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KRISLAI
Pradžia vidutinė 
Nusipelnę aukščiausią bausmę 
Jų jam “bučkis” 
Tuo pačiu keliu 
“Žalioji revoliucija” 
Mūsų baltoji duonutė 
Prezidento prisipažinimas

— A. Bimba —

Tikiu, kad visi su susidomė
jimu skaitėte pereito penkta
dienio “Laisvėje” pranešimą 
apie mūsų -vajaus iki šiol pa- 

M siektus rezultatus. Jais gali
ma pasidžiaugti. Jie viduti- 

r niai geri.
Reikia tikėtis, kad nuo da

wbar vajus dar smarkiau paju
dės. Pirmutinis vajaus mė
nuo visuomet būna lėtesnis.

Vajaus tikslas didelis ir pra
kilnus. Susitelkime jam pa
siekti.

Lėktuvo užgrobimas tai ne 
automobilio pavogimas. Lėk
tuvo grobikas pastato į baisų 
pavojų daugybės nekaltų žmo
nių gyvybę. O ką jau bekal
bėti apie Bražinskus, kurie 
grobdami lėktuvą nušovė jau
ną lėktuvo tarnautoją ir pašo
vė tris vyrus! Ir jie tą žmog
žudystę papildė apgalvotai, iš 
anksto suplanuotai.

Joks doras žmogus negina 
ir neteisina automobilių va
gių. Tai ką galima pasakyti 
apie tuos, kurie teisina ir gina 
nekaltų žmonių krauju susite
pusius lėktuvų grobikus, ko
kiais yra Bražinskai ? O juos 

• ^gina ir teisina lietuviškieji 
♦‘veiksniai,’’ jų veikėjai ir jų 
spauda. Toks tų žmonių bai
sus sugedimas!

Mūsų Amerikos vadai ir 
komercinė spauda “iš meilės” 
gali iki mirties užbučiuoti 
Rumunijos prezidentą Nico- 
lae Ceausescu, kuris tuo tarpu 
čionai svečiuojasi. Labai pa
našu j istoriją su Dubčeku.

Nejaugi komunistas Ceau
sescu nieko nepasimokė iš ko
munisto Dubčeko ?

Egipto valstybės vadovybė 
jau pilnai susitvarkė. Prezi
dentas Sadat jau turi kabine
tą, turi premjerą. Viskas ro
do, kad naujoji Egipto vado
vybė eis velionio prezidento 
Nasserio pramintu pažangiu 
keliu. Visi geros valios žmo
nės linki jai sėkmės.

__.__
1 Staiga pasaulis išgirsta apie 

Agronomą Dr. Norman Ernest 
Borlaugą, norvegų imigrantų 
sūnų, gyvenantį Mexico City'. 
Jis laimėjo Nobelio Taikos 
premiją. Jis paskelbtas “ža
liosios revoliucijos” autoriu
mi. Garbingas titulas.

Pasirodo, kad per keletą 
metų jis dirbdamas, tyrinė
damas išvystė kviečių ir kitų 
javų veisles, kurios net padvi
gubina derlių! Koks puikus, 
koks didelis laimėjimas žmo
nijai, kurios nesuskaitomi mi
lijonai įvairiuose pasaulio 
kampuose vaikštinėja alkani!

Bet kas bus, kai mūsų far- 
mų derlius pasidvigubins? 
Kur dėsime grūdus? Kas atsi
tiks su žemės ūkio produktų 
kainomis? Baisu ir pagalvo
ti... Baisiai susirūpinusios 

f mūsų šalies galvos...
f 7 —:—

Atsimenate mūsų mieląjį 
t| draugą Dr. Joną Kaškevičių ? 

Dažnai jis mums primindavo, 
kad mūsų amerikinė baltoji 
duonutė yra mūsų sveikatai

Keturių studentų užmušėjus jau 
išteisino, bet apkaltino 25 

studentus kriminalizmu

Didieji JV bombų nešėjai nuolat 
bombarduoja Kambodijos, Laoso 

ir P. Vietnamo partizanus
Ravenna, Ohio. — Specia

li valstijos grand džiurė iš
teisimo Ohio gvardiečius, ku
rie nušovė keturis Kento 
universiteto studentus ir 
daugelį sužeidė. Jie malšin
dami riaušininkus tai atli- 
kę.

Džiurė tuo pačiu metu 
apkaltino 25 studentus, kaip 
agitatorius ir riaušių kėlė
jus, nors ten jokių krimina
linių riaušių prieškarinėje 
demonstracijoje nebuvo. 
Studentai t i k protestavo

Nixonas didina šaltąjį karą, 
tvirtina TSRS redaktorius

Maskva. — Savaitraščio1 
“Za Rubežiom” redaktorius 
Kraminovas rašo, kad Nix
ono administracija pradėjo 
didinti šaltąjį karą visais 
galimais būdais.

Šiuo metu administracijos 
viršininkai nuolat pradėjo 
skelbti įvairių antitarybinių 
korespondentų inform a c i- 
jas, kurios daugiausia su
galvotos Pentagone ir Cen- 
tralinėje Žvalgybos Agentū
roje. Tokios informacijos 
yra melagingos.

Viena tokių melagingų in
formacijų apie tarybinių 
submarinų bazę Kuboje 
plačiai buvo paskelbta ne 
tik Amerikoje, bet ir kituo
se kraštuose.

Washingtonas. — Trans 
World Airlines ir Transport 
Workers unija pasirašė kon
traktą, kuris suteikia di
desnes algas . ir geresnes 
darbo sąlygas 5,400 lėktuvų 
aptarnautojų.

didžiausia nelaimė. Dauge
lis jo mokslą pamiršome ir 
pripratome balta duona pil
vus gerai prisikimšti.

. Dabar pakyla Texas valsti
jos universiteto profeso r i u s 
Dr. Roger Williams ir visus 
mus beveik mirtinai išgąsdina 
savo atradimais. Jis padarė 
tyrinėjimą. Jis paėmė įvairių 
rūšių 64 žiurkes ir padėjo jas 
išimtinai ant mūsų baltosios 
duonutės per 90 dienų.

Pasėkos: dvi žiurkės pasti
po badu, o kitos visos sudžiū
vo, sulieso, vos gyvos liko. 
Tuo tarpu kitas 64 žiurkes 
jis padėjo ant tikros duoąps. 
Jos visos iki vienai sveikos, 
gražios, pariebėjusios, ''žva
lios.

Patys pasidarykite išvadą.

Prieš kelias dienas kalbė
damas viename politiniame 
susirinkime prezidentas Rich
ard Nixon prisipažino, kad 
jis galėjo Vietnamo karą už
baigti, nutraukti, likviduoti 
ant rytojaus po inauguraci
jos. Bet nenorėjo to padaryti 
ir nepadarė. Todėl per visus 
jo prezidentavimo 22 mėne
sius karas tęsėsi, kraujas lie
josi, ir jis tuo didžiuojasi, nes 
jis tai daręs “vardan pasto
vios taikos.” Su tokia kreiva 
galvosena žmogus netinka bū
ti šio didelio krašto preziden- 

prieš Nixono įsikišimą į 
Kambodiją, bet studentus 
kaltina “kriminaliniu elge
siu.” Tarp areštuotų stu
dentų yra vienas profeso
rius.

Amerikinė Civilinių Lais
vių Sąjunga gina kaltina
muosius. Sąjunga užvedė 
teismą prieš gvardiečius, 
šaudžiusius į demonstruo
jančius studentus. Sąjunga 
siekiasi teismo drausmės 
šaudyti į protestuojančius 
žmones.

Washingtonas. — Iš Sai- 
gono šeši kareiviai buvo in
formuoti pranešti Gynybos 
departamentui, kad gen. 
Forrester yra užsitarnavęs 
atsižymėjimo medalį. Da
bar tie patys kareiviai in
formavo' kongresinį gink
luotųjų jėgų komitetą, kad 
jų informacija apie Forres- 
terio atsižymėjimą yrą ne
teisinga, nes jis niekur kare 
nepasižymėjo.
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Bernadette Devlin jau 
paleista iš kalėjimo

Londonderry, Šiaurės Ai
rija.— Jauniausioji Angli
jos parlamento narė Berna
dette Devlin išbuvo kalėji
me 4 mėnesius ir dabar pa
leista iš kalėjimo. Ji buvo 
apkaltinta riaušių kėlimu 
kovoje tarp katalikų ir pro
testantų.

Kalėjime būdama ji vėl 
laimėjo parlamentinius rin
kimus. Ji atstovauja nu
skriaustus katalikus. Prieš 
porą metų ji buvo atvykusi 
Amerikon ir rinko aukas 
nukentėjusių katalikų para
mai.

Tarp negrų jaunuolių 
35 proc. bedarbių

Washingtonas. — Trečia
me šių metų ketvirtyje abel- 
nai bedarbių skaičius padi
dėjo, bet daugiausia nedar
bas pakilo tarp negrų jauni
mo.

Darbo Statistikų Biuras 
apskaičiuoja, kad nedarbas 
tarp negrų jaunimo dabar 
siekia arti 35 proc. visos 
darbo jėgos.

Šiuo metu visų bedarbių 
skaičius siekia 4,341,000 ar
ba 5.2 proc. visos darbo jė
gos. 1969 metais tuo pačiu 
laiku buvo 3,003,000 bedar
bių.

Washingtonas. — Valdžia 
informavo gydytojus ne
naudoti nuo cukrinės ligos 
tolbutamide vaistų, kurie 
mažai padeda sergantiems 
cukrine liga, bet gali žaloti 
širdį.

Jungtiniu Tautui Asamblėjoje
Jungtinių Tautų Asamb-| Rogers turėjo porą pasitari- 

lėjoje Egipto užsienio rei-jmų su TSRS užsienio reika- 
kalu ministras Riad kalti
no Jungtines Valstijas dėl 
Vidurio Rytų mūšių paliau
bų ir taikoą derybų ardymo. 
Jis nurodė, kad paliaubų 
metu Jungtinės Valstijos 
siuntė lėktuvus ir kitokius 
ginklus Izraglin, taipgi pa
laikė i 
kaltinimus Egiptui.

JAV valstybės sekretorius priėmimui.

lų ministru Gromyko Vidu
rio Rytų krizės klausimu.

Jungtines Tautas piketa
vo vieni kinai už Kinijos 
Liaudies Respublikos priė
mimą į Jungtines Tautas, 
kiti kinai priešinosi priėmi
mui. Numatoma, kad šioje 

neteiąjngus Izraelio,sesijoje jau bus mažiau to
kių, kurie priešinsis Kinijos

Pasaulinėje unijų federacijoje
Maskva. — Pasaul i n ė j e 

Darbo Unijų Federacijoje 
dabar priguli daugiau kaip 
150 milijonų darbininkų, o 
1947 m. buvo dar tik 72 mi
lijonai, skelbia generalinis 
sekretorius Pierre Gensous 
Federacijos generalinės ta
rybos 20-oje (Sesijoje.

Federacijos nariais yra 
socialistinių šalių darbo

Kompanijos nori streikieriams 
sulaikyti visokią paramą

New Yorkąs. — General 
Electric kompanijos darbi
ninkams benęfitų direkto
rius Willis paskelbė “Wall 
Street Journal” pareiški
mą, kuriame jis nurodo, 
kad streiko metu streikie- 
riai neturi gauti jokių bene- 
fitų, taipgi ir bedarbių ap- 
draudos.

Darbo unijų vadovai at
kreipė į tai dėmesį. Jie sa-

,ko, kad tokios kompanijos, savo ir visų darbininkų rei- 
kaip General Electric,, nori įkalus.

JAV neleidžia susitarti, 
sako prez. Sadatas

Kairas. — “Jeigu Jungti
nės Valstijos nestovėtų Iz
raelio agresijos užpakalyje, 
tai Arabų-Izraelio konflikto 
klausimas būtų Jarringo 
komisijos išrištas j 24 va
landas,” pareiškė spaudos 
konferencijai naujasis Egip
to prezidentas Sadatas.

Jis nurodė, kad Izraelio 
agresyvingumas ir susitari
mo nepaisymas verčia Egip
to ginkluotąsias jėgas būti 
paruoštoms 'ginti savo šalį.

Prez. Sadatas paskyrė 
nauju premjeru 70 metų di
plomatą dr. Fawzį. Pasky
rimą užgyrė vienbalsiai Ara
bų Socialistų Sąjungos 150 
narių centralinis komitetas.

Reikalauja tyrinėti 
žaislų gamybą

Washingtonas. — Kong- 
resmanas Rooney reikalau
ja Federalinės Prekybos 
Komisijos tyrinėti vaikų 
žaislų gamybą.

Jis nurodo, kad militari- 
niai žaislai augina vaikuose 
militarizmą ir kriminaliz- 
mą, kad tie žaislai greit su
genda ir dąžnai vaikus su
žaloja ir kad jie yra per- 
brangūs.

unijos, taipgi daugelio ir 
kapitalistinių šalių darbo 
unijų. Šioje sesijoje įstojo 
į Federaciją Jordano ir Je
meno darbo unijos.

Šioje sesijoje pasisakyta 
už kolonializmo baigimą 
Afrikoje, prieš Jungt. Vals
tijų karą Indokinijoje, už 
kovą prieš rasizmą ir t. t.

darbininkus pastatyti į to
kią padėtį, kokioje buvo 
prieš šimtą metų, kai be
darbiai neturėjo bedarbių 
apdraudos, seneliai ir ser
gantieji būdavo palikti be 
jokios pagalbos mirti.

Unijos prie to dabar ne- 
daleis prieiti. Unijos gins 
streikierių teises, kad jie 
galėtų ir toliau kovoti už

Apgulos stovis užgirtas 
Kanados parlamente
Ottawa. — Kanados par

lamentas 19 balsų prieš 16 
užgyrė premjero Trudeau 
valdžios paskelbtą apgulos 
stovį, nepaisant aštrios kri
tikos iš demokratinių šalti
nių.

Quebeco Išsilai s v i n i m o 
Frontas paskelbtas nelegaliu 
ir jo narius masiniai areš
tuoja. Kaltina juos suokal
byje su kidnaperiais, nužu
džiusiais darbo ministrą La- 
Porte ir tebelaikomais Ang
lijos diplomatą Cross.

Išsilaisvinimo Frontas su
sideda iš kanadiečių pran
cūzų, kurie skelbia Quebe
co provincijos atskyrimą 
nuo Kanados ir sudarymą 
atskiros valstybės.

Išteisinti policistai, 
nušovę negrą jaunuolį

Atlanta, Ga.— Kai baltie
ji džiurimenai išteisino du 
policistus, nušovusius 15 
metų negrą rugpjūčio 4 d., 
tuzinas policistų džiaugs
mingai paplojo teisme.

Jaunuolis Andre Moore 
būvo nušautas iš užpakalio, 
nors policistai sakė, kad 
jis metė akmenį į juos.

Saigonas.— Amerikos mi- 
litarinė komanda raportuo
ja, kad per pastarąsias 8 
dienas padidintu tempu 
Amerikos didieji bomberiai 
B-52 nuolat bombardavo 
Laose, Kambodijoje ir Pie
tų Vietname išlaisvintas te
ritorijas. Nemažai civilinių 
žmonių buvo užmušta, kai 
kur kaimai sulyginti su že
me, išdeginti. Numesta 7,-

Nutraukė Song My skerdynių 
teismą visai netikėtai

Ft. Hood, Texas. — Mili- 
tarinis teisėjas Robinson, 
išklausęs trijų liūdi ninku 
liudijimus, nutraukė teismą, 
nors kaltinamojo Mitchellio 
advokatas dar turėjo šešis 
liudininkus teisme.

Teisėjas 'susirūpino, kaip 
paslėpti iškeltą kaltinimą j įrodymų gavo iš valdžios, 
C e n t r alinės Žvalgy bos kurios archyve tie doku- 
Agentūrai ir Saigone mili- mentai randasi.

Nušauti penki žmonės
Santa Cruz, Calif.—Turtin

gas gydytojas Ohta, jo žmo
na, du Vaikai ir sekretorė 
rasti prūde su peršautomis 
galvomis. Tuo metu jų dvi 
dukros buvo mokykloje, tai 
paliko gyvos.

Policija ieško žmogžu
džių. Manoma, kad tai bus 
aukos tam tikrų religinių 
fanatikų, kurie tikisi pildą 
dievo valią.

TS. pramonės gamyba 
pakilo 8.3 proc.

Maskva. — Valdžia skel
bia, kad per pirmuosius šių 
metų 9 mėnesius pramoninė 
gamyba pakilo 8.3 proc. 19- 
69 metais per tą patį laiko
tarpį pakilo 7.2 proc.

Žemės ūkio trąšų gamyba 
pakilo 18 proc., pagamino 
40 milijonų tonų. Auto pra
monė pagamino 666,000 au
tomobilių, autobusų i r sunk
vežimių, pakilo 6 proc. Pie
no pagaminta daugiau kaip 
86 milijonus metriškų tonų, 
pakilo 5 proc.

Laimėjo taikos premiją
Oslo, Norvegija. — 1970 

metų Nobelio Taikos premi
ja buvo suteikta amerikie
čiui žemės ūkio mokslinin
kui Borlaug, kuris išskirtas 
iš 38 kandidatų ir gavo 
$78,400.

Dr. Borlaug pripažintas, 
kad jis išvystė labai patva
rią ir vaisingą kviečių ir 
kukurūzų sėklą, kuri gali 
padėti kovoti pasaulyje ba
dą.

San Francisco, Calif. — 
American Academy of Pedi
atrics suteikė premiją tai
kos kovotojui dr. Benjamin 
Spock.

500 tonų bombų.
SEATO militarinė kaman- 

da Honolulu konferencijoje 
aptarė tolesnę agresiją piet
rytinėje Azijoje.

Jungtinių Valstijų nuos
toliai jau pasiekė 44,000 už
muštais, 300,000 sužeistais. 
Saigono armija neteko 115,- 
000 užmuštais, 250,000 su
žeistais.

tarinei komandai už Song 
My ir kitas Vietname civi
linių žmonių skerdynes.

Robinsonas reikalavo 
vokato priduoti teismui 
kumentinius įrodymus, 
ir kaip pravedė skerdynes. 
Kaltinamojo gynėjas tokių

ad- 
do- 
kas

JAV pakilo infliacija
Washingtonas. — Rugsėjo 

mėnesį įvairių prekių kai
nos, bendrai skaičiuojant, 
pakilo net 0.5 proc. arba 6 
proc. per metus.

Darbo Statistikų Biuras 
nurodo, kad toks kainų pa
kilimas gerokai padidina ša
lyje infliaciją. Tai sutei
kia demokratams tvirtą ar
gumentą rinkimų kampani
joje, kad Nixono adminis
tracija nesulaiko infliacijos 
kilimo.

Vėliausios Žinios
Santiago. — Čilės parla

mentas bend roj e sesi j o j e pa
tvirtino Salvador Allendes 
išrinkimą prezidentu. Tai 
didelis Čilės liaudies laimė
jimas. Allende buvo kandi
datas socialistų, komunistų 
ir visų kairiųjų jėgų Res
publikoje. Buvo bijota, kad 
reakcininkai kėsinsis neleis
ti jam užtimti prezidento 
vietą. Jo prezidentavimas 
prasidės su lapkričio 3 d.

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Saigo
no, kad ten esą atidengta, 
kad Jungtinės Valstijos ve
da militarinės operacijos 
Laose. Ten Amerikos armi
ja turi nemažai nuostolių, 
bet iki šiol Amerikos Val
džia tai nuo Amerikos žmo
nių slėpė.

Cairo. — Egipto valdžia 
esanti pasirengus paliaubas 
su Izraeliu pratęsti dar 
dviem mėnesiams. Dabar
tinės 90 dienų arba trijų 
mėnesių paliaubos pasibai
gia. Izraelio valdžia irgi 
sako sutinkanti paliaubas 
prailginti. Buvo manoma, 
kad šioms paliauboms pasi
baigus tuoj atsiriaujins mū
šiai.
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Rumunijos pasiūlymas
Pereitą savaitę Jungtinių Tautų Generalinės Asamb

lėjos sesijoje kalbėjo socialistinės Rumunijos preziden
tas Nicolai Ceausescu. Jis padarė pasiūlymą, kuris su
silauks viso pasaulio dėmesio. Jis pasiūlė, kad greičiau- 
sioje ateitye būtų likviduoti (paleisti) visi militariniai 
blokai, pirmoje vietoje, žinoma, kapitalistinių šalių 
NATO ir socialistinių šalių Varšuvos Pakto Sąjunga. 
Jis pabrėžė, kad militariniai blokai šiais laikais ne pade
da, bet kenkia pasaulinės taikos reikalams, tramdo tau
tų ir valstybių savarankiškumą.

Kaip žinia, Varšuvos Pakto Sąjunga gimė grynai 
apsigynimo reikalams, kai mūsų Jungtinėms Valstijoms 
vadovaujant buvo suorganizuotas militarinis agresyvus 
blokas, pavadintas North Atlantic Treaty Organization 
(NATO). Kiek mums žinoma, Varšuvos Pakto valsty
bės jau seniai remia nuomonę apie militarinių blokų pa
leidimą. Bet JAV ir kiti NATO nariai tam griežtai iki 
šiol priešinosi. Įdomu, ką to bloko vadai dabar atsakys 
į Rumunijos prezidento pasiūlymą? Šiuos žodžius ra
šant jokių atsiliepimų dar nesigirdi.

Majoras atsimoka gubernatoriui
Negalima kaltinti New Yorko valstijos gubernato

rių Nelson Rockefeller, kad jis yra smarkiai supykęs ant 
New Yorko miesto majoro John Lindsay., Mr. Rockefel
ler nori būti išrinktas šios didelės valstijos galva ketvir
tam terminui. Jis dabar sušilęs medžioja piliečių balsus. 
Jų gi daugiausia turime New Yorko mieste.

Bet štai atsistoja miesto majoras ir pasako, kad jis 
šiuose rinkimuose remia ne gubernatorių, bet jo opo
nentą Arthur Goldberg. Yra už ką įsižeisti ir užpykti. Juk 
jiedu abudu yra republikonai. Goldberg yra demokratų ir 
liberalų kandidatas. Ar “leistina” jį remti prieš savo par
tijos vadą?

O iš tikrųjų Mr. Lindsay tiktai atsimoka MrrRock- 
efeller. Pastarasis pamiršo, kad dar taip neseniai, kai 
buvo mūsų miesto majoro rinkimai ir Mr. Lindsay kan
didatavo antram terminui, Mr. Rockefeller parėmė ne 
jį, bet jo oponentą. Gal jis tą istoriją pamiršo, bet ne
galėjo pamiršti ir nepamiršo majoras.

Su New Yorko miesto populiaraus majoro užgynimu 
ir parama demokratų-liberalų kandidatui Arthur Gold
berg yra gera proga lapkričio 3 dieną rinkimus laimėti. 
Tiesa, Rockefeller turi daugumos šios, valstijos darbo 
unijų vadų ^užgynimą, bet tai dar nereiškia, kad eiliniai 
unijistai šimtu procentų seks savo vadus ir už jį balsuos.

Skaudus senų žmonių likimas
šioje šalyje veikia gan platus senelių ir slauginimo 

namų (“nursing homes”) tinklas. Jų yra net 241,000. Jų 
yra visose valstijose. Juose, aišku, gyvena šimtai tūks
tančių senų žmonių. Pasirodo, kad vien tik federalinė 
valdžia toms įstaigoms šelpti išleidžia apie du bilijonus 
dolerių per metus. Aišku, kad prie jų išlaikymo priside
da taip pat valstijų ir miestų valdžios.

.Bet šiomis dienomis dėl jų kilo skandalas. Pasiro
do, kad juose senų žmonių prižiūrėjimas ir užlaikymas 
yra baisiai apleisti. Daugelis tų namų yra privatiški, 
valdžių tik subsiduojami.’ Jie operuojami grynai pelno 
sumetimais. Jų savininkai iš valdžių gautas subsidijas 
susideda į kišenę, o senelius tiesiog badu marina... 
Pasirodo, kad valdžios nepasiunčia į juos inspektorių 
susipažinti su nelaimingų senų žmonių padėtimi.

Tie kaltinimai prieš senelių ir. slauginimo namus 
buvo iškelti spalio 20 dieną Washingtone Atstovų Buto 
nario David Pryor, demokrato iš Arkansas valstijos, 
sušauktoje konferencijoje. Liudininkai vienas po kito 
nupiešė pasibaisėtiną vaizdą.

Reikia tikėtis, kad šioje konferencijoje atidengti 
faktai paskatins federalinę, valstijų ir miestų valdžias 
atkreipti savo dėmesį į musų senų žmonių padėtį jų fi- 
nausuojamose bei šelpiamose įstaigose.

Padriki plaukai ant balto kūno.
Tyros akys — skęst išties gali, 
Ir jose švelniausia meilė tūno — 
Lyg žavus paukščiukas pabaly.

Purptels—ir išskries j aukštą mėlį 
Ir čirens skaidrįu skaidrių balsu.

Ir širdy bus taip šviesu šviesu.
Augustas Tam a liūną s

Kaunas, 1970 X 1

Kaip ir buvo tikėtasi, Chi- 
cagos menševikų “Naujie
nos” ir kunigų “Draugas” 
pasiskubino visomis keturio
mis ginti žmogžudžius Bra
žinskus. Tai, žinoma, nie
ko nauja: argi šitie laikraš
čiai negina ir negloboja tų 
nužmogėjusių lietuvių, ku
ri t Antrojo pasaulinio karo 
metu tarnavo Hitleriui ir 
padėjo hitlerininkams skers
ti Lietuvoje nekaltus žmo
nes? Nėra jokia paslaptis, 
kad ne vienas tų pabaisų 
yra tų ir kitų veiksnių laik
raščių kolektyvuose arba 
tiems laikraščiams bendra
darbiauja. Todėl Bražinskai 
jiems yrą labai arti širdies, 
ir jų baisų žygį teisinti ir 
ginti yra jiems natūralūs 
dalykas.

Tačiau žmogžudžių bičiu
liai iš “Naujienų” ir “Drau
go” nesusikalba dėl to, kaip 
tą jų žygį pateisinti ir išaiš
kinti. Antai, “Naujienų” re
daktoriams jie yra gryniau
si didvyriai be jokių abejo
nių. Tik pagalvokite: “Mo- 
derniškiausiais ginklais gin
kluoti sovietų imperijos pa
reigūnai, nepajėgė įveikti 
pasiryžusių lietuvių. Sovie
tų lėktuvą valdė sovietų 
kompartijos nariai, jį ap
tarnavo komjaunimo rinkti
nės moterys. Valdovų ran
kose buvo ir granatos, o lie
tuviai buvo ginkluoti tiktai 
stipriu pasiryžimu...” (“N.”, 
sp. 19 d., vedamasis “Pasi
ryžęs lietuvis yra pavojin
gas”).

Tai beit lietuviai, tai bent 
jų “pasiryžimas”!

Taip tai atsitiko, kad nu
šauta lėktuvo tarnautoja ir 
pašauti du lakūnai ir vienas 
keleivis! Tai reiškia, pagal 
“N.” kad “ginkluoti sovietų 
pareigūnai” patys į save 
šaudė! Jie nešaudė Bražins
kų. O jeigu ir šaudė, tai ar
ba juos nepakliudė. arba jų 
kulkos jų neįkando! Bražin
skai “buvo ginkluoti tiktai 
stipriu pasiryžimu”!

Kaip svietas svietu, dar 
niekas tokių stebuklų nebu
vo girdėjęs, nei matęs. Už 
ką “N.” laiko savo skaity
tojus? Tik paskutinis bep
rotis patikės tokiomis aiš
kiomis nesąmonėmis, tokiu 
begėdišku melu, tokiu kvai
lu žmogžudžių teisinimu.

Beje, o kaip su ta lėktuvo 
tarnautoja, kritusia nuo 
Bražinskų “stipraus pasiry
žimo”? Gal gi nors vieną 
ašarą “N.” redaktoriai turi 
dėl jos? Nebus tų baikų: ji 
jiems tiktai “žiopla ukrai
nietė”.

Skirtingiau ir daug gud
riau žmogžudžius Bražins
kus gina kunigų “Draugas”. 
Jo redaktoriai nieko nesako, 
kad “sovietų pareigūnai bu
vo ginkluoti moderniškiau- 
siais ginklais”, o pripažįs
ta, kad žmogžudžiai buvo 
ginkluoti net “septyniais pis- 

’toįįetąįs ir trimis granato
mis” (“D.”, sp. 16 d.) ir kad 
kai lėktuvo kapitonas, ga
vęs įsakymą skristi į Turki
ją, “pradėjo išdarinėti viso
kius triukus,” “jie,” tai yrą 
Bražinskai, “ėmė šaudyti”, 
ir “viena kulka pataikė pa
tarnautojai žemiaus širdies 
ir ji krito negyva”. Ir taipgi 
“sužeisti buvo kapitonas, 
radijo operątorius ir vienas 
keleiviu” (D.” Spalio 17 d.).

“Naujienoms” nuo žmog-

žudžių Bražinskų kritus 
patarnautoja “tiktai žiopla 
ukrainietė”, “Draugas” gi 
apgailestauja, “kad tame 
prasiveržime žuvo jauna uk
rainietė palydovė”. Skirtu
mas didokas. Marijonai pa
sirodo žmoniškesni už men
ševikus. ..

Nepadarykite klaidos. Ne
manykite, kad “Draugo” re
daktorius Bražinskus pas
merkia. Pripažinęs juos 
žmogžudžiais, tai yra, kad 
jie ėmė šaudyti į beginklius 
lėktuvo tarnautojus, kad 
nuo kulkos krito jauna uk
rainietė ir kad nuo jų kul
kų buvo sužeisti du lakūnai 
ir vienas keleivis, “Drau
gas” taip, kaip ir “Naujie
nos” šaukia žmogžudžius 
ginti ir gelbėti.

Čia lietuviai reakcininkai 
pasirodo “pionieriais” dar ir 
ta prasme, kad jie bus, kai
po srovė, su savo veikėjais 
ir laikraščiais, vieninteliai 
ir pirmutiniai atvirai užgir- 
ti lėktuvų grobimą. Jie svei
kina ir didvyriais vadina 
net tokius grobikus, kurie 
grobdami lėktuvus net nužu
do visiškai nekaltus žmones. 
Jokia, jokia kita Amerikoje 
grupė nėra to padarius. Iš
skyrus mažytę desperatiškų 
arabų grupę, kuri savo ko
voje vartoja lėktuvų grobi
mą, jokia kita žmonių gru
pė visame civilizuotame pa
saulyje dar nėra to padariu
si. “Draugo”, “Naujienų” ir 
kitų veiksnių laikraščių re
daktoriai tikrai turi už ką 
save sveikinti ir kuo di
džiuotis! Jie yra tikrai nusi
pelnę “garbingo” žmogžu
džių bičiulių titulo.

AIŠKIAI IR GRIEŽTAI
Kaip ir buvo tikėtasi, Ka

nados Komunistų Partija 
griežčiausiai pasmerkia nu
žudyto jus Quebeco darbo 
ministro Pierre LaPorte. 
Savo pareiškime partija 
tuos prancūzus separatis
tus, kurie šitą žmogžudystę 
papildė, vadina “desperatiš
kais anarchistais”. Su to
kiais elementais ir jų dar
bais revoliucinei partijai ne 
pakeliui.

Iš kitos pusės, kanadie
čių partija priešinga pas
kelbimui “karo stovio” ir 
panaudojimui LaPortės nu
žudymo pradėti šalyje re
presijas. Ji siūlo atšaukti 
karo metu išleistus įstaty
mus, pagal kuriuos įvestas 
“karo stovis” ir vedami ma
siniai areštai. Šimtai kana
diečių jau sugrūsta į kalėji
mus.

Libijos gėli požeminiai 
vandenys

Libijos Arabų Respub
likos pietry č i u o s e, Kuf ro 
druskožeminėje oazėje ras
tas požeminis gėlo vandens 
telkinys, prilygstąs Nilo 
nuotėkiui per 200 metų. Juo 
galima būtų kelis šimtus 
metų drėkinti 1 mln. akrų 
pasėlių. Manoma, kad van
deningasis sluoksnis nusi
driekęs šimtus kilometrų į 
gretimas respublikas. Jei
gu ši nuomonė pasitvirtins, 
Kufro atradimas įgaus ypač 
didelę reikšmę.

Milžiniški požeminių gėlų 
vandenų resursai atveria Li
bijai plačias perspektyvas 
drėkinamajai žemdirbystei 
vystyti, ypač šalies pieti
niuose rajonuose, sukurti 
čia didžiules agrarines - in
dustrines oazes.

Apie knygą 44Amžiais 
su ifimtine”

Iš laiškų *
Gerb. Redaktoriau!

Prašau man paaiškinti šį 
man nesuprantamą stebuk-^ 
lingą dalyką. V

“Laisvės” laidoje spalio 9 
d. rašoma, kad Egipto pre
zidento Nasserio laidotuvė
se dalyvavo 4 milijonai žmo
nių, arba kad laidotuvėse 
dalyvavo 18-os valstybių 
galvų.

Pasakykite, kur kitos kū
no dalys pasiliko, kad tik 
galvos laidotuvėse dalyva-

Greitu nkHyjt; Literatu row Draugijos nariai gaus 
knygą “Amalai# gimtine.” Tai labai svarbi knyga apie 
Rojų Miznrą, Apte ją Vilniaus “Tiesoje” rugsėjo 26 die
ną pasisako Klemai Bagaraiiskas straipsnyje “Apie bran
gų tautui).” čia 1A straipsnio ištrauka.

Kaip motina nopamirata ko nors didesnio, kilnesnio, 
savo vaiko atminimo, taip 
Tarybų Lietuva, visi jos 
darbo žmonos visuomet pri
simins ir minos Rojų Miza- 
rą. Partijos ir vyriausybes 
nutarimu R. Mizaros vardu 
pavadinta Merkines viduri
nė mokykla, viena gatve 
Druskininkuose, Alytaus ra
jono “Nemuno” kolūkyje 
naujai pastatyti kultūros 
namai. Gražioje Dzūkijoje, 
prie vingiuojančio kelio į 
Merkinę, Savilionių kaime, 
ant Juodžio kalno, po ku
rį kadaise bėgiojo Rojus ir 
kur dabar ilsisi jo palaikai, 
pastatytas gražus lauko ak- buržuazinių nacionalistų pra

simanymus ir šmeižtus, R. 
Mizara plačiai propagavo 
lietuviškosios išeivijos tarpe 
Tarybų šalies ir mūsų res
publikos laimėjimus, garsi
no Tarybų Lietuvos vardą 
plačiajame pasaulyje.

Gyvenime Rojus Mizara, 
pasakoja knygos autoriai, 
buvo paprastas, kuklus, nuo
širdus, geras oratorius ir 
pasakorius, visuomet mėgs
tąs bendrauti su žmonėmis, 
mokąs juos išklausyti ir tar
ti paguodos žodį. Jis dažnai 
yrėsi prieš gyvenimo srovę, 
išsižadėdamas daugelio as
meninių malonumų. “Dir
bame daug, šiemet atosto
gų, atrodo, negausiu, bet tai 
nieko...,” — rašė Rojus sa
vo laiške “Tiesai” paskuti
nę dieną prieš mirtį. O jam 
tuomet buvo 70 metų su vir
šum ...

Antanas Bimba, plačiai ži
nomas Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėjas, kalbė
damas prie Rojaus Mizaros 
karsto krematorijoje, sakė: 
“Pažadėkime jam, kad mes 
pastatysime jam visų gra
žiausią, visų aukščiausią ir 
visų brangiausią paminklą, 
tęsdami ir puoselėdami tuos 
prakilnius idėjinius dar
bus, kuriuos jis visą gyveni
mą dirbo...”

Šį paminklą savo darbais 
stato pažangioji užsienio 
lietuvių išeivija, kuriai ar
timos ir brangios R. Miza
ros propaguotos idėjos bei 
gyvenimo tikslai. O Rojaus 
gimtinėje ant Juodžio kalno 
j am pastatytas lietuvių liau
dies dėkingumo ir pagarbos 
paminklas visuomet primins 
mums jo taurią asmenybę ir 
visus tuos, kurie, gyvenda
mi toli nuo tėvynės, savo 
širdimi yra su ja susiję, 
trokšta jai geresnės ateities.

Artimiau pažinti Rojų Mi- 
zarą, neužmirštamą tam, 
kas su juo bendravo, mums 
padeda ir leidinys “Amžiais 
su gimtine.”

Mirtingumas 
ir šalti erai

Remdamasis lyginamosios 
statistikos tyrimų duomeni
mis apie šaltų orų ir mir
tingumo santykį, Stokholmo 
proftsorius dr. P. Holas pa
darė išvadą kad šalti orai 
pagyvenusiems žm onėm s 
gali būti pavojingi. 1935-60 
m. širdies - krapagyslių su
sirgimai ir infarktas daž
niau pasitaikydavo esant 
šaltiems orams. Šiuos tyri
mus atlikti paskatino tas 
faktas, kad šalčių metu pa
ūmėja stenokardija ir krū- šaltinį. Iš šių bakterijų ga
rinės angina sergančiųligo^ Įima išskirti geros kokybės 

trukdydavo, kad jis ieškotų simptonai. baltymus.

mens paminklas.
Statomas ir rašytinis Ro

jaus Mizaros paminklas. 
Greta jo kūrinių, išėjusių 
Tarybų Lieuvoje, bus pra
dėti leisti velionio rinktiniai 
raštai, o dabar vartome at
skirą leidinį “Amžiais su 
gimtine.”

Tai knyga apie Rojų Mi- 
zarą, apie jo darbus, jo gy
venimo kelią. Leidinyje su
rinkta medžiaga, kuri mums 
primena tas skaudžias die
nas, kai Amerikos lietuviai 
atsisveikino su rašytoju, kai 
lietuvių tauta iškilmingai 
lydėjo Rojaus Mizaros pa
laikus į amžino poilsio vie
tą, į gimtuosius Savilionis. 
Knygoje išspausdinti repor
tažai iš “Laisvės,” kurioje 
velionis dirbo daugiau kaip 
keturiasdešimt metų, ir iš 
Tarybų Lietuvos spaudos, 
pateikiamos tomis dienomis 
sakytos kalbos arba jų iš
traukos, spausdinami memo
rialiniai Rojaus Mizaros 
kovos draugų ir įžymių Lie- 
tuvos žmonių straipsniai. 
Leidinyje dalis vietos ski
riama ir R. Mizaros pasta
rųjų gyvenimo metų publi
cistikai, kuri pasakoja apie 
rašytojo ryšius su gimtuoju 
kraštu, su jo' žmonėmis.

Šviesti, lavinti žmones, 
skleisti jų tarpe pažangias 
mintis ir kilnias idėjas — 
tai buvo svarbiausias R. Mi
zaros gyvenimo tikslas. Jis 
parašė pažangiajai lietuvių 
spaudai nesuskaitomą dau
gybę straipsnių, redagavo 
laikraščius bei žurnalus, ra
šė knygas bei brošiūras, sa
kė kalbas, dirbo įvairiose 
organizacijose bei joms va
dovavo. Jis buvo ne tik ge
ras žurnalistas, bet ir gabus, 
beletristas. Visose R. Mi
zaros knygose, pastebi savo 
straipsnyje A. Venclova, 
daug tikėjimo ateitimi, daug 
optimizmo, kurį gimdė jame 
pirmiausia tikėjimas galu
tiniu darbo žmonių išsiva
davimu iš kapitalo jungo, 
teisingesniu ir gražesniu gy
venimu.,

Sukūręs apie dvi dešimtis 
grožinių veikalų, Rojus Mi
zara paliko didelį lobį visai 
pažangiajai lietuvių litera
tūrai, įrašė į jos išturi j ą 
savitą, svarų puslapį nusi
pelnė plačiai pasklidusią 
šlovę ir. garbingo Lietuvos 
TSR Liaudies rašytojo var
dą.

“Rašydamas troškau ir 
trokštu, — sakė jis, — kad 
mano knygos padėtų skaity
tojui tapti save gerbiančiu 
žmogumi, kovotoju, kad jis 
atmestų tai, kas sena, kas 
ligi šiol jį pančiodavo) jam

Man rūpėjo ir teberūpi, kad 
mano skaitytojas įsisavintų 
marksistinius - lenininius 
mokslo principus, kad atsi
sakytų būti dolerio vergu, 
kad nelenktų galvos prieš vo? 
savo klasinį priešą.” Tokia 
buvo šio žmogaus, komunis
to, ] 
lios kovotojo pozicija.

Rojus — didis internacio
nalistas, kurio širdžiai buvo 
artimi v‘ ų dorų pasaulio 
žmonių reikalai, lūkesčiai ir 
svajos. Kartu jis—aistrin
gas patriotas, Aštria žurna
listine plunksna pliekdamas

A. Mason
Redakcijos pastaba: ži-

1 J • • • • va’Įniose iš Egipto buvo sako-
ma, kad prezidento laidotu
vėse dalyvavo keturi milijo
nai egiptiečių. “Laisvė” ne
išgalvojo.

Anglų kalboje yra sako
ma “the head of state,” “the 
head of corporation,” “heads 
of states met,” “heads of 
organizations met” ir t. t. 
Nėra didelis nusidėjimas ir 
lietuviškai sakyti “valstybės*^ 
galva,” “valstybės galvos,” 
t. y. vadai. *

Ar galėsime išsimokėt?
Kiek kainuos Amerikai 

ištraukimas kareivių iš To
limųjų Rytų?

Pietinis Vietnamas nori 
$4,500,000,000 į metus ir 
militarinės ir ekonominės 
pagalbos per sekančius 5-kis 
metus.

Pietinė Korėja nori 3 bi
lijonų dolerių dėl militari
nės modernizacijos ir nevi
siško ištraukimo iš jos te
ritorijos Amerikos kareivių 
iki 1975 m.

Thailandas, kuris jau tu
ri šešias milžiniškas oro 
stotis (kainuojančias $750 
milijonų dol.), nori 50 mili
jonų dol. metams.

Kambodija, gaunanti ^13 
milionų dol. ir militarinę 
pagalbą iš mūsų ir tikisi 
gauti kitatiek išvengimui 
komunistų laimėjimo.

Taivanas nori milijonų 
dolerių orlaiviams, tan
kams, komunikacijos įren
gimams, savieiginės artile
rijos ir submarinų.

Išpirkimo kaina Amerikos 
kareivių iš Seoul į Saigoną 
bus milžiniška. Bet Nixono 
doktrina šaukia to: mai- 
nyt Amerikos pinigus ant 
Amerikos žmonių galios. 
Bando viską suėst ant mi- 
litarinio stalo. J. N.

Mėnulio pavyzdžiai 
nuodingi

Mokslininkai, tyrinėję Mė
nulio grunto pavyzdžius, 
kuriuos atvežė “Apolo-11” 
ir “Apolo-12” kosmonautai- 
vienbalsiai teigia, kad juose' 
nėra jokių gyvybės požy
mių. Tačiau kai kurie atvež
ti iš Mėnulio gręžinių pa
vyzdžiai parodė toksinį po
veikį bakterijoms, o tai pri
vertė imtis griežčiausių ka
rantino ir apsaugos priemo
nių.

Ocean Hill mokyklų mo
kytojai dar tebestreikuoja. 
Jie reikalauja mokyklų 
administracijos reikalingų 
mokslui reformų.

Bakterijos — maistas
Žmonijos didėjimas ir ko

smonautikos problemos ver
čia ieškoti naujų maisto rū- « 
šių. Kalifornijos Mytybos 
institute buvo tyrinėjama 
ar galima bakterijos Hyčč 
rogenomonas eutropha kul
tūras panaudoti kaip maisto*
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Ilgiausias kelias pasaulyje
Viską žino, viską mato 

Kirmėlės keliai. . .
J. Tysliava 

t
1974 m. Amerikos žemę 

perkirs naujas asfaltuotas 
kelias. Tai bus 2,900 mylių 
(6 mylios lygios 10 kilomet
rų) autostrada Nr. 80. Ji 
bus po 3 juostas į abi puses, 
atskirta plačiu tarpu vidu
ryje kelio. Jokia mašina 
skersai kelio negalės prava
žiuoti. Skersuojantys keliai 
bus pravesti viršum arba 
apačia jo. Apie 2,300 mylių 
kelio jau baigta. .Kelias eis 
nuo New Yorko, iki San 
Francisco. Jis perkirs 11 
valstijų: New York, Penn
sylvania, Ohio, Indiana, Illi
nois, Iowa, Nebraska, Wyo
ming, Utah, Nevada ir Cali
fornia.
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ITi II TC GAVIMUI “LAISVEI” 
y 2Y J U M NAUJV SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Nauiai Užsisakantiems ‘Laisvę’
Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 

brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

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

kuodaugiausia naujų skaitytojų

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei” tinkamo biudžeto 
1971 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

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

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma pusė keliones lėšų j Lietuvą; 2-ra $50; 3-čia 
$40; 4-ta $35; 5-ta $30; 6-ta $25. 7-ta laikrodėlis iš 
Lietuvos; 8-ta laikrodėlis iš Lietuvos (bus du laikro
dėliai) ; 9-ta $20. 10-ta $15; 11-ta $12; 12-ta biblioteka 

iš Lietuvos; 13-ta $10; 14-ta $5.
Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 

vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$15,000 FONDAS BIUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1971 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1970. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

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

Visais vajaus reikalais rašykite:

$5.50

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

Ši autostrada, pradėta 
statyti 1938 m., atsieis apie 
70 bilijonų (milijardų) dole
rių (milijardas — 1,000 mi
lijonų), 90% tos sumos pa
dengs centrinė (federalinė) 
valdžia. Likusius 10% su
mokės atskiros valstijos, 
kurias autostrada siekia.

Kelias Nr. 80 eina tiesiai 
j vakarus, tik truputį palin
kęs į pietus.

Manoma, jog šis kelias 
turės stiprios įtakos Ameri
kos ekonomikai. Apskaito
ma, jog JAV-se yra apie 
105 milijonai automašinų. 
Dalis tos lavinos naudosis 
šiuo keliu. Reikės šimtus 
tūkstančių mašinų (lengvų
jų, autobusų, sunkvežimių, 
treilerių, etc.) aptarnauti, 
turėti kuro bei tepalo atsar
gų, mechanikų bei aptar

nautojų. Juk mašinos nere
tai genda. Reikės keliaunin
kus pamaitinti, apnakvinti, 
juk čia bus kelių dienų ke
lionė. Prie sustojimo centrų 
bus hoteliai, moteliai, kem
pingai, valgyklos, restora
nai, užkandinės, dramos bei 
kino teatrai, koncertų bei 
šokių salės, žaidimo-lošimo 
(“gambling”) vietos, kar- 
čiamos, kekšynai ir kitos 
pasilinksminimo vietos. Juk 
ne kiekvienas norės kelias 
dienas be pertraukos va
žiuoti po 70 mylių j valan
dą. Daugelis norės atsikvėp
ti, pasilinksminti, kelionę 
paįvairinti, o kai kas ir už
sidirbti.

Susisiekimui pagerė j u s, 
arti kelio bus statomi nau
ji fabrikai, naujos prekybos 
įmonės, supermarketai, gy
venvietės - namai, garažai, 
ofisai ir kt. Manoma, jog šis 
kelias duos daugeliui tūks
tančių žmonių darbo. Kai 
kurie spekuliantai jau da
bar numato pieno šaltinius. 
Kur seniau žemės akras 
kainavo mažiau $1,000, da
bar jis vertas $15,000.

Aišku, ne visiems šis ke
lias išeis į naudą; daugelis 
turės ir nuostolių. Pav., 
smulkus prekybininkas ar 
pramonininkas kai kur nu
stos “biznio,” kai netoliese 
atidarys duris supermarke
tas ar didesnė įmonė. Kai 
kuriems ūkinankams auto
strada perkirs žemę, kai iš 
vienos pusės reikės eiti ke
lias mylias iki skerskelio, 
norint pasiekti kitą lauko 
pusę ir pan.

Šis kelias sujungs (kitų— 
skersinių — kelių pagalba) 
apie 90% Amerikos mies
tų, turinčių po 50,000 ar 
daugiau gyventojų. Važiuo
tojams, aišku, reikės už tą 
malonumą, sulyg nuvažiuo
to tolio, užsimokėti.

Važiuotės inžinieriai ap
skaičiuoja, jog pernai 90 mi
lijonų Amerikos automobi
lių nuvažiavo apie 1.1 trili
jono mylių (trilijonas — 1,- 
000 milijardų, milijardas — 
1,000 milijonų. Tai truputį 
daugiau, negu 11,000 kartų 
distancija į saulę (saulė nuo 
žemės yra 93 milijonai my- 
litį).

Kelionės automašinomis— 
lengvomis ir autobusais — 
Amerikoje labai paplitę. O 
geležinkeliai neišsiv erčia, 
bankrutuoja; centrinė val
džia turi juos visokiais bū
dais subsiduoti. Automobi
liai, daugiausia sunkveži- 
miai-treileriai, atėmė iš ge
ležinkelių “biznį”: vieniems 
pelnas, kitiems bankrotas. 
Teisingai liaudies patarlė 
sako: katei “žertas” — pe
lei smertis!.

A. Petriką

Montello, Mass.
LLD 6 kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio 1 dieną, 
sekmadienį, Liet. Taut. Na
me, 8 Vine St. Prasidės 2 
vai. Prašome visus narius 
dalyvauti. Turime labai 
svarbių reikalų, kaip tai 
“Laisvės” ir “Vilnies” va
jai. Gal galėsime surengti 
kokį draugišką parengimą, 
galėsite atsinaujinti “Lais
vę” ir “Vilnį.” Prašau vi
sų savo draugų ir draugių 
padėti mums šiame vajuje 
atnaujinti senas prenume- 
ras ir gauti naujų skaity
tojų.

G. Shimaitis

Ottawa. — Kanada ir Ta
rybų Sąjunga pasirašė žve-r 
jybos sutartį, kuri bus galu
tinai užgirta Maskvoje.

Haverhill, Mass. Brockton, Mass. HELP WANTED--KALE-FEMALE
“Laisvės” vajus jau eina 

pirmyn. Šiais metais Ha
verhill ir Lawrence dirbs 
bendrai. Haverhillio vaji- 
ninkė yra M., (Kazlauskie
nė) Sametis, o Lawrence A. 
Shupetrienė ir S. Penkaus- 
kienė. Labai gerai, kad su
sitarė bendrai dirbti, pa
sekmės bus daug geresnės.

Lawrence spalio 11 d. at
sibuvo pietūs. Dalyvavo ne
mažai ir iš Haverhillio. 
Tai pradžia “Laisvės” va
jaus. Būtų labai gerai, jei 
visi “Laisvės” skaitytojai 
ir pritarėjai prie to darbo 
kiek galėdami prisidėtų, pa
kalbintų savo kaimynus, kad 

užsirašytų “Laisvę”. Jeigu 
visi padirbėsime, tai bus 
lengvas ir sėk m i n g a s 
darbas. Nereikia pa
likti tiktai vajininkams. Ko 
didesnė talka, to bus ge
riau.

Mary Sametis (Kazlaus
kienė) lankėsi Tarybų Lie
tuvoje, išbuvo 10 dienų. 
Sakė, viskas būtų buvę ge
rai, tiktai pasitaikė susirg
ti, tai buvo daug nesmagu
mo. O William Sametis sa
kė, kad ne viskas jam Lie
tuvoje patiko; sakė, kad 
vyrai ir moterys dirba tą 
patį darbą, bet moterys 
dirba, o vyrai sustoję šne
kučiuojasi. Matyt, kad Vin
cas moterims užjaučia. Tą 
tai reikėtų taisyti... Mažai 
teko su juo pasikalbėti...

Mary kaip visuomet, kai 
kur važiuoja, tai vis nori, 
kad būtų pilna mašina 
žmonių. Taip ir dabar 
nuvežė pilną mašiną žmo
nių į Lawrence ant pietų. 
Jiems už tai labai ačiū.

• “ • •
Ilsė Bimbiejiė parašo ang

lų kalba “Laisvėn” labai 
gerai. Aš jos raštus vi
suomet skaitau. Gera ra
šytoja. “Laisvės” Nr. 74 
atspausdintas jos aprašy
mas apie lietuvių kapines 
Haverhill. Čia, matyti, ka
žin kas davė jai neteisin
gas informacijas apie ka
pines. Pasakyta, kad laido
jami tiktai progresyviai lie
tuviai. Tas tai netiesa. 
Čia yra palaidoti keli ru
sų tautybės žmonės ir gali 
laidotis kas nori ir kaip no
ri. Pasipirk žemės sklypą 
(lotą) ir laidokis su kuni
go patarnavimu arba be 
kunigo ir bažnyčios. Čia 
palaidoti ir Lawrence, Bos
tono ir iš kitų/miestų žmo
nės, ir laidoja kaip kam 
patinka. Žinoma, daugiau
sia laidojama laisvai — be 
bažnyčios ir be kunigo pa
tarnavimo.

Lietuviai turėjo su kuni
gais nesusipratimą, todėl 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
klubas nupirko apie 30 ak
rų žemės ir paskyrė kelis 
akrus dėl kapinių, ir inkor
poravo The Haverhill Lith
uanian Cemetery Corp., 
Inc., Nov. 28, 1921.

Buvo atidaryta su cere
monijomis. Buvo miesto 
valdininkai ir pasakė kal
bas, o lietuviškai kalbėjo 
Ambrozaitis iš South Bosto
no. Dalyvavo daug žmonių.

Bet kadangi kunigų nie
kas nekvietė ir kunigo ne
buvo, tai kapinės nešven
tintos, ir todėl kunigai ant 
kapinių nėjo per daug me
tų. Kurie laidojo per baž
nyčią, tai kunigas pasimel
dė bažnyčioje, palydėjo nu
mirėlį ligi durų, o toliau nė
jo-

Bet kunigai apsižiūrėjo, 
kad jie praranda daug pi
nigų, kai nevažiuoja porą 
mylių į kapines ir negauna 

kelių dolerių. Todėl nusi
lenkė prieš dolerį ir dabar 
jau kas laidoja per bažny
čią, tai kunigas atvaižuoja 
ant kapinių.

O čia palaidoti visi ra
miai guli ir tarpe jų nėra 
nei jokio nesusipratimo.

A. Navickas

Chester, Pa.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6 apskrities konferen
cija, įvykusi spalio 18 d., 
buvo gera. Visi delegatai 
rimtai pakalbėjo “Laisvės” 
vajaus reikale. Nutarta vi
siems vieningai dirbti va
juje.

Vakarienė po konferenci
jos buvo smagi. Gaspadi- 
nės, jaujos šeimininkės, 
gardžiai pavaišino svečius 
ir delegatus. Tai buvo Lil
lian Kardingley ir Hirin 
Lipčienė.

Vakarienėje buvo viešnia 
iš Lietuvos Koste Zabulio- 
nienė. Taipgi dalyvavo 
studentas iš Washington©, 
kuris pasveikino visus ir pa
linkėjo geros sveikatos, ge
ros sėkmės.

Aukų gauta per vakarie
nę: Ant. Lipčius $2.50; Lie
tuvaitė $2; S. Lipčius $2, 
Jenny Stanys $1.50; smul
kiais $1.52. Vėliau bus pra
nešta kiek liko pelno ir de
legatų aukos.

Dėkojame visiems už do
vanas, baltimoriečiams, phi- 
ladelphiečiams ir kitiems.

A. Lipčius.

Montello. Mass.
Spalio 16 d. “Laisvėje” 

buvo rašyta, kad Mass, ap
skričių piknikas po stogu, 
kuris įvyko spalio 11 d., ge
rai pavyko. Pikniką suren
gė Moterų Apšvietos klubas 
ir LLD 6 kp. Rengimo ko- 
misijon įėjo A. Markevičie
nė,. F. Markevičius. M. Gu- 
tauskienė ir G. Shimaitis. 
Tų, kurie dirbo piknike, 
vardai bus minėti kuopos 
susirinkime lapkričio 1 d., 
Liet. Taut. Name, 2 vai. po 
pietų.

Piknike prisidėjo pini
gais : Cambridge, Mass., Mo
terų klubas $10; K. Kalvelie- 
nė $10; po $5—Frank Kau- 
laiks, sena gaspadinė, J. A. 
Skirmont, A. Kukaitienė, H. 
Tamašauskienė.

Maisto aukojo: K. Kal- 
velienė, A. Vaitekūnienė, T. 
Kaminskienė, E. Steponaus- 
kienė, L. Šmitienė, R. Wal- 
lan, Betty Petrick, 7 nor- 
woodieciai. M. Trakimavi- 
čienė, Rakutienė, A. Petru- 
kaitienė. So. Boston Mote
rų klubo aukas pardavinė
jo Žukauskienė, A. Belike- 
vičienė, A. Petrukaitienė ir 
O. Klimienė.

George Shimaitis

Paryžius. — Prancūzijos 
Generalinė Darbo Konfede
racija pasiuntė protestą Is
panijos valdžiai prieš teisi
mą 16 Basque patariotų, ko
vojusių prieš Franko dikta
tūrą.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Anastazija Žilinskiene
Spalio 28 d., sukaks 10 metų kai mirė mūsų 

mylima motina. Prisimename su liūdesiu.
, Aldona Anderson, duktė

■ • i • I -i ■ i•. / t '

ir jos šeima
Vytautas Žilinskas, sūnus

ir jo šeima
Lagrangeville, N, Y. J

Liūdnas prisiminimas
Thomas Miškinis mirė 1944 

m. lapkričio 3 dieną. Tai 
jau bus 26 metai. Jo duktė 
Adelina Murphy, kuri gyve
na Virginijoje, ir jo buvusi 
žmona Florence Sass, kuri 
gyvena Brocktone, savo my
limąjį prisimena tokiais žo
džiais:

Jau bus 26 metai kaip mi
rė mūsų brangus vyras ir 
tėvas.

Mudvi negalime pamiršti 
jo lig šios dienos. Gailestis 
tebespaudžia mūsų širdis. 
Ilsėkis, mūsų brangusis.

Įvairumai
Sudeginti—-knygas

Dar senovės Kinijoje bu
vo sudegintos garsaus kinų 
filosofo Konfucijaus kny
gos, kuriose, tarp kitko, bu
vo minčių, pavojingų vienin
gos centralizuotos valstybės 
egzistavimui. Pusiau istori
nio pobūdžio legendose ap- 

. rašoma, kaip valdovas Ši 
Huandi įsakė gyvus palai
doti 460 mokslininkų, kurie 
paslėpė knygas ir pasmerkė 
karalių. Savo ministro pa
tariamas, Ši Huandi įsakė 
sudeginti visas istorines 
kronikas ir klasikines kny
gas, išskyrus nedaugelį. O 
tuos, kurie slėpė savo maiš
tingus veikalus, buvo įsaky
ta įspauduoti ir nusiųsti 
prie Didžiosios sienos sta
tybos...

Japonija kapitalistinio 
pasaulio rinkoje

JAV mokslininkai, ištyrę 
Japonijos mokslinio tyrimo 
ir eksperimentinių konstra
vimo darbų apimtį, pažymi, 
kad nuo 1955 m. iki 1965 m. 
Japonijos chemijos, elektro
technikos, mašinų statybos, 
prietaisų ir transporto ga
mybos pramonė padidėjo 
vidutiniškai 22.5%. Per tą 
patį laikotarpį JAV pramo
nė padidėjo 3.9%, Anglijos 
— 4.1%, Prancūzijos—6.8.% 
ir VFR — 8.4%.

Bulvės ir chromas 
I

Bulvės labai plačiai pap
litusios. Jos duoda neblogą 
derlių ir menkesnėse žemė
se. Prancūzų mokslininkai 
nustatė, kad, pridėjus į pap
ras t as trąšas (sakysime, 
mėšlą) chromo, bulvių der
lius gerokai padidėja. 20 
gramų chromo pakelia bul
vių derlių iš hektaro iki 45 
t. Rekordinis bulvių derlius 
būna tada, kai dirvos hekta
re esti 40 g. chromo. Iš kon
trolinių laukų šiuo atveju 
buvo prikasama net 40% 
bulvių daugiau.

Įdomu tai, kad didesnis 
chromo kiekis jau duoda 
atvirkščius rezultatus.

Tokijas. — Japonijos šim
tai tūkstančių darbininkų 
streikuoja, reikalaudami at
šaukti įstatymą, kuris drau
džia valdiškiems tarnauto- 
jamsstreikuoti. _____

MECHANIC

Must be familiar with pipe fitting, 
welding and general maintenance 
work. Shift work. Good starting 
salary plus all benefits. Apply:

BIRD AND SON, INC.
Amboy Ave., Perth Amboy, N. J. 

An Equal Opportunity Employer.
(76-85)

INDEXER-TECH NIC A L . Bi
lingual, requires knowledge of Sla
vic and English languages for scien
tific and technical literature on Ae
ronautics and Space Research. 
Strong background in sciences or 
engineering required. Miss Sarkisian, 
TN 7-8300. An Equal Opportunity 
Employer. (80-82)

WANTED AT ONCE.
SHIP FITTERS.

Marine experience only. Apply: 
TUG & BARGE DRY DOCK, INC.

Pier 19, Jersey City.
201-333-1433.

(77-83)

PACKER. To pack packages for 
mailing as well as for motor deli
very. Full company benefits. Call 
Mr. Fincke at S. S. WHITE CO. 
233-9300. Mountainside, N. J.

(79-81)

MOLDER. Must be experienced 
with loose pattern for bronze and 
aluminum. Steady work, top wages. 
All benefits. FEDERAL BRONZE 
PRODUCTS, INC. 9 Backus Street, 
Newark, N. J. (foot of Chestnut 
Street). 201-622-4930. (79-85)

So. Boston, Mass.
Pereitame LLD susirinki

me nariai nutarė suruošti 
pietus spaudos naudai. Pie
tūs įvyks lapkričio 15 die
ną, 818 Broadway, 1 vai.

Komisija kviečia bosto
niečius ir apylinkes lietu
vius atsilankyti. Pietūs bus 
labai geri.

Brockton, Mass.
Spalio 14 dieną gavau te

lefonu pašaukimą nuo Al
fonso Gilson, kad mirė 
Frank Kaulakis spalio 18 d. 
Jis gyveno pas sūnų Minne
sota valstijoje.

O aš nuo velionio buvau 
gavęs du laiškus. Viename 
laiške rašė, kad spalio 10 d. 
darys jam operaciją ant 
antros akies. Kitame rašė, 
kad matęs “Vilnyje,” jog 
mes rengiame pikniką po 
stogu ir, prisiuntė $5 au
kų. Sakė, kad lapkričio mė
nesį parvažiuos gyventi į 
Montello. Bet vietoje to, 
jo karstas buvo parvežtas į 
Marlboro kapines, ten, kur 
palaidota jo pirmoji žmona 
Amilija Kaulakienė.

Velionis Kaulakis buvo 
laisvų pažiūrų, skaitė “Lais
vę” ir “Vilnį,” priklausė 
prie LLD 6 kuoops.

Jo gyvenimas Amerikoje 
prasidėjo Lewiston, Me., 
paskui Hudson, Mass., po to 
Marlboro, Mass. Paskui su 
antrąja žmona Elzbieta per
sikraustė į Montello. Po kiek 
laiko žmona mirė, tai jis su
situokė su Liudvise Geluse- 
vičiene. Po kiek laiko ir ji 
mirė.

Velionis paliko du sūnus— 
Frank ir Arnold, keletą po
sūnių ir draugų ir Marijo
ną Kanivolierię, pas kurią 
turėjo kambarį ir ilgai gy
veno.

Lietuvoje paėjo iš Anykš
čių miestelio. 1968 metais 
buvo išrašęs “Laisvę” į Lie
tuvą A. Kaulakiui.

I George Shimaitis
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Iš šventes sugrįžus
ŠIAULIAI. — Tūkstantis 

astuoni šimtai šiauliečiu, da- 
lyvavusių jubiliejinėje dai
nų šventėje Vilniuje, sugrį
žo prie staklių, konvejerių; 
nemaža dalis išvyko atosto
gų. Malonu, kad miesto kul
tūros skyrius, įmonių prof
sąjungų komitetai pasirūpi
no, jog po įtemptų saviveik
linio darbo metu meniniu 
kolektyvų vadovai, saviveik
lininkai įdomiai pailsėtų. 
Grupė meninių vadovų po 
kelių dienų išvyksta į Bul
gariją, kiti vadovai, savi
veiklininkai pabuvos Už
karpatėje, Kaukaze, gra
žiuose respublikos kuror
tuose.

O saviveikliniai metai iš 
tikrųjų buvo labai įtempti. 
Džiugu, kad jie buvo ir dos
nūs. Tiek miesto, tiek res
publikinėje jubiliejinėje Dai
nų šventėse dainavo 20 cho
rų (16 suaugusių, 4 moks
leivių), grojo 5 pučiamųjų 
orkestrai, 4 kaimo kapelos, 
šoko 8 šokių kolektyvai 
(miesto šventėje pastarųjų 
dalyvavo žymiai daugiau).

Gausia delegacija, sėkmin
gu pasirodymu respubliki
nės dainų šventės varžybo
se šiauliečiai neapvylė gim
tojo miesto.

“Dainuoja visa Lietuva,”- 
šie žodžiai šventės dienomis 
(ir ne tik šventės) tapo de
vizu. Vingio estradoje,

“The People, Yes!”
It’s over — the biggest 

party the City has ever 
thrown and where every
body was invited. 40 of the 
ethnic groups and nationali
ties that help to make New 
York the exciting city 
brought their talents and 
their fascinating traditions 
to delight people of New 
York and visitors.

There were colorful na
tive costumes, demonstra
tions of native skills, exhib
its of native crafts, even 
food specialties from each 
nationality group.

There was entertainment, 
great entertainment. It is 
impossible to name all of the 
participants. All together 
there were over 90 indivi
dual and group entertain
ers.

New York Aido Choras

Kalnų parke, “Žalgirio” sta
diono vejoje dainavo, grojo, 
šoko apie 30 tūkstančių 
šventės dalyvių. O dainavo 
ir šoko ne tik šventės daly
viai... Ansamblių pasiro
dymo vakarą visą dieną lijo 
lietus. Buvo neramu; an
sambliečiai susirinks, o kaip 
žiūrovai? Pasirodo, būkšta- 
vimai buvo b e r e i k a 1 i n - 
gi: sako, kad K a 1 n ų 
parkas tiek žmonių dar 
nebuvo regėjęs. Pasibaigus 
numatytai programai, 
tūkstančiai žiūrovų su 
ansambliečiais iki vėlumos 
šoko, dainavo. Dargana bu
vo bejėgė prieš nepakarto
jamą masių entuziazmą.

Po trijų valandų eisenos, 
lyjant lietui, dainavo cho
ristai. Ir čia nugalėjo dai
na. Buvusiems Vingyje 
tūkstančiams žiūrovų ilgam 
įsiminė labai gražiai nu
skambėjusios “Augau aš pas 
tėvelį,” “Padangėj mūsų 
šiandien šventė,” “Raudo
nasis gvazdikas” ir kitos 
dainos. O kai vyrai užtrau
kė “Ant kalno mūrai,” atė
jo J. Gaižausko vadovauja
ma kaimo kapela, atrodo, ir 
lietus pritilo...

Pirmą kartą šokių dieno
je dalyvavo tiek daug ko
lektyvų: liaudies šokių — 
124, pagyvenusių žmonių — 
85, pramoginių — 25, vai
kų — 41. Kai trečioje daly
je užgrojo jungtinis (79 ko
lektyvų) pučiamųjų orkest
ras, žiūrovų tribūnos griau
dėjo nuo plojimų. Šitiek 
muzikantų stadionas regėjo 
irgi pirmą kartą.

Dainavo visa Lietuva... 
Dešimtys tūkstančių daina
vo, šoko, grojo. Tūkstan
čiai rūpinosi Vilniaus sve
čių apgyvendinimu, maitini
mu, transportu, eismo sau
gumu ir dešimtimis kitų že
mišku reikalu. Dar dešim
čių tūkstančių rankos spar
čiai dirbo prie staklių ar 
laukuose, kad būtų padary
ta ir už save, ir už išvy
kusį į šventę darbo draugą. 
Juk išvykusieji dainavo ir 
šoko ne tik savo malonu
mui ...

Ir jei anksčiau kartais kai 
kurie ūkių; vadovai dar su
abejodavo, ar reikalinga to-

šventėje, tokios abejonės iš
sisklaidė.

Gerai suprantame pirmą
ją žmogaus pareigą — dar
bą. Bet vis giliau supran
tame, kad žmogaus visapu
siškam subrendimui menas 
užima ne paskutinę vietą. 
Todėl visiškai natūralu, kad, 
grįžę iš šventės saviveikli
ninkai, jų vadovai jau da
bar svarsto, kaip dirbsim 
naujame sezone. Verpstie- 
tės pasiryžusios lygiuotis į 
“Pavasarį,” prekybininkai- 
į “Varsą,” “Vairo” daini
ninkai, pasimokę iš praėju
sių metų klaidų, mano nuo 
pat rudens rimtai kibti į 
darbą. O jaunimo choro 
dainininkai net pirmąją re
peticiją paskyrė. Žada ne
snausti ir kiti chorai, pu
čiamųjų kolektyvai, kapelos. 
Galvojama apie vyrų chorą 
mieste. Daug neišnaudotų 
rezervų turi mūsų miesto 
šokėjai, jų vadovai. Šiais me
tais jų rezultatais mes ma
žiausiai džiaugėmės. O juk 
Šiaulių choreografai gerai 
žinomi respublikoje. Nema
žai dėmesio pareikalaus Jo
varo ansamblio choro atgai
vinimas.

Tegul ir ne viskas klos
tysis, kaip norėtųsi, tegul 
šiandien kitiems miešti ko
lektyvams iki “Varsos” ar 
“Pavasario” toloka, tegu 
jaunimo choro rezultatai 
kuklūs, svarbu tas didžiulis, 
išaugęs, tapęs būtinybe no
ras dainuoti, groti, šokti. 
Svarbiausia, jei patys savi
veiklininkai dirbs atkakliai 
(geras pavyzdys “Varsa,” 
dainuojanti 17 metų), mūsų 
miesto kultūrinio darbo tra
dicijos ir toliau tvirtės.

Liucija Maselskytė
I . . ______

Cardenas iškilmingai 
palaidotas

Meksikos Miestas. — Bu
vęs Meksikos prezide n t a s 
gen. Cardenas, šiomis die
nomis miręs, iškilmingai pa
laidotas. Laidotuvėms va
dovavo pats prezidentas 
Ordaz. Buvo paskelbta 
meksikiečiams liūdesio die
na.

Cardenas buvo pažangus 
visuomenės veikėjas, impe
rializmo priešas, kovotojas 
prieš karą, rasizmą ir tt.

Pakalbinkite savo kaimynus

Visokios Žinios
Atėnai. — Graikijos fašis

tinė valdžia paskelbė “lais
vus rinkimus” tarp lapkri
čio 29 d. ir gruodžio 6 d. 
Rinkimuose galės dalyvauti 
tiktai 10,000 žmonių iš 9 mi
lijonų gyventojų. Galės bal
suoti miestų majorai ir ki
tokį valdininkai.

Toronto. — Kanados Ko
munistų Partija pasmerkė 
kidnaperius už nužudymą 
ministro LaPorte, taipgi 
kartu reikalauja atšaukti 
apgulos stovio įstatymą.

Jeruzalis.- -Izraelio užsie
nio reikalų ministras Eba- 
nas pareiškė spaudos kon
ferencijai, kad Izraelis gali 
tikrai laimėti pergalę, jeigu 
tektų kariauti su arabais. 
Todėl Izraelis ir nepaiso 
taikos derybų.

Washingtonas. — Prezid. 
N i x o n a s turėjo pustre
čios valandos pasitarimą su 
TSRS užsienio reikalu mi
nistru Gromyko. Sako, pa
sitarimas buvęs labai nau
dingas.

Tokijas. — Japonijos uni
jos paskelbė streiką prieš 
karą spalio 21 d. Dalyvavo 
streike daugiau kaip milijo
nas darbininkų.

Rawalpindis. — Vakarų 
Pakistane streiku o j an č i u s 
tekstiliečius policija puolė. 
Areštavo 9 streiko vadovus.

Windsor. •—» Kanados dar
bo unijos ragina valdžią at
šaukti apgulos stovio įsta
tymą, atsteigti civilines tei
ses, kurios da|)ar yra suvar
žytos.

Houston, Texas. — Epis- 
kopalų vyskupų suvažiavi
mas 86 balsais prieš 37 priė
mė rezoliuciją, raginančią 
sulaikyti bombard avimus 
Indokinijoje ir ištraukti pa
ramą Pietų Vietnamo val
džiai, kuri laikosi “nedemo
kratiniu pagrindu.”

Roma. — Popiežius Pau
lius pasmerkė Brazilijos 
policijos barbariškus perse
kiojimus ir kankinimus po
litinių kalinių, taipgi Bra
zilijoje siaučiantį terorą.

was invited to participate 
but to our regret had to 
turn down the invitation 
because of time element.

“The People, Yes!” was a 
wonderful idea and it should 
have lasted much longer 
than only 8 days (Sunday, 
Oct 11 to Sunday Oct. 18).

Let us hope that another 
event like this will take 
place in the near future to 
help the people come to
gether and get to know 
each other.

TRICK OR TREAT
Halloween day this year 

has been declared United 
Nations day to help the 
needy children all over the 
world. Groups of school 
children and children from 
other organizations who 
wish to go out for United 
Nations are being provided 
with special boxes and 
identification to collect mo
ney for children made ho
meless mostly by wars.

So when those children 
come to your door for “Trick 
or Treat!” be kind to them. 
They are good children.

Ilse

kia Šventė, tai matyt, dabar | ir pažįstamus užsirašyti “Lais- 
tiems, kas matė, dalyvavo vę.” Jie jums bus dėkingi

Freetown. — Sierra Leone 
valdžia išvarė JAV ambasa
dos antrąjį sekretorių Col
by, prisidėjusį prie imperia
listinio suokalbio nuversti 
valdžią.

Baltimore, Md. — Senat. 
Tydings pareiškė, kad atėjo 
laikas visiems planingai nu
spręsti dėl gimdymo kontro
lės. Jeigu gyventojų skai
čiaus augimas nebus sulai
kytas, tai ateityje visiems 
teks badauti.

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos mieste Russelheime 
General Motors Opel dirb
tuvės darbininkai pasiuntė 
sveikinimo telegramą strei
kuojantiems G M darbinin
kams Amerikoje.

Priekulės paukštininkystės tarybinis ūkis šiemet 
parduos valstybei daugiau kaip 5 milijonus kiaušinių ir 
apie 100 tonų paukštienoą.

Ūkio paukščių ferma auga ir plečiasi. Šiuo metu 
statomos naujos paukštides. Ateityje kasmet ūkis duos 
daugiau kaip 10 milijonų kiaušinių.

Nuotraukoje: viena geriausių ūkio paukštininkių 
Stasė Petniūnienė rūšiuoja kiaušinius.

A. Brazaičio nuotrauka

Salinas, Calif. — Strei
kuojantieji salotų nuėmė j ai 
atsišaukė į publiką, kvies
dami boikotuoti salotas rin
koje, kol nebus baigtas 
streikas.

Chicago.—. Teisėjas Hoff
man panaikino konspiraci
jos kaltinimą juodųjų pan- 
thrių vadui Bobby Seale.

Mieste pasidairius
Izralio premjerė Meir 

atvykusi į Jungtinių Tautų 
Asamblėją, turėjo pasitari
mą su valstybės sekreto
rium Rogers. Meir pareiš
kė, kad Izraelis neis visai į‘ 
taikos pasitarimus, kol 
Egiptas neištrauks bran
duolinių raketų nuo Suezo 
kanalo krantų.

Svarbiausia, ko ji nori iš 
Amerikos, daugiau ir dau
giau įvairių ginklų kariauti 
su arabais.

Majoro Lindsay užgyni
mas Goldbergo kandidatū
ros labai paveikė daugelį 
republikonų lyderių, ku
rių dauguma taipgi pasisa
kė už Goldbergo kandida
tūrą.

Lindsay pareiškė, kad jis 
suorganizuos apie 2,500 sa
vo šalininkų darbuotis už 
Goldbergą, kad Rockefelle- 
ris nelaimėtų rinkimų.

Socialistų Partija paskel
bė, kad ji užgiria Goldbergo 
ir Ottingerio kandidatūras. 
Demokratų kandidatai vis 
daugiau rėmėjų gauna.

•
Dienraštis “New York 

Post” ir vėl i š e i d i n ė j a. 
Streikieriai užgyrė unijos 
siūlomą susitarimą.

Streiko buvo šis dienraš
tis sulaikytas spalio 6 dieną. 
Dienraštis turi apie 640,000 
skaitytojų, linkęs prie libe
ralizmo.

Komunistų Partijos gy
nybos komisijos pirminin
kas James Tormey pasiun
tė raginimą gub. Rockefel- 
leriui, kad jis neišduotų Ka
lifornijai areštuotų Angela 
Davis ir David Poindexter. 
Jie turi būti paleisti iš ka
lėjimo.

Kalifornijos gubernato
rius reikalauja išduoti juos, 
kad galėtų teisti kaip suo
kalbininkus išlaisvinti pan- 
therius iš kalėjimo.

•
13 pantherių teismas tę

siasi. Teisėjas Murtagh 
draudžia aiškinti, kad jie 
persekiojami už politinę 
veiklą. Jie teisiami kaip 
konspiratoriai bombų padė- 
liojime, sako teisėjas.

•
Puertorikiečių organiza

cija Young Lords užėmė 
Metodistų bažnyčią rytinia
me Bronxe ir joje atidarė 
skurdžiams prieglaudą.

Jie reikalauja, kad Lind
say pradėtų New Yorko 
kalėjimus tyrinėti ir baigti 
brutalumą prieš kalinius, 
už ką žuvo puertorikietis 
Julio Roldan.

Rep.

Houston, Texas.—Kas tai 
padėjo bombą į liberalų pa
laikomą radijo stotį KPFT. 
Sprogimas padarė nuosto
lių ir sutrukdė stoties funk
cijas. Netrukus stotis vėl 
pradės veikti.

Roma. — Popiežius Pau
lius dar kartą prakeikė le
galizuotą aborciją, kaip bar
barizmą ir pagonizmą. Bet 
daugelis katalikų pasiduoda 
aborcijai.

Huntington, W. Va. — 
Marshall State universiteto 
demonstruo janč i u s studen
tus policija puolė gazinėmis 
bombomis ir areštavo 28. 
Kaltina juos riaušių kėlimu.

Melbourne, Australija — 
Tiesiamas tiltas per Yąrra 
upę sugriuvo. 13 darbinin
kų užmušta, apie 100 su
žeista.

Mirė Judita Sadauskienė
Mount Sinai, L. L, N. Y., 

po sunkios ligos spalio 18 d. 
ligoninėje mirė Judita Sa
dauskienė.

Judita gimė ir augo Lietu- 
< voj. Į Ameriką atvyko 1909 
m. Visą laiką gyveno Brook- 
lyne. Nuo pat atvykimo Ju
dita dalyvavo su pažangių 
lietuvių grupėmis, priklausė 
LSS 19 kp. iki įvyko Parti
joje skilimas. Judita buvo 
LLD ir Brooklyno Moterų 
Klubo nare.

Senosios kartos lietuviai 
prisimins Juditą kaipo ga
bią vaidintoją. Kol Juozas 
Šukys diriguodavo LSS 19 
kp. scenoje pastatomus vei
kalus, J. S. visada atlikda
vo juose svarbią rolę.

Sveikatai pradėjus silpnė
ti, Judita veikime mažai be- 
pasireiškė.

Visą laiką Judita dirbo 
siuvyklose, priklausė Amal- 
gameitų. siuvėjų unijoje. Pa
sitraukusi į senatvės pensi
ją, ji 1956 m. persikėlė gy
venti į Mount Sinai.

Davis šermeninėje, Nes-i 
conset, Juditos karstą puo-l 
šė daug gražių vainikų. Pa
laidota Cypress Hills šalia 
jos gyvenimo draugo, kuris 
ten ilsisi jau nuo 1946 m.

Liūdi Juditos sūnus Eu
genijus, kuris motiną globo
jo iki pat jos mirties. Kitų 
artimų giminių Judita Ame
rikoje, nei Lietuvoje nepali
ko.

Judita Sadauskienė savo 
gyvenimą praleido kultūrin
gai; jos artimieji prisimena 
ją su didele pagarba. Ilsė
kis ramiai, sandarbininke.

K. Petrikienė

Graži taika knygos 
ekspedicijai

Pereitą ketvirtadienį Lai
svės salėje mačiau gražią 
grupę labai smarkių vyrų. 
Tai buvo Lietuvių Litera
tūros Draugijos sekretorės 
Ievos Mizarienės sukviesta 
talka padėti jai išsiuntinė
ti knygas. Suprantu, kad 
beveik visa didelė ekspedi
cija buvo atlikta per vieną 
dieną.

Talkoje mačiau šiuos ge
rus draugus: Valį Bunkų, 
Walterį Keršulį, Vladą Mi
siūną, Mykolą Stakovą, Jo
ną Lazauską ir Leoną Ka
valiauską. O nė vienos mo
ters! Kaip tai?

Tai ir vėl šįmet LLD nariai 
gauna po knygą. Išsiuntinė
ta neseniai išleista apie ve
lionį Rojų Mizarą knyga 
“Amžiais su gimtine” ir an
gliškai skaitantiems seniau 
išleista knyga “The Molly 
Maguires”.

Knygos kuopas ir narius 
pasieks greitoje ateityje.

ReP.

Parengimų Kalendorius,
Lapkričio-Nov. 8 d.

Laikraščio “Laisvės’’ kon
certas. Lenkų salėje, 261 
Driggs Avenue, Brooklyn, < 
N. Y.

Lapkričio 15
Advokatės Stefanijos Ma- 

sytės Dainų ir šokių 1965 m. 
festivalio Tarybų Lietuvo
je filmas, Aido choro ir jo 
solistų koncertas, pietūs ir 
šokiai prie rekorduotos mu
zikos L. C. C., 69-61 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Rengėjai — LLD 2ra ap
skritis.

Lapkričio 29 d.
Niujorko Lietuvių Moterų 

klubo parengimas Laisvės 
salėje.

LDS 1 KUOPOS * 
SUSIRINKIMAS

[Lapkričio 3-čią d., 2 valandą 
po pietų. Laisvės” nam^ 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Sekr. A. Gilman

“Laisves”
koncertas

Mūsų laikraščio “Laisves” 
koncertas jau artinasi. Rū
pinamės, kad Programa bū
tų patraukianti. Taipgi 

j prašome rėmėjų, kurie nori, 
gali užsisakyti sveikinimo 
vietą į Koncerto žurnalą. 
Nuo $1 iki $5. Galite pa
skambinti Administracijai 
ir užsisakyti vietą.

Kocertas įvyks lapkričio 
8 d.? New National Hali, 
261 Driggs Ave., Brookly- 
ne. Pradžia lygiai 2 vaįi. 
Auka $1.50. v r

—Administracija

Stockholmas.-Švedų moks
lininkai siūlo pasaulio ter
šimo tyrinėtojams saugoti 
augmenis ir gyvulius, kaip 
ant jų veikia oro, žemės ir 
vandens teršimas.

Lima.— Peru Kompartija 
nusitarė remti Alvarados 
valdžios pažangią progra
mą, atsuktą prieš imperia
listus. Kompartija kviečia 
valdžią vairuoti Peru socia
lizmo link.

Washingtonas.—Prez. Nix- 
onas pasiskelbė, kad jis įsi
jungia į rinkimų kampani- 
niją, kurioje aplankys ^9/ 
valstijas ir parems savo ša Y 
lininkus kandidatus.

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano Brangi Tėvynė”; Prūseikos “Atsit 

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygai 
arba Dr. Margerio.

Visais reikalais kreipkitės: >
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608.

“Vilnies” administracija.




