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— A. Bimba —

Daugiau kaip trečdalį pa- 
s i brėžt o “Laisvės” vajaus 
tikslo jau pasiekėme. Bet 
tuoj jau bus prabėgę du va
jaus trečdaliai. Būtu gražu, 

vkad nereikėtu vaju prailgin
ti. Ir nereikės, jeigu visi lais- 

0viečiai per ateinančias kelias 
savaites smarkiai pasidarbuo-

O kaip su žieminiais pa
rengimais? Ką planuoja mū
sų organizacijos, pirmoje vie
toje Lietuvių L i t e r a t ū r o s 
Draugijos kuopos? Kol kas 
jų mažai tesimato. . Kuopų 
veikėjams reikia susirūpinti.

Kalbant apie “Laisvės” 
vajų ir kitus jos reikalus, tu
rėkime galvoje busimąjį 1971 
metų mūsų laikraščio dalinin
kų suvažiavimą. Tai bus ju
biliejinis suvažiavimas. “Lais
vei” bus sukakę lygiai šešias
dešimt metų.

Kaip ir kuo mes jį pada
rysime skirtingesnių nuo me
tinių suvažiavimų? Prašome 
pasirodyti su praktiškais pa
tarimais.

l Ir dar vienas dalykėlis. Pas 
•fflus gražiai prigijusi tradici
ja žieminių švenčių proga sa
vo artimuosius pasve i k i n ti 
per “Laisvę.” Bet sveikini
mus reikia gauti gerokai iš 
anksto, kad spaustuvės tech
nikai galėtų juos paruošti 
spaudai.

Anais senais laikais kiek
vienas Lietuvos ūkininko sū
nus manydavo, kad jis viską 
žino apie žemę, kaip ją ap
arti, išakėti ir apsėti. Aš ne
buvau išimtis. Man atrodė, 
kad nieko nebereikia žinoti.

Bet štai skaitau Lieuvoje 
leidžiamo gražaus žurnalo 
“žemės ūkis” šių metų 9 nu
merį. Skaitau ir galvoju: 
Kaip baisiai mažai mano te
žinota! Kiek jame patarimų 
Lietuvos ūkininkams!

Gal tik tuo galima pasi
tenkinti, kad, kaip atrodo, tai 

A-dar ir šiandien ne viskas yra 
jžemės ūkyje žinoma. Susida
riau įspūdį, kad ir šiandien 
nėra aiškaus nusistatymo kad 
ir tokiais paprastais klausi
mais, kaip vagos gylis, arba 
žemės purenimas.

Ilgametis operos solistas, 
kompozitorius, pedagogas — 
štai kas yra Petras Oleka, 
kuris Lietuvoje atšventė sa
vo 75-ąjį gimtadienį. Apie 
tai buvo plačiai rašoma Lie
tuvos spaudoje. Labai gražų 
apie tą didelį kultūros darbuo
toją atsiliepimą duoda Jonas 
Stasiūnas laikraštyj “Gimtasis 
kraštas” (lapkr. 5 d.). Savo 
straipsnelį jis baigia: “Ne
trukus savo 50-ties metų ju
biliejų Švenčiantis mūsų ope
ras ir baleto teatras už dauge
li savo laimėjimų dėkingas ir 
Petrui Olekai.

t Visiems aišku, kad Muham
mad Ali (Classius Clay) yra 
bokso čempionas. Bet jam 
to titulo nepripažįsta Amen-

Du Kambodijos trečdaliai jau 
Nacionalinio Fronto kontrolėj 

ir pilnoje vadovybėje
Paryžius.—Rašytojas Wil

fred Burchett, grįžęs iš 
Kambodijos, perduoda spau
dai savo patyrimus. Jis ra
šo, kad du trečdaliai Kam
bodijos su trim milijonais 
gyventojų yra Nacionalinio 
Fronto kontrolėje. Toje te
ritorijoje veikia Nacionalio 
Fronto sudaryta valdžia.

Nacionalinio Fronto val
džiai vadovauja princas Si- 
hanoukas, dabar esąs Kini
jos sostinėje Pekine, kartu

ten yra trys kabineto minis
trai. O Kambodijos terito
rijoje yra 10 kabineto mi
nistrų ir ministrų pavaduo
tojų.

Burchett rašo, kad Nacio
nalinis Frontas susideda iš 
daugelio organiz a c i j ų ir 
grupių, kurios pasisako už 
Kambodijos išlaisvinimą iš 
Amerikos papirktų milita
rists Visur liaudis su ko
votojais, visur ji remia par
tizanus.

$10,000 už mainierio gyvastį
New Yorkas.— Continent 

tai Oil Co., prieš ketvertą 
metų paėmusi savo kontro- 
lėn anglies kasyklas Manin- 
gton, W. Va., kur 1968 m. 
sprogime buvo užmušti 78 
mainieriai, dabar siūlo naš
lėms po $10,000.

Kompanijos turtas siekia 
pustrečio bilijono dolerių, 
bet ji nesirūpino kasyklos 
saugumu. Todėl ir įvyko 
sprogimas. Žuvusiųjų naš
lės ir kiti giminės pirmiau 
atmetė kompanijos siūlymą. 
Našlės norėjo traukti kom
paniją atsakomybėn už niai- 
nierių gyvastis. Bet šiomis 
dienomis pasiūlymą priėmė.

Draudžia atomo ginklus
Jungtinių Tautų asamblė

ja 91 balsu prieš 2 užgyrė 
sutartį, kuri draudžia vals
tybėms už 12 mylių nuo 
sausžemio turėti ar laikyti 
branduolinius ginklus jūrų 
dugne ir abelnai jūrų gel
mėse.

Tokią sutartį yra pasira
šiusios Tarybų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos. Jos ir 
rekomendavo sutartį už- 
girti. Ji įsigalios, kai 22 
valstybės ją ratifikuos.

Šios sutarties užgyrimas 
yra žymus Jungtinių Tau
tų atsiekimas. 1967 metais 
užgyrė panašią sutartį, ku
ri draudžia branduolinius 
ginklus naudoti erdvėse.

Winters, Calif. — Auto
mobiliui susidūrus su sunk
vežimiu (troku) šeši žmo
nės buvo užmušti ir 2 su
žeisti.

kos sporto bosai. O nepri
pažįsta tik todėl, kad Mu
hammad Ali vartoja ne t ik 
kumštį, bet ir protą. Toks 
sportiinkas jiems nepatinka.

Kai Muhammad Ali buvo 
pašauktas į armiją, kad vyk
tų į Vietnamą, jis pareiškė: 

neisiu 10,000 my- 
žudyti, užmušinėti 
kitus žmones tik 
padėti baltiesiems

“Ne, aš 
lių padėti 
ir deginti 
tam, kad
vergų savininkams viešpatau
ti ant tamsiaodžių žmonių vi
same pasaulyj. Ši yra diena ir 
šis yra amžius, kai šitai pik
tai neteisybei turi būti ga
las.”

Tai aštrūs, bet labai teisin
gi protaujančio boksininko 
žodžiai.

Nashua, N. H. — Moky
tojų Sąjunga pasirašė dvie
jų metų sutartį su mokyklų 
taryba. Sutartis baigė 17 
dienų klasių boikotą, prasi
dėjusį akademinių metų 
pradžioje.

TSRS ir Italija 
kooperuoja

Roma. — Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minist
ras Gromyko susitarė su 
Italijos užsienio reikalų mi
nistru Aldo Moro kooperuoti 
dėl sušaukimo Europos sau
gumo konferencijos.

Konferencijoje galės da
lyvauti visos Europos vals
tybės, taipgi Jungtinės Val
stijos ir Kanada.

Abu ministrai taipgi suti
ko darbuotis dėl taikos at- 
siekimo Vidurio Rytuose, 
laikantis Jungtinių Tautų 
rezoliucijos, priimtos 1967 
m. lapkričio 22 d. reikalau
jant, kad Izraelis pasitrauk
tų iš užgrobtų arabų žemių.

Rašytojas Ford nušovė 
negrą kareivį

Humboldt, Tenn. — Pa
garsėjęs novel is tas Jesse 
Hill Ford areštuotas ir kal
tinamas nušovimu negro 
kareivio.

Ford pasakė policijai, kad 
šovė į automobilyje sėdintį 
kareivį prie Fordo namų, 
kuomet kareivis Doaks bu
vo paleistas atostogoms iš 
Fort Leonard Wood, Mo., 
stovyklos.

Rašytojas Ford pagarsė
jo su savo novele “The Lib- 
beration of 'Lord Byron 
Jones.”

Ilgaplaukis gina savo 
teises teisme

Montgomery. — Alabamos 
vieškelių departamentas bu
vo paleidęs iš darbo inžinie
rių Smith už nešiojimą ilgų 
plaukų.

Smith patraukė departa
mentą j federalinį teismą, 
kurio teisėjas Johnson įsa
kė departamentui nepaleisti 
Smitho iš darbo, kol teis
mas neišneš nuosprendžio.

Nėra sutarties JAV lėktuvams 
skraidyti ant Š. Vietnamo -O-----------------------------------.

Kadangi visi švęsime Pa
dėkų šventę (Thanksgiving 
Day),, tai “Laisve” neišeis 
sekama penktadieni. Seka
ma “Laisvės” laida išeis 
gruodžio 1 d.

“Laisvės” personalas

Paryžius.— Šiaurės Viet
namo delegacija griežtai už- 
ginčino Jungtinių Valstijų 
delegacijos tvirtinimą, kad 
Jungtinės Valstijos turi tei
sę žvalgvbimams lėktuvams 
skraidyti virš Šiaurės Viet
namo. Tokio susitarimo vi
sai nėra.

Nuo to laiko, kai Johnso- 
no administracija nutraukė 
bombardavimą Šiaurės Viet
namo, 11 amerikiečiu žval- 
gybos lėktuvų buvo numuš
ta Šiaur. Vietnamo teritori
joje. Vienas toks lėktuvas 
numuštas šiomis dienomis. 
Tuomet Nixonas pagrasino 
bombardavimo atnaujini
mu, jeigu bus ir toliau nu- 
mušinėjami žvalgyb i n i a i 
lėktuvai.

Tel Avivas.—Izrael'o oku
puotoje Gaza teritorijoje 
pasirodė cholera susirgimų.

Washingtonas.— čia gau
ta žinių, kad Egipto anti- 
lėktuvinės kanuolės apšau
dė Izraelio žvalgybin.'us lėk
tuvus, skraidančius Suezo 
kanalo pakraštyje Egipto 
pusėje. Neskelbiama, ar 
nors vienas lėktuvas nuken
tėjo.

Kapįtalistai mojasi mažinti 
darbus, didinti nedarbą

Paryžius. — Ekonominei 
kooperacij a i organizacijos 
generalinis sekretorius Len- 
nep paskelbė šios organiza
cijos nurodymus 22 valsty
bių atstovams, kurie suda
ro ekonominės politikos ko
mitetą.

Infliaci j o s sumažinimui 
patariama kapitalistinėms i

valstybėms mažinti darbus. 
Kaltina darbininkus už rei
kalavimą didesnių algų, ku
rui pasėkoje 1971 m. pro
duktų kainos pakils Jung
tinėse Valstijose 4 proc., 
Prancūzijoje — 4.5 proc., 
Vakarų Vokietijoje ir Itali
joje — 5.5, Anglijoje — 6 
procentus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Į Guinėjos respubliką įsi

veržė Portugalijos ir kito
kios kokios ten ginkluotos 
jėgos. Įsiveržėliai nugalėti. 
Guihėjos valdžia Portugali
ją apskundė Jungtinėms 
Tautoms. Skundą apsvarstė 
Saugumo Taryba savo spe
cialiame posėdyje ir nuta
rė pasiųsti j Guinėją komi
siją padėtį ištirti. Portu
galija skundą paneigia. 
Guinėja yra viena iš pa
žangiausių respublikų Afly

Pereitą savaitgalį Ameri
kos lėktuvai atnaujino bom
bardavimą Šiaurės Vietna
mo. Iš oro taip pat smar
kiai buvo bombarduojami 
Laosas ir Kambodija. Daug 
civilinių žmonių užmušta, 
žadama bombardavimą tęs
ti toliau. Bombardavimas 
paruoštas didžiausioje slap
tybėje.

Kaltina FBI direktorių
New Yorkas. — Užsienie

čių spaudos klube kalbėda
mas, buvęš generalinis pro
kuroras Ramsey Clark kal
tino Federalinio Investiga- 
cijų Biuro 
verį.

Clark
Amerikoj
nizuotą kriminalizmą ir 
gengsterizmą Hooveris vi
sai nelinkęs kovoti. Jis dau
giausia užimtas komunistų 
veiklos sekiojimais, kuomet 
krirninalizmas ir gengster- 
izmas visur plečiasi.

direktorių

odė, kad 
praplitusį

Hoo-

prieš 
orga-

Šiaurės Vietnamas sako, 
kad jam pavyko nukirsti 
penkis Amerikos lėktuvus.

Šis naujas bombardavi
mas parodo, kad mūsų vy
riausybė yra nusprendus 
Vietnamo karų išplėsti.

Pnompenh, Kambodija.— 
Vyksta smarkūs susikirti
mai tarp militarinės val
džios ir liaudies fronto jė
gų. Nuostoliai dideli.

New Yorkas.-Jungt. Tau
tų Generalinė A s a m b lė j a 
51 balsu prieš 49 pasisakė 
už priėmimą Kinijos Liau
dies Respublikos. Jungtinės 
Valstijos labai griežtai .prie
šinosi, bet pralaimėjo. Ta
čiau Kinija pasilieka už 
Jungtinių Tautų ribų, nes 
negavo dviejų trečdalių bal
sų. Kalbama, kad Amerikos 
vyriausybė svarsto apie 
keitimą nusistatymo.

Izraelis slaptai su 
Jordanu tarėsi

Jeruzalė. — Izraelio val
džios rateliuose jaučiama 
kas tai nepaprasto. Sako
ma, kad Izraelio premjero 
pavaduotojas Allon turėjęs 
slaptą pasitarimą su Jorda
no karalium Husseinu, nors 
to niekas nepatvirtina.

Parlamento atstovas Av- 
neris priminė apie slaptus 
pasitarimus, kurie galėtų 
privesti prie politinio susi- 
.tariiho tarp Izraelio ir Jor
dano. Apie tai buvo ir spau
doje rašyta.

Juodieji amerikiečiai apeliuoja 
į Jungtines Tautas, kad padėty 
kovoti prieš negrų skriaudas

Jungtinės Tautos gavo 
juodųjų amerikiečių apelia
ciją (petic’ją) su milijonu 
parašų. Apeliaciją pridavė 
aktorius ir rąšytojas Ossie 
Davis, komedijantas Dick 
Gregory ir taikos kovotoja 
Angie Dickerson. Kartu su 
jais buvo visa eilė kitų vi
suomenės veikėjų.

Apeliacij o j e nurodoma, 
kaip Amerikoje praktikuo-

jamas “genocidas” — laips
niškas naikinimas juodųjų 
rasės. Tuo užsiima įvair’os 
įstaigos, rasinė diskrimina
cija visur jaučiama.

Savo parašais milijonas 
amerikiečių reikalauja Jung- 
t'nių Tautų padėti kovoti 
prieš “genocidą” Jungtinėse 
Valstijose. Tai jau ketvirta 
panaši apeliacija priduota 
Jungtinėms Tautoms.

Pogrindine spauda plečiasi
— Hip-®Indianapolis, Ind. 

pių, anarchistų, studentų 
pogrind’nė spauda smarkiai 
plečiasi. Šiuo metu ji turi 
daugiau kaip 30 milijonų 
skaitytojų.

Kalifornietis žurnalistas 
Glessing apskaičiuoja, kad 
dabar yra 450 pogrindinių 
laikraščių ir kitokių leicli- 
n i ų, kuriuos daugiausia 
skaito jaunimas, sukilęs 
prieš karą, prieš rasinę dis- 
kr‘ minacij ą, nepasitenkinęs 
dominuojančia politika irtt.

Ryga. — Čia mirė Latvi
jos rašytojas ir vertėjas 
Andrius Up’tis 93 metų am
žiaus. Tarp kitų raštų jis 
yra parašęs 11 tomų Latvi
jos ir pasaulio literatūros 
istorijos.

Amerika ~ didžiausia 
vandenų teršėja

Londonas.—Anglijos gam
tinis mokslininkas Scott pa
skelbė tarptautiniam natū
ralistų kongresui, kad Ame
rika yra didžiausia pasau
lyje upių, ežerų, jūrų ir 
vandenynų teršėja. :■

Scott nurodė, kad propor- 
c’onaliai vienas amerikietis 
daugiau užteršia vandenis, 
negu 1,000 azijiečių. Ame
rikinė pramonė daugiausia 
apnuodija vandenis. Jung
tinės Valstijos todėl turėtų 
imti didžiausią dalį atsako
mybės už vandenų teršimą.

Italų studentai didina 
kovą už reformas

Roma. — Visoje Italijoje 
ir vėl padidėjo studentų ko
vos už švietimo sistemos re
formas. Šimtai tūkstančių 
studentų dalyvauja protes
to demonstracijose.

Vien tik Romoje daug’au 
kaip 2,000 studentų marša- 
vo gatvėmis, reikalaudami 
reformų ir kaltindami poli
cija už brutalumą.

Mokyklose jaučiama ne
tvarka. Tūkstančiai studen
tų ir po šiai dienai dar ne
žino, kuriai mokyklai jie 
priskirti ir kas yra jų mo
kytojai.

Čilė pasitraukė iš 
Korėjos komisijos

Santiago. — Čilės valdžia 
oficialiai pasitraukė iš 
Jungtinių Tautų sudarytos 
komisijos Korėjos reikalais.

Manoma, tai bus pirmas 
žygis Šiaurės Korėjos pri
pažinimui. Čilės valdžia jau 
sutiko leisti Šiaurės Korė
jai įsisteigti Čilės sostinėje 
prekybos raštinę.

Vakarų Vokietija ir Lenki
ja pasirašė sutartį

Varšuva. — Vakarų Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nistras Scheel ir Lenkijos 
užsienio reikalų ministras 
Jedryčovskis pasirašė sutar- 
tartį, kuri pripažįsta nau
juosius Lenkijos rubežius ir 
atsteigia tarp abiejų šalių 
diplomatinius ryšius, kurie 
buvo nutraukti 2-ojo pas. 
karo pradžioje. Kancleris 
Brandtas netrukus atvyks į 
Vaiguvą savo parašu pa
tvirtinti sutartį.

Pramonine gamyba 
sumažėjo

Washingtonas. — Spalio 
mėnesį pramoninė gamyba 
sumažėjo 2.3 proc., Federa
linė Rezervų Taryba skel
bia. Tarybos apskaičiavimu 
apie pusę sumažėjimo gali
ma priskaityti General Mo
tors streikui.

Nuo šių metų pradžios 
pramoninė gamyba pradėjo 
po truputį pakilti, bet spa
lio mėnesį smarkiai nupuo
lė. Nedarbas pakilo, pra
gyvenimo kainos pakilo, in
fliacija taipgi pakilo. To
kia padėtis gązdina visus.

TSRS nesteigs atominiu 
bazių Pietų Amerikoje
W ashing tonas.—V alstybės 

departamentas informu o j a 
gavęs užtikrinimą, kad Ta
rybų Sąjunga nesiruošia ir 
nesteigs branduol'nių ar ki
tokių puolimo ginklų bazių 
Lotynų Amerikoj e. Pa- 
skle;sti gandai apie stei
gimą bazės Kuboje — netei
singi.

Tarybų Sąjunga padeda 
Kubai pasiruošti savo šalies 
apgynimui, jeigu kas nors 
bandytų į Kubą įsiveržti.
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Argi amerikiečiai jiems geresni?
JAMES Reston yra vienas iš “The N. Y. Times” re

daktorių ir labai dažnai savo vardu pasisako įvairiais 
dienos klaus’mais. Ne kartą jis yra pasisakęs ir Vietna
mo karo tema. Šio karo jis neremia, bet griežtai ir nepa
smerkia. Aną dieną, kai Pietų Vietnamo liaudiečiai ir 
Šiaurės Vietnamo vadovybė atmetė prez. Nixono “tai
kos planą,” jis pareiškė jais didelį nusivylimą. Matyt, 
Mr. Reston buvo tuo planu susižavėjęs.

Mr. Reston kaltina vietnamiečius nepažinimu arba 
nesupratimu mūsų amerikiečių. O tas nesupratimas, 
girdi, pareina iš jų labai karčių išgyvenimų ir patyrimų 
su prancūzais, japonais ir britais. Vietnamiečiai mus 
lygina prie anų. Jie mano, sako Mr. Reston, kad ir mes, 
amerikiečiai, esame tokie pat jų priešai ir nenaudėliai, 
kaip buvo japonai, britai ir prancūzai, kai jie buvo juos 
pavergę. Mes gi, jis sako, nesame tokie baisūs ir blogi.

Antra, jie nesuprantą mūsų amerikiečių dar ir kitu 
požiūriu: jie laiko mus tokiais pat silpnavaliais, kokiais 
pas’rodė britai, prancūzai ir japonai. Jie “pavargo,” pri
sipažino sumuštais ir pasitraukė. Mes, sako Reston, to 
negalime daryti ir nedarysime. Vietnamiečiai baisiai 
klysta, beveik šaukia Mr. Reston, kai jie mano, kad “su
dėję tiek aukų ir panaudoję tiek jėgų prieš juos, dabar 
mes pasiūlysime jiems kompromisus ir iš jų žemės išsi- 
kraustysime...”

Mr. Reston klysta, kai jis sako, kad mes to nepada
rysime. Anksčiau ar vėliau mes turėsime iš Vietnamo iš
sikraustyti, nes net ir karščiausi mūsų vyriausybės po
litikos šalininkai pripažįsta, kad militarinė pergalė ten! 
mums neįmanoma ir negalima. Vietnamiečiai nepasi
duos, nes jie kovoja savo žemėje už savo žemės laisvę 
ir nepriklausomybę.

Antra, kodėl vietnamiečių akyse amerikiečiai turėtų 
būti geresni ir žmoniškesni už japonus, britus arba pran
cūzus? Kaip tik priešingai, anuos visus sudėjus į daiktą, 
per visą ilgą jų viešpatavimą Indokinijoje jie nepraliejo 
tiek vietnamiečių kraujo, neišskerdė tiek nekaltų žmo
nių ir nenuteriojo tiek kaimų ir miestų, kiek per paskuti
nius dešimt metų Amerikos ginkluotos jėgos sunaikino 
žmonių ir kaimų ir miestų Vietname, Laose ir Kambodi- 
joje. Tai kodėl vietnamiečiai turėtų į mus amerikiečius 
žiūrėti draugiškiau, prielankiau? To iš jų reikalauti ne
galima ir nežmoniška.

Geras nutarimas
JUNGTINIŲ Tautų Generalinė Asamblėja nutarė 

uždrausti naudoti jūrų dugną branduoliniam ginklavi
muisi. Devyniasdešimt dvi šalys balsavo už tokį už
draudimą, o prieš tiktai dvi. Dabar tik reikia žiūrėti, 
kad didžiosios atominiai ginkluotos šalys šio gero nu
tarimo laikytųsi.

O jeigu viena kuri jų nutarimo nesilaikys? Kas ją 
sudraus arba nubaus?

Tokiij “šposų” dar 
nebuvo buvę...

Kas nors užsimanė gerai pasipinigauti ir pasiskel
bė pasauliui, kad išleis buvusio Tarybų Sąjungos prem
jero Nikitos Chruščiovo “atsiminimus” ar 
mus”. Knyga būsianti 400,000 žodžių.

Pats Chruščiovas sako, kad jis jokių 
nėra parašęs ir niekam nėra jų davęs, kad 
mi “atsiminimai” yra gryna fabrikacija.

“prisimini-

atsiminimų 
tie skelbia- 
Bet vistiek 

Londono dienraštis “Times” ir viena amerikinė leidyk
la sako tūrį tokius atsiminimus ir šių metų pabaigoje 
išleisiu. Nereikia nė kalbėti apie didelį visur susiinte- 
resavimą. Tokios knygos išsiplatintų keli milijonai eg
zempliorių.

Kai jau knyga buvo gerai išreklamuota ir gal kai 
keli milijonai angliškai skaitančių žmonių jau išsiilgu
siai laukė jos pasirodant, viename pranešime mažomis 
raidėmis buvo pripažinta, kad tokių atsitikimų nėra 
ir niekas jų neturi. Girdi, Įsas nors sudarė knygą iš 
ištraukų iš Chruščiovo pasakytų kalbų įvairiausiomis 
progomis ir ją išleis.

DIKTATORIUS ČIANG 
KAI-šEKAS
JAU JŲ DRAUGAS

Bostono “Keleivio” pir
majame puslapyje (lapkri
čio l0 d.) didžiulėmis rai
dėmis: “Vakarų demokra
tijos rengias parduodi 
Čiang Kai-sėką. Vis dau
giau Vakarų valstybių pri-

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

pažįsta Raudonąją Kiniją 
ir ryžtasi įbalsuoti ją į 
Jungtines Tautas, nurašy- 
damos Čiang Kai-šeką.”

To tik keleiviniams men
ševikams ir bereikėjo. AšT 
tuonių šimtų milijonų 
žmonių tauta jiems nieko 
nereiškia. Jų draugas — 
Formozos diktatorius!

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Vai-

MOKYKLINIO VAIKŲ 
AMŽIAUS APDARA 
TEN IR ČIA

Siaubas ima, kai mūsų 
vaikai pasipila iš mokyklų 
į gatves. Daugelio jų ap/ 
ranga stačiai baisi.

Todėl su įdomumu skai
tome “Tarybinėje Motery
je” (Nr. 7) D. Vailionytės 
straipsnyje apie Lietuvos 
moksleivių aprangą. Ten ir
gi esama problemos. Kal
bama apie uniformas. Rei
kia jų, ar nereikia? 
lionytė rašo:

“Baigėsi pamokos. Jau
nuoliai plūsta iš mokyklos. 
Man atrodo, jog ne vienam 
teko pasigrožėti uniformuo
tomis mergaitėmis. Unifor
ma verčia pasitempti, ne
atsilikti tvarkingumu nuo 
draugių, pagaliau ir 
išsiskirti išviršiniais blizgu-' 
čiais, puošmenomis. Mergai
tės netrunka suprasti, kad 
tai mokyklinis rūbas, kurio 
netinka vilkėti namuose 
tvarkantis ar šeimininkau
jant. O kitą rytą jos vėl nu
teikia mokyklos darbui, or
ganizuotumui ir tvarkai.

Įsižiūrėkime į berniukus. 
Šie, vos ne dviguba fizine 
jėga skirdamiesi nuo mer
gaičių, slenka susikūprinę, 
triukšmaudami, po pažasti
mi paspraudę kokią knygelę 
ar porą apglamžytų sąsiuvi
nių. Tai, tarkime, “vyriš
kumo” požymis. O išvaiz
da? Apie plaukus nekalbė
siu, nes jie ir taip, atrodo, 
teikia mokytojams nemalo
numų, o visuomenei 
kalbų. O draubžiai? Vie
nas stengiasi panėšėti į ne
seniai koncertavusį estrados
dainininką, kito kelnes dar lietuvius apgaudinėti paša- 

- - dais į Lietuvą sugrąžinti 
Tik fašistin'i smetoninį režimą. 

Antai, C h i c a g o s kunigų 
“Draugas”, (lapkr. 10) ve
damajam uždėjo antraštę: 
“ALTos susirinkimas—mė
ginimas atsinaujinti.” O tai 
reiškia, kad šio rakė to biz
niui baisiai nevyksta, grū
moja bankrūtas, jeigu jau 
reikia kalbėti apie “atsi
naujinimą.”

Vargiai ką pagelbės ve
damojo autoriaus Pr. Gr. 
įsakymas naujiems ALTos 
vadams, kaip ir ką jie tu
rėtų daryti, kad tą “atsi
naujinimą” pasiektų. “Iš 
naujų vadų, į kuriuos žiūri
me su pasitikėjimu,” sako 
Pr. Gr., “laukiama šio po
litinio veiksnio atnaujini
mo, įžiebiant pirmykštį en
tuziazmą kreipti veiklą po
zityvia linkme...” Laikas 
ALT savo raketą uždaryti.

su vinimis, trečias apdribu
siu, nešvariu treningu. __
labai gaila, kad šis kelnių 
ir megztinių margumynas 
neleidžia mokiniui suprasti, 
jog tai, kas tinka ringe ar 
estradoj, jokiu būdu netin
ka gatvėje ar mokykloje. Ir 
stebint šią jaunuolių minią, 
peršasi klausimas:: ar uni
formos yra mergaičių pa
žeminimas, ar ypatingas jų 
išaukštinimas?

Vyksta tėvų susirinkimas 
vienoje Kauno mokykloje, 

j Klasės vadovė praneša, jog, 
administra c i j o s reikalavi
mu, mergaičių uniforminės 
apykaklės turėtų būti ne 
megstos, bet siūtos iš me
džiagos. Reikalingas vieno
dumas ir tvarka!

O kokie reikalavimai ber
niukams? “Svarbu, kad 
marškiniai būtų švarūs,”— 
pareiškė vadovė. O kaip su 
tais, kurių marškinių iš po 
megztinio ir gaurų visai ne
matyti? Kur jų tvarka ir 
vienodumas? Yra tėvų, ku
rie pasipiktino: “Kokia ne
sąmonė: berniukams baltos 
marškinių apykaklės! Kas 
jiems priskalbs?” Teisingai, 
žmonių dar neturi, o ma
moms darbo skalbiant ir 
prižiūrint vyrų marškinius. 
O kas sutvarko baltas mer
gaičių apykakles? Vargšės 
nepajėgios berniukų ran
kelės per silpnos savitvar- 
kai. Vis dar būtina namų 
darbininkė.

Mokykla ruošiasi šventiš
kai demonstracijai. Gražu, 
kai jaunimas žygiuoją tvar
kingas, uniformuotas, tą su
pranta daugelis. Todėl vie
noje Kauno vidurinėje mo- 
kykjoje prieš demonstraci
jas pareikalauta: mergaitės 
turi dalyvauti su uniformo
mis ir uniforminėmis Įtepu- 

raitėmis. Būtinai! O ber
niukai ?.. Kaip nori!

Tai jau mokyklos kapitu
liavimas. Kas, jei ne mo
kykla, įstengs savo mokslei- 
Vįtfs įvilkti į uniformas?”

SVEIKAS, IŠMINTINGAS 
ŠIOS MOKYTOJOS 
PATARIMAS

Vilniaus “Tiesoje” (lapkr. 
10 d.) mokytoja O. Vaitai- 
tienė rašo:

“Labai džiugu, kad teisinin
kai irgi susirūpino auklėjimo 
klausimais. Bet, man rodosi, 
jie kartais laikosi pasenusio 
požiūrio. Neužkraukime vai
kų vien motinoms, tegul ir tė
vas dalijasi šeimos džiaugs
mais ir vargais. Jei vaikai ne
maži, o ypač berniukai, tegu 
dažniau juos ima globoti tė
vas. O dabartinėje teismo

ne- praktikoje paprastai būna ki
taip. Nors pagal įstatymą 
abiejų tėvų teisės lygios, ir 
tėvas pageidauja, kad pas jį 
liktų bent vienas vaikas, retai 
į jo norą atsižvelgiama.

Aš esu priešingos nuomo
nės. Nenušalinkim vyrų nuo 
vaikų auklėjimo. Juk ir taip 
namuose — mama ir bobutė, 
darželyje — auklėtoja, mo
kykloje — mokytoja. O tė
vas ?

Vaikui be moteriško švel
numo būtina dar vyriška mei
lė ir drausmė.”

MATYT, LABAI
NESISEKA

Šiomis dienomis Chicago- 
je buvo sušauktas ALTos 
“suvažiavimas.” Susirinko 

i daug: SruPelč “vaduotojų” ir ap-
tarė “viso svieto” reikalus. 
Bet, matyt, tai Tarybai la
bai nebesiseka Amerikos 

dais į Lietuvą sugrąžinti 

GERAI IŠPLAKA 
VICEPREZIDENTĄ

Buvęs North Carolina 
valstijos gubernatorius ir 
dabartinis Duke universi
teto prezidentas Terry San
ford nenori viceprezidentą 
Agnew palikti ramybėje ir 
pamiršti. Dalykas tame, kad 
Mr. Agnew nesiduoda būti 
pamirštu.. Jis ir po rinkimų 
aktyviškai puola ir smerkia 
viską, kas žmoniško ir pa
žangaus.

Mr. Sanford smerkia Ag
new už jo traktavimą mūšų 
studentijos ir aukštųjų mo
kyklų vadovybės. Straip
snyje “A Memo to Mr. Ag
new” (“The N. Y. Tįpięą,” 
lapkričio 17 dieną) jis sa
ko:

“Jo pastangos sukelti ne- n, 
pasitikėjimą mūsų įstaigd- bpasitikėjimą mūsų įstaigų 
mis, ypač mūsų aukštėjo 
mokslo įstaigomis, pakenkė 

mūsų kolegijoms ir pasėjo 
studentuose jomis nusivyli
mą. Mūsų višuomenės di
džiosios bėdos neprasidėjo su 
kolegijomis, nebuvo jose iš
ugdytos ir (nesiranda dabar 
jose. Priešingai, mūsų di
džioji viltis jas pašalinti 
glūdi mūsų kolegijose, jų 
fakultetuose ir jų studentų 
širdyse ir galvose. Susilp
ninti paramą aukštojo mo
kslo įstaigoms reiškia su
žaloti mūsų visuomenės vil
tis”.

Labai abejotina, kad Mr. 
Agnew priims Mr. Sanfor- 
do patarimą užsidaryti 
burną. Mūsų vicepreziden
tas yra reakcinių jėgų at
stovas valdžioje. Tas tiesa, 
kaip sako Sanfordas, kad 
Agnew buvusiuose rinkimuo
se nelaimėjo, bet nė valan
dėlei nereikia numoti į jį 
ranka, nes tas reikštų ne
matymo pavojaus demok
ratijai iš reakcijos pusės.

VALSTIETĖ, KOVOTOJA, 
KOMUNISTĖ 

Lietuvos “Valstiečių Laik- toninis valdininkas.

nu- 
su 
Ji

raštyje” (rugs. 15 d.) rašo
ma apie labai drąsią lietu
vių tautos dukrą Uršulę 
Lisienę. Ji mirė Kauno ka
lėjime 1939 metų balandžio 
10 dieną. L. Kalasauskienė 
rašo:

193.4 metais žvalgyba 
tarė galutinai susidoroti 
šia revoliucionierių šeima, 
sulipdė Lisams provokacinę 
bylą, kuri baigėsi nuospren
džiu: Lisą Povilą ir jo žmo
ną Uršulę nubausti po 8 me
tus sunkiųjų darbų kalėjimo.

Kalėjimas palaužė Lisienės 
sveikatą, tačiau nepalaužė ko
votojos dvasios. Priešmirti
niai Uršulės laiškai persunkti 
tvirtu tikėjimu darbo žmonių 
pergale, štai kaip skamba jos 
paskutinio .eiliuoto laiško 
“Mano vaikučiams” eilutės:

Gal neteks mums
iš mūrų išeiti, 

Nes ta “laisvė” #
per daug suvaržyta, 

Bet jūs, vaikai,
jaunoji karta! 

Jūs išvysit tą laisvąjį rytą. 
“Uršulė buvo paprasta, la

bai gyva, linksma, šviesių, ge
rų akių valstietė. Ir motina 
ji buvo švelni, rūpestinga. 
Mane tiesiog nustebino jos 
tvirtas tikėjimas šviesesniu 
darbo liaudies rytojum, ši 
paprasta kaimo moteris tu
x’ė jo tiek poezijos, kaž
kokio sparnuoto polėkio, kad 
jau dabar, rodėsi, gyveno 
ta ateitimi, kurią dar rei
kėjo laimėti sunkioje kovoje. 
Ne sykį po to teko buvoti Li- 
sų šeimoje, ne sykį sustikti, 
ir šis didingas paprastos mo
ters komunistės portretas tik 
dar labiau ryškėjo, stebinda
mas mane ir žavėdamas,” — 
prisimena Vladas Vildžiūnas.

Tokia Uršulė Lisienė išliko 
visų savo kovos bendražygių 
atmintyje.

Seniausią pasauly iki šių 
ęĮįęnų tebeveikianti aukštąjį 
mokykla laikomas universi
tetas Maroko mieste Fese. 
Jis įkurtas 859 metais prieš 
mūsų erą. ’Europoje pirmie
ji universitetai -įkurti XII 
amžiuje: Oxforde (1167) ir 
Paryžiuje (1180).

Jau iš seno žinoma, kad, 
įmetus į jūrą gendančios 
mėsos, rykliai toje vietoje 
nepasirodo. Chemikai nu
statė, kad rykįiuš atbaido 
išsiskiriančios rūgšties kvą- 
ias. Dabar narai, dirban

tys tose vietose, kur gali pa
sirodyti rykliai, turi “pre
paratą prieš ryklius.”

Prieš 30 metų Ukmergėj
1940 metų birželio mene-1 Pasigiruo šauksmai: 

šio antroji pusė prasidėjo 
darbo žmonių ovacijomis. 
Tik išnaudotojai buvo nusi
minę. Pasigrobęs milijonus 
litų, “tautos vadas” išdūmė, 
palikęs juos likimo valiai.

Visi su dideliu dėmesiu ir 
įtampa sekė įvykių eigą.

— Kaune sudaryta Liau
dies vyriausybė, — birželio 
septynioliktą dieną ir te
kalbėjo Ukmerg ėję. — O 
mūsų apskrityje ir mieste 
nejaugi Jurgelys ir Rėklai
tis dar viešpataus?..

Pirmasis buvo Ukmergės 
apskrities viršininkas, o ant
rasis — Ukmergės miesto 
burmistras.

Tuo metu iš Biržų į 
mergę s;~rižo buvęs 
mergietis Vytautas 
džius. Jam buvo pavesta 
perimti iš Jurgelio apskri
ties viršininko pareigas.

V. Girdžius prisimena:
— Jurgelys mane sutiko 

labai lipšniai. “Aš neprita
riau buvusio’s valdžios prie- 
mon ė m s, suvaržymams... 
Todėl ir į tautininkų parti
ją nestojau,”—porino sme-

Uk- 
uk- 

Gir-

Apskrityje liaudies val
džiai darbų buvo aibės. Vis
ką reikėjo naujai pertvar
kyti. Kai V. Girdžius nu
vyko į policijos būstinę, visi 
policininkai buvo išrikuoti, 
vyresnysis atraportavo. Po 
to ėmė sveikinti, klausinėti, 
ar paliks juos darbe.

— Tikriausiai nė vieno 
nebepaliksime. Kursime mi
liciją,—pasakė V. Girdžius.

Liaudies valdžia ėmėsi 
nacionalizuoti stamb e s n e s 
pramonės ir prekybos įmo
nes, kaip Korpusui priklau
siusią liejyklą, Lemanui — 
koklių fabrikėlį, Mišniune- 
rio odų įmonę ir kt.

Ukmergėje buvo senelių 
prieglauda. Joje — baisus 
vaizdas: nešvara, pusbadis 
gyvenimas. Vienuolės, ku
rių žinioje buvo prieglauda, 
seneliams tik trupinius skir
davo iš tų menkų lėšų, ku
rias teikdavo miesto savi
valdybė. Liaudies valdžia 
pasirūpino seneliais, sutei
kė jiem žmoniškas gyveni
mo sąlygas.

Kuriant naują gyvenimą, 
stiprinant liaudies valdžią 
apskrityje, labai aktyviai 
tuomet dirbo B. Goštautas, 
V. Vildžiūnas, A. Česnuitis, 
J. Deviatųikovas, S. Zajanč
kauskas ir daug kitų komu
nistų ir nepartinių.
Atsivėrė kalėjimo durys...

Pirmiausia liaudies val
džia pasįrūpįno politinių 
kalinių išlaisvinimu. Buvęs 
respublikos Liaudies Seimo 
deputatas nuo Ukmergės 
rinkiminės apygardos Al
fonsas Česnuitis korespon
dentui pasakojo:

— Nemaža tuometinės 
amatų mokyklos (dabar že
mės ūkio mechani z a v i m o 
technikumas) salė buvo per
pildyta: ukmergiečiai susi
rinko susitikti su ką tik iš
leistais į laisvę iš Ukmergės 
kalėjimo politkaliniais. Su 
gėlėm, šiltais žodžiais ir 
šūkiais pasitiko miesto vi
suomenė tuos, kurie kovojo 
už liaudies laisvę, kurie už 
tai kentėjo, buvo persekio
jami.

Įvyko mitingas, kuriam 
pirmininkavo Vytautas Gir
džius. Kalbėjo darbininkai, 
išlaisvinti politkaliniai.

Norėjo Įkalbėti mitinge ir 
buvęs Ukmergės miesto bur
mistras, atsargos pulkinin
kas Rėklaitis, bet visuome
nė audringai užprotestavo. 

lin,” “Nereikia”... Vytau
tui Girdžiui teko raminti 
susirinkusius, jis prašė la
kytis tvarkos. O Rėklaičiui 
šypsodamasis pasakė:

— Negaliu suteikti jums 
žodžio. O kodėl — patys 
matote...

Daugelis politinių kali
nių buvo komunistai, kom
jaunuoliai. Išėję iš kalėji
mų, jie, kupini ryžto ir en
tuziazmo, ėmėsi gyvenimo 
statybos. Legalizuota Lie
tuvos kompartija tapo va
dovaujanti jėga. Į gimtąjį 
savo miestą — Ukmergę — 
sugrįžo iš Dimitravos kon
centracijos stovyklos buvęs 
LKP Ukmergės apskrities 
pogrindinio komiteto sekre
torius Jokūbas Deviatniko- 
vas. Miesto vykdomajam 
komitetui pradėjo vadovau
ti užsigrūdinęs pogrindinė
je kovoje komunistas iš 
Varžgalių kaimo Bronius 
Goštautas, anksčiau smeto
ninio teismo nuteistas pen
kerius metus kalėti. Uk
mergiečiai komunistai I. 
Meskupas, R. Šarmaitis dir
bo atsakingą partinį darbą 
Kaune.

Nepamirštamos istorinės 
birželio dienos 1940-aisiais. 
Juk pradėjo įsikūnyti mūsų 
gimtinėje Lenino idėjos.

ĮVAIRUMAI
Didžiausiuose miestuose 

kaskart daugėja mašinų. 
Prieita išvada, kad ateityje 
miestų gatves geriausia bus 
grįsti ne akmenimis, bet 
guma. Mat, akmens gatvės 
sukelia didelį triukšmą, o 
medžio ar asfalto grindiniai 
brangūs ir nelabai stiprūs. 
Sumanymas guma grįsti 
miesto gatves ne naudas. 
Jau 1870 metais prie vienos 
Londono geležinkelio stoties 
didelė aikštelė buvo išklota 
guminiu grindiniu. Prie 
mokyklų ir kitų tokių įstai
gų, kur norima, kad būtų 
tylu, gatvės taip pat dažnai 
išklojamos guma.

Pats didžiausias žemėje 
laivų kapinynas — Gudvino 
sekluma netolį pietrytinių 
Anglijos krantų. Klastingas 
seklumos smėlis nutraukė į 
dugną ne vieną šimtą laivų. 
Čia žuvo Julijaus Cezario 
triremos, viduramžiais — 
“Nenugalimoji Armada”, 
vėliau — piratų brigantinos 
ir korvetės, grobių pilnos 
fregatos, plaukusios iš Indi
jos ir Afrikos, ratiniai ir 
sraigtiniai garlaiviai, šiuo
laikiniai laivai. Jeigu van
duo ir smėlis nebūtų sunai
kinęs skenduolių, šioje vie
toje būtų susiformavęs pats 
turtingiausias ir tragiškiau
sias povandeninis laivų mu
ziejus.

Pirmas telegrafo kabelis 
sujungęs Amerikos žemyną 
su Europa, buvo nutiestas 
1858 metais amerikiečio S. 
Fildo. Tiesa, jis veikė vos 
kelias savaites.

Ilgiausias pasaulyje tiltas 
pastatytas Venezųeloje 1963 
metais. 9 kilometrų stati
nys sujungė Marakajabo 
ežero krantus.

Maskva. — Buvęs T&RS 
premjeras Kruščiovas pas
kelbė savo pareiškimą, ku
riame sako, kad užsienyje 
spausdinami neva jo me
muarai yra ne jo parašyti, 
falsifikuoti.
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Aplankius Tarybų Lietuvą
Kelionė buvo gana įdo

mi. Liepos 15 d. mus ly
dėjo Juozas ir Ksavera Ka- 

■^rosai, už ką tariame jiems 
labai didelį ačiū.

New Yorke įsėdome į 
Tarybinį lėktuvą “Aero
flot” ir kitą dieną pasiekė
me Londoną. Ten buvome 
sustoję valandą laiko ir vėl 
sėdome į tą patį lėktuvą, kur 
visas aptarnavimas labai 
puikus. 9 vai. vakare pa
siekėme Maskvą, greit pa
gavome kitą lėktuvą ir už 
valandos nusileidome Vil
niaus aerodrome. Tai bu
vo 10 vai. vakare, liepos 16 
d. Žinoma, buvo vėlus lai
kas ir ten žmonių nebuvo, 
tik pora keleivių ir viena 
mergaitė, kuri rūpinosi tu
ristų kelione. Ji mus nu
vežė į Vilniaus viešbutį.

Mums pamiegojus porą 
valandų, štai šaukia telefo- 

k nu. O gi tai Kultūrinių Ry
šių Draugijos pirmininko 

K pavaduotojas V. Kazakevi
čius. Sako, jis pasiųs mums 
^nitomobilį su šoferiu ir 
mus perkels į Gintaro vieš
butį, kur randasi visi tu
ristai iš JAV. Sako, ten vi
si būsite kartu.

Gintaro viešbutyje ra
dau visą grupę turistų ir 
dainininkų iš visos Ameri
kos. Tuojau gavome labai 
gerus pusryčius. Viešbuty
je visada yra visokiomis 
kalbomis laikraščių dėl tu
ristų patogumo, ir kiekvie
name aukšte randasi televi
zorius. Taip pat kamba
riuose randasi radijas ir te
lefonas. Vartok kada nori, 
šauk ką nori, kalbėkis su 
kuo nori — ir viskas nemo
kamai. Ar taip būtų Ame
rikoje? Čia turėtųjų, daug 
išlaidų tiems reikalams, o 
^Lietuvoje valstybė aprūpi-

Pasidairėm po miestą. Tai 
įspūdingas vaizdas. Visas 
Vilnius paskendęs raudono
se vėliavose. Daug maty
tis Lenino paveikslų. Tai 
100 metų kaip gimė V. Le
ninas ir dabar ta šventė ne 
tik Tarybų Sąjungos, bet 
daugelio kitų valstybių ir 
viso pasaulio liaudies. O 
Dainų Šventė, kurioje daly
vavo 30,000 dainininkų Vin
gio parke, sužavėjo tūks
tančius klausovų vienu har
moningu balsu. Man širdį 
kutena ir ašarotomis aki
mis galvoju: Tarybų Lie
tuva yra laisva valstybė, 
liaudis džiaugiasi ir mes 
kartu džiaugiamės, ir viso 
pasaulio liaudis džiaugiasi!

Kitą dieną, šokių šventė, 
kur dalyvavo tūkstančiai 
šokėjų su visokių spalvų 

4 drabužiais. Buvo jaunimas, 
dideli ir mažyčiai “Spaliu
kai.” Tai neaps a k o m a s 
vaizdas. Tik pagalvok: 
tūkstantinė minia taip atli
ko pareigas, kad rodos, vie
nas žmogus. Tik socialis
tinėje santvarkoje galima 
tą atlikti. Kiek tai darbo 
įdėta ir kiek ten viskas kai
navo !

Mes aplankėme Elektrė
nus, kur išaugęs gražus 
miestas. Taipgi mes aplan
kėme Rumšiškių kolūkį, ir 
matėm kaip gražiai žmo
nės gyvena ir koks didelis 
progresas padarytas. Ap
lankėme Kauną, kur ap
žiūrėjom

ir džiaugiasi gyvenimu.
Mes vaikščiojome po 

krautuves mieste, kurios 
yra užverstos visokiais pro
duktais. Taip pat mes ap
lankėme turgus, kur ūkinin
kai suvežą daržoves ir vai
sius. O Lietuvos priešai vis 
šaukia vilko balsu, kad Lie
tuvoje žmonės neturi ko 
valgyti, neturi kuo apsi
rengti. Aš sakau, nuvažiuo
kite ir patys pamatysite.

Lietuvos žmonės turi ir 
automobilius, bet, žinoma, 
ne visi. Dar daug kas no
rėtų gauti automobilį, bet 
produkcija nesuspėja paga
minti ir aprūpinti visus. Jie 
sako, mes pinigų turime, 
bet dar negalime gauti ma
šinų. Bet jie ir nebėdauja, 
nes turi labai patogią vi
same mieste transportaciją 
ir tik 4 kapeikos autobusu 
važiuoti. Taip pat ir kiti 
miestai lengvai pasiekiami 
autobusais, kur gana daž
nus susisiekimai.

Mes išbuvome Lietuvoje 
20 dienų, už ką labai esame

muziejus. Taip 
"A pat apžiūrėjome 9-ąjį For- 
*ztą, kur paskutiniais karo 

metais vokiečiai kankino ir 
t išžudė tūkstančius geriau

sių Lietuvos patriotų. Da
bar ten T. Lietuvos vy
riausybė laiko

Taipgi aplankėm Kauno 
šilko fabriką. Tai yra kuo 
pasidžiaugti. Tai milžinas. 
O švarumas, tai neapsako
mas. Mus sutiko su or
kestru, lietuvaitės dėvėjo 
tautiškus rūbus ir mums 
įteikė gėlių puokštes. Fa
brikas turi didelę salę, kur 
puikus vyrų ir moterų cho
ras sudainavo mums Lietu
vos liaudies dainas.

Žinoma, amerikiečiai at
silygino tuo pačiu.

Taipgi mes aplankėme 
Trakus ir pilį. Ten gamta 
labai graži ir sveika. Mums 
buvo suruošti pietūs, kur 
dalyvavo ir Lietuvos vy
riausybė. Ten buvo kal
bama apie antrojo ka
ro padarytus sunkumus 
ir kaip liaudis turėjo varg
ti. Bet dabar padaryta daug 
progreso dėl visos liaudies 
gerovės. Tai tik ačių Tary
bų Sąjungai už suteiktą pa
ramą. Kasdien Lietuvoje
gyvenimas gerėja, visa liau- dėkingi Lietuvos vyriausy- 
dis aprūpinta darbu ir me- 
dikale pagalba ligos laiku. 
Štai mano žmona susirgo 
(žinoma, ji amerikietė) ir> .........
išbuvo ligoninėje keturias kui generolui V. Karveliui 
dienas, ir viskas už dyką! už jų tokį rūpestingumą. 
Ji negali įsivaizduoti kaip Mes apleidome Vilnių rug- 
tai galėtų būti, kad už dyką. --------- r ------
O gi Amerikoje turi sumo
kėti už vieną dieną $100 tik 
už valgį ir nakvynę. O kur 
vaistai ir daktarai?

L. Kapočius , mus pave
žiojo po Vilnių, aprodė 
svarbesnes vietas.

Per mano giminaitį buvo 
proga pažinti Vytautą Ger- 
vinską, fabriko direktorių, 
kuris vieną dieną pavežiojo 
parodyti plačiai padarytą 
progresą statyboje Vilniaus 
mieste. Ten labai smarkiai 
stato daugiaaukščius apart- 
mentinius namus.

Kitą dieną Gervins kas, 
dr. Jonas Kamarauskas ir 
inžinierius Algis Kama
rauskas su jų žmonomis ir 
aš su žmona pasukom į vie
ną Vilniaus restoraną. To
kių vietų ir Amerikoje ne
lengva surasti. Puikiausias 
pastatas, turi dvi sales dėl 
mitingų bei šokių, geriau
sia trūbų ir kitų instrumen
tų muzika. Mes vaišinomės 
skaniais valgiais ir geru 
gėrimu “Dainava.” Buvo 
proga gerai pasikalbėti. O 
mano žmona pasikalbėjo su 
Bronium Palubinsku, moks
lininku iš profesijos. Ir 
tuomet ji man sako, kad 
čionai žmonės toki geri, to
ki malonūs, rodos, kad jie 
tau savo širdį atiduotų.

O tų dovanų-suvenyrų, 
tai negalima apsakyti.

Kitą dieną mano gimi
naičiai Jonas Kamarauskas 
ir Algis Kamarauskas ir jo 
žmona Bronytė atvažiavo 
su “Volga” ir paėmė mudu 
su žmona važiuoti į mano 
tėviškės kaimą Šilgirius, 
netoli Alytaus. Žinote, da
bar Lietuvos keliai mažai 
skiriasi nuo Amerikos ke
lių. Na, o Dzūkijos apy
linkės — gražiausios gam
tos vaizdas neapsakomas, 
tai kalneliai, tai kloniai ir 
tie krūmeliai visoki; o pįe- 
vos - lygumos, rodos gėlių 
darželiai. Mes matėme kaip 
kolūkiečiai gerai gyveną, 
viską apdirbą paskutinės 
mados technika.. Turi mo
kyklas, darželius, , lopšelius. 
Vaikai mokosi, kad bųtų 
naudingi valstybei ir sau.

Mes susitikome su senąis 
draugais, bičiuliais, kurįe 
grįžę iš Pietų Amerikos ir 
dabar gyvena Lietuvąįę. 

muziejų. Daugumoje gauna pensiją

bei ir (Kultūrinių Ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
pirmininko pavaduotojui V. 
Kazakevičiui ir pirminin-

piūčio 5 d. Mus lydėjo gra
žus būrelis draugų ir mū
sų giminaičiai, taipgi Kul
tūrinių ryšių komiteto va
dovas Vytautas Glovackas. 
Sunku buvo skirtis.

Maskvoje buvome tik vie
ną dieną, kur mažai teko 
apžiūrėti, nes Maskva di
delis miestas ir labai didelis 
judėjimas, gatvės užsikim- 
šusios žmonėmis. Automo
bilių daug, sunku pereiti 
gatvėmis.

Ant rytojaus įsėdome į 
Aerofloto lėktuvą ir skrido
me į New Yorką. Buvome 
sustoję Chicago j e, kur ap
lankėme keletą giminių ir 
S. J. Jokubką, “Vilnies” re
daktorių. Taipgi buvome 
užsukę į North Platte, Ne
braska, kur mano žmonos 
brolis turi farmą. Ten iš
buvome 5 dienas ir grįžome 
į namus rugpiūčio 16 d.

Ignas ir Martha 
Kamarauskai

Kiek gyvena žolės?
Nedaugeliui žinoma, kad 

kai kurios žolės savo il
gaamžiškumu prilygsta 
medžiams. Kai kurie pie
tinių kraštų paparčiai 
išgyvena daugiau kaip 
šimtą metų, o Tolimųjų 
Rytų ženšenis — 150 iki 
20Q metų. Ilgai gyvena 
kai kurie stepių velėniniai 
varpiniai augalai. Stepėse 
ašuotės auga po 300 metų, 
o Amerikos stepių “buivolų 
žolė”, amerikiečių moksli
ninkų duomenimis, gyvena 
nuo kelių šimtų net iki tūk
stančio metų.

Bonna. — Streikuojantie
ji Vakarų Vokietijos meta
lo darbininkai laimėjo al
gų pakėlimą keliuose mies
tuose.

Rochester, N Y.
RT. ...

Lapkričio 8 dieną įvyko 
pažmonys, kurį rengė mo
terų ir vyrų LLD kuopos 
laikraščių paramai. Gaila, 
kad parengimas nepavyko 
taip gerai, kaip buvo tikė
tasi. Nežinia, dėl ko sve
čių ir viešnių susirinko ne
daug. Bet geri mūsų spau
dos patriotai atėjo ir auko
jo pagal isavo išgalę. Ir vi
si buvo draugiški ir ma
lonūs.

Virėjomis buvo K. Žemai
tienė, H. Grižienė, M. Vi- 
nikienė ir L. Bekis. Maisto 
aukojo O. Žagrekalienė, K. 
Žemaitienė, H. Velikienė, 
M. Vinikienė, Ona Mali
nauskienė, L. Bekis.. Mote
rims pagelbėjo dirbti F. 
Kontenis ir P. Malinauskas.

Visiems dirbusiems, ati
ko j u s i e m s ir atsilankiu
siems didelis, nuoširdus 
ačiū. Ir širdingai ačiū drau
gei Grižienei, kuri, nors 
prie moterų kuopos nepri
klauso, bet visada dirba, 
taip pat draugė M. Vini
kienė visada dirba ir au
koja.

Parengimo pelną padali
jome taip: “Laisvei” $77, 
“Vilniai” $50 ir “Liaudies 
Balsui” '$15.

Mūsų ligoniai
Draugė M. Trilikauskie- 

nė serga, turėjo širdies 
smūgį, guli ligoninėje.

Draugė M. Dirsienė turė
jo operaciją, guli ligoni
nėje.

Draugė N. Baltakienė 
turėjo operaciją ant akies, 
jau ųapiie gydosi.

Draugas M., Venskūnas 
turėjo operaciją, tebėra li
goninėje.

Draugė D. Valtienė jau 
ilgas laikas serga, randasi 
namie gydytojo priežiūroje.

Draugė P. Barzdaitienė 
serga namuose. Draugas A. 
Bekešius ilgas laikas serga 
su širdies priepuoliu, gydo
si namie.

Visiems ligoniams linki
me greitai pasveikti ir dau
giau inebesirgti. Visiems 
linkime viso geriausio.

L. Bekešiene

So. Boston, Mass.
Spalio 30 ,d. mirė William 

Tautvaiša, gyveno pavienis. 
Tai buvo atžagareiviškų pa
žiūrų, nepritarė darbininkų

So. Boston, Mass.
Lapkričio 15 d. Lietuvių 

Piliečių Klubo salėje įvyko 
banketėlis, kurį surengė 
LLD 2 kp. ir kurio tikslas 
buvo’ sukelti pinigų laikraš
čiui “Laisvei.”

Oras buvo labai prastas. 
Lietus lijo per visą dieną. 
Bet “Laisvės” skaitytojų ir 
simpatizatorių nesul a i k ė. 
Svetainė buvo apypilna. 
Gaspa d i n ė s Grigaliūnienė, 
Plutienė, Fraimontienė ir 
Žukauskienė pagamino le- 
bai skanius pietus.

Grigaliūnienės šeimyna ne 
tik ją su kai kuriais val
giais atvežė, bet žentas pa
dėjo jai ir dirbti. Pasirodo, 
kad jie šeimynoje labai gra
žiai sugyvena. Visur jie vie
nas kitam gelbsti.

Baigiant valgyti, S. Rai- 
nardas paaiškino to paren
gimo tikslą. E. Repšienė 
paaiškino, kiek ji surinko 
ant blankos “Laisvės” 15 
tūkstančių dolerių fondui 
ir prašė, kad kurie dar ne
prisidėjo, gali prisidėti šia
me parengime. Taipgi ke
letą žodžių tarė J. Petruš
kevičius ir Šimaitis. (Auko
tojų vardai tilps adminis
tracijos raporte. — Red.)

Žinoma, dar mes nenu
stosime dirbę ir toliau, pa
kol “Laisvė” sukels $15,000.

Elizabeth R.

Kulpmont, Pa.
t

Barney Jurkonis, 82 m., 
mirė lapkričio 13 dieną 
savo šeimos rezidencijoje. 
Paskutiniais keleriais me
tais net keletą kartų buvo 
atsigulęs ligoninėje.

Velionis Jurkonis buvo 
gimęs Lietuvoje 1888 metų 
lapkričio 13 d. Į šią šalį 
atvyko dar jaunas būdamas. 
Daug metų dirbo anglies 
kasyklose. Iš darbo buvo 
pasitraukęs prieš 15 metų. 
1942 metais vedė Viktoriją 
Bagdonis iš Long Island, N. 
Y. Buvo narys Lietuvių 
Klubo šiame mieste.

Liūdesyje liko žmona Vik
torija, 2 po vaikiai ir keturi 
anūkai.

Lapkričio 16 dieną velio
nio kūnas buvo sudegintas.

Viktorija Jurkonis

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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 basement with an 
assumable 5%%, $10,000 mortgage, 
$129 per month pays all, $23,000. 
201-899-7252. (88-89)

Atlantic City. — Dr. Glu- 
eck iš Cincinnati universite
to raportavo širdies ligų ty
rinėt o j am s, kad naujagi
miai gali paveldėti iš sergan
čių motinų palinkimą sirg
ti širdies ligomis.

VAJUS GAVIMUI “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Visokios Žinios
Belfast, Šiaurės Airija.— 

Kovose tarp katalikų ir 
protestantų policija 
vo 50 žmonių miesto 
Susikirtimo metu 
bombų sprogo.

arešta- 
centre. 
keletas

Colombo. — Ceilono Kon
gresas 117 balsų prieš 16 
nutarė panaikinti Senatą, 
kuris nieko gero šaliai ne
duoda, bet dar trukdo Kon
greso užgirtus bilius.

Buenos Aires. — Argen
tina buvo suparalyžiuota 
generalinio streiko per 36 
valandas. Darbo unuijų va
dovybė skelbia, kad streikas 
gerai pavyko.

Washingtonas. — Nixono 
administracija siunčia Izra
eliu dar 18 militarinių lėk
tuvų.

Carbondale, Ill. — 4 po- 
licistai ir 5 civiliniai sužeis-

judėjimui. Buvo palaidota&apSišaudymo metu negrų'
Męlrose kapinėse, Brockton, ra]-0-ne ’ ~ ’
Mass. ,ten, kur yra palaido- J ’ _________
tas montellietis jo brolis San Bernadino, Calif. - 
Juozas Tautvaiša, bu jjigkų gaisrai išsiplėtė per 
vo laisvietis Per keletą me-20 mylių 2 000 žm()nių bu. 
tų buvo Liet. Taut. Namoyo prįverstį palikti gyven- 
pirmininkas. Ten yra gra-vįe|.es įr pasĮtraukti į sau- 
zus didelis paminklas ir ten • s vįetag
ilsisi mūsų buvęs geras lais- Damaskas _ Naujoji si. 
vietis Jonas Sireikis. rijos mįiįtarįng valdžia per-

Laidotu^ socialistinės Baath
yus\^elkiene, W. K. Kie-p^rįijos va(jovybę įr nusį_ 
lai is St. Petersburg, Fla. įarg arčįau kooperuoti su

Svebelis Jungtine Arabų Respublika.

Nevshehir, Turkija. — Praga. — Čekoslovakija 
Autobusui susidūrus sukaitina Ameriką už ameri- 
sunkvežimiu 16 žmonių už-kiečių helikopterio perskri- 
mušta,^ 10 sužeista. dimą per rubežių 36 mylias 

į Čekoslovakijos teritoriją 
spalio 27 d. ir lapkr. 1 d.

ĄiUąnas Shultz-Šatas
Mirė lapkričio 22 d., 1969 m.

Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas vy
ras Antapas. Jis ląbąi mylėjo pažangiąją spaudą 
ir rėmė kiek išgalėjo. Liūdna man be jo.

Domicelp SĮųiltz, žmona
, Oregon City, Oregon

New Yurkas. — Marksis
tiniam Švietimui Centro 
(mokyklos) direktorius J. 
Galio buvo pašauktas į sub- 
versyvės veiklos (tarybą. 
Galio atsisakė ragangau- 
džiams liudyti.

Manila, Filipinai.— Čia 
siautėjęs viesulas užmušė 
73 žmones, daugelį sužeidė, 
nuostolių daug padarė.

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai 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 “Laivei’* 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 puse kelionės lėšų į 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 veikėjas 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; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $1Q.OQ metayns, $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: •

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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Juo daugiau galvoju, 
tuo baisesniais jie 

kriminalistais
Daugelį labai nustebino 

pranešimas, kad Brooklyno 
socialistai aukojo vagių ir 
žmogžudžių Bražinskų 
gelbėjimui nuo nusipelnytos 
bausmės. Kas su tais žmo
nėmis pasidarė? Kur jų są
žinė, kur jų žmoniškumas?

Tokių baisių šaltakraujų 
kriminalistų, kaip Bražins
kai, istorija nėra mačiusi 
daug. Juk jie galėjo nužu
dyti visus 45 žmones, kurie 
pasitaikė tuo laiku būti lėk
tuve. Absoliutiškai nieko 
nekaltus žmones!

Jie užgrobia lėktuvą, nu
šauna tarnautoją, po jų ko
jomis pasipynusią, beveik 
mirtinai pašauną vyriausią 
vairuotoją, taip, kad jis ne
begali lėktuvą vairuoti. Kul
ką suvaro į jo pavaduoto
ją. Tik laimė, kad ta kul
ka pavaduotojo nesužeidžia 
taip, kad ir jis nebegalėtų 
lėktuvą vairuoti. Bet kai 
jie šovė, juk negalvojo, kad 
tik lengvai sužeisti jį. Jie

ti žmogumi tą, kuris, ruoš
damasis pats mirti, daro 
viską, kad ir visi kiti mir
tų! Tai jau nebe žmogus. 
Tai pabaisa. Tikras žmo
gus net rizikuoja savo gy
vybę, kad išgelbėtų kitų gy
vybę. Šitie žmogžudžiai sie
kė vienu kartu nužudyti vi
sus 45 žmones. Laimė, kad 
jiems nepavyko.

Bet tokius sutvėrimus 
ginti ir jų tokį baisų nusi
žengimą teisinti? Argi tie, 
kurie taip daro, neprisiima 
jų nusikaltimo dalies?

Tegu pagalvoja kiekvie
nas Brooklyno socialistų 
kuopelės narys, kuris auko
jo dolerį ar daugiau Bra
žinskų gelbėjimui. Tegu at
siklausia savo sąžinės, ar 
jis nesusitepė savo rankų 
jų nusikaltimu?

Galimas daiktas, kad vie
nas kitas gali savo sąžinę 
raminti tuo, jog jų laikraš
čiai “Naujienos” ir “Kelei
vis” visomis keturiomis 
žmogžudžius teisina ir gina. 
Be to, socialistai priklauso 
prie bendro fronto su kata- 
kais, tautininkais, smeto- 
nininkais ir visais kitais 
“vaduotojais.” Tie gi nu-

PASIMATYSIME SEKMADIENĮ
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas kviečia visus da* 

lyvauti šį sekmadienį parengime, kur sutiksime garbingą 
Liėtuvos filmų ir dramos teatro aktorių Donatą Banionj. 
Pagerbsime liaudies rašytoją žemaitę, mylimą poetę Sa
lomėja Nėris. Palinksmins mus su daina mūsų visų my
lima klubietė — Aidietė Nelė Ventienė.

Pradžia programos 2 vai. po pietų. Vieta: Laisvės 
salėje, 102-92 Liberty Avė., Ozone Park.

Galite ateiti ne perdaug prisivalgę. Po programos bus 
skanių valgių, pačių klubiečių priruoštų. Tai bus tikra 
vakariene. Už visa tai įžanga tik $2.

Kviečiame visus!
Valdyba

Mieste pasidairius
Lindsay administrac i j a 

paskelbė, kad paleidžia iš 
darbo 500 miesto darbinin
kų tikslu sutaupyti 15 mi
lijonų dolerių, be kurių mie
sto iždas negali išsiversti.

Taipgi planuojama kitų 
metų pradžioje pakelti tak
sus. Majoras Lindsay krei
pėsi j prez. Nixoną su pra
šymu skirti miestams dau
giau finansinės paramos, 
nes beveik visi miestai, kaip 
ir New Yorkas, finansiniai 
nebeišsiverčia.

Amerikos mokslininko 
profesoriaus R. Vaitlau pa
skaičiavimais, povandeninis 
jūrų transportas ateityje 
padės du kartus atpiginti 
okeanų pervežimus. Mano
ma, jog tokie laivai bus apie 
430 metrų ilgio, jų greitis— 
maždaug 75 kilometrai per 
valandą, o nusileidimo gy
lis — 60 metrų.

Parengimų Kalendorius
Lapkričio 29 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo parengimas Lais
vės salėje, 2 valandą p/1 
pietų. Dalyavus svečias 
iš Lietuvos aktorius Do
naldas Banionis. Taipgi pa
gerbsime Lietuvos įžymią
sias moteris — poetę S. Nė
rį ir rašytoją žemaite.

šovė, kad jį taip pat nušau-jtarė ir visiems savo pase-
tų. Ir jeigu jiems būtų pa
vykę jį nudėti, be vairuoto
jo lėktuvas būtų nukritęs ir 
su juo visi jame buvę žmo
nės būtų žuvę. Jie patys, 
žinoma, irgi būtų žuvę. 
Bet, matyt, jie savo pra
keiktos gyvybės nebepaisė.

Tas jų savo gyvybės ne
paisymas nesumažina jų nu
sikaltimo. Priešingai, dar 
padidina. Ar galima vadin-

To Siberia—With Love

kėjams įsakė Bražinskus 
ginti ir jų bylai aukoti. Iš
stosi prieš juos, jie išmes iš 
bendro fronto. Kur tada 
dėtis? Tai jau geriau jiems 
doleri kita numesti... C v

Bet čia ne tik dolerio ki
to klausimas. Čia didelio 
principo klausimas. Ar pa
dorus žmogus, nepaisant jo 
ideologijos, gali teisinti ir 
ginti aiškius kriminalistus? 
Negali ir negins, neteisins.

Vietinis

An American took his 
bride to Siberia for a honey
moon. Siberia! Isn’t that 
a word which is supposed to 
make us shiver with fear? 
That’s where he took her— 
to Siberia!

Their Siberian honey
moon began in Khabarovsk 
on the Amur River, 200 
miles inland from the 
Pacific and 1,000 miles east 
of Bratsk, Irkutsk and 
Lake Baikal. Alaska Air
lines carried them to Kha
barovsk, for the rest of the 
tour they were in the hands! 
of Intourist and Aeroflot 
Soviet Airlines.

“Siberia is beautiful,” re
marked the honeymooners 
to their guide. And in the 
hotels there is plenty of hot 
water, the beds are soft 
and the meals (steak at 
least once a day) are plen
tiful.

Yes, Siberia is beautiful. 
People live, love, work and 
plan their future like in any 
other place in the world. 
There was a newsreel about 
Siberia shown on American 
television two or three dif
ferent times and it was 
most interesting.

There are some Lithuani
ans living in Siberia. One 
of them — Vytautas Grup- 
kaitis, coal mine superviser 
who visited United States
last year and said he and i 
his family find life in Sibe
ria very satisfactory.
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veiklą, kurioje randa- 
pasibaisėtinų skaičių 
šiame mieste krimina- 
nusikaltimų prapliti-

Baisūs skaičiai apie 
mūšy New York?

New Yorko policijos de- 
partam e n t a s išsiuntinėjo 
laikraščiams ataskaitą apie 
savo 
me 
apie 
linių
mą. Štai keletas duomenų.

Per pereitą rugsėjo mė
nesį New Yorko mieste bu
vo įvykdyta 23,784 areštai. 
O pernai (1969) per tą pa
tį mėnesį buvo tik 20,331 
areštas.

Pernai per pirmuosius de
vynis mėnesius buvo įvyk
dyta 169,241 areštas, o šiais 
metais 200,121.

Pernai per rugsėjį buvo 
suareštuota 3,410 žmonių už 
pardavinėjimą narkotikų, o 
šiemet jau 4,832. Pernai per 
pirmuosius 9 mėnesius to
kių areštų buvo 23,395, o 
šiemet jau 39,825.

Tik jaunuolių (nepilna
mečių) areštai šiemet šiek 
tiek mažesni. Antai pernai 
per rugsėjį buvo suareštuo
ta 1,389, o šiemet tiktai 1,- 
305. Penai per pirmuosius 9 
mėnesius buvo suareštuota 
14,074, o šiemet tik 13,854.

Manoma, kad ir paskuti-

Smagu buvo klubiečių mitinge
Pereitą trečiadienį, lap-1 gus metus buvo Klubo sekre- 

kričio 18 d., Niujorko Lie-1tore ir veikli narė, pergyve- 
tuvių Moterų Klubo mitin
gas nebuvo labai skaitlin
gas, bet jis buvo, kaip ir vi
sada, entuziastiškas, narės 
visos rūpestingai svarstė 
klubo reikalus.

Vienas iš svarbiausių rei
kalų, tai buvo prisiruošimas 
mūsų sutiktuvėms su Lietu
vos filmų ir dramos teatro 
aktorium Donatu Banioniu 
sekmadienį, lapkričio 29 d. 
Šiame parengime, po prog
ramos, kurioje taipgi pa
gerbsime liaudies rašytoją 
Žemaitę proga jos 125 metų 
gimimo sukaktuvių ir poetę 
Salomėją Nėris proga jos 
25 metų mirties sukaktuvių, 
turėsime vakarienę. Visos 
plačiai šį reikalą svarstė. 
Komisija priruošimui vaka
rienės, Julia Lazauskienė, 
Anne Yakštis ir Adelė Rai
nienė, tikrai gavo daug ir 
gerų sugestijų ir aš žinau 
kad jos jomis pasinaudos.

Girdėjau, kad jau gražus 
būrys klubiečių apsiėmė pa
ruošti maisto: Ona Čepulie
nė, B. Keršulienė, L. Kava
liauskaitė, Marcelė Yakštie- 
nė, E. Kasmočienė, Anne 
Yakštis ir kitos.

Visas šios popietės pelnas 
skiriamas Lietuviu. Litera
tūros Draugijai, jos 55-me- 
tų jubiliejaus atžymėjimui.

Nutarta atnaujinti ketu
rias “Laisvės” prenumera
tas, kurias mūsų Klubas 
jau seniai globoja. Tos 
prenumeratos dviem kolū
kiam, Kuršėnų vaikų na
mams ir Kapsuko senelių 
prieglaudai.

Kaip ir kiekvieną mitin
gą, taip ir šiame narės at
nešė dovanų: J. Anskienė, 
Marcelė Yakštienė ir O. Ti- 
tanienė. Pinigais gavome: 
M. Riskevičienė $5, Marga
ret Petrikienė $2. Pradžiai 
būsimo parengimo A. Wal- 
musienė aukojo $4 ir M. 
Kreivėnienė $3. Ačiū vi
soms.

Per L Levanienę įstojo į 
amžiną klubo narystę bing- 
hamtonietė Paulina Jasilio- 
nienė

Gaila, kad toks didelis 
skaičius mūsų klubiečių 
šiuo laiku nesveikuoju. O. 
Kazlauskienė, kuri per il-

Švietimo taryba paskelbė, 
kad nuperka užstreikuotus 
City Wide Transportation 
kompanijos busus. Visa 
transportacija miestui kai
navo daugiau kaip milijo
nas dolerių.

Tos kompanijos autobusų 
vairuotojai buvo sustreika
vę ir sulaikė 30,000 vaikų 
vežiojimą į mokyklas. Da
bar miesto operuojami auto
busai vežioja tuos vaikus.

San Antonio universitete 
(JAV, Texas valstijoj) kas
met vyksta studentų žuvų 
rijimo varžybos. Pasaulio 
rekordą šioje sporto šakoje 
pasiekė Čarlis Junfildas, 
prarijęs 210 gyvų žuvų. Ta
čiau neseniai jį pralenkė de
vyniolikametis studijų drau
gas Rodžeris Martinas, per 
42 minutes prarijęs 225 žu
vis.

Brooklyne policija areš-

no operaciją. Bet džiugu, 
kad ji jau gydosi namie po 
sėkmingos operacijos. Juzė 
Pluščiauskienė irgi jau grį
žo į namus iš ligoninės. Na
mie serga bei sirgo V. Pra
naitienė, Margaret Jakštie
nė, N. Buknienė. Visoms 
draugėms linkime greit su
stiprėt ir sekančiam susi
rinkime dalyvauti sykiu su 
mumis.

Po susirinkimo mums su
ruošė surprizą draugės Ele- tavo 20 žmonių, pas kuriuos 
na Siaurienė, Marcelė Kar- rado nemažai narkotikų, at- 
velienė ir Emilija Liepienė. 
Turėjome tikra puotą-vaka- 
rienę. Ir visa tai jos suruo
šė savomis lėšomis. Sakau, 
turime gerų veiklių narių. 
Mes visos joms likome šir
dingai dėkingos.

Sekamas Klubo susirinki
mas bus priešmetinis, ku
riame bus renkama nauja 
valdyba sekantiems metams. 
Šiame mitinge pasigedome 
mūsų korespondentės Veru
tės Bunkienės, kuri visuo
met taip gražiai aprašyda
vo visus mūsų susirinkimus, 
visą mūsų veiklą. Turėsime 
sekamam susirinkime užpil
dyti jos vietą. Susirinkimas

vežtų iš Pietų Amerikos. 
Sakoma, jie atveždavo lai
vais į mėnesį po 30 milijonų 
dolerių vertės narkotikų.

Folklendo salų gubernato
rius labai paprastai išspren
dė girtuokliavimo proble
mą. Jis įsakė visose par
duotuvėse ir baruose iška
binti sąrašus girtuoklių, ku
riems draudžiama pardavi
nėti svaigalus. Salose iš vi
so gyvena 2 tūkstančiai 
žmonių.

Pranešimas
Ozone Parit, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis 
ir šiais metais paskutinis 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, gruodžio 2 d. Laisvės 
salėje. Prasidės 6:30 vai. va
kare. Po susirinkimo turėsi
me vaišes ir pasidalinsime 
kalėdinėmis dovanomis. Na
riai ir pašaliniai kviečiami 
šiame susirinkime dalyvau
ti, kartu gražiai vakarą pra
leisti.

Valdyba ,

niai šių metų trys mėnesiai 
neparodys kriminalist i n i ų 
nusikaltimų sumažėjimą.

By mistake I had left out 
the remark in the end of 
my article “Anniversary 
Ball” (Laisve, Nov. 17th) 
that it was based on an 
article in The New York 
Times, Nov. 14.
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BROCKTON, MASS.
Mirus

Kazimierai Railienei
Giliausią užuojautą reiškiame velionės vyrui 

Antanui Railai, dukrai Eleanorai, žentui Ray
mond Barkovsky, anūkams Linda ir Raymond, Jr. 
Taipgi giminėms Lietuvoje ir visiems jos drau
gams Amerikoje.

Nastė ir Pranas Bukniai
Brooklyn, N. Y.

New Yorke rederaliniai 
agentai areštavo 28 žmo
nes. Juos kaltina gemble- 
riavimo bizniu ir organi
zuoto kriminalizmo palaiky
mu.

Čekoslovakijoje šalia na
mo numerio rašoma, kelin
tas šis namas pastatytas 
mieste. Apskaita vedama 

{nuo miesto įkūrimo dienos.

Angela Davis išlaisvini
mui komitetas masiniai pi
ketavo gub. Rockefellerio 
raštinę 22 W. 55 St. Reika
lavo ją išlaisvinti.

Gruodžio 3 d. teismas 
svarstys Kalifornijos gu-

įvyks gruodžio 16 d., 4 vaL.bernatoriaus Reagano rei- 
po pietų.

Dabartinė valdyba pasi
žadėjo visaą. pavaišinti se
kamame mitinge.

Ieva

|kalavimą ir gub. Rockefel
lerio sutikimą išvežti Ange
lą Davis į Kalifornijos ka
lėjimą ir ten perduoti teis
mui.

Gintaro paroda 
Great Necke

Nuo lapkričio 19 d. iki 
lapkričio 27 d. Great Necko 
Public Library turi išstačiu- 
si Lietuvos gintaro parodą. 
Sakoma, kad greatneckie- 
čiai labai užinteresuoti šia 
paroda ir žingeidauja kur 
galima pirkti tokius: gražius 
papuošalus. Gintaro dirbi
nių yra šioje parodoje viso
kių — apyrankių, apykak
lių, auskarių ir t. t.

Great Necko biblioteka 
atdara nuo 10 vai. ryto iki 
9 vai. vakare nuo pirmadie
nio iki penktadienio; šešta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. vakare. Sekmadie
niais biblioteka uždaryta.

Šios parodos globėjas: 
Amerikos Lietuvių Fonda- 
cija, kurios pirmininkas ir 
vyriausias direktorius yra 
Almus Šalčius. A. šalčius 
šią vasarą lankėsi Lietuvo
je, tai galime tikėtis, kad 
parodoje išstatyti vėliausios 
mados gintariniai papuoša
lai.

Du negrai muzikai Ar
thur Davis ir Earl Madison 
teigia, kad N. Y. Filharmo
nijos Orkestras praktikuoja 
rasinę diskriminaciją. Nors 
Žmogiškumo Teisių Komi
tetas pareikalavo juos pri
imti į orkestrą, bet jie te
bėra be darbo.

Rep.

LDS 1-OSIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 1 d., 2 vai. po pie
tų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. 
Visi nariai būkite. Svarbu: 
valdybos rinkimas 1971 me
tams.

Kurių duoklės nepilnai 
užmokėtos už 1970 metus, 
pasimokėkite, nes negausite 
1971 m. dividendų, jei ne
pasimokė ję.

Sekr. A. Gilman

I. M—ne

SUSIRINKIMAI
Lapkričio 30 d. įvyks Jubi

liejaus Komisijos susirin
kimas 3 vai. dieną. Po to 
įvyks Liet Koop. Spaudos 
B-vės direktorių susirinki
mas 4 vai. Laisvės salėje. 
Prašome būti laiku.

SV.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
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)

Ilgiausias tunelis
Japonijos geležinkelių tie-1 

simo korporacija pateikė 
svarstyti transporto minis
terijai povandeninio tunelio 
projektą. Šis tunelis turėtų 
sujungti šiaurinę Japonijos 
salą — Hokaido su didžiau
sia sala-Honsiu. Tunelio il
gis po vandeniu — 54 km. 
Tokių ilgų povandeninių ko
ridorių žemėje dar nėra. 
Pagal projektą tunelis “Sei- 
kanas” turėtų būti nuties
tas 1975 m. O 1977 m. juo 
pradėtų važinėti traukiniai.

LSD nuodai platinasi1 
kariniame laivyne1*

Washingtonas. — Kon
gresiniame ginkluotųjų jė
gų tarnybos subkomitete 
vyriausias investigat orius 
nusiskundė, kad militarinia- 
me laivyne smarkiai plečia
si LSD narkotiniai nuodai.

Oficierius Methlie persta
tė pavojingą padėtį. Jūri
ninkai, naudodami narkoti
nius vaistus, reikiamai ne- 

l atlieka savo pareigų. Pa
vojingiausia todėl, kad LSD 
naudotojai iš paviršiaus ne
turi jokių ženklų, kad jie 
naudotu nuodus. C

Dacca. — Į Rytų Pakis
taną maisto ir medikamen
tų pagalba plaukia iš dau
gelio šalių. Helikopteriais 
pagalba parkeliama į Gan
ges Delta salą, kurią vie
sulai nusiautė ir šimtus 
tūkstančių žmonių užmušė 
ar prigirdė.
Nixono parama Izraeliui

Rekordinis vatos derlius 
Tarybų Sąjungoje

Washingtonas.—Agrikul
tūros departamentas prane
ša, kad jo žinioje gauti duo
menys rodo rekordinį vatos 
derlių Tarybų Sąjungoje.

Per paskiausius porą me
tų vatos derlius nebuvo pa
kankamai geras, bet šiais 
metais duos apie 7 milijonus 
vatos tonų.

Newark, N. J. — Jersey 
City majoras Whelan ir ki
ti 11 politikierių areštuoti 
ir kaltinami bandymu iš
gauti kyšiais pinigų iš įvai
rių kompanijų.
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Jonas Stasiūnas, baritonas .........   Nr. 33
Dainos vaikučiams (lietuviškai) ........................ Nr. 33
Raštai, lietuviai rašytojai ............................... ..... Nr. 33
Kraujas ir Pelenai (lietuviškai), V. Marcinkevičiaus

Nr. D-15971-76 (3-jų plokšt. serija) 
Eilėraščiai, lietuvių poetų ....................................... Nr. D-15667
TSR Liet, valst. Šokių ir dainų Ansamblis ..... Nr. 33 D-15679
Laimonas Noreika, skaitymai lietuviškai ........... Nr. 33 D-15779
“Žmogus” (lietuviškai) Eduardas Mieželaitis (12”) Nr. D-15781 
Vilniaus koncert. dūdų ork., vad. R. Balčiūnas (12”) Nr.D-16149 
Liaudies dainos (lietuviškai), J. Gruodis ..............Nr. 33 D-16525
Liet. Radio Kaimo choras, vad. Gaižauskas ......... Nr. D-16625

Nr. 33 D-16657
Liet. Radio Kaimo Choras-Liet. Liaudies dainos Nr. 33 D-16917
V. Jurgutis—Kareivio laiškai (7 vokalinės-instr. eilėraš

čiai .........................................................................  Nr. 33 D-16977
Y. Juzeliūnas, smuiką, varganai ir orkestras (12”) Nr. 33 D-17271 
Vakaruškos (lietuviškai), J. Čepaitis ................ Nr. 33 D-20221
TSR Lietuvos rašytojų balsai ...........................  Nr. (33 D-20551

(33 D-20561
Vienetai fortepianui, J. Gruodžio (12”) ........... Nr. 33 D-20643
Mono 10 colių plokštelės $3.50 — Stero 12 colių 

plokštelės $4.95

Four Continent Book Store ’*
156 5th Avenue New York, N.Y.

Telefonas: CH 2-4500
Prašykite mūsų katalogo.

Galite užsakymus siųsti per paštą.
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