šias sales 
jungia atviras ekspozicinis

Kas veda šį pragaištingą 
karą Vietname?

Prezidentas Johnsonas, 
atsikirsdamas savo kriti
kams, karo priešams, parei
škė: __ _

“Tie, kurie galvoja, kadįRjemelis su galerija. Lan- 
ieigu sekamuose šalies pre-,Rytojams sudarytos gali- 
zidento rinkimuose bus iš-l 
rinktas kitas prezidentas, 
tai sustabdys karą Vietna
me labai klysta. Neat- 
sižvele-iant. koks preziden
tas tebus išrinktas, karas 
bus tęsiamas iki pergalės.

Pregresas

mvbės pasigrožėti senojo 
miesto vaizdais r— saliu sie
nos specialiai parinktose 
vietose yra iš stiklo. Įdo
mus ir salių interjeras.

Ištisa savaitė nuostabių 
veiksmų už taiką

Gulbės... Telšiuose
Telšiai.— Dvi vandenų 

pfražuolės prūdą prie “Mas
čio” fabriko savo buveine 
pasirinko prieš trejetą me
tų. Vandenyje nardantys 
karosiukai, kuriais mielai 
vaišinasi gulbės, matvt, pri
vertė nugalėti nerimą ir 
baimę, keliama miesto triu
kšmo ir netoliese vaikščio
jančiu žmonių... Tiesa, kar
tais gulbės skrisdavo i ty
rus Germanto vandenis. 
Matyt — savo baltojo ap
daro prausti.

Rudeni su vaikais patrau
kusios į šiltus kraštus, pa
vasari abi gulbės vėl pra
dėjo sklandyti ties miesto 
pakraščiu. Deia. kažkas bu
vo išardęs jų lizdą. Kai gul
bės visai vasarai išskrido 
kitur, niekas netikėjo, kad 
jos sugrįš. Bet jos sugrįžo.

Vilniaus miestas vėl 
turės savo herbą

Daugiau kaip 600 metų 
Vilniaus istorijoje yra buvę 
net keli miesto herbai. Šių 
herbų įsteigimas ir pakeiti
mas atspindėjo ivairių epo
chų siekius bei miesto her
bo traktavimą.

Nuo 1939 metu Vilnius 
neturi miesto herbo. Todėl 
Vilniaus miesto vykdoma
sis komitetas nutarė pa
skelbti atvirą konkursą Vil
niaus miesto herbai 
ti.

Naujas Vilniaus 
privalo prasmingai 
dėti istorinio' bei dabartinio 
socialistinio miesto specifi
ka.

Konkurso terminas — iki 
1968 metų kovo 1 dienos.

Sudaryta žiuri komisija. 
Jos pirmininkas — Vilniaus 
miesto vvkdomoio komiteto 
pirmininkas J. Vildžiūnas.

Praėjusi visa savaitė New 
Yorke buvo veik vientisų 
taikos šalininkų veiksmų 
savaitė. Reikėtų būrio ge
rų korespondentų, kad pa
jėgtų aprašyti viską, kas 
dėjosi.

Taikos reikalautojai ste
bino visus ne vien skaitlin
gais išstojimais, masine 
mobilizacija. Jie pasižymė
jo disciplinuotumu ir jud
rumu. Ar tai jie susibūrę 
tūkstančiais, ar policijai 
puolant išblaškyti dešimti
mis, ar po kelis asmenis, jie 
ryžtingai šaukė prieš karą 
šūkius, turėjo ir išskleidė 
karą smerkiančius plaka
tus, šaukiančius už taiką.

Rūškanas, apsiniaukęs at
budo gruodžio 7-os rytas, 
jau kelintasis taikos reika
lautojų savaitėje mobilizuo- 
tes rytas. Tačiau į Battery 
park pirm 5:30 subėgo, su
važiavo gal virš tūkstantis 
jaunimo ir jo talkininkų. 
Jų vyriausias siekis, atrodo, 
buvo masiniai užpikietuoti 
armijon verbavimo centrą, 
39 Whitehall St., Manhatta- 
ne.

Prieš demonstrantus bu
vo suverbuota 4,000 polici
ninkų, kad prie verbavimo 
centro demonstrantų nepri
leistų. Iš ten blaškomi, jie 
leidosi link sekamo didžio
jo siekio — nunešti Jung
tinėms Tautoms savo pa
reiškimą už taiką. Jie ke
liavo veikdami — grupės ir 
būreliai jų išnirdavo ten, 
kur mažiausia jų tikėjosi. 
Ir vėl iškildavo plakatai, 
vėl šūkiai. Nežiūrint areš
tų ir kitokių susikirtimų, 
taikos reikalautojai iš veik
los nepasitraukė iki pasiekė 
sutartą žygio, galą.

Kiekvienas, kuris matė 
šią demonstraciją, galėjo 
įsitikinti, kad mūsų liaudies 
vaikai nenori Vietnamo 
žmones žudyti, nenori patys 
Vietname žūti.

Iš kur gavosi tie demon
strantų būriai? •

Drąsiai galėtųtum atsa
kyti, kad iš daugelio pačių 
padoriausių Amerikos gy
ventojų sluoksnių.

sukur-

herbas 
atspin-

paŠtai korespondentas 
matė Cathleen Fitt, milita- 
riniame departmente valdi
ninko dukterį, 22 metų, ne 
už ilgo baigsiančią kolegi
ją

Nustebęs, koresponden
tas teiravosi, kaip mergina 
čia patekusi? Dėl ko areš
tuota? Ką apie tai pagalvo
siąs jos tėvas Alfred B. Fitt, 
Defense for Manpower As
sistant sekretorius?

i
— Nieko nepaprasto,—at

sakė mergina. “Mano tėvui 
gal teks už mane rausti, bet 
daugelis jaunuolių, kurių 
tėvai dirba Washingtone, 
demonstruoja prieš karą.”

Mergina sako, kad bėgiu 
paskiausių kelerių metu ii 
susidraugavo su įvairiais 
“radikališkais” siekiais ir 
savo mintis kartais disku
tuodavusi su tėvu. Jos 
tėvas sakęs, jog reikia gy
venti pagal savo supratimą

‘Hollywood Squares”
There is a game on TV at 

10:30 in the morning, called 
“Hollywood Squares.” I 
have seen the Lithuanian 
actress Rūta Lee (Kilmo- 
nytė) on it several tiems. 
She is quite a girl!

The Lithuanian writer J. 
Baltušis Interviewd her on 
his visit to the United States 
and in his book “Tėvų ir 
brolių takais” we find in
teresting pictures of her 
and information about her 
career.

I have heard also that 
actors George Sanders and 
Lawrence Harvey are Lith
uanians or of Lithuanian 
parentage. Those Lithuani
ans! They sure do get 
around,— Bobo Rockefeller, 
and even President John
son’s son-in-law Pat Nu
gent is of Lithuanian de
scent.

It only shows that a small 
country like Lithuania can 
produce, famous people like 
any other country. More 
power to it!

Vakarienė susitikimui
su viešnia

šis pakvietimas yra pas
kutinis. Vakarienė susiti
kimui su viešnia iš Lietu
vos antradienį, gruodžio 12 
d. Pradžia 6 vai. vakare. 
Įvyks Laisves salėje. Bus 
graži ir menine programa. 
Padainuos Aido choras, ir 
bus solistų.

Visi ir visos esate kviečia
mi. Rengėjai

Moterą Klubo narėms
Trečiadienį, gruodžio 13 

d., 7 v. vak., įvyks Niujorko 
Moterų klubo metinis susi
rinkimas. Visos būkime. 
Reiks rinkti naują valdybą 
sekamiems metams, nuties
ti gaires veiklai 1968 me
tams.

Bus ir vaišių.
Vaidyba

Matosi, taikos troškimas 
veržiasi iš seklyčių, kaip 
kad ir iš lūšnynų.

Amerikos jaunimas neno
ri žudyti, nenori mirti.

St.

Šalpos ėmėją skaičius 
padvigubėjo

Albany, N. Y. — Legis- 
latyvis komitetas paskelbė, 
kad nuo 1962 metų New 
York o mieste, šalpų ėmėjų 
skaičius padidėjo 96.4 proc., 
o keturiuose N. Y. apylin
kės miestuose pakilo 117. 
7 proc.

Nassau County pakilo 
133.6 proc., Suffolk County 
— 130.8 proc., Rocklanda 
County — 133.9.

Pašalpa teikiama tiems, 
kurie neturi iš ko gyventi, 
nebeturi pajamų pragyve
nimui.

Use
gražTpopietė

Gruodžio 10 d. Laisvės 
salėje įvyko LDS 13-os kuo
pos suruoštas pobūvis su 
įdomia meno programa ir 
turtingomis vaišėmis. Pla
čiau apie tai bus sekamoje 
“L.” laidoje.

Sausra Australijoje
Melbourne. — Pietrytinė 

Australija pergyvena di
džiulę sausrą, kuri pasiekia 
net Kiniją. Daugiausia 
sausros jaučiama Victoria 
valstijoje.

Javų derlius šiais metais 
bus pusiau mažesnis, kaip 
1966 metais. Šimtai farmų 
savininkų persikelia gyven
ti į miestus.

73 demonstrantai areštuoti
Cincinnati, Ohio.—73 de- 

demonstrantai prieš karą 
Vietname areštuoti. Tarp 
areštuotų yra 26 jaunos 
moterys.

Gromyko lankėsi Lenkijoje
Varšuva. — TSRS užsie

nio reikalų ministras Gro
myko lankėsi Lenkijoje pa
sitarimams su Lenkijos va
dovais.

Jackson, Miss. — Negras 
R. B. Clark x išrinktas į 
valstijos legislatūrą. Tai 
pirmas legislatorius šioje 
valstijoje.

Aido choro rėmėjai *
<

Aido choro garbės na- 
riai-rėmėjai užsimokėjo sa
vo metines duokles — po $5 
gauta nuo:

Vladas Misiūnas, Rich
mond Hill, N. Y.

Suzana Kazokytė-Jones, 
Frackville, Pa.

Vhrde Aido Choro, tariu 
jiems širdingai ačiū.

A. Mitchell, sek r.

Skaitytoją balsai
“Profesoriška” kalba 
ą šeštadienį, kai šimtai

žmonių Wa- 
demonstravo 

iš karą Vietname, New 
ke ir priemiesčiuose pe$ 
i ją girdėjosi ypatinga

tūkstančių 
shirr g t o n e 
prie 
Yor 
rad
kalba už karą. Ją sakė 
“aukštų” mokslų daktaras- 
pro fesorius-ponas.
kalbos ištrauka:

u

den
tan 
tos 
kariaujam.
rup
pas 
tas

štai jo

Brooklyn, N. Y.
SVEIKINIMAS GIMTADIENIO PROGA

Kazimierui Nečiunskui
Jam suėjo gruodžio 7 d., 77-neri metai.

Sveikiname tave, mielas tėte, linkime tau il
giausių metų! Ilgiausių metų ir stiprios svei
katos. Sulauk dar daug, daug gimtadienių.

Adelė ir Joseph Wilson, 
duktė ir žentas

Aldona ir Robert F. Farrell, 
duktė ir žentas

Eileen, Annmarie ir Michael 
anūkai

ir giminės, ir artimieji draugai.

Traktorius-amfibija
Suburzgė variklis, ir de- 

šimttoninė mašina, staigiai 
apsisukusi, nužlegėjo prie 
upės. Ji įvažiavo į statų 
krantą, nėrė tiesiai į van
denį, palikdama iš paskos 
putotą juostą. Traktorius 
nuplaukė...

Neįprasta mašina, skirta 
miškui plukdyti, sukonst
ruota Onegos traktorių ga
mykloje. Plauki a n t y s i s 
traktorius primena upių 
katerį. Jis lengvai, gali 
plaukti ir manevruoti van-

žirgais Priekulė. Čia rengiamos kaimoGausi savo
raitelių varžybos. Nuotraukoje: Vienų tokių varžybų 
parado metu ir matome Lietuvos raitelius.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Automobilis neapsaugoja
Būdavo manoma, kad tik 

pėstininkai gatvėse susidu
ria su plėšikais. Šiomis die
nomis daug kas pakeitė 
mintį. Priežastis: dviejose 
atskirose Brooklyno vietose 
jaunas baltasis vyras su
stabdė mašinas, įsakė sa
vininkėms išlipti iš auto, o 
pinigines palikti mašinoje, 
kurioje plėšikas nuvažiavo.

Nežiūrint, kad apiplėšto
sios tuojau raportavo inci
dentą policijai, nusikaltėlis 
ieškomas, per dvi dienas 
dar nebuvo pagautas. Ma
šinos dar nebuvo atrastos.

NEPAPRASTAI

šiandien Washingtone 
lonstruoja apie 35 tūks- 
čiai, nešiodami vėliavas 
šalies, prieš kurią mes 

Turėtų visus
.... surinkti ir išvežti 
komunistus”. Turbūt 
daktaras-profe s o r i u s 

ji ką bendrą su repečko- 
, kad jos jam visur vai- 
as.

Ką galima gero išmokti 
iš tokio profesoriaus?

Klausytojas

mis 
din

isų vairuotojai laimėjo
Cincinnati, Ohio. — Šio 

mięsto autobusų vairuoto- 
išstreikavę 37 dienas, 

laijnėjo 50 centų algų pa
kėlimą.

h V maistas Portuga’.ijai
Jsbonas.—Amerikos am- 
sada informavo Portuga

lijos valdžią, kad Jungtinės
Valstijos atsiunčia 84,200 
svarų grūdų nuo tvano nu
ke ritėjusiems žmonėms.

ba

IOS KAINOS i

NEI

PODAROGIFTS INC. SU DŽIAUGSMU SVEIKINA 
TŪKSTANČIUS SAVO KOSTUMERIŲ SU 

ATEINANČIOMIS ŠVENTĖMIS.

LINKIME JUMS LINKSMŲ NAUJŲ METŲ IR 
REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ Už 

JŪSŲ PARAMĄ PRAEITYJE.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547

Į LIETUVĄ
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis

KAINA TIK —
$518.00 Į VILNIŲ IR ATGAL

$16.00 asmeniui už dieną — prh atus kambarys su vonia 
nbaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE
Mes parūpiname kelionei bilietus |smenims, kurie atvyksta iŠ 

1 savo gimines.

(2 asmenys kai

Lietuvos čia aplanky

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45th Street, Nev York, N.Y. 10036 

5-7711Telefonas: C




