
LAISVE
Semi-Weekly 

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

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

No. 88

Entered as second
class matter at the
Post Office of Jamai-

ca, N. Y., under the

Act of March 3, 1879

J

Penktadienis, Lapkričio (November) 20, 1970 Ozone Park, N. Y. 11417

..........  t............................................................. ..   . ......................... .... .......  .............  ■ i iM ■ .... ... >

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y-) $10.00
Kanadoje .......................................... $10.00
Kitur užsienyje ................................... 12.00
Jungtinėse Valstijose —.................. $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

Metai 59-ieji

KRISLAI
Naujas TSRS įstatym’as 
Dauguma nori baigti karą 
Venerinių ligų epidemija 
Patarimas del užteršto oro 
LLD parengimas

puikiai pavyko
— J. Gasiūnas —

Minėdama 53 metų revo
liucijos sukaktį, Tarybų Są
junga paskelbė, kad su 1971 
metų sausio 1 d. įeina ga
llon tarybinis darbo įstaty

mas, suteikiantis darbinin
kams 7 valandų darbo die- 

*ną ir 41 vai. savaitę.
Šis įstatymas taipgi su

teikia daugiau galios prof
sąjungoms darbo įmonėse, 
kartu limituoja galią įmo
nių vedėjams, kad jie nega
lėtų be profsąjungos žinios 
paleisti ar priimti darbinin
kus.

Socialistinėse šalyse dar
bininkai gali pasiekti laimė
jimus ir be jokių streikų, 
kokie nuolat kartojasi kapi
talistinėse šalyse. '

•
Gallup Poll ir vėl paskelbė 

savo tyrinėjimų rezultatus. 
Gallup Poll tvirtina, kad 
didelė dauguma amerikiečių 
nori baigti karą Vietname, 
ištraukti iš Vietnamo visas 
amerikiečių militarines jė
gas nevėliau 1971 metų pa
baigos.k Poli skelbia, kad dauguma amerikiečių taipgi pa
geidauja algų ir kainų kont
rolės. kuris galėtų sulaikyti 
bedidėjančią infliaciją. 53 
proc. pasisakė už suteikimą 
balsavimo teisių visiems nuo 
18 metų amžiaus.

Nixono administracija į 
tai turėtų atsižvelgti. Lai
kas baigti karą nieko ne
laukiant, laikas sulaikyti in
fliaciją, nes ji artina finan
sinę ir ekonominę krizę.

•
Prancūzija yra viena tų 

šalių, kur venerinės (lyti
nės) ligos smarkiai plečiasi 
ir sudaro didžiulį visuome
nei .pavojų.

Tyrimai parodo, kad iš 20 
apsikrėtusių lytinėmis ligo
mis vienas yra apsikrėtęs 
nuo savo žmonos. Pasiro
do, kad daugelis žmonų pa- 

* sįduoda prostitucijai ir tuo 
šeimai padeda nugalėti 
skurdą.

Prancūzijoje vieša prosti
tucija uždrausta, bet pros
titučių visur pilna. Taksų 
kolektoriai teikia, kad apie 
35,000 moterų moka taksus 
už “nemoralines pajamas.” 

Amerikoje taipgi veneri
nės ligos smarkiai plečiasi.

•
Daktarai pataria silp

noms širdims ir seno am
žiaus žmonėms geriau būti 
savo namuose, o ne lauko 
pusėje, kur yra pakilęs oro 
užteršimas iki virš norma- 
lumo.

Vidaus oras gali būt leng
vesnis, kaip užterštas mies
to oras, kuris tikrai apsun

kina širdį ir normalų kvė
pavimą.

v Didmiesčiuose gyvenant 
sunku apsisaugoti nuo už
teršto oro Daktarai šutei-

TSRS ir JAV pasižadėjo laikytis 
Kruščiovo-Kenedžio sutarties 
1962 metais Kubos klausimu

Čile jau pradėjo nacionalizuoti 
užsienio Lankę kontroliuojamą 

vario ir kitą pramonę
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjunga slaptuose pasitari
muose su Jungtinėmis Vals
tijomis pasižadėjo laikytis 
prieš 8 metus padarytos su
tarties, kad Kuboje TSRS 
neturės branduolinių gink
lų nei raketų.

Tuo pačiu metu Jungtinių 
Valstijų vyriausybė pasiža
dėjo laikytis susitarimo su 
Tarybų Sąjunga nedaryti 
jokių invazijų į Kubą.

Gromyko pasitarimą su popiežių 
konservatyvi spauda kritikuoja

Čile pripažino Kubą, pasmerkė 
Amerikos palaikomą boikotą

Roma. — TSRS užsienio 
reikalų ministras Gromyko 
turėjo nepaprastai ilgą pa
sikalbėjimą su popiežium 
Pauliu. Pasitarimas užtru
ko 80 minučių, lygiai tiek, 
kiek Nixono su popiežium 
pasikalbėjim as užtruko 
rugsėjo 28 d.

Spaudoje rašo, kad pasi
kalbėjimas praėjo labai 
draugiškoje atmosf eroj e. 
Tarėsi apie Europos saugu
mo konferenciją, Vidurio 
Rytų krizę, Vietnamo karą 
ir branduolinių ginklų kon
trolę.

Piety Vietname areštuota 80,000
Saigonas. — Per pastara-®

sias 45 dienas P. Vietname 
buvo areštuota daugiau kaip 
80,000 žmonių, daugiausia 
jaunuolių, kurie atsisako ei
ti militarinėn tarnybon, ne
nori kariauti prieš partiza
nus.

Nixono “vietnamizuotą” 
armiją sunku papildyti 
naujomis jėgomis, kuomet 
kai kurie amerikiečiai ka
riai grįžta namo. Jaunuo
liai reikalauja baigti karą. 
Susidaro pasipriešinimo 
grupės, kurios užmezga ry
šius su partizanais.

Amerikiečių jėgos Vietna
me jau yra praradusios 
daugiau kaip 40,000 karių 
užmuštais ir 300,000 sužeis
tais.

Maskva. — TSRS preky
bos delegacija Pekine taria
si su Kinijos prekybos par
eigūnais dėl prekybos pasi- 
didinimo tarp abiejų šalių.

kia naudingų patarimų, kaip 
apsaugoti sveikatą, bet sun
ku ją apsaugoti, kai nuolat 
didėja oro, žemės ir van
dens užteršimas.

•

LLD 55 metų sukakties 
minėjimas sekmadienį Mas- 
petho Lietuvių Piliečių Klu
be buvo tikrai sėkmingas. 
Rengėjai sako, kad jis buvo 
sėkmingesnis, negu jie tikė
josi.

Per 55 metus LLD yra at
likusi daug naudingų dar
bų. Jai lemta gyvuoti il
gus metus.

Abiejų šalių pasižadėjimai 
patvirtina 1962 metais pa
darytą sutartį tarp prez. 
Kennedžio ir premjero Kru- 
ščiovo. Prieš tai Jungtinės 
Valstijos ruošė invazijas j 
Kubą, kad nuversti Kastro 
valdžią, o Tarybų Sąjunga 
apginklavo Kubą branduoli
nėmis raketomis, kad galė
tų sėkmingiau gintis nuo 
JAV invazijos. Abiejų šalių 
tuometinis susitarimas pra
šalino bedidėjančią krizę.

Konseivatyvi Italijos 
spauda pareiškė nepasitenki
nimą, kam katalikų galva 
turėjo pasitarimą su bedie
viškos šalies ministru.

Motery Federacija už 
Davis išlaisvinimą

Berlynas.— Moterų Tarp
tautinė Demokratinė Fede
racija sveikina amerikietę 
kovotoją Angela Davis.......

Federacija pasižada remti 
ikovą už profesorės Angela 
'Davis išlaisvinimą.

Los Angeles. — Rašytojų 
Gildijos suvažiavimas dvie- 
mi trečdaliais balsų išmetė 
iš savo konstitucijos para
grafą, kuris draudė Komu
nistų Partijos nariams bū
ti Rašytojų Gildijos nariais.

Gyvsidabris surastas 
paukščiuose

Washingtonas. — Valdiš
kieji tyrinėtojai skelbia,kad 
jie surado gyvsidabrio žu
vis ėdančiuose paukščiuose 
ir gyvuliuose Michigano 
valstijoje prie St. Clair eže
ro.

Ežero pakraščiuose už
terštas vanduo turi nema
žai gyvsidarbio, kuris ap- 
nuodina žuvis.

TSRS įstojo į civiles 
aviacijos organizaciją
Maskva.— Tarybų Sąjun

ga įstojo į Tarptautinės Ci
vilinės Aviacijos Organiza
ciją, kuri smarkiai kovoja 
prieš lėktuvų grobikus.

TSRS aplikacija įstoti į 
šią organizaciją buvo pri
duota anksčiau prieš grobi
ko Bražinsko ir jo sūnaus 
pagrobimo tarybinio lėktu
vo ir nusukime į Turkiją.

Roma. — Italijos Komu
nistų Partija perregistravo 
visus savo narius. Su spa
lio 31 d. partija turėjo 1,- 
492,111 narių.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio
ir tęsis iki 31 d. Gruodžio. _____

Vyriaūsia dovana bus pusė kelionės į Lietuvą lėšų. 
Taipgi įdomių gerų knygų biblioteka iš Lietuvos ir du 
laikrodėliai. Tai geras paakstinimas darbuotis vajuje.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Paul Alekna, St. Petersburg, Fla.................... 1736
Connecticut valstijos vajininkai .................... 1719
Philadelphia Pa...................................................... 1652
Brooklyn# vajininkai ......................................... 1444
Gęo. Shim’aitis, Brockton, Mass........................... 918
V. Sutkus ir V. Trask,

San Francisco ir San Leandro, Calif.............. 720
J. Jaskevičius, Worcester, Masse ........................ 504
So. Boston, Mass..............................   504

' Great Neck, N. Y................................................. 420
J. Stanienė, Baltimore, Md.................................. 396
Miami, Fla. .......................................................... 384
Iš Kanados .. .......................................................... 300
New Jersey valstija .........................................    296
Pittsburgh, Pa.......................................................... 264

M. Uždavinis. Norwood, Mass. 196
E. Kralikauskienf, Lawrence,

Mass....................................... 144
P. česnikienė, New Kensington, 

Pa.............................. 144

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

KARLEGRAMOS IS LIETUVOS
Kalendoriai 1971 metams
Vilnius. —Minties , leidyk

la pirmą kartą išleido dvi
savaitinį literatūrinį kalen
dorių. Jame išspausdintos 
lietuvių tarybinių rašytojų 
— Lenino, TSRS valstybi
nių, respublikinių, Komjau
nimo premiją laureatų nuo
traukos, jų raštų bibliogra
fija. Kalendoriuje yra Bu-, 
t e n o įvadinis straipsnis 
“Tarybinės. Lietuvių litera
tūros laureatai”.

Išėjo iš spaudos 1971 m. sie
ninis, stalinis, kišeninis ka
lendoriai. Artimiausiu metu 
knygynuose pasirodys mo
ters kalendorius. “Valstie
čių Laikraščio” prenumera
toriai gaus kasmetinį kolū
kiečių kalendorių.

TSRS mokslininką j
J. T. kreipimasis

Maskva. — Tarybinių 
mokslininkų suvažiav imas 
nutarė • raginti Jungtinių 
Tautų asamblėją uždrausti 
chemikalų ir bakteriologi
nių gązų naudojimą.

Mokslininkai nurodo, kad 
šiuo metu daugelis valsty
bių jau gMi pasigaminti che- 
mikalinius ir bakteriologi
nius ginklus. O tai sudaro 
didelį pasauliui pavojų.

Sausra Ispanijoje
Madridas. — Šiemet Ispa

nijoje siautėjo sausra tokia 
didelė, kokios nebuvo per 
pastaruosius 40 metų.

Javų ir gyvulių nuostoliai 
siekia daugiau kaip 400 mi
lijonų dolerių. Vien tik ke
turiose Fiętų Ispanijos pro
vincijose nuostoliai siekia 
200 milijonų ąplerių.

A. Barnet, Los Angeles, Calif. 132
L. Tilwick, Easton, Pa.................  72
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 32

Iš viso ateinantiems me
tams leidykla išleidžia ka
lendorių- bendru daugiau 
kaip 100,000 egzempliorių 
tiražu.

Nusipelnęs žemės ūkio 
darbuotojas

..Vilnius. — Už . ilgametę 
visuomeninę politinę veiklą 
ir nuopelnus, vystant Lietu
vos žemės ūkį, Lietuvos 
Auščiausiosios Tarybos pre
zidiumas suteikė žemės ūkio 
ir paruošų darbininkų bei 
tarnautojų profsąj u n g o s 
Lietuvos respublikinio ko
miteto pirmininkui Jonui 
Gabalini Lietuvos TSR nu
sipelniusio žemės ūkio dar
buotojo garbės vardą.

A. Vaivutskas

Kairieji laimėjo 
Okinavoje

Naha. — Okinavoje įvy
kusiuose rinkimuose trys 
kairieji kandidatai laimėjo 
Jap o n i j o s parlamentines 
vietas ir du konservatyviai 
kandidatai taipgi laimėjo.

Pirmu kartu nuo 2-ojo pa
saulinio karo Okinavos pi
liečiai vėl galėjo išrinkti sa
vo atstovus į Japonijos par
lamentą. Tai reiškia, kad 
Okinava bus Japonijos teri
torija ir amerikiečiai turės 
iš jos pasitraukti.

Okinavos dauguma žmo
nių remia kairiuosius, 
smarkiai kovojančius už 
amerikie č i ų pasitraukimą 
iš Okinavos ir už Indokini
joje karo baigimą.

Saigonas, P. Vietnamas.— 
20,000 statybos darbininkų 
paskelbė streiką. Jie suląi- 
kė 30 didžiųjų pastatų dar
bą keliuose miestuose. Rei
kalauja didesnių algų.

Santiago. — Čilės respub
likos kasyklų ministras Or
lando Cantuarias paskelbė, 
kad specialioji valdžios-dar- 
bininkų komisija tęsia vario 
pramonės nacionalizavimą.

Vario pramonė Čilėje yra 
svarbiausia pramonės dalis. 
Ji yra užsienio bankininkų 
kontrolėje. Po vario pramo
nės nacionalizavimo seks ki
tų pramonių nacionalizavi
mas.

Prez. Allende pareiškė,

Santiago.—Čilės preziden
tas Allende, užmegzdamas 
diplomatinius ryšius su so
cialistine Kuba, kartu pas
merkė Jungtinių Valstijų 
dominuojamą Amerikinių 
Valstybių Organizaciją, ku
ri palaiko boikotą prieš Ku
bą.

Šios organizacijos prog
rama yra neteisinga, nele
gali ir paneigianti žmonių 
apsisprendimo teises, sako 
Allende. Jos žygių neužgy
nė nei Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba, nei <bendra

.----------- ... , ■■ ... .....U., ..............- ■ ■ Į.

Niekas nesirašysią į armiją
Los Angeles, Calif. — Mi-1^

litarinės tarnybos (drafto) 
direktorius Curtis Tarr pa
reiškė čia, kad panaikinus 
draftą sunku būtų išlaikyti 
dviejų milijonų armiją sa
vanoriais.

Generalinio štabo virši
ninkas Westmoreland taip
gi priminė, kad niekas sava
noriais nesirašys į militari- 
nę tarnybą, jeigu prieš ją 
bus vedama propaganda ko
legijose, universitetuose ir 
kitose vietose.

Jie rekomenduoja, kad In
dokinijoje karą baigus rei
kėtų drafto įstatymą palik
ti, bet verstinai nerekrutuo
ti jaunuolių, bandyti sava
noriais pasitenkinti. Bet jei
gu jų nebūtų pakankamai, 
tuomet ir vėl reikėtų prie
varta rekrutuoti jaunuo
lius.

Izraelio streikieriai 
prieš karo išlaidas

Jeruzalė. — Genei* alinis 
streikas Izraelyje yra kartu 
ir protesto streikas prieš 
aukštas militarines išlaidas.

Šiuo metu 70 proc. viso 
budžeto sunaudojama mili- 
tariniams reikalams. Gy
ventojai priversti mokėti 
aukštus taksus, kurie nuo
lat keliami.

Izraelio valdžia atsišaukė 
į užsienyje gyvenančius žy
dus, ypač Amerikoje, kad 
jie sukeltų bilijoną dolerių 
Izraelio budžetui paremti. 

kad “mes nacionalizuosime 
imperialistinį kapitalą”, ži
noma, su tam tikru atlygini
mu, kokį nustatys valdžia.

Lisbonas, Portugalija. — 
Liaudies Judėjimas Angolos 
išlaisvinimui pasiuntė val
džiai protestą prieš perse
kiojimą ir terorizavimą An
golos patriotų, kovojančių 
už savo šalies nepriklauso
mybę.

amerikinių šalių apsigyni
mo sutartis.

Allende priminė, kad ne
trukus Čilė pripažins Kini
jos Liaudies Respubliką, 
Šiaurės Vietnamą ir Šiau
rės Korėją.

Kąiras. — Egipto prezi
dentas Sadatas raportavo 
Arabų Socialistų Sąjungos 
suvažiavimui, kad Nasserįo 
laidotuvėse TSRS premjeras 
Kosyginas pasižadėjo teikti 
Egiptui dar daugiau įvai
rios paramos.

Stockholm, Švedija.—Apie 
300 nuo militarines tarny
bos pabėgusių amerikiečių 
susirinko prie valdžios na
mų, protestuodami prieš 
amerikiečio areštavimą už < 
narkotikų pardavin ėjimą, 
taipgi šaukdami: “JAV im
perializmas laukan iš Viet
namo.”

Geležinkelių streikas 
gruodžio 11 d.

Washingtonas. — Geležin
kelių darbininkų unijos ruo
šiasi paskelbti streiką gruo
džio 11 d., jeigu iki to lai
ko nebus patenkinti jų rei
kalavimai.

Unijų lyderiai sako, kad 
pasitarimai su geležinkelių 
kompanijomis neduoda jo
kių įrodymų, kad bus susi
tarta atnaujinti sutartis.

Popiežius smerkia karą, 
ginklą lenktynes, badą

Roma. — Popiežius Pau
lius ir vėl išstojo su savo 
aštriu pareiškimu, kuriame 
smerkia karą, ginklų lenk
tynes, badą, skurdą ir gim
dymo kontrolė.

Jis priminė, kad oro, že
mės ir vandens teršimas su
daro žmonijai pavojų, kurį 
visos pasaulio valstybės 
bendrai turi sulaikyti.

Pekinas. — Kinija ir Pa
kistanas pąsirąšė ekonomi
nės ir technikinės koopera
cijos sutartį.

I
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Popiežius Paulius VI ir
Andrei Gromyko
DAUG ką nustebino ir smarkiai pritrenkė praneši

mas, kad lapkričio 12 d. Tarybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministras Andrei Gromyko lankėsi Vatikane ir’ta
rėsi su popiežiumi Paulium VI. Prie žinios dar buvo 
pridurta, kad jų pokalbis buvo visapusiškai draugiškas.

Žinoma, Gromyko lankėsi popiežiaus pakvietimu. 
Kaip ir kodėl pas popiežių kilo mintis pasimatyti su ate
istų vadovaujamos šalies užsienio reikalų ministru, ne
aišku. Gal ir nepaaiškės. Neigi tas svarbu. Svarbu 
kad susitikimas ir pasitarimas įvyko.

Pasirodo, kad tuo įvykiu labai nepasitenkinę kata- 
likii bažnyčios reakcininkai.

Pirmutinis smarkiausias ant popiežiaus išpuolis įvy
ko pačioje Italijoje. Jį užatakavo Romos įtakingas re
akcinis dienraštis “U Tempo.” Be to, dešinieji studentai 
išleido ir išplatino lapelį, smarkiai smerkiantį popiežių 
už tokį “tikėjimo išnevožijimą.”

Didelį nusidėjimą poipežius papildė susitikdamas su 
Gromyko. Bet, pasak “H Tempo,” dar sunkesnis jo nu
sidėjimas prieš bažnyčią ir tikėjimą yra to susitikimo smerkia" “Times, 
pobūdyje, būtent, kad jis buvo “nuoširdus,” “šiltas.”' 
Tuo tarpu, šaukia “H Tempo,” kiek pirmiau įvykęs po
piežiaus susitikimas su Jungtinių Valstijų prezidentu 
Richard Nixonu buvo “formalus,” “šaltas.”

Gauna velnių nuo to dienraščio popiežius ir už nu- 
sitraukimą su Gromyku paveikslo, kuriame jis taipgi 
atrodo “šiltas”, “draugiškas”. Matyt, Paulius VI sveikin
damasis su Gromyko pamiršo susiraukti, užsirūstinti...

Šis įvykis su Gromyko ir popiežiumi mums primena, 
žinoma, 100, gal net 1,000 kartų mažesnės reikšmės, atsi
tikimą su Vilniaus universiteto rektoriumi mokslininku 
Jonu Kubiliumi, kai jis lankėsi Jungtinėse Valstijose. 
Kaip žinia, jis čia turėjo su kai kurais dipukais susi
tikimą ir pasikalbėjimą. Atsimenate, kiek pasmerkimų 
ir prakeikimų susilaukė iš “Draugo,” “Naujienų,” “Dir
vos,” “Darbininko” bei “Keleivio” tie žmonės, kurie ne
bijojo su rektoriumi susitikti ir pasikalbėti. Jie tiesiog 
buvo paskelbti “tautos išdavikais.”

Lauksime, kada šitie laikraščiai dabar panašiai pa
skelbs Paulių VI katalikų bažnyčios išdaviku...

KAIP PARUOŠTI 
DAUGIAU GYDYTOJŲ?

Beveik visur nusiskun
džiama didele stoka gydyto
jų. Ypač ligoninėse jų per 
maža.

Tapti gydytoju ilgas ir 
sunkus procesas. Vaikas 
turi užbaigti pradinę mo
kyklą, paskui vidurinę mo
kyklą ir dar paskui kolegi
ją. Tik po to jis jau gali 
siektis gydytojo profesijos. 
O ją pasiekti ima nuo pen- 
kerių iki šešerių metų. To
dėl nedaug atsiranda uk- 
vatininkų mokytis gydyto
jais.

Galvojama, kaip galima 
būtų tą laiką sutrumpintin- 
ti ir vis tiek prisiauklėti ge
rų, talentingų gydytojų. Su 
nauju pasiūlymu išstoja 
Creightono universiteto me
dicininės mokyklos fiziolo
gijos ir farmacijos departa- 

lujc, u uuicju iiuvupvi už. A.UA1VO iiijiĄvo, xxiax jicivuLAvi mento pirmininkas dr. Do- 
taisomi ir tikrinami. Bijota New Yorko žmonių demons- |nal F. Magee. Jis siūlo at- 
tracijos. Tik saujelė kažin kaip: sužinojo ir Ky pasitiko sisakyti iš jauno žmogaus 

reikalavimo baigti kolegiją. 
Ji esanti visiškai nereika
linga gydytojo profesijai. 
Moksleiviui, baigusiam 
vidurinę mokyklą, (High 
School), turi būti leista 
mokytis į gydytojus. Lai
kas trumpintų net ketve- 
riais metais. Daug daugiau 
atsirastų norinčių tapti gy
dytojais.

Dr. Magee nurodo, kad 
beveįk jokioje kitoje šalyje 
nėra reikalavimo kolegijos 
kaipo kvalifikacijos gydyto-

O vis tiek jis atvyko
Į Jungtines Valstijas atvyko Saigono militarinės val

džios viceprezidentas Nguyen Cao Ky. Atvyko, žinoma, 
pasidarbuoti dėl Saigono režimo sustiprinimo ir Vietna
mo karo prailginimo. Atvykimo tikras laikas buvo lai
komas slaptybėje. Ir kai lėktuvas pribuvo į Kennedy 
aerodromą, jam nebuvo leista nusileisti paprastoje vie
toje, o turėjo nutūpti už kokios mylios, kur lėktuvai

su šūkiu: “Mums tavęs nereikia!, .Grįžk atgal!”
O iš aerodromo “svečias” buvo didžiausioje policijos 

apsaugoje nuvežtas į West Point mili tarinę. mokyklą, 
toli už New Yorko, ir ten apgyvendintas. Vis dėl tos 
baimės, vis dėl Ky kailio apsaugos!

Spėjama, kad per šią poros savaičių “viešnagę” 
Amerikoje Mr. Ky vargiai drįs kur nors Viešai pasirodyti.

Mr. Ky misija griežtai priešinga gėriausiems Ame
rikos ir jos žmonių interesams. Jis turėtų nešdintis 
atgal į Saigoną.

Ir Sirijoje perversmas ;..
TAI turime dar vieną staigų miiitarinį perversmą. 

Jis lapkričio 13 dieną įvyko Sirijoje; viename iš, daugelio 
arabiškų kraštų. Grupė militaristų šu generolu Hafėz 
al-Assad priešakyje susidorojo sū civiline valdžia ir 
įsteigė savo diktatūrį. Iš pranešimų tenka spėti, kad 
tai darbas tų militaristų, kuriems nepatiko valdžios kur
sas ir kurie nori jį pakeisti dešinesnių kursu.

Ką šis militarinis jjekvęrsmas reikš Sirijos santy
kiams su kitais arabiškais kraštais, ypač su Egiptu, dar 
neaišku. Taip pat neaišku, kaip militarinė vadovybė ori- 
entudsis linkui Izraelio. •

I ,

Sirijos pastovi gerai ginkluota armija susideda iš 
80,00d vyrų. Ji vieningai remianti naująjį režimą.

Rib Piedfas, Puerto Rico. 
— Universiteto studentai 
paskelbė streiką. Reikalau
ja socialinių moksliį Vedėjo 
Collazo rezignacijos už dis
kriminavimą tų studentų, 
kurie kovoja už šavo šalies 
nepriklausomybę.

Bogota, Kolumbija.— Ke? 
tūrių , dienų, dideliame: lietu
je, kokio nebuvo per 40 mė
tų, žuvo 165 žm’ories, dauge
lio žtobhiū Visai n'ešurahda- 
ma, 60,000 liko benamiais. 
Nuostoliai .siekia daugiai! 5 
milijonus dolerių.

Kas ką rašo ir sako įvairumai
KRITIKUOJA 
PREZIDENTĄ

“The N. Y. Times” (lapkr. 
14 d.) vedamajame “Pres
ident and Public” reiškia 
didelį nepasitenkinimą pre
zidento Nixono traktavi
mu spaudos korespondentų. 
Pasirodo, kad prezidentas 
nėra turėjęs viešos spaudos 
konferencijos nuo liepos 30 
dienos. Tokiose konferenci
jose gali dalyvauti kiekvie
nas akredituotas reporteris 
ir statyti prezidentui viso
kius klausimus.

Vietoje tokių viešų konfe
rencijų, prez. Nixonas pra
dėjo laikyti tik pasitarimus 
su kai kuriais reporteriais. 
Jis pasirenka tik tuos, kurie 
jam pritaria ir jiems išdėsto 
savo nuomonę įvairiais klau
simais. Antai, dabar po 
rinkimų jis pasikvietė į Bal
tuosius Rūmus tik 9 repor
terius ir jiems aiškino apie 
buvusius rinkimus. Jis jiems 
pasakė, kad šiuose rinki
muose rep u b 1 i k o n a i gan 
daug laimėjo ir gerokai 
sustiprino savo pozicijas 
Kongrese.

Tokį prezidento elgesį
______ Su tokia 

taktika, jis, girdi, “toli ne
nuvažiuos.”

Pasiūlymas įdomus ir 
rimtas. Veikiausia juo bus 
plačiai susirūpinta.

VISKAS ŽMOGUI
IR JO LAIMEI

Socialistinės revoliucijos 
53-osioms metinėms atžymė
ti Maskvoje Kremliaus su
važiavimų rūmuose įvyko 
iškilmingas posėdis lapkri
čio 6 dieną. Jam labai iš
samų pranešimą padarė M. 
Susiuvąs. Tarp kitko, su 
pasididžiavimu, jis sakė:

“Socialistinių pertvarky
mų dėka mūsų šalyje įsi
tvirtino iš pagrindų skir
tinga nuo buržuazinės ta
rybinė žmonių gyvensena,

kai aukščiausia vertybe yra 
pats žmogus ir sąžiningas la
bai našus kiekvieno darbas 
visų vardan, visuomenės la- ja Lenkijos Liaudies Res- 
bui. Jeigu privati nuosavy- publikos aukštoji mokykla 
be skiria žmones, tai visuo- priima klausto jus. v Čia pa- 
meninė gamybos priemonių j tekti, nelengva: priimami
nuosavybė juos jungia. Ji 
sudaro objektyvias galimy
bes harmoningai derinti 
visų darbo žmonių asme
ninius, kolektyvinius ir 
bendraliaudinius interesus, 
galimybes jų sąmoningam 
bendradarb i a v i m u i, visų 
tautų ir tautybių draugys
tei ir suartėjimui.

Spalio revoliucija, panai
kinusi nacionalinę prie
spaudą, užtikrino neregėtą 
visų Tarybų Sąjungos tautų 
ir tautybių ekonomikos bei 
kultūros klestėjimą, jų tik
rą lygybę, vienybę ir bend
radarbiavimą. ..

Moralinė-politinė tarybi
nės visuomenės vienybė da
bar yra tvirta, kaip niekuo
met. ..

Mūsų šalyje viskas daro
ma žmogui. Gamyba, kul
tūra, mokslas skirti tarnau
ti liaudžiai, jų tiesioginė 
paskirtis gerinti jos gyveni
mo sąlygas. Tarybinis žmo
gus yra tikras dėl savo ry
tojaus. Šis jo tikrumas pa
grįstas tvirtu įsitikinimu, 
kad socialistinė santvarka 
yra neįveikiama, tikėjimu 
jos pranašumais ir neribo
tomis tobulėjimo ir vysty
mosi galimybėmis. Iš čia 
kyla būdingas mūsų liau
džiai sveikas socialinis op
timizmas.

John Scopes ir 
beždžionės teismas
Jonas Scopes mirė sujau

kęs 70 metų. Vėžys jį už
smaugė. Gerai atsimenu, 
kuomet jį teisė už moky
mą Chales Uawino evoliu
cijos mokslo, kad žmogus 
išsivystė iš žemesnės gyvy
bės (gal iš beždžionės), o 
ne kokio dievo sutvertas.

Tas teismas (Monkey tri-, 
ai) tęsėsi 11-ka dienų Tenn. 
valstijoje. Tai buvo susikir-, 
timas tarpe religijos išmis- 
lų ir mokslo. Apie jį daug 
darwinistai rašė.

Arthur Brisbane tada 
dirbo “New American” re
daktorium. Jis nesigailėjo 
perduoti savo skaitytojams 
Darwino teorijos; jam pa
dėjo ir kiti darwinistai.

Vieną dieną “American” 
tilpo paveikslas, rodąs sta
čią žmogų išskėstomis ran
komis, o iš jų lekia visoki 
paukščiai: miškiniai, van
deniniai, dideli ir maži, pa
sikraipydami į visas puses, 
o to paveikslo žmogus vis
ko iš nieko sutverto jas!

Tais gi pačiais teismo ei
nančiais metais, Brohxo 
parke paukščių name ant 
sienos buvo piešinys, ro
dantis, kaip paukščiai; iš 
driežų, vystėsi per du šim
tus milijonų metų., Tai kur 
tada buvo visko sutvertoj as^ 
dievas?

Darwinizmo priešas bib- 
listas Bryan laimėjęs bylą, 
susirengė balių, gardžiai pri
kišo piiVą dievo gyvulių— 
karvės ir kiaulės mėsą. Pil
vas, neišlaikęs tempimo, trū
ko, ir Bryan nukeliavo ,pas 
dievą gauti pagyrimą, kad 
gerai • laikėsi prieš darwihi- 
tus.

Laisvamanis Scopes giniė 
presbiterionų evange 1 i s t ų 
šeimoje, priėmė katalikystę; 
1930 metais. Apsimainyda
mas, .aišku, nieko branges
nio negavo.

BITININKŲ 
UNIVERSITETAS

Jau antrus metus ši nau-

: priimami 
tik tie, kurie nutuokia apie 
bitininkystę ir turi prakti
nių įgūdžių. Universiteto 
studentai supažindinami su 
visomis bitininkystės moks
lo paslaptimis, kurias jiems 
atskleidžia žymiausieji šios 
srities specialistai.

Baigusiems Pietrkuv-Tri- 
bunaįskio mieste įsikūrusį 
universitetą bus suteikiami 
bitininkystės diplomai.

NEDŪŽTAMI AKINIAI
Įdomūs akiniai pradėti ga

minti Vokietijos Demokra
tinėje Respublikoje. Juose 
iš viso nėra stiklų. Akiniai 
gaminami iš... popieriaus, 
kuriame padaromos 156 
kiaurymės. Kiekviena ma
ža kiaurymė atstoja lęšį. 
Specialistai teigia, kad, už
sidėjus tokius akinius, labai 
patogu skaityti.

OPTINĖ SPAUSDINIMO 
MAŠINA

Ši japonų sukurta mašina 
spausdina 55 rūšių bilietus, 
įrašytus į mikrofilmą. Elek- 
trografiniu būdu ant po
pieriaus jie atspausdinami 
per pusantros sekundės. 
Automatizavus bilietų par
davimą, žymiai greičiau ap- 
tar n a u j a m i keleiviai, pa
prastesnė bilietų apskaita.

PATAMSIO PASAULIS 
NEW YORKE

New Yorko zoologijos so
de atidarytas pavil jonas, 
pavadintas “Patamsio pa
sauliu.” Čia gyvena įvairūs 
gyvūnai, kurie būna akty
vūs tik sutemus arba naktį. 
Dirbtinio apšvietimo reži
mas šiame paviljone yra 
taip sutvarkytas, kad jų gy
venimo ritmas pasikeitė. 
Paviljono lankytojai, dieną 
žiūrėdami per specialiai pa
rinktų spalvų stiklus, gali 
matyti aktyvius naktinius, 
žvėris.

Didžiojo , anglų rašytojo 
proanūkė Monika Dickens 
taip pat pasišventusi litera-, 
turai: ji jau parašė 12 kny
gų. , ;

Antarktidoje rastas eže
ras, kuriame druskose yra 
11 kartų daugiau negu pa
saulio jūrose. Ežeras užšą
la tik tada, kai temperatū
ra pasiekia — 50° C.

<♦;

Tokijo zoologijos sode, 
kad lankytojai galėtų susi
pažinti su laisvėje gyvenan
čiais plėšrūnais, žmonės ir 
žvėrys pasikeitė vieto
mis. Čia liūtai ir tigrai 
bėgioja tam tikroje terito
rijoje, o lankytojai vežioja
mi metaliniuose narvuose.

Pirmosios pašto dėžutės 
pasirodė Florencijoje prieš 
400 metų. Jos buvo pritvir
tintos prie miesto rotušės, 
kad anoniminiai autoriai 
galėtų įskųsti mokslininkus, 
“apsėstus Velnio.”

1850 metais pasaulyje bu
vo tik 4 miestai, turį dau
giau kaip milijoną gyven
tojų. 1965 metais “miestų 
milijonierių^ skaičius pasie
kė 126. TŠRS jų yri 10.
•’■■■■■ •; k? ,; n.- . ■ i

Evoliucijos mokslo joki; 
fanatikai neužgniauš.

Waterbury, Conn.
Kreipiuosi į “Laisvės’’ 

skaitytojus, kad jūs ateitu- 
mėt man į pagalbą gauti 
naujų skaitytojų šiame va
juje. Pakalbinkite savo 
draugus ir pažįstamus, kad 
jie užrašytų “Laisvę” savo 
giminėms Lietuvoje, .ir jie 
bus jums dėkingi, nes “Lais
vę” žmonės myli skaityti, 
per “Laisvę” jie sužino, ką 
Amerikoje gyvenantys lie
tuviai veikia. Dirbkime vi
si, kad šis vajus būtų pa
sekmingas, ir mes visi tada 
jausimės geriau.

Kiekvieną metą mirtis 
nusineša kelis “Laisvės” 
skaitytojus iš mūsų apylin
kės, ir mes turmie stengtis 
gauti naujus į jų vietą.

Važinėjau šią savaitę su 
vajaus rc-halais po Water
bury ir Oakville ir radau 
“Laisvės” skaitytojų pusė
tinai užaugusių. Juozas Ra
dauskas, Oakvillėj, jau 85 
metų, bet dar pusėtinai ge
rai laikosi, nors skundžiasi, 
kad skauda kojas. Juozas 
Samoška jau suvirš 90 me-, 
tų ir dar gerai atrodo ir 
sveikas. Abudu Samoškai 
sakė, kad jiems “Laisvė” 
patinka ir myli ją skaityti.- 
Sako, pasiskaitom visokių 
žinių savo kalboje ir suži
nom, kas dedasi tarpe lie
tuvių Amerikoje.

Karalius Krasn i t s k a s, 
Waterbury, jau 92 metų ir 
gerai jaučiasi, vaikščioja po 
kelias mylias kiekvieną die
ną. Dar vienas yra “Lais
vės” skaitytojas 90 metų 
mūsų mieste, bet jo vardo 
neminėsiu. Jis gerai gyvuo
ja ir neblogai atrodo.

Spalio 25 d. Clemens ir 
Elizabeth ChesnUtis, 392 
Lopus Road, Beacons Falls, 
minėjo savo 55 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jie 
užaugino gražią šeimyną, ir 
jų vaikai jiems surengė 
“surprise party” 103 Green 
St. svetainėje, Waterbury. 
Buvo susirinkę jų giminės 
ir artimi draugai. Aš ..irgi 
ten buvau. Draugė Žutau
tienė su dukteria iš Tho
maston dalyvavo. Drau
gas Arisonas iš Bridgeport 
atsilankė su savo šeima, — 
sūnus, marti, 2 anūkai ir 
dvi anūkės.

Mes linkime Chesnučiams 
geros sveikatos ir kad jie 
galėtų sulaukti dar daug ve
dybinio gyvenimo sukakčių.

Man teko pasikalbėti su 
draugu. Arišonū. jis man 
sakė, kad jis priklauso 
prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo, ir taip pat jo 
sūnus, anūkai ir anūkės. 
Tai graži šeimyną.

Mes turime daug tokių, 
kurie priklausę prie Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo, bet savo vaikų ir anū
kų tai nė nebando prirašy
ti. Reikėtų stengtis vi
siems prirašyti savb vaikus 
ir anūkūs prie L D S, nes 
tai yra turtinga organiza
cija. Turi vieną ir pusę mi

MŪSŲ ŽEMĖ
Žemė,, kokią graži,, turtinga žemė!
Jos lobiai glūdi gelmėse.
Grožis saulėje jėgas sau semia.
Aplinkui gražiausi skleidžiasi žiedai.
Tyvuliuoja upės,, melsvieji ežerai.
Žaliuoja girios, derlingieji laukai. 
Boluoja gilus, bekraščiai vandenai... 
Žeine, kokia dosni, brangioji Žeme! — 
Gelmių lobį savo šeimai dalini...
Ir kas gyvas, — visus išmaitini. • A
Žemė, kokia kantri, tvirta žęAiė, f
Krauto suvilgsta, skeveldrom aižyta, 
Jos veidas keičiamas, giliausiai rausiamas.
Ir šiandien draskomas škviį vaikiĮ.

. vi * v K. žakavičienė
Kaunas, 197(kVl.ld

lijono dolerių ižde. Par
duoda geras “policies” ant 
20 metų išmokėjimo už pri
einamą kainą ir dar moka 
dividendus. Tai kodėl ne
sistengti prirašyti savo vai
kus ir anūkus? Jei kurįg 
tėvai nesistengia prirašyti, 
tai daro didelę klaidą, jūs 
niekur negausite geriau.

M. Svinkūnienė

St. Petersburg, Fla.
LLD 45 kuopa rengia šau

nų parengimą lapkr. 26 d.— 
Padėkos dieną (Thanksgi
ving Day). Šeimininkės pla
nuoja pagaminti skanius 
lietuviškus pietus. Dainos 
mylėtojai vadovybėje Ade
lės Pakalniškienės duos ma
lonų dainų programą. Susi
tikimas su iš tolimų koloni
jų svečiais, viešniomis ir jų 
priėmimas. Muzika šokiams.

Kaip visuomet būdavo 
perpildyta žmonėmis Laiš
kanešių salė, 314-15th Avė. 
So., taip tikimės bus ir šiais 
metais. Vietos gyventojai 
neplanuokite kitur išvyką 
Iki pasimatymo.

Vikutis. *

Philadelphia, Pa.
Įdomus liaudies bruzdėjimas 

mūsų miesto centre
Prie miesto Rotušės labai 

dažnai įvyksta įvairios de
monstracijos, skirtingų nuo
monių žmonių. Lapkr. 14 d. 
įvyko reikšminga demons
tracija, susibūrusi iš apie 
500 kovingų moterų, pasiva
dinusių Women’s Libera
tion Front. Šios moterys 
griežtai reikalavo valdan
čiosios klasės išlaisvinti iš 
kalėjimo nekaltai ir klas- 
tuotai suimtą pažangią jau
ną moterį Angelą Davis.

Prieš savaitę įvyko miš
ri demonstracija jaunų vy
rų ir moterų, reikalaujanti 
legalizuoti aborcijas. Kit® 
demonstracija, susidedaViti 
iš kelių dvasininkų ir davat
kų, reikalavo įstatymais už
drausti naikinimą vaisiaus 
motinų yščiuje. Būna de
monstracijų prieš masinį 
žmonių žudymą (karą), o 
kiti demonstruoja už karą. 
Ir dar gana daug vyksta ki
tokių demonstracijų.

Tai įdomu kaip didmies
tyje žmonių judėjimas ver
da, kunkuliuoja...

Lapkr. 14 d, įvyko LLD 
10 kp. susirinkimas. Dar 
kartą plačiąi pasitarta apie 
busimąją draugišką sueigą 
lapkr. 22 dieną salėje, 6024 
Wayne Aye. Pasiruošę gra
žiai priimti svečius

Buvę pakeltas klausimas 
apie suimtuosius Kent uni
versiteto 25 studentus ir ke
lis profesorius. Jų bylos gjį. 
nimui draugai suaukoja M 
dol.

“L”. Reporteris

. Montevideo.—U rugva j aus 
Komunistų Partija šaukia 
20-ąjį suvažiavimą gruodžio 
11-15 dienomis.
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'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Įstodamas į vajų, LLD 45 kp. vajininkas Povilas 
Alekna, St. Petersburg, Fla., prisiuntė šešias naujas pre

numeratas ir atnaujinimų. Tai graži pradžia.
Connecticut valstijos vajininkai prisiuntė atnaujini

mų: L. Žemaitienė, L. Butkevičienė, O. Šilkienė, hartfor
dietės. Iš Waterburio gauta atnaujinimų nuo M. Svin- 
kūnienės.

S. Puidokas, Rumford, Me., savo punktus kredituoja 
Geo. Shimaičiui, broektoniečiui, kuris taipgi prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Iš Kalifornijos gauta atnaujinimų nuo V. Taraškie- 
nės. Ji darbuojasi su V. Sutkiene. Viena iš San Fran
cisco, kita iš San Leandro.

Atnaujinimų prisiuntė sekami vajininkai: P. Walant, 
Philadelphi Pa., J. Lazauskas, Ozone Park, N. Y. J. Jas- 
kevičius, Worcester, Mass.; F. Klaston, Huntington 
N. Y.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; M. Valilionienė, Mi
ami, Fla.; J. Bimba, Hawthorne, N. J., ir K. Paciūnas, 
Elizabeth, N. J.; J. Stanienė, Baltimore, Md., P. Česni
kienė, New Kensington, Pa.; E. Kralikauskienė, Law
rence, Mass.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau laiškų, 
ir prie progos bus rezultatai pranešti.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Valys ir Vera Bunkai, apleisdami New Yorką, įtei

kė “Laisvei” du Lietuvių Namo B-vės šėrus vertės $50.
Taipgi padovanojo “Laisvei” Liet. Namo B-vės šėrą, 

$25, savo mirusio vyro Juozo, Liudvisė Mockaitienė, 
Bridgeport, Conn., ir $10 pinigais.

Mums rašo: Čia rasite čekį sumoje $248.90. Mes 
klubietės (Hartfordietės) jaučiamės gerai, kad galėjome, 
su pagalba vyrų, surengti “Laisvės” naudai parengimą. 
Taipgi randoate atskirą čekį sumoje $10, tai bus auka 
nuo Širvido. Draugiškai, V. Kazlau, sekr.

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., pridavė $185. Au
kojo:

L. Žemaitienė ...........................
J. Lukštas .................................
A. Raymond .............................
Charls August...........................
P. Norvidas .............................
A. Raulinaitis............................ .
J. Beržinis.................................
J. Margaitis ...............................
Po $1.* W. Klimas ir A. Plaga.

$100.00 
20.00

. 20.00

. 17.00 
. 10.00 
. 6.00 
.. 6.00 
... 4.00

$57.Povilas Alekna, St. Petersburg, Fla., prisiuntė 
Aukojo:
i Anthony Ruseckas ........................................... $42.00
' D. Lasnikowsky ................................................. 6.00

V. J. Valley....................................   5.00
Po $1; John Žilinskas, Paul Pučkorius, A. Lukas, 

J. Ragauskas.

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $47. 
Aukojo:

Agnes Petrukaitienė...........................................$25.00
Marijona Gutauskienė .. . .........................  16.00
P. K. Chereškai .................................................  4.00
P. Ą. Vaitekūnai.........................................       2.00
Po $1: John Grigas, Suzan Kundrot, Marijona Kap- 

čiūnienė, Betty Patrick, John Valutkevičius, Agnes Pe
trukaitienė.

P. Česnikienė, New Kensington, Pa., prisiuntė $39 
Aukojo:

C. Stashinsky
J. Thomas ...
A. Česnikas ..
P. Paul .......

3 puslapis

P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiUhtė $29. Aiik'djo:
P. Beeis ...............................  $11.00
J. Kupčinskas ...............................................  6.00
G. Krauch.....................  6.0,0
B. Kutkus ..................................................  6.00

M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė $10. Au
kojo:

J..Sadauskas ..

ntė $10. AUr
*

__________  ..............____ $6,00
Po $1: M. Trakinįąvičienė, W. Grikevičius, D. Ma

kūnas, A. Barisger, Canton.

$240.00

25.00
11.00
11.00
10.00

. 10.00

. 10.00
10.00
6.00

. 6.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 4.00
. 4.00
. 3.00
.. 3.00

Worcester, Mass.
Aido Choras buvo pasi

ruošęs, vykti į “Laisvės” 
koncertą ir tenai padainuo
ti, bet susirgo mūsų gera 
choristė Domicėlė Lukienė. 
Turėjom nutraukti šį marš
rutą,. nes Choras negalėjo 
išstoti su geru dainavimu. 
Labai apgailestaujam ir at
siprašom “Laisvės” admi
nistraciją, nes netiksliai tai 
įvyko.

Aido Choro pamokos 
ketvirtadienių vakarais pas 
Vincą Daukšį, Oxford, 
Mass., nes ten yra patogiau
sia vieta mums suvažiuoti. 
Tas sutrumpina kelionę Ire
nai ir Ričardui Januliams 
ir mokytojui Al. Daukšiui. 
Į Worcėsterį atvažiuoti yra 
apie 40 mylių, o čia tik apie 
28 mylios.

Mokytojas Al. Daukšis 
chorą mokina gerai, o Vin
cas Daukšis ne tik suteikia 
gražią vietą chorui lavintis, 
dar ir choristus pavaišina.

Aido Choras jau turi du 
pakvietimus pavasario iš
stojimuose. Apie tai bus 
pranešta vėliau. O dabar 
mokinamės naujų dainų.

J. M. Lukas

Nuo kitų gauta sekamai:
LLD 6-ta Apskr., per A. Lipčių, 

Eddystone, Pa........
Nuo J. ir K. Čiurlių parengimo, 

Pattenburg, N. J..... ........................  200.00
Laisvės Choras, Hartford, Conn.........................100.00
Liudvisė Butkevičienė, Hartford, Conn.........100.00
Anna Phillipsie, Stamford, Cohn.................. 100.00
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass.,

atminčiai mirusio vyro Vinco .
D. Kasmauskas, Stanhope, N. J. ... 
J. G. Jordan, Three Bridges, N. J. ..
L. Tilwick, Easton, Pa. ....................
J. O. Šilkai, Rocky Hill, Conn...............
Bronė Ostapuk, Newark, N. J.............
C. Baltuška, Grand Bent, Canada .. 
P. Augutis, No. Haledon, N. J............
Julia Gittzus, Bedford, Mass...........
Paul Skuja, Bothwell, Canada .......
P. Valenta, Egg Harbor, N. J...........
F. Klaston, Huntington Sta., N. Y. . 
A. Brazgys, Baltimore, Md...............
J. Anglis, Huntington Sta., N. Y. ..
V. Zaveckas, Brooklyn, N. Y...........
J. Miller, Miami Beach, Fla.............
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa.................... 3.0,0
Ig. Kamaraskas, Oakland, Calif.......................... 2.00
W. Mikulėnas, Miami ,Beach., Calif................ 2.00
J. Žemgulis, Hartford, Conn. .. . ....................... 2.00
Po $1: Ig. Urbonas, Miami, Fla. ; Č. Stukas, Plaistow,

N. H.;K. Mugianis, Oakland, Calif.; J. Stanys, Baltimore, 
Md.; A. Trask, San Leandro, Calif.; A. Gabalis,' Lyn
brook, N. Y.; K. Butkus, So. Boston, Mass.; V. Venckū- 
nas, B’klyn, N. Y.; K. Petrikienė, Rocky Pt., N..Y.; G. 
Evans, E. Setaucket, N. Y.; John Andrus, Miami, Fla.s 
Charles, Pąkash, Ąkron, Ohjo ; D. J. Bųrnett. .Ųantet-, 
bury, Conn.; A. Antanaitis, Baltimore, Md.

Šį sykį gauta $2,574. Anksčiau įplaukė $3,670. Viso 
gauta $5,644. Balansas lieka $9,356.

ę ”*-***””*"*'■ i > *

Norime pastebėti mūsų skaitytojams, kad laike va
jaus už naują prenumeratą JA V kaina yra. $8 metams. 
Tiktai Amerikoje. Ir naujas skaitytojas gaus dovana? 
knygą, kurią jis gali pasirinkti iš skelbimo. Užsakykite 
“Laisvę” ir Lietuvoje gyvenantiems savo giminėms. Nuo
laidos kainoje nėra. Prenumerata metams Lietuvon yra 
$12.

Artinasi šventės. Kaip paprastai, dedame Sezoni-i 
nius Sveikinimus nuo skaitytojų, kainą hub $5 aukštyn.1 
Prašome pradėti siųsti sveikinimus dabar.

Viršminėtiems vajininkams ir organizacijoms ir jų 
valdyboms širdingai ačiū už jų puikias dovanas, tas pats 
ir pavieniams bičiuliams.

Administracija '

Montello, Mass.
Pranešu visiems pažan

giosios spaudos skaityto
jams, vietiniams ir iš Mass, 
valstijos miestų ir mieste
lių, kad yra rengiamas 
Spaudos Draugiškas paren
gimas,;-kuris įvyks sekma
dienį, lapkričio 29 d., Lietu
vių Tautiškam name, 8 Vine 
Street, pirmą valandą die
ną. Bus įvairių valgių ir 
gėrimų už prieinamą kainą. 
Įėjimas nemokamas.

. Čia galėsite atsinaujinti 
“Laisvę,” “Vilnį” bei “Liau
dies Balsą.” Žinoma, kvie
čiami ir tie, kurie jau at
sinaujino savo prenumera
tas.

$1100' 
11.00 
11.00 

6.00

P. Kisielienė, Montreal, Canada, prisiuntė $34. 
Aukojo:

F. SpaiČys .. ................................ . .....................
P. Petrulis ..........................................................
J. Verbyla ............................................................
J. Urbanavičius .............................................
J. Čeponis ............................................................
K. MileviČius.......................................................
L. Kisielis................................. . .........................
Jo $1: M. Martuse vičiUs, P. Šūplevičius, J. Petraus

kas, B. Kvetinskas, V. Verbyla, J. Braknis, J. Vilkelis.

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00

JJaskevicius, Worcester, Mass., prisiuntė $303.00 
Aukojo:

Nuo rugsėjo parengimo .................................. $271.06
Čia įsiskaito LLD 7-os Apskrities 

, Albumo sveikinimas $30.00 
M. Žalimienė ...........................
Ch. Masaitis .............................
M. Mickus .................................
J. Sabaliauskas .........................
Po $1.* V. Žitkus, J. Krūkonis, M. Petkūnas, F. 

trauskas.

16.01

6.0'

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $26. Aukojo:
K. Paciūnas ..........   $13.0Ų
A. Ųaciūnas-Clark ni........................................'. 6.00
M. Bu’rkaiiskienė .............................................. 6.Qp
W. Svietlika ..............................................;......... 1.00

Miami, Fla.
Aido choras rengia pietus 

ir koncertą gruodžio 6 ■ d. 
Lietuvių socialio klubo sa
lėje, 2610 N. W. 119th St. -

Choristai kviečia visus da
lyvauti šiame koncerte. Iš
girsite naujausių dainų, ku
riąs parsivežė B. Ramoškai- 
tė-Mann iš Lietuvos ir ji pa
ti jas padainuos. Taipgi, iš
girsite Mae Gabrėnienę, ku
ri visada publiką sužavėja. 
Na, H. Mankauskienė ir H. 
Hilman dainuos rusų kalbo
je. Mūsų mylimas daininin
kas S. Vaineikis atvažiavo 
iš Binghamton, N. Y., irgi, 
mums padainuos. Taipgi iš
girsime duetą P. ir H. Man; 
kauskų. Bus ir daugiau 
dainininkų.; , . ,.n.

Marytė ir Juozas Paukš- 
taičiai gamins , pietus. Jie 
visada patenkina susirin
kusius savo paruoštais pie
tumis.. Pietūs prasidės ly-i 
giai 12:30 vai., o koncertas 
2:30 vai.

Prašome ne tik miamie- 
čius, bet ir svečius iš to- 
toliąu. Primenu turistėms 
E./ Račienei iš ^kanajios ir 
H. Žekonięnei iš Šo. , Bosto
no pasiskubinti' atvažiuoti 
pas mus, fead gįletuinet da
lyvauji ,konęęrtęrut|

Dabar eina vajus trijų

laik r a š č i ų. Prašau visų 
skaitytojų atsinaujinti pre
numeratas per vajininkus. 
M. Valilionienė yrį “Lais
vės” vajininkė’, J. Kanceris 
“Vilnies,” o J. Daugirda 
“Liaudies Balso.” Nepį-i 
mirškite ir Lietuvoje gyve 
nančių giminių bei bičiulių v v 1 • i i j • .*WV v •!užrašykite bent vieną iš ši'ųi 
laikraščių jiems. Lietuvos 
žmonės myli skaityti mūsų 
amerikiečių .spaudą , ,

Choro Korespondentas

Daugiau kaip 16‘,000 jau
nų amerikiečių sėdi kalėji
muose. arba gyvena užsie
nyje dėl to, kad atsisakė da-; 
lyvhuti Vietnamo kare.

Kazimiera Kmarienė, ge
ra laisvietė, jau penki mė
nesiai serga kojų liga. Ji 
pirmiau per ilgą laiką buvo 
ligoninėje, o dabar randasi 
Old Colony Nursing Home, 
No., Abbington, Mass. Gaila 
geros draugės. Ją lanko sū
nus. Adomas ir marti Levi
na kasdieną. Sūnus iš gai
lėjimosi motinos net susir
go, ir randasi Goddard Hos
pital, Stoughtone.

Aplankiau mūsų buvusią 
veikėją Julią Stygienę. Ji 
randasi Embassy Nursing 
Home. Labai sunegalėjusi 
draugė. Ją lanko jos duk
tė Agnes.

Lapkričio mėnesį sueina 
jau trys metai kaip supa
ralyžiuota ir be žado sun
kiai serga K. Railienė, Ply
mouth County Hospital, 
Hanson, Mass. Tame pačia
me hospitalyje randasi ir 
Algirdas Vaitekūnas.

George Shimaitis

Anna Maria, Fla.
Svečiai iš Maine ir 
Connecticut valstijų

Drauge su E. M. Baka- 
nauskais - Backus atvyko 
Aldonas ir Aldona Kaula- 
kiai i Maine tikslu aplan
kyti savo dukrą, kuri sie
kias! aukštesnio mokslo J. 
Hillis Miller Health Center, 
Gainsville, Fla.

Aldonui ir Aldonai labai 
patiko mūsų baltas marių 
smėlis ir saulėta Floridos 
padangė. (O labiausiai tai 
Anna Maria.

P. S. Edward ir Mildred 
Bakanauskai įsigijo nuosa
vus namus ant Island ir 
jau antri metai gyvena čia.

Iš Stratford, Conn., tuo 
pačiu laiku lankėsi Eleono
ra Jakutis su drauge Mary. 
Dienos buvo puikios, saulė
tos, visi maudėmės kasdien. 
Temperatūra siekia iki 84°. 
Eleonora nusipirko ant An
na Maria žemės sklypelį ir 
už metų kitų mano statyti 
sau “Dream House.” Gerų 
sėkmių jai. Tikrai buvo 
linksma ir malonu pasida
linti mintimis ir praleisti 
laiką su iš taip toli atvyku
siais svečiais. Tik apgai
lėtina, kad taip trumpai te
galėjo pabuvoti.

Frank Kaulakis 86
Spalio 8-tą dieną mirė 

Frank Kaulakis St. Mary’s 
ligoninėje, Duluth, Minn. 
Velionis buvo gimęs Mielai- 
šių sodžiuje, netoli Kupiš
kio rugpiūčio 2, 1884. Ame
rikon atvyko. 1903 m., ro
dos, kartu su broliu Alisu 
Kaulakiu, į Lewiston - Au
burn, Me. Frank Kaulakis 
iš amato buvo audėjas, dir
bo W. S. Libby Co.( Depre
sijos laikais, 1927 m., velio
nis su šeima persikėlė į 
Brockton, Mass. Ten gy
vendamas užlaikė valgomų 
daiktų krautuvėlę. Bet mo
teriai Emilijai mirus, par
davė krautuvėlę, nusipirko 
namus ir sau laisvai gyve
no.

Frank buvo ilgametis 
LLD 31 kp. narys ir pa
žangios spaudos skaityto- 
jas-rėmėjas. Bet dėl nesvei
katos buvo priverstas apsi
gyventi pas sūnų Frank 
Kaulakį Jr. Minnesota vals
tijoj.

Floridos demokratai lai
mėjo rinkimus su Lawton 
Chiles ir Reubin Askew. 
Suprantama, tai skaudus 
smūgis dėl Nixono- Agnew 
administracijos Washingto
ne.

Žmonėms atsibodo prezi
dento Nixono tuščios kal
bos ir pažadai baigti netei
sėtą karą Vietname.

Anna Walins

DETROIT, MlCH. 
Mirus

Mary Smith (Smitrevičieiiei)
Reiškiame giliausią uŽuojįutį vėliones mylimam 

sūnui Jonui, marčiai Štella, anūkams Richard ir 
Kenneth, broliams Mike ir Vihcaš Padolskis, ki
tiems giminėms bei idėjos draūgahiš.

Detroito idėjos Draugės it; Draugai

HELP WANTED-MALE-FEMALE
HOSTESS experienced, nights.

GEORGE WASHINGTON 
MOTOR LODGE

Plymouth Meeting, Pa. 215-825-1980
(86-88)

. Maintenance Mechanic Immed. 
opening for industrial maintenance 
mech. w/welding, electrical and me
chanical background. Good pay and 
excellent benefits. Call Mr. Crueat 
301-752-2610, or apply in person to 
IMOCO GATEWAY CORP., Chem
ical Div. at Howard and West St., 
Baltimore, Md. (88-92)

REAL ESTATE
IMMEDIATE OCCUPANCY. 3 bed
room ranch, full 
assumable 5^4%, 
$129 per month 
201-899-7252.

basement with an 
$10,000 mortgage, 
pays all, $23,000.

(88-89)

ne St. Montello, Mass, ir čia 
apsigyveno. Žinome, kad jie 
mums pagelbės apšvietos 
darbuose. Tik nelaimė atsi
tiko S. Rainardui, su elek
triniu piuklu, sužalojo ran
kos 4 pirštus. Jis buvo ligo
ninėje ir ten susiuvo.

Lapkričio 7 d. mirė Juo
zas Voveris, 87 m. Gyveno 
pavienis, niekur nepriklau
sė. Palaidotas Melrose kapi
nėse, dalyvavo šermenyse 
tik jo giminės ir 2 svetimos 
moterys.

Spaudos naudai draugiš
kas parengimas įvyks, lap
kričio 29 d. 2 vai. po pietų. 
Liet. Taut. Name.

George Shimaitis

Montello, Mass.
Laisvietis Adomas Sikor

skis sunkiai susirgo kojos 
venų (gyslų) liga. Buvo pas 
kelis gydytojus, o dabar 
randasi Boston General 
Hospital, kur jam daro tes
tus.

“Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojas, ir rėmėjas, Jo
nas Niaura, jau virš mėtų 
kai turi krūtinėje skaudėji- 
nią, labiausia naktimis. Jis 
buvo pas gydytoją ir ligoni
nėje; bet nesuranda priežas
ties. Jį gydo su visokiomis 
pilėmis, kad numalšinti 
škąusmą, . . , ’ <
. Dorchester,, Mass., gyven
tojai, S. J., Rairiardai, jiu 
seniau nusipirko namus^ųųo 
Fo K. Čereškų, 35 Lansdow-1

Miami, Fla.
♦

Iš laiškų iš tarybinės 
Lietuvos

Jau bus treti metai kaip 
užprenumer a v a u “Laisvę” 
savo artimiems giminai
čiams — Stasiui ir Olesei 
Stankevičiams. Jie mums 
kelis kartus parašė, kad pa
tenkinti “Laisve,” nes pasi
skaito daug žinių apie mūsų 
Dėdės Šamo žemelę Ameri
ką. Mes pas juos pasiteira
vome apie Bukonių bažnyt
kaimį, Jonavos rajone. Bu
konys savo senais laikais 
turėjo kleboniją, kunigą, 
vargonininką, zakristijoną 
su butais gyvenimui. Sek
madieniai būdavo pasekmin
gi maldomis ir pasikolekta- 
vimu aukų.

Bukonyse buvo ir dvi 
karčiamos . su visokiomis 
prekėmis, dvi kalvės ir ke
li šilučiai ir kriaučiai. Prie 
galo ėjo kaimas su keliais 
ūkininkais. Tai buvo ir ma
no tėvynė, gimiau Kilkųi- 
žių kaime, pasimelsti atei
davau į Bukonių bažnytėlę.

Dabar, kaip rašo mums, 
viskas pasikeitė šimtu nuo
šimčių. Dabar Bukonyse 
pastatytas šaunus pastatas 
su sale ir estrada, kur jau
nimas sutraukia skaitlingą 
darbo klasės publiką, nes 
turi paskaitas, koncertus ir 
kitokius visokius parengi
mus. Sekmadieniais į baž
nytėlę niekas . neateina, tai 
klebonas sekmadieniais va
žiuoja į IŠetos miestelį, kur 
savo laiku buyo trys kuni
gai, o dabar liko tiktai vie
nas. Tai mūsų Bukonių ku
nigas padeda jam atlaikyk 
ti mišias, šermenis, vedybas 
ir krikštus.

Bet. parašė ir tųkiaš pas
tabas kad maldų. katalikams 
niekas nedraudžia, — kas 
nori, taįu įali. ihplstiš t^ek 
kąni patinka,. ir giedoti, ga- 
dzinkąs ir visokias kitokias 
šventas giesnies.

V. J. Stankus

I
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Moterą Klubas kviečia
Lapkričio 29 d. Niujorko 

Lietuvių Moterų klubas 
rengia susitikimą su Lietu
vos nusipelniusiu artistu 
Donatu Banioniu, kuris da
bar vieši Amerikoje. D. Ba
nionis Panevėžio dramos te
atro aktorius.

Klubietės šiame susirin
kime taipgi pagerbs liau
dies rašytoją žemaitę, ku
riai sukako šiemet 125 gimi
mo metai. Ji mirė 1921 me
tais.

Visi žinome, kad Žemaitė 
lankėsi Amerikoje, bet ne 
visi turėjome tą laimę su
tikti ją tuo laiku. Mūsų klu
bo buvusi ilgametė pirmi
ninkė K. Petrikienė gerai ją 
pažino kai ji pas mus lankė
si ir ji mums papasakos kai 
ką apie Žemaitę iš savo at
siminimu.

Šiais metais sukako 25 
metai, kai mirė Lietuvos 
liaudies poetė visų mylima 
ir gerbiama Salomėja Nėris. 
Prisiminsime ir ją. Klubie- 
tė Nastė Buknienė mums 
paskaitys iš jos poezijos 
rinkinių.

Klubietė Nelė Ventienė 
padainuos, akompanuojant 
Mildred Stensler, kuri taip
gi klubietė.

“Laisvės” administratorė, 
klubo finansų sekretorė Li
lija Kavaliauskaitė, pakal
bės laikraščio svarbos rei
kalu.

Po turiningos, bet trum
pos programos, bus vaišės.

Kaip visada, klubietės turės 
skanių užkandžių.

Prašome visų tą dieną 
laikyti laisvą, kad galėtu
mėt dalyvauti su mumis. 
Programos pradžia 2 vai. 
po pietų.

Pirm.

Žmonių atsiliepimai apie LLD
55 metų jubiliejų ir padėka

Haverhill, Mass.
Gerai, kad bostoniečiai 

jau pasijudino “Laisvės” 
vajaus reikalais ir surengė 
pietus lapkričio 15 d., kur 
ir mes haverhilliečiai daly
vavome. Buvo geri pietūs. 
Iš Haverhillio buvo dvi ma
šinos—vieną vairavo W. Sa- 
metis, o kitą J. Petruškevi
čius. Lietus lijo, bet mes tu
rėjome gerą kelionę.

Jau Haverhillio 11 jaunų 
vyrų žuvo Vietnamo kare. 
Tai didelis susijaudinimas 
tėvų, motinų, brolių, seserų 
ir draugų.

Lapkričio 3 d. balsuotojai 
pasisakė, kad jie karo ne
nori. Balsavo už tuojautinę 
pergalę 2,136, už laipsnišką 
pasitraukimą 7,316, už tuo
jau pasitraukti 4,315.

•
Chicagos “Naujienos” su

davė sau labai skaudų smū
gį. Visuomet rašė, kad Lie
tuvoje lietuviai neturi jo
kių teisių. Ką rusai pasako, 
tai lietuviai atsako “taip, 
klausau”. Bet lapkričio 9 d. 
“Naujienose” tilpo ant pir
mo puslapio žinia, kad Vil
niuje trys rusai buvo areš
tuoti už vagystę. Vienas pa
vogė sūrį, kitas grietinės, o 
trečias žuvies, ir visi buvo 
nubausti metams kalėjimo 
ir pasimokėti iš uždarbio 
10-20 procentų.

Gal Chicagoje vagių nėra, 
o Lietuvoje sugavo tris va
gius. Tai “Naujienoms” bū
na labai didelė žinia.

Kurgi dabar “Naujienos” 
padės savo akis, jeigu kas 
joms parodys žinią, tilpusią 
“Naujienose”, kad Lietuvo
je lietuviai nubaudė rusus? 
Gal “Naujienos daugiau ne
rašys, kad Lietuvoje lietu
viai neturi teisių.

Matyt, kad Lietuvoj va
gius smarkiai baudžia. Nė
ra ko stebėtis, kad Bražins
kas nelaukė, kad jį ir vėl 
sugaus vagiant. Abu su sū
num pabėgo Turkijon.

A. Navickas• ✓ •

Mieste pasidairius
New Yorke 17 teatrų ir 

estradų vedėjai paskelbė 
streiką. Jie reikalauja aukš
tesnių algų ir kitų benefitų. 
Teatruose vaidinimai sulai
kyti, teatrai užsidarė.

Panašūs streikai įvyko 
1960, 1964 ir 1968 metais. 
Aktoriai tuomet laimėjo al
gų pakėlimus ir kitus bene
fits s.

Kai kurie 18 municipali
nių ligoninių gydytojai tei
gia, kad kasmet įvyksta 
šimtai nelaimingų mirčių 
tik todėl, kad ligoninėse sto
ka slaugių, gydytojų ir me
dicininių įrengimų.

Daktarai reikalauja svar
bių ligoninėse reformų, kad 
būtų galima išgelbėti dau
gelio ligonių gyvastis.

•

New York o darbo unijų 
komitetas turėjo eilinių na
rių konferenciją, kurioje 
dalyvavo keletas šimtų at
stovų.

Joje buvo aptarta kova 
prieš rasinę diskriminaciją, 
už moterų lygias teises dar
buose, už demokratiją uni
jose, už taikos išlaikymą ir 
taip toliau.

Sustreikavo Mohawk Air
lines lėktuvų 396 vairuoto
jai, kurie kasdien padaryda
vo po 450 skridimų.

Jie reikalauja didesnių 
algų, taipgi darbo sąlygų 
pagerinimo.

““““ •

^Jew Yorko kalėjimuose 
susikūrė Kalinių Išsilaisvi
nimo'Frontas, kuris nusita^ 
re paremti puertorikiečių 
Jaunųjų Lordų reikalavimų 
padaryti pilną tyrinėjimą 
kalėjimuose brutalumo pa
dėties.

•
Naujoji demokratų koali

cija, Demokratų Partijos li
beralinis sparnas, šeštadie
nį turėjo susirinkimą, ku
riame aptarė žalingą padė
tį, kurioje buvo rinkimuose 
suskaldyti liberaliniai balsai 
ir laimėjo Nixono pakalikas 
Buckley, tegavęs tik 32 pro
centus visų balsuotojų.

Koalicija ateityje darbuo
sis, kaip geriau apvienyti 
liberalines jėgas, kad tokie 
dalykai daugiau nepasikar
totų.

Rep.

Kurie mūsų parengime 
dalyvavo, tai gerai žino, 
kad parengimas buvo tikrai 
istoriškas žavėjančiai malo
nus.

Svečias iš Lietuvos Venz- 
lauskas pasakė: “Aš gyve
nu JAV kaip svetys jau ne
toli metų. Per tą laiką daug 
parengimų lankiau, bet įdo
miausi buvo Aido choro 
Naujų Metų laukimas 1970 
m. Laisvės salėje ir šis.”

P. Pavilonis: “Aš pirmą 
kartą jūsų organizacijos pa
rengime. Visada būsiu dė
kingas už tokią gražią, gy
vą programą. O ypatingai 
žavėjantis buvo pasirody
mas jūsų Aido choro su va
dove Mildred Stensler.”

Turėjome daug na u j ų 
žmonių, ir visi sakė, kad to
kią gyvą ir gražią progra-’ 
mą labai retai buvo matę. 
Ir žadėjo kitą kartą visus 
savo pažįstamus atsivesti ir 
pilnai užpildyti svetainę.

Kas padarė sėkmingu 
šį parengimą?

liauskaitė (“Laisvės” admi
nistratorė) ir keletas kitų.

širdinga padėko
Mildred Stensler už pa

ruošimą Aido choro ir solis
tu N. Ventienės ir V. Becke- 
rio. Taipgi Aido chorui la
bai maloniai dėkojame.

i

Svečiam J. Ulbai ir J. Žu
kui. Tikrai buvo malonu 
turėti tokius garbingus sve
čius mūsų istoriniame pa
rengime. Linkime svečiams 
geros sveikatos ir gražiau
sių sėkmių visame jų gy-1 
venime.

Victor Becker, mes tavęs 
neužm i r š i m e už suteiktą 
garsiakalbį ir muziką šo
kiams.

A. Bimbai už pravedimą 
programos ir pasakytą kal
bą iš Lietuvių Literatūros 
Draugijos 55 metų veiklos.

Visliems širdingai dėkoja
me, kurie pagelbėjote tame 
gražiame darbe, ir visiems 
širdingas ačiū už atsilanky
mą.

Adelė Petraitienė, Jonas 
Klaščius (Lietuvių piliečių 
klubo vedėjas), Lilija Kava-

J. Grybas
LLD 2-ros Apskr. 
pirmininkas
—-......................—........ 1 —-i

Aido Choro žinios
Pasikalbėjus su vienu bei 

kitu draugu, atsilankiusiu į 
“Laisvės” koncertą, teko iš
girsti labai palankių atsilie
pimų apie mūsų Aido chorą. 
Girdi, aidiečiai labai sutar
tinai ir gerai sudainavo. 
Malonu buvo išgirsti gerą 
žodį apie Aido chorą. Pri
duoda daugiau ryžto tęsti 
toliau darbą.

Po programos “Laisvės” 
Direktorių Taryba pavaiši
no visus draugus, dalyva
vusius koncerto programos 
atlikime. Šia proga aidie
čiai draugiškai pabendravo 
su Hartfordo Laisvės choro’ 
choristais, Worcesterio Ai-’ 
do choro mokytoju Al. 
Daukšių ir kitais progra
mos dalyviais.

Visuose Aido parengimuo
se matome atsilankiusius 
draugus Amelia ir Walter 
Yuškevičius, kurie gyvena 
apie 50 mylių nuo New Yor
ko — Stamford, Conn. Jie 
dažnai atsiveža labai mielą 
draugę Anna Phillipse, ku
riai šių metų lapkričio 2 d 
sukako 85 metai. Ryšium su 
šiuo Anna Phillipses gimta
dieniu, A. ir W. Yuškevičiai 
aukojo $10 Aido chorui. Dė
kojame ir linkime draugei

Ar iš tikrųjų ir 
socialistai?

Nesinori tikėti, bet atro
do, bus tiesa, kad Brookly- 
no keleivinių socialistų kuo
pelė iš savo iždo bus pasky
rus geroką sumą dolerių 
“gynimui” vagių ir žmog
žudžių Bražinskų. Kaip ži
nia, čia “vaduotojai” turi 
sudarę komitetą ir tam 
tikslui kaulija aukas iš pa
vienių ir organizacijų.

Tie žmogžudžiai yra Tur
kijoje. Jų likimu čia yra 
susirūpinę jų bičiuliai. Jei 
tas tiesa, kad Brooklyno 
socialistai jiems aukojo iš 
savo organizacijos iždo, tai 
reiškia, kad ir jie įsirašė į 
vagių ir žmogžudžių bičiu
lius. Gaila tokio tų nelai
mingų žmonių politinio ir 
moralinio išsigimimo.

Beje, žinią, kad socialis
tai aukojo tam reikalui, 
mums pranešė telefonu vie
nas socialistais nusivylęs 
žmogus.

Rep.

Parengimų Kalendorius
Lapkričio 22 d.

Philadelphi jos LLD 10 kuo
pa rengia labai gražų pa
rengimą. Bus pietūs ir skaL 
drių (nuotraukų) iš Lietu
vos rodymas. Vieta: 6024 
Wayne Ave. Pradžia 12 vai. 
Visi kviečiami.

Lapkričio 29 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo parengimas Lais
vės salėje, 2 valandą po 
pietų. Daly avus svečias 
iš Lietuvos aktorius Do
naldas Banionis. Taipgi pa
gerbsime Lietuvos įžymią
sias moteris — poetę S. Nė
rį ir rašytoją Žemaite.

Berlynas.— Moterų Tarp
tautinė Federacija pasiuntė 
Amerikos valdžiai telegra
mą, raginant paleisti iš ka
lėjimo Angela Davis.

Sugrįžo iš ligoninės
Antradienį, Marytė Ta- 

malienė pranešė, kad jos 
draugė Ona Kazlauskienė 
jaučiasi geriau po operaci
jos (ji buvo Nassau ligoni
nėje, Mineola, N. Y.) ir ne
užilgo bus parvežta į na
mus.

Taipgi grįžo iš ligoninės 
woodhaveniete J. Pluščiau- 
skienė, ji išbuvo keturias 
savaites. Abi viršminėtos 
draugės yra N. Y. Lietuvių 
Moterų Klubo narės. Linki
me joms sustiprėti sveika
toje.

L. K—te

Pekinas, Kinija. — Miru
sio gen. de Gaulle pagarbai 
per porą dienų vėliavos čia 
buvo nuleistos pusiau stie
bo.

Savaitgalio 
demonstracijos 

šeštadienį, lapkričio 21 d., 
Nacionalinis koalicijos ko
mitetas prieš karą, rasizmą 
ir represijas ruošia demon
straciją, kuri prasidės 11:- 
30 vai. ryto prie Columbus 
Circle, Manhattane, pas
kiau, 1 vai. po pietų, bus 
maršas į Jungtines Tautas, 
o nuo 2-os valandos iki 4- 
os po pietų bus masinis mi
tingas prie Jungtinių Tau
tų.

Svarbiausias šūkis šioje 
demonstracijoje: “Mes kal
tiname genocidu.” Geno
cidu kaltinamos JAV, ku
rios pasiųsti kariai naikina 
tautas, kurių militarinės 
jėgos žudo studentus na
mie...

Sekmadienį, lapkričio 22 
d., “Kaimynai už taiką” 
(Neighbors for Peace) 
ruošia parengimą paremti 
kareivius, kurie tarnauda
mi armijoje veda kovą prieš 
karą, o jų yra daug. j

Šis parengimas bus res- 
taurante “The Village 
Gate,” Thompson irBleeck- 
er Streets, New York City. 
Įėjimas $4, už kurį bus duo
dama ir vienas “drinksas.” 
Tai įvyks tarp 3 ir 7 valan
dos po pietų. Bus muzika- 
lė programa, dalyvaus fil
mų ir teatrų aktoriai, kon- 
gresmanai ir visi, kurie sto
ja už TAIKĄ.

Ieva

Dail Ilsei Rimkienei 
laiškas ir prašymas
Daugeliui jau žinoma, kad 

Jungtinės Tautos turi mo
terų organizaciją, pavadin
tą United Nations Wo
men’s Guild, kuri kasmet 
išleidžia ir (plač:ai visame 
pasaulyje paskleidžia dro
bėje kalendorių. Jų 1970 
metų kalendoriui atvaizdą 
(eskizą) nupiešė dailininkė 
Ilsė Bimbienė. Tas pats pie
šinys yra panaudotas ir 
1971 metų kalendoriui.

Bet dabar Ilsė gavo nuo 
Jungtinių Tautų Moterų 
Gildijos tokį ..laišką:
Dear Mrs. Bimba,

As you probably know we 
used your very attractive 
design for this year’s ca
lendar towel and although 
it has once again been very 
popular I do feel that next 
year we should have a 
change and I write to know 
if we could prevail upon 
your good nature to draw 
us another design.

We have our.general meet- 
ting in January so I would 
appreciate receiving your 
sketch before then if you 
are able to help us out. 
With best wishes,

Yours sinceraly,
Joyce BPadbury

Netenka abejoti, kad Ilsei

Annai geros sveikatos ir 
daug metų sulaukti.

Gauta po $5 nuo Aido gar
bės narių J. Weiss ir O. Čer- 
nevičienės. Dėkojame.

Naujieji Metai artinasi, 
tad reikia, pradėti planuoti 
kur juos sutikti. Niekur ki
tur, kaip tik su aidiečiais. 
Šiemet, kaip ir kitais me
tais, Aido choras rengs 
Naujų Metų sutikimą “Lais
vės” salėje. Vaišės bus gau
sios, kaip visuomet. Bus ge
ra muzika šokiams. Bilieto 
kaina tik $5. Prašom at
silankyti ir iš anksto nusi
pirkti bilietus pas aMiečius.

H. F.

Roma.—Italija. — 20,000 
metalo darbininkų paskelbė 
streiką. Reikalauja grąžin
ti darban 550 darbininkų, 
paleistų iš darbo už dalyva
vimą pirmiau streike.

New Delhis, Indija. — Ko
munistų Partijos generali
nis sekretorius Krišnan iš
rinktas valstybės tarybos 
deputatu (senatorium).

Washingtonas. — Jungti
nėse Valstijose keliai ir gat
vės, jeigu ištiestum, siektų 
3,710,000 mylių.

Viena. — Austrijos užsie
nio ministerija skelbia, kad 
eina pasitarimai dėl Austri-

MIRĖ
Antanas Raila, “Laisvės” 

skaitytojas ir ilgametis 
Brockton, Mass., gyvento
jas, telefonu pranešė brook- 
lyniečiams P. ir N. Buk- 
niams (Railos seni ir arti
mi draugai), kad pirma
dienį, lapkr. 16 d., mirė jo 
žmona Kazimiera Railienė, 
po sunkios ilgos ligos.

Tikimės, kad vėliau bus 
daugiau parašyta apie ve
lionę Railienę.

N. Buknienė

Nairobi, Kenija. — 12 af
rikiečių mirė ir 24 ligoninė
je gydosi nuo naminio alaus, 
kuris pramintas “užmušk 
mane greitai”. Alus buvo
pardavinėjamas bankete.

ir vėl pavyks nupiešti at- jos užmezgimo diplomatinių 
vaizdą, kuris bus panaudo- ryšių su Kinijos Liaudies 
tas 1972 metų kalendoriui, j Respublika.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MASPETH, N. Y.

Rože Laukaitiene
Mirė lapkričio 22, 1965

Jau penkeri metai! kai mirė mano, mylima žmona 
Rožė, vaikų motina ir anūkų močiutė. Ilsėkis, ra
miai Alyvų Kalnelio kapinėse. Mes Tavęs niekad 
nepamiršime. Tavo kapą lankysime labai dažnai.

Jurgis, vyras
I

dukra Jule ir vyras
Ben Petrulis x
sūnus Juozas 
ir žmona Joan

Tarp Lietuvių
Aną dieną į “Laisvės” raš

tinę atvažiavo iš Williams- 
burgho Marytė Riskevičie- 
nė. Ji atnaujino trim sa
vo giminėms prenumeratas 
Lietuvoje, užsimokėjo už sa
vo prenumeratą, įteikė laik
raščiui “L” dovaną $10 ir 
N. Y. Liet. Moterų Klubui 
5 dolerius.

Paklausus kaip jos vyras 
Maikis, tai sako, dar vis 
toks pats, neina geryn nei 
prastyn — laikosi vienodai. 
Maikis jau keturi metai kai 
“gyvena” lovoje. Jis visiš
kai negali pasikelti. Marytė 
yra jo slaugė ir jį prižiū
ri. Sunku abiem. Jis li
gonis, o ji viena turi prižiū
rėti ir namų ruošą ir patį 
ligonį. Linkiu jai ištvermės 
Ji apgailestauja, kad negali 
susirašinėti su giminėmis 
Lietuvoje. Sako gal pama
tys šią žinelę.

L. K—te

Roma, Italija. — Teismas 
nuteisė amerikietį lėktuvo 
kidnaperį Minichiello išbūti 
kalėjime 7 metus. Minichiel
lo buvo Vietnamo kare, grį
žęs iš karo norėjo iš Ameri
kos pabėgti.

Londonas.— Daugiau kaip 
150,000 Anglijos mainieri^ 
streikuoja. Jie reikalauja 
didesnių algų. Nacionalinė 
anglies taryba siūlo mokėti 
po $42.20 į savaitę.

NORI SUSIPAŽINTI
Vidurinio amžiaus našlys, 

vidutinio ūgio, sunkoko 
svorio, su nuosavybės gali
mybe norėtų susipažinti su 
moterimi —vedybų tikslu, 
iki 60 m. amžiaus. Gimu
sios Lietuvoje ar Ameriko
je. Galimybė persikelti. Ra
šykite lietuviškai ar angliš
kai. Main P. O. Box, Hart
ford, Conn. 06101.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Pardw<y 
dame ir įtaisome Anteri&s. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
del spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(87-94)

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the
USSR is to purchase for them

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
which can be redeemed for 
first - quality merchandise
in the special Vneshposyltorg I
foreign currency stores • /

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.
For the new catalogue 
explaining the certificates

apply to any of our affiliated firms
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729

or their branches, or directly to:

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

Tel. (212) 228-9547 *
Warning: For your own protection and for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above firms or 
their branches, which are official representatives of Podarogifts, 
Inc.




