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KRISLAI
Kino teatrai

Bob Hope
Įsikalbėjo iki kaklo

— J. Gasiūnas —
Filosofijos profesorė Ange

la Davis rašo iš kalėjimo:
“Kaip Bobby Seal, Ericka 

Huggins ir Soledad Broliai, aš 
esu politinė kalinė, kidnapin- 
ta gatvėje ir sufremuota dėl 
mano politinių įsipareigojimų. 

.Mūsų išlaisvinimui judėjimas 
turi būt neatskiriamas nuo 

<kovos sukurti žmoniškesni pa
sauli visiems prispaustiems 
žmonėms.”

Visoje šalyje ir užsieniuose 
plečiasi judėjimas, reikalaująs 
ją išlaisvinti iš kalėjimo, su
laikyti jos išvežimą i Kalifor
niją teismui už žmogžudystę, 
kurios ji nepapildo.

Jungtinių Tautų apskaičia
vimu, Tarybų Sąjungoje yra 
daugiau kaip pusė visų pa
saulio kino teatrų.

šiuo metu visame pasaulyje 
251,000 kino teatrų. Ta- 

Sąjungoje yra 140,000 
teatrų. Vakarų Europo- 
62,000, Jungtinėse Vals- 
ir Kanadoje — 18,600,

yra . 
r y bu 
tokių 
j e — 
tijose 
Lotynų Amerikoje — 16,800, 
Afrikoje — 2,600.

Jungtinėse Valstijose tele
vizija smarkiai sumažino ki
no teatrus.

vienais

| Pietų Afrikos respublikoje, 
K^rią valdo baltieji rasistai, 
1968 metais vienas iš 40 gy
ventojų sėdėjo kalėjime. Vi
sų kalinių 95 procentai buvo 
negrai.

Kalėjimuose buvo 187 gi
mimų ir 340 mirčių
metais. Kalėjimuose gyveno 
su motinomis 4,700 kūdikių. 
Sargai mušė ir kitai-p kankino 
25,933 kalinius, 84 buvo pa
karti.

Tiktai nesvietiško teroro pa
galba baltieji rasistai tegali 
išlaikyti priespaudoje didžiulę 
daugumą šalies žmonių, tikrų
jų afrikiečių.

Komedijantas Bob Hope — 
turtingiausias visame vaidini
mo biznyje. Jo turtas siekia 
350 milijonų dolerių.

Jis yra repubikonas ir re
akciniai nusiteikęs, geras 
draugas vice prezidento Ag
new. 1968 metais jis davė 

^iępublikonų Partijai $16,000. 
* Bob Hope turi pasisamdęs 
100 juokų rašytojų, kurie jam 
nuolat parūpina medžiagą. 
Bob Hope įsakymu tie patys 
rašytojai parūpino medžiagos 
ir Agnew kalboms.

Jungtinės Valstijos iki kak
lo įsi klampojusios Tolimuo
siuose Rytuose. Pasitraukimas 
iš ten pasi'dar milžiniškai iš- 
kaštingas.

Pietų Vietnamas reikalauja 
iš Amerikos puspenkto bilijo
no dolerių militarine ir eko
nomine parama per sekamus 
penketą metų. Pietų Korėja 
nori 3 bilijonų, Tailandas jau 
gavo 750 milijonų, bet dar 
nori 50 milijonų, Kambodija 
dabar gavo 50 milijonų, bet 
*#>ri penkis kartus daugiau.

Ir taip be galo. Amerikie
čiai taksų mokėtojai turi iš
laikyti tų šalių militarinius ir 

Apolitinius -parazitus, kurie už 
tai ištikimai tarnauja Ameri- 
kos imperializmui.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Brandtas pasirašė sutartį 

su Lenkijos premjeru
Varšuva, Lenkija. — č 

atvyko Vakarų Vokietijos 
kancleris Brandtas ir kartu 
su Lenkijos premjeru Cy- 
rankiewiciu pasirašė sutar
tį, kuri pripažįsta naujuo
sius Lenkijos rubežius ir 
atsteigia diplomatinius ry
šius tarp abiejų valstybių.

Sutartyje pasakyta, kad 
vakarinis Lenkijos rubežius 
tęsiasi pagal Oder ir Neisse 
upes. Tokiu būdu Lenkijai 
tikrai paveldėja 40,000 ket
virtainių mylių teritorijos; 
kuri prieš 2-ąjį pas. karą 
buvo Vokietijos valstybėje.

Susitarta, kad apie 90,000 
vokiečių, gyvenančių toje 
teritorijoje, galės išsikelti į 
Rytų Vokietiją ar Vakari] 
Vokietiją 1971-1972 metais, inuolio R. Nelsono.

Nixonas sulaikė mašinerijos 
pardavimą Tarybų Sąjungai

čiai Sutartis ieis galion tada, • • I •
kai Vakarų Vokietijos ir 
Lenkijos parlamentai ją ra
tifikuos (užgirs). Ši sutar
tis turi labai didelės svar
bos, kaip ir Vakarų Vokie
tijos ir Tarybų Sąjungos 
pasirašyta sutartis.

Detroitas. — Arti du treč
daliai Michigano valstijos 
katalikų kunigų pasisakė 
prieš celibatą, kuris drau
džia kunigams turėti žmo
nas.

Washingtonas. — Nixono 
administracija sulaikė 22 
milijonų dolerių vertės ma
šinerijos pardavimą Tarybų 
Sąjungai. Į

Tarybų Sąjunga buvo su
sitarusi pirkti, mašinerijos 
iš Gleason Wprks, Roshes- 
ter, N. Y. Nixono adminis
tracijos nuosprendis tuo 
reikalu galėjo būt norma
liai padarytas į keletą sa
vaičių, bet dabar dar nieko 
nepadaryta per 9 mėnesius.

Tai rodo, kad Nixono admi
nistracija nenori platesnės 
prekybos su Tarybų Sąjun-

Prieš kiek laiko Nixonas 
sudraudė Fordo korporaci
ją, kuri buvo sutikusi staty
ti automobilių fabriką Ta
rybų Sąjungoje.

Prekybos su užsieniu var
žymas, aišku, prisideda prie 
ekonominio atslūgimo ir ne
darbo didėjimo, kuris dabar 
jaučiamas visoje šalyje.

Raudonasis Kryžius kviečia 
Kiniją į konferenciją

Chicago.—Teismas nutei
sė policininką Nuncio 14 me
tų kalėti už nušovimą jau-

7 milijonai dolerių apsaugai 
federalinių teismų

Washingtonas. — Teisin-0h———————— 
gurno departamentas pas
kelbė, kad dabar jis išlei
džia 7 milijonus 29 tūkstan
čius doleriu federaliniu tei
sėjų ir teismų apsaugai. 
Maršalų jėgos dabar padi
dintos 50 proc.

Spalio 28-29 dienų teisin
gumo konferencijoje Aukš
čiausiojo Teismo vyriausias 
teisėjas Burger pasiūlė pro
gramą padidinti teismams 
apsaugą nuo įvairių teroris
tų. Jo programa buvo užgir- 
ta ir dabar apsauga padi
dinta.

Roma. — Italai gaisrage- 
siai turėjo demonstraciją 
miesto centre. Jie žada 
skelbti bado streiką, jei 
jiems, algos nebus pakeltos 
ir daugiau gaisragesių 
bus duota.

ne

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Raudonojo Kryžiaus tarp
tautinis komitetas pakvietė 
Kiniją dalyvauti tarptauti
nėje konferencijoje Genevo- 
je gegužės mėn. Konferen
cija šaukiama aptarti, kaip 
geriau apsaugoti žmonijos 
teises karo metu. *

39 valstybės yra pakvies
tos konferencijoje dalyvau
ti, bet nekviesta Čiang Kai- 
šeko valdoma Formoza. Pe
reitų metų Konferencijoje 
Kinija nedalyvavo todėl, kad 
Čiang Kai-šeka. atstovai ..bu
vo pakviesti ir dalyvavo.

Konferenc i j a šaukiama 
su Jungtinių Tautų koope
racija ir parama. Joje ra
portuos J. T. generalinis se
kretorius Thantas.

Santiago. — Čilės prezi
dentas Allende paskelbė įsa
ką nusavinti ir nacionali
zuoti fabrikus ir firmas, 
kurių savininkai nepaisyda
mi išvyko užsienin. Argen
tinon išvykusio tekstilės fir
mos savininko Jaruru nuo- 

i savybė konfiskuota.

4,600,000 bedarbių lapkričio 
menesį; nedarbas nuolatos 
didėja, infliacija plečias

— Darbo®Washingtonas. 
departamento stati s t i k a i 
skelbia, kad lapkričio mėn. 
nedarbas pakilo iki 5.8 proc. 
visos darbo jėgos. Tai di
džiausias nedarbo pakili
mas per 7 ir pusę metų.

Lapkričio mėn. bedarbių 
skaičius siekė 4,600.000. Tai 
buvo 350,000 daugiau kaip 
spalio mėn. ir dviem milijo
nais daugiau, kaip buvo 
1969 m. lapkričio mėn., ka
da nedarbas siekė 3.5 proc. 
visos darbo jėgos.

Gruodžio mėn. taipgi ne-į 
darbas didėja. Nixono tvir-

Brazilijoje kankina 
politinius kalinius

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos švietimo ministras Pa- 
ssarinho prisipažino, kad 
Brazilijos kalėjimuose kan
kinami politiniai kaliniai, 
naudojamos kankinimui vi
sokios priemonės.

Universiteto stude n t a s 
I Fernanzes aiškino, kad jis 

- .....r buvo virve surištas, elektros
tinimas, kad ekonominė pa- smūgiai buvo naudojami, 

infliacija kankinimas tęsėsi 36 valan- 
visai neati- das, du šonkauliai buvo šil

dėtis normalėja, 
bus sulaikyta, 
tinka tikrenybei.

Svarbu, kas ir kiek gauna 
“neinfliacinių algų”

Kidnapino Šveicarijos 
ambasadorių Bucherį
Rio de Janeiro, Brazilija.— 

Nacionalinio Išsilaisvinimo 
Susivienijimo parti z a n i n ė 
komanda kidnapino Šveica
rijos ambasadorių Bucherį 
ir sunkiai sužeidė brazilie- 
tį policijos sargą.

Tuo pačiu kartu kidnape- 
rių grupė paskleidė lapelių, 
kuriuose ji skelbia, kad ji 
per daugiau metus laiko pa
darė tris kidnapinimus.

Džiaugiasi laimėję 
“šventąją upę”

Taos, N. M. — Taos Pue
blo indėnų gentis pareiškė 
padėką Kongresui ir prez. 
Nixonui už grąžinimą jiems 
“šventosios upės”, kurią jie 
vadina “Mėlynuoju Ežeru”.

Kongresas prieš kiek lai
ko nutarė patenkinti indėnų 
reikalavimą grąžinti jiems 
“šventąją upę”, iš kurios jie 
naudoja gyvybei palaikan
tį vandenį.

Sprogimas sužeidė 37 žmones, 
daug žalos padare

Linden, N. J. — Humble 
aliejaus valymo fabrike įvy
kęs sprogimas sekmadienį 
sužeidė 37 žmones, nuostolių 
kompanijai ir apylinkės na
mams padarė už daugelį 
milijonų dolerių.

Miesto majoras Gregorio 
prieš sprogimą buvo telefo
nu persergėtas, kad tas fab-

atsitiko. Po eksplozijos išti
ko milžiniškas gaisras. Ma
joras mano, kad tikrai bu
vo sabotažas.

Keletas vietos gyventojų 
liudija, kad jie prieš spro
gimą matę mažą lėktuvą ar 
helikopterį 
skraidant.
įkas kaltas dėl sprogimo.

Washingtonas.— 1969 me
tais prez. Nixonas ir jo ka
bineto nariai gavo algų pa
kėlimą iki 100 proc. Šiemet 
kovojant infliacija buvo pa
siūlyta nusimažinti algas 25 
proc., bet pasiūlymas buvo 
tuoj atmestas, algos pasili
ko 100 proc. pakeltos.

Bet kai Jungtinės Auto
mobilių Unijos nariai išga
vo iš General Motors 7 proc. 
algų pakėlimą, tai Nixonas 
paskelbė, kad toks pakėli
mas prisideda prie infliaci
jos plėtimo.

Taipgi korporacijų direk-

torių milžiniški atlyginimai 
Nixonui priimtini, bet dar
bininkų algų pakėlimas — 
nepriimtinas.

Socialistinei Armėnijai 
50 metų amžiaus

Armėnijos socialistinė re
spublika minėjo savo 50 me
tų sukaktį lapkričio 29 d.

Per tą pusšimtį metų Ar
mėnijos pustrečio milijono 
gyventojų padarė labai 
daug pažangos socialistinė
je statyboje.

virš fabriko
Dabar tyriama,

Fordo darbininkų 
streiko nebus

Izraelio karo našta
Tel Avivas. — 1969 me

tais Izraelio militarinės iš
laidos buvo 287 ir puse mi
lijono dolerių mažesnės, ne
gu šiais metais. Todėl tak
sai dabar smarkiai vėl pa
kelti. Jie išeina po $1,968 į 
metus kiekvienai šeimai.

Militarinės išlaidos nuo 
1967 metų pakilo 450 proc. 
Prekyba panešė daugiau 
kaip bilijoną dolerių nuos
tolių ir nacionalinės skolos 
padidėjo 3 bilijonais dol.

Lėktuvais oro teršimas
Washingtonas. — Nacio

nalinė Oro Teršimo Kontro
lės Administracija pareiškė, 
kad didieji džetiniai lėktu
vai baisiai teršia orą. Ad
ministracija klausė lėktuvų 
kompanijų, ką jos daro, kad 
oro teršimą sulaikyti.

Tik pusė iš 50 kompanijų 
atsakė, kad joms ims laiko 
iki 1972 metų surasti būdus, 
kaip apsisaugoti nuo oro 
teršimo. Kitos kompanijos 
dar visai nieko nedaro.

Krikščionys pasisakė 
už Korėjų sujungimą
Seoul, Pietų Korėja.1 — 

Jungtinių Valstijų krikščio
nių delegacija turėjo čia ke
turių dienų konferenciją su 
Pietų korėjos krikščionių 
delegacija. Tarėsi, kaip su
vienyti abi Korėjas.

Bendrame pareiškime pa
sisakė, kad Pietų Korėja 
ir Šiaurės Korėją reikė
tų sujungti taikingu ir 
bendru susitarimu tarp 
abiejų šalių atsakingų at
stovų.

Kuria bendrą frontą 
Urugvajuje

Washingtonas. — Vietna
mo karo veteranas Robert 
Osman liudijo, kad jis ma
tęs amerikiečius karius ri
šant prie medžių vietnamie
čius jaunuolius ir sudras
kant juos dinamitu.

Ragina baigti karą
Washingtonas. — Prezid. 

Nixonas suteikė garbės pre
miją 19 metų studentei D. 
J. Sweet už jos pasižymė
jimą veikloje skurdžių vai
kučių paramai.

Priimdama premiją ir pa
sisveikindama prez. Nixonui 
priminė: “Man sunku tikėti 
jūsų nuaširdumu- suteikiant 
premiją už atsižymėjimą, 
kol jūs neištrauksite mus iš 
karo”. Nixonas atsakė, kad 
jis daro kas tik galima.

Washingtonas. — Raudo
nojo Kryžiaus skyriai ra
portuoja, kad Rytų Pakis
tano nukentėj u s i e m s nuo 
audros žmonėms buvo su
kelta 50 milijonų dolerių pa
rama.

Amanas. — Jordano val
džia ir Palestinos partizanų 
vadovybė vėl susitarė dau
giau nebedaryti “provokaci
nių žygių.” Per keletą dien- 
nų apsišaudymai su parti
zanais nutraukti.

Montevideo. — Urugva
jaus Krikščionių Demokra
tų Partijos vadovybė pa
reiškė, kad bus galima su
sitarti su Komunistų Parti
ja ir kitomis kairiosiomis 
organizacijomis sud a r y t i 
bendrą frontą, koks buvo 
sudarytas Čilėje ir laimėjo 
rinkimus.

Jeigu tai pavyktų pada
ryti, tai 1971 m. preziden
tinius rinkimus gali laimėti 
bendro fronto kandidatai. 
Dešiniųjų partijų kandida
tams nebūtų progų laimėti.

Detroitas. — Ford Motor 
kompanija ir Jungtinė Au
tomobiliu Darbininku Uni- v v
ja susitarė atnaujinti kon
traktą ir tuo būdu išvengė 
streiko, koks buvo General 
Motohs.

Kontraktas galioja trims 
metams. Algos pakeliamos 
50 centų į valandą, už me
tų pakels 3 centus, už ki
tu—vėl tris centus. 30 me
tų Išdirbęs ir 56 metų su
laukęs galės išeiti pensijon 
su $500 mėnesiui atlygini
mu.

Brazilijoje algos 
sumažėjo 35 proc.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijoje prie militaristų dikta
tūros darbininkų algos, 
imant demėsin pragyveni
mo kainų pakilimą, suma
žėjo 35 proc.

Bendra ekonominė padė
tis kas kart eina blogyn. Ji 
atneša dar didesnį skurdą 
milijonams žmonių.

Suokalbis Airijoje
Dublinas. — Airijos de

tektyvai areštavo 11 žmo- 
hių, kaip dalyvių suokalby
je nuversti valdžią ir kid- 
napinti vieną ar kitą užsie
nio diplomatą.

Suokalbis esąs platus. 
Suokalbininkai turi ryšius 
su airiais Anglijoje, kurie 
kovoja už areštuotų airių 
paleidimą iš kalėjimų.

Policistai sumušė 
negrą unijistą

Detroitas. Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos Fordo lokalo 600 narys 
negras Eugene Adams poli
cijos sumuštas guli ligoni
nėje retežiais surakintas.

Policija kaltina jį pasi
priešinimu areštuoti už per 
greitą važiavimą automobi
liu^ Adams sako esąs nekal
ta^. Policija neturėjusi jo
kios teisės jį sumušti.

Washingtonas. — Iš tre
čiadienio i ketvi r t a d i e n į 
nakt’ prasidėjo geležinkelių 
darbininku streikas. Strei
kuoja 500,000 darbininkų. 
Jie priklauso prie keturių 
unijų. Suparalyžiuota trans- 
portacija geležinkeliais vi
soje šalyje.

Kongresas trečiadienį 
skubiai priėmė įstatymą, 
kuriame įsakoma darbinin
kams atidėti streiką astuo
nioms dešimtims dienų. Bet 
šiuos žodžius rašant (ket
virtadienio rytą, gruodžio 
10 d.) pranešimai sako, kad 
geležinkelininkų uhijos at
sisako prieš įstatymą nusi
lenkti. Taipgi prieš strei- 
kierius yra išduotas teismo 
draudimas. Bet ir jo dar
bininkai nepaiso.

Kaip ilgai streikas tęsis? 
Sunku p’asakyti.
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Kas ką rašo ir sako
ĮŽYMAUS LIETUVOS 
PROFESORIAUS 
NUOMONĖ

Apie vėliausius mokslo 
žygius erdvėje ir Mėnuly
je profesorius P. Slavėnas, 
fizikos-matematikos moks
lų daktaras ir Lietuvos Mo
kslų akademijos narys, ra-

“Laisves” nuo veikiai—dideli!
sikėlusiais iš kaimų į mies
tus net 313,000.

Didmesčiai yra penki. Jų 
gyventojų skaičius toks: 
Vilniuje 371,700, Kaune — 
306,200, Klaipėdoje — 139,- 
900, Šiauliuose — 92,800, ir 
Panevėžyje — 73,500.

Baisaus sužvėrėjimo pavyzdys
AMERIKOJE yra susidariusi žymių veikėjų Pilie

čių Komisija Tyrimui Jungtinių Valstijų Karo Krimi- 
nalysčių. šio mėnesio pradžioje komisija pravedė Wa
shingtone viešą apklausinėjimą. Jis tęsėsi tris dienas. 
Liudininkais buvo karo veteranai, sugrįžę iš Vietnamo. 
Net keturiasdešimt veteranų atsilankė į posėdžius ir 
liudijo apie amerikiečių karininkų ir kareivių atlieka
mas kriminalystes. O šešiasdešimt kitų veteranų pri
siuntė raštiškus paliudijimus iš savo patyrimų ir išgy
venimų Vietname.

Ar gali kas abejoti jų liudijimų teisingumu? Ne, 
negali. Jeigu tik vienas kitas būtų liudijęs, tai saky
tum, kad gal jie turi kokius nors sumetimus amerikie
čius pažeminti pasaulio akyse. Bet gi šimtas liudininkų! 
Jų parodymų ir atidengimų teisingumu niekas negali 
abejoti.

Dar galima pabrėžti, kad čionai parodyti žiaurumo 
pavyzdžiai neliečia Milay kaime pravestų skerdynių.

Štai tik vienas kitas tų parodymų. Dr. Gordon S. 
Livingston, kuris buvo leitenanto pulkininko George S. 
Patton padėjėju, pasakojo apie tai, kaip karininkai sie
kias] pakilti į aukštesnį rangą. Eina lenktynės, kiek 
kuris yra nudėjęs vietnamiečių, tai yra, kiek lavonų jis 
gali pristatyti. Antai, sako, iš viršaus yra įsaky- 
mas“Suraskite tuos benkortus (vietnamiečius) i r su 
naikinkite.” Tai štai 1969 metų vasario mėnesį vieną va
karą, gavus tokį įsakymą, vieneto kapitonas meldėsi: 
“O, viešpatie, padėk mums sėkmingai įvykdyti šį regi- 
mento įsakymą — surasti tuos benkortus ir nužudy
ti”. Na, tai ant rytojaus ir žudė!

Karys B. Osborn, tarnavęs armijos žvalgyboje, pa
pasakojo, kaip buvo suimti keturi belaisviai ir helikop
teriu vežami. Kai lėktuvas pasikėlė, vienas ;belaisvis 
buvo išmestas, kad kiti trys būtų išgąsdinti ir papasa
kotų “apie mūsų priešo veiksmus.” » .

Jis taipgi liudijo, kad jis matė, kaip elektrinės vie
los buvo prikabinamos prie vyrų lytiškų organų jr( mo
terų krūčių jų kankinimui. < J - •1 •

Robert Osman pasakojo, kaip viename kaime buvo 
suimtas jaunas vietnamietis. Jo rankos buvo prikaltos 
prie medžio ir paskui dinamitu susprogdintas.

pranešimus

Ir Urugvajus
ATRODO, kad Lotynų Amerikos respublikoje Urug

vajuje gali greitoje ateityje įvykti tas pats, kas įvyko 
Čilėje. Ten irgi labai tvirta Komunistų Partija vedan
ti pasitarimus su kairiaisiais krikščionimis demokratais 
dėl sudarymo bendro fronto ateinantiems prezidento 
rinkimams. Galvojama apie iškėlimą kandidatūros vieno 
iš pažangiųjų veikėjų. Manoma, kad po tokio kandida
to vėliava susispiestų ir šiaip kelios pažangios politinės 
grupės. Tokio kandidato laimėjimas būtų užtikrintas.

Viskas, žinoma, priklausys nuo komunistų ir krikš
čionių demokratų pasitarimo. Jiems susitarus dėl kan
didato, kiti klausimai išsispręstų nesunkiai.

Amerikos mokytojai prieš karą
KAIP žinia, dalis Amerikos mokytojų yra organi

zuoti į Amerikos Mokytojų Federaciją, kuri priklauso 
prie Amerikos Darbo Federacijos - Industrinių Organi
zacijų Kongreso (AFL-CIO). Jos vadai yra gana kon
servatyvūs. Bet eiliniuose nariuose prieškarinės nuotai
kos tokios aiškios, kad unijos vadai buvo priversti Viet
namo karo klausimą leisti nariams referendumu -nu
balsuoti.

Balsavimo rezultatai: kad Amerika tuojau šį karą 
nutrauktų ir visas savo militarines jėgas ištrauktų iš 
Indokinijos — 21,836 balsai, prieš — 17,862. Vadinasi 
dauguma organizuotų mokytojų aiškiai nusistatę prieš 
karą.

Mūsų dienomis kosmoso tyri
mas tolydžio sparčiai žengia į 
priekį. ’ Sekant 
apie automatines stoties “Lu-
na-17” skridimą, jos nusilei
dimą Menulyje ir manevringo 
savaeigio aparato “Luno- 
chod-1” išėjimą ant mūsų že
mės natūralaus palydovo pa
viršiaus, galitne kalbėti apie 
kokybiškai naują istorinį ta
rybinio hiokslo ir technikos 
laimėjimą, ši nauja kosminė 
pergalė rodo neribotas mūsų 
automatinių Visatos tyrinėto
jų galimybes.

Netenka abejoti, kad vis 
naujas kosmonautikos ir dan
gaus kūnų tyrinėjimo proble
mas gali spręsti laboratorijos 
be kosmonautų, distancinio 
valdymo prietaisai. Nors ir 
toliau skraidys kosminiai lai
vai su kosmonautais, tačiau 
valdomų iš žemės prietaisų 
siuntimas kosmonautikoje iš
liks ir bus toliau nuolat tobu
linamas. Prietaisai be žmo
nių iš anksto žvalgys kosmi
nius kūnus ir ruoš sąlygas 
žmonių išsilaipinimui.

Dabar, kai žengtas dar vie
nas svarbus žingsnis, kuriant 
automatinio judėjimo dangaus 
kūnais techniką, mūsų kosmi
nių tyrinėjimų galimybės ne
paprastai padidėjo.

Jau dabar labai išsivystė 
selenologija, Mėnulio gelmių 
tyrinėjimai. Vien tik kosmi
niai skrydžiai aplink Mėiųilį 
teiks daug informacijos a‘pie 
šio natūralaus’ žemės palydo
vo gelmių ; su/įėtį.;. liauji duo
menys apie Mėnulį, kuriuos, 
be abejo, surinks “Lunb-, 
chod-1”, praturtins mūsų ži
nias apie Saulės sistemą, o 
kartu ir apie tolimą žemės 
praeitį. Juk Mėnulyje, kurio 
negaubia atmosfera, žymiai 
geriau, negu mūsų 'planetoje, 
užkonservuoti praeities pėd
sakai. Nauji tyrinėjimai duos 
žinių apie kosminių kūnų “gi
minystės” ryšius, taip pat apie 
Saulės sistemos ryšius su ap
linkiniu kosmosu.

Kosmoso evoliucijos tyrimai 
gali duoti naujų duomenų fi
zikoje. Juk praktiškai žemės 
mechanikos dėsniai ryškėjo 
prieš tris šimtus metų ryšium 
su prasidėjusiais tada Saulės 
sistemos tyrimais. Atominių 
reaktorių technika taip pat 
augo lygiagrečiai su gamtinių 
reaktorių — žvaigždžių tyri
mu. Tad nauji duomenys apie 
kosmoso raidą, be abejo, 
daug pasakys apie materijos 
savybes žemėje.

ŽURNALO
“ŠVIESA” Nr. 4

Pagaliau jau turime 
paskutinį žurnalo “ 
numerį 
meriai, 
įvairus ir įdomus. Lietuvių 
Literatūros Draugijos na
riai gavę jį turės ko pasi
skaityti.

Šiame numeryje atspaus
dinti: “Šviesos” redakto
riaus pranešimas LLD 11- 
ajam suvažiavimui, kuris 
šiemet įvyko Detroite rug. 
20 d., Balio Bučelio — “Vil
niaus universiteto bibliote
ka pažymėjo savo 400-me- 
ti,” Vytauto Lomsargio — 
“Lapas iš praeities kovų,” 
Dr. A. Petrikos — “Ameri
kos indėnų vargai,” Bro
niaus Jauniškio — “Žymus 
Lietuvos ateistas,” Danutės 
Žilaitytės — “Upelis ir ak
muo,” D. M. Šolomsko — 
“Arabų valstybės ir Izrae
lis,” Inocento Jasilionio — 
“Kaip giedra po tamsos,” 
Juozo Slėnio—“Louis Arm
strongas,” August. Tama- 
■liūno net keturių knygų ap
žvalga. Be to; skaitytojas 
ir šiame numeryje ras kele
tą eilėraščiu; V C-

s. m.
Šviesa”

Kaip ir visi kiti nu- 
4-tas numeris yra

KODĖL NEPASIGIRTI?
Chicągos, menševikų laik

raštis (“N.’\ gruodžio 1 d.,) 
bara mūsų bendradarbį Al
freda Kązląųską, kam jis

Tūlas europietis lietuvis 
yra išsireiškęs, kad “Lais
vė” ir Amerikos pažangie
čiai bendrai nėra nieko ge
ro pasiekę.

Tai nepasistengimas ati
džiau pažvelgti į praeitį.

Nuo pat savo įsikūrimo 
“Laisvė” buvo darbininki
jos judėjimo propagandos, 
švietimo laikraštis.

“Laisvė” visuomet vado
vavo Amerikos lietuviams 
darbininkams visose bend
rose Amerikos darbininkų 
kovose.

8 valandų darbo diena.
Nuolatiniai darbo valan

dų trumpinimo reikalavi
mai.

Kova už senatvės pensi
jas.

Nedarbo apdrauda.
Medikalinė apdrauda.
Apsauga darbuose.
Persekiojamų darbininkų 

gynimas.
Ateivių darbininkų de

portacijos.
Ispanijos lojalistų rėmi

mas.
Kova prieš carizmą.
Kova prieš fašizmą visur.
Kova prieš Uracchui “ka

ralystės” steigėjus.
Kova prieš smetoninį re

žimą Lietuvoje.
Pagalba Lietuvos politi

niams kaliniams.
Organizavimas pašalpos 

nuo karo nukentėjusi e ms 
Lietuvos žmonėms — abie
jų pokarių metais.

Sukėlimas $75,000 
niaus Vėžio Institutui.

Teikimas vietos progre- 
syviams, persekiojamiems, 
kalinamiems Lietuvos rar 
šy to jams pasireikšti.

Rūpįnįmasis lietuvybe 
Amerikoje — Vaikų drau
gijėlės ir t. p.

Leidimas įvairių knygų.
Gelbėjimas lietuvių orga

nizacijoms, joms organavi- 
mas.

Kova prieš Lietuvos “va
davimo” biznį.

Prieškarinė veikla.

Ar visa tai yra menkos 
vertės dalykai — nieko ge
ro neatlikimas?

Visose čia suminėtose 
srityse “Laisvės” nuovei- 
kiai yra labai labai dideli!

Ko Amerikoje dar nėra 
pasiekta

Tiesa, Amerikos darbinin
kija nėra pasiekusi to, ką 
pasiekė progresyvusis judė
jimas Europoje, Afrikoje, 
Azijoje, — nepasiekė pa
grindinių pakaitų.

Neskaitant Revoliucinio 
ir Pilietinio karų, Ameriko-

dinis ant žemės neprivalo 
susitepti griešnu pasauliu. 
Ar pasaulis tapo toks šva
rus, kad juo daugiau susi
tepti negalima, ar popiežius 
paliko toks, kad jau dau
giau susitepti nėra pavoj 
jaus? U

Lapkričio 27 nuskambė
jo žinios, kad popiežiui Po
vilui VI apsilankius Filipi
nų salose, jį pasitiko dvasi
ninkai ir pilkoji publika, o 
tarp jų radosi koks tai pra
loto aprėdaluose Benjamin 
Mandoza, pagal tautybę bo- 
livijietis. Bolivija randasi 
tarp Brazilijos, Peru, Chile, 
Paraguay ir Argentinos.

Vii-

f rėdą Kązląjųską, 
savo straipsnyje “Tarybų 
Lietuva ir Išeivija”, atspaus- 
dintamę “Laisvėje” (ląpkr. 
10 d.) giriasi, kad Tarybų 
Lietuva yra’1 gražiai pratur
tėjusi. Girdi, negražu pa
čiam girtis, ir sako: “Apie 
savo turtus giriasi tiktai 
neseniai turtus įsigijusieji”.

Kaip tik taip ir buvo: 
Lietuva gražiai praturtėjo 
tik tarybinio gyvenimo są
lygose. Kodėl tą reikėtų 
nuo pasaulio akių slėpti? 
Tegu visas pasaulis žino, 
kad mūsų gimtasis kraštas Pasauly daug žmonių žu- 
nebėra skurdžių ir vargšų doma visokiais budais irve- 
kraštas. Juk tai. reiškia di liausiais išradimais, planuo- 
delę, didelę pažangą. Negė
da didžiuotis.

O KODĖL NE 
ŠVENTASIS?

Brooklyno kun’gų “Dar
bininkas (gr. 4 d.) jūrinin
ką Simą Kudirką jau pa
skelbė “kankiniu.” Įdomu, 
kodėl “Darbininkas” jo dar 
nepakėlė į “Šventuosius”?

Kodėl ir kaip Simas nu
sipelnė kankinio titulą ? 
Kaip žinia, jis smarkiai ap
sivogė ir bandė pabėgti. De
ja, nepavyko. Amerikos lai
vo kapitonas jo nepriėmė. 
Dabar žmogus turės atlikti 
bausmę.

Todėl “Darbininkui” jis 
kankinys. Jei taip, tai kan
kiniais reikia vadinti visus, 
kuriems vagystė nepavyks
ta, kurie tampa sugauti. To
kių “kankinių” Amerikoje 
pilni kalėjimai.

Girdėtis, kad lietuviškose 
bažnyčiose jau laikomos pa
maldos, net ir mišios už šį 
“kankinį.” Viskas rodo, kad 
“Simas kankinys” bus nomi
nuotas į šventuosius. Turė
sime dar gyvą “šventąjį.” 
Pralenksime visas tautas...

TRUPUTIS DUOMENŲ 
APIE LIETUVOS 
GYVENTOJUS

Kaip žinia, šiemet visoje 
Tarybų Sąjungoje, todėl ir 
Tarybų Lietuvoje įvyko gy
ventojų surašymas. Duome
nys labai įdomūs.

Pasirodo, kad šiandien 
Lietuva turi 3,129,000 gy
ventojų. Jų skaičius gero
kai paaugęs, palyginus 
1959 metų skaičiavimu, 
da buvo tiktai 2,711,000.

Šiandien Lietuvoje
1,466,000 vyrų ir 1,663,000 
moterų. Vadinasi, vyrai su
daro tik 47 procentus, ;o 
moterys net 53 procentus.

Įdomu ir tas, kad šiandien 
Lietuvoje jau pusė gyven
tojų gyvena miestuose, o ki
ta pusė kaimuose. Pasiro
do, kad • natūraliu prieaug-

Beje, įdomu: “Naujienos” 
yra įsivedusios skyrių “Die
vo karalystės žinios”. Dar 
niekas šioje ašarų pakalnėje 
nėra įrodęs,- kad “dievo ka
ralystė” kur nors randasi, 
o menševikų laikraštis iš 
jos jau žinias savo nelai
mingiems skaitytojams tei
kia! i : 1

KVAILAS 
REIKALAVIMAS

Chicągos kunigų “Drauge” 
(gruod. 4 d.) koks ten gal
vočius J. Pr. vedamajame. 
“Ateizmo atskyrimas nuo 
valstybės” sako, kad kadan
gi “Lietuvoj mokykla yra 
atskirta nuo bažnyčios”, tai 
ir “ateizmas turėtų būti at
skirtas nuo mokyklos”. Va
dinasi, kad kadangi mokyk
loje neleidžiama poterius 
kalbėti ir biblijos .nesąmo
nes vaikams piršti, tai jose 
neturėtų būti dėstoma evo
liucija ir kiti mokslai.

Švelniausia pasakius, tai 
kvailas reikalavimas. Mo
kyklos ir yra tam, kad vai- 

liu miestų gyventojų škaL^us šviestų, jų protą labin
tų, juos mokytų geogrąfi-

s u
Ta-

yra

čius padidėjo 192,000, o per-

j e nebuvo ir nėra tokių są-i^ai lotynų valstybės, ku- 
lygų, tokių sukrėtimų, ko- rios yra 99 procentų kata- 
kiuose, gali didžiuotis, pa- likiškos. Sakoma, šis Ben- 
siekė pagrindines pakaitąs jamin Mandoza pasikėsino 

popiežių Povilą nudurti pei
liu.

Aišku, jei užpuolikas kė
sinosi Povilą nužudyti, tai 
jis yra tik silpnaprotis, nes 
nužudymas popiežiaus dar 
nebūtų įrodymas, kad reli
gija yra bloga, arba kad 
ji išnyks. O gali būti ir taip, 
kad šis pasikėsinimas yr$ 
kaip ir daug jau tokių buvo, 
kiauras. Kas nors sugal^p- 
jo geriau popiežiaus Povilo 
kelionę išgarsinti.

Pasikėsinimas keistas dar 
ir tuo, kad po jo popiežius 
daug visur ėjo, keliavo, lan
kė varguomenės lūšnas, šėt
ras, laimino vargšus, siūly
damas jiems dangų ir pa
tardamas, kad jiems čia ne 
vieta gyventi, nes jiems pri
klauso dangus. Niekur jo 
daugiau neužpuolė.

Dzūkelis

sumine^i žemynų žmonės.
Tenka pabrėžti, kad Ame

rika tebėra didžiausių iš
teklių šalis.

Ir tą matantieji neturė
tų Amerikos pažangiečiams 
ir “Laisvei” priekaištauti, 
kad čia jie neva nieko gero 
nėra pasiekę.

Ne tokiose sąlygose kitur 
pagrindinės pakaitos įvy- 
-ko!

dirbame,

išlaikyti 
sunkiau.

Viską paėmus kartu — 
“Laisvė” yra dalimi mūsų 
gyvenimo.

Todėl mes jai 
jai aukojame.

Tiesa, “Laisvę” 
kasmet darosi vis
Todėl ir jos gyvavimą pra
tęsti ryžtamės vis griež
čiau.

Nesakome, kad jai išlai
kyti mes turime atiduoti 
paskutines savo santaupas.

Bet dauguma mūsų gali
me dar kiek daugiau pasi
spausti.

Tiesa, daugelis turi vai
kų, .'kuriems, viską. pažada..

Bet ar Visi tėvai sulau
kia iš savo vaikų tokios 
meilės sąU senatvėje, kokio
je jie vaikus augino?

Pavyzdžių žinote visi!
Taigi, vaikai neturėtų 

pavydėti tėvams, kad jie 
kasmet vis kiek daugiau iš
leidžia savo mylimam laik
raščiui išlaikyti. . SV

Laivus stato 
fizikai!

Laivų statyba sudėtinga 
sunki. Ypač daug laiko

KEISTAS UŽPUOLIMAS
ANT POPIEŽIAUS

tai, tiksliai. Todėl nužudyti 
dar vieną žmogų nėra toks 
didelis dalykas.

Mūsų laikais du didieji 
karai buvo vedami pašven
tinti ir paskelbti. Į juos įsi
maišė daugelis valstybių, o 
nuostolius niekas nebegali 
apsakyti. Po Antrojo pa
saulinio karo dar be per
traukos kariauta įvairiuose 
pasaulio kraštuose, kaip ir 
šiuo laiku vedamas nepa
skelbtas, nešventintas ka
ras Vietname, “tikslu, kad 
išvengti karo,” mūsų valdi
ninkai isako.

O šis karas yra žiaures
nis už visus buvusius, to- 
todėl, kad jame išbandomi 
vėliausi kariški ginklai: 
šautuvai, kulkos, dujos, ku
rios nuplikina medžių la
pus, nudegina žemę, sklei
džia bakterijas. Šiame ka
re neprivaloma prisilaikyti 
tam tikrų nustatytų taisyk
lių, nes “jis nėra karas, o

tik sukilimas prieš valdžią.”
Kokią teisę Amerika ten 

turi kariauti, jei ten žmo
nės tik prieš savo vadžią 
kariauja? Jokios!

Čia tik norėjau iškelti ir 
dienos šviesoje parodyti, 
kaip yra žudomi žmonės ir 
kad už tas žudynes niekas 
neatsako, niekas neareštuo
jamas.

Šiuo laiku visiems yra ži
noma, kad Romos popiežius 
Povilas VI ne visai įprastu 
būdu leidosi į kelionę per 
pasaulį ne basas, kaip Kris
tus, o greituoju “džetlai- 
neriu,” amerikoniško darbo 
lėktuvu. Koks jo tikslas bei 
siekis aplankyti tokias var
gingas šalis kaip Pakista
nas, Filipinai ir kitos kolo
nizatorių varginamos tau-

ir sunki. Ypač daug laiko 
ir jėgų reikia milžiniškiems 
plieno lakštams sužymėtrir 
supiaustyti. Juk laivo kor
pusas “sukerpamas” beveik 
taip kaip ir švarkas.

Šį procesą žymiai supa
prastino ir palengvino Lie
tuvos fizikai. Jie pasiūlė 
plieno lakštus žymėti elek- 
trofotografijos pagalba. 
Kaip tai daroma?

Plieno lakštas, iš kurio 
reikia iškirpti kokią nors 
formą, padengiamas šviesai 
jautriu sluoksniu. Techni
koje jis paprastai vadina
mas elektrofotografiniu. Po 
to ant sluogsnio projekciniu 
aparatu perkeliamas brėži
nys. Belieka lakštą tik su
piaustyti.

Dabar Lietuvos fizikai 
kuria tokius elektrofotog- 
rafinius sluoksnius, kuri^, 
šalia savo tiesioginės 
skirties, dar galėtų apsau
goti plieną nuo korozijos. 
Tai būtų milžiniškos techni
nės reikšmės atradimas!

Balys Bučelis

• Tyrinėjant vandenynų 
sroves, naudojami ne tik su-. I OI V V VOj ui V* v J CVAL11 11V M vi

tos. Manau, senelis ir pats;Netingi prietaisai, bet ir pa

jos, matematikos, biologi
jos, fizikos ir kitų mokslų. 
J. Pr. nori, kad Lietuvos 
mokyklose kartu su pote
riais eitų iš mokyklų laukan 
ir mokslas. Ateizmas yra 
mokslas.

to negalėtų pasakyti.
Jis jau yra turėjęs kele- metais Kanados mokslinin- 

tą tokių kelionių ir susiti- kai įmetė į vandenyną 15 
kimų su kitų tikėjimų gal- tūkstančių alaus butelių, 
vomis. Ar jis dabar nori amerikiečiai — 156 tūkstan- 
praplėsti Romos katalikų ri- čius. 
bas? Ar nori tik suvienyti 
visus tikinčiuosius, kad gai
lėtų kovoti bedievybę-lais- 
vamanybę ?

Povilas VI yra ypatingas 
popiežius. Seniau popiežiai 
būdavo užsitvėrę Romoje 
ir niekur iš jos nekeliauda
vo, sakydavo, kad dievo įpė-

prasčiausi buteliai. 19 6 6

Lenkijos centre, penkių 
metrų gylyje, geologai r^do 
jūrų smėlio su gintaro ga
baliukais. Mokslininkų nuo
mone, tai liekanos sąsiau
rio, prieš daugelį milijonų 
metų jungusio Baltiją ir 
Juodąją jūras.
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Inž. P. Gabrėnas

1 Viešnagė Lietuvoje--Kaune
darbo valandų savaitę gau
davau 7 dolerius. Net ir

taip erdvu, 
Ten ne iš 

sausos va- 
Ten reikė-

(Tąsa iš pereito num.)
Birutės ir mano patyrimai

' Žiūriu, mūsų Birutė spok
so į sukančius verpstes. 
“Matai”, sakau, “čia tau ne 
piano klavišai.” Ji atsiker
ta: “Ką tu čia, Povilai. Aš 
dar jauna mergiščia būda
ma dirbau Naujosios Ang
lijos medvilnių audinyčiose. 
Tik ten nebuvo 
jauku ir švaru, 
skiedinio, o iš 
tos verpė siūlą,
jo kvėpuoti dulkėmis.”

Kažin kas nusitempė Bi
rutę kur tai kitur parodyt 
ką tai įdomesnio. Aš pa
skendau savo praeities sva
jonėse. ..

Taip, ir aš, dar vaikiščių 
būdamas, dirbau tris metus 
Naujosios Anglijos medvil
nių fabrikuose. Prikvėpa- 
vau dulkių. Veidas pagelto. 
Gal ir džiova buvo nebe už 

4 kalnu. Mečiau. Gavau dar
bą Worcester Machine 
.Screw Co. rinkti nutekin
tus šriubelius iš skardinių 
dėžių. į kurias mašinos iš
spjaudavo su plieno drožlė
mis ir aliejumi. Už 55-kių

D. M. šolomskas Bet sutartis su Lenkija 
turi ir Vakarų Vokietijai 
gerąją pusę — laimėjimą. Ji 
nepripažįsta buvimo Rytų 
Vokiet'jos (Vokiečių Demo
kratinės Respublikos), kuri 
yra tarp Vakarų Vokietijos 
ir Lenkijos, turi apie 20,- 
000,000 gyventojų, užima 
42,000 kvadratinių mylių 
plotą, ir jau seniai susitarė 
su Lenkija, kad jų siena ei
na išilgai Neisse ir Oderio 
upes. Vakarų Vokietija, 
darydama su Lenkija sienos 
sutartį, su kuria ji neturi 
bendros sienos, kaip ir lai
mi, “panaikindama” Rytų 
Vokietiją, kurią ji labai no
ri ginklų jėga užgrobti, pri
jungti prie Vakarų Vokieti
jos ir panaikinti ten socia
listinę santvarką.

Iš Silezijos ir Pamario 
istorijos

Jungtinių Valstijų spau
da, rašydama apie Lenkijos 
ir Vakarų Vokietijos su
tartį, tvirtina, kad Lenkijai 
teko “vokiečių žemė” j ly
tus nuo Neisse ir Oderio 
upių — Silezija ir Pomera
nija (Pamarys).

Tikrumoje, tai yra sąmo
ningas su istorija apsilenki-

vusiu baltu, bet dabar muzikantų ir pustuzinis šo- 
jau nuo dulkių nupilkė- kėjų. Jie visi fabriko da lo
jusiu chalatu. Man jis at
rodydavo labai svarbiu as
meniu. Eidavo gandai, kad 
jis gauna 30 centu į valan- 

“ ‘ ‘ ! Su
tokiu užmokesčiu su laiku 
gal ir automobilį būtų ga
lima įsigyti. O jau dviratį 
arba net ir motorciklą—tai 
nė kalbos nėra.

Jis įdeda “fiūzą,” mašinos 
ir vėl sukasi, aš ir vėl ren
ku šriubelius iš drožlių ir 
aliejaus ir galvoju apie šio 
vakaro pamokas vakarinėje 
mokykloje. Bosas praeida
mas žvairiomis pažiūrėjo ir 
žvarbiai suriko: “Hurry 
up, hurry up” (greičiau, 
greičiau). Mane greitai pa
budino iš svajonių apie mo
kyklą ir tapimą elektros 
mechaniku. Išsigandau. Iš
mes iš darbo! Kur dingsi? 
Patirsi badą, .skurdą, šaltį. 
Jei dabar šiurpulys nusiau
bia nuo boso žvilgsnių, tai 
bedarbių eilėse reikės dre
bėti nuo šalčio...

Kažin kas mane ir vėl iš 
tų praeities sapnų pabudi
no. Ogi mūsų gidė Monika. 
“Gabrėnai, einam į koncer
tą,” ji sako. Nustebau! 
Juk tik penkta po pietų. 
Saulė dar aukštai. Kur gi 
tas koncertas tokiu šiokios 
dienos laiku? Gal sapnas?

Bet dabar jau nebe sap
nas. Čia Tarybinė tvarka. 
Čia darbo žmonių šalis. Čia 
viskas kitaip.

Ir koncertas
Perėjus keletą koridorių, 

atsirandam erdvioje, švie
sioje, didžiulėje svetainėje. 
Ji — jauki, skoningai išde- 
koruota. Didelė estrada, 
virš 100 narių ansambliui, 
skendi Kauno šilko plušo 
audiniuose. Dar tik pusiau- 
vakaris. . Lietuvoje vasarą| 
saulė leidžiasi po dešimtos. 
Per didžiulius, aukštus, lyg 
katedros langus, švelni sau
lutė pila milijonus kibirų 
auksinių spindulių. Visa 
svetainė ir beveik tūkstan
tinė minia šviesoje paplūsta, 
Ir vėl mergaičių būtys pasi
tinka mus su glėbiais rožių. 
Apdovanoja mus rožėmis ir 
kombinato ženkleliais, sodi
na mus į pirmas eiles, prie 
estrados.

Pažvelgus į publiką, jų 
__ • veiduose matosi pasididžia- 

1-w.A-,l.vimo. Veiduose, nuo fabri
ko vedėjo, iki grindų šva
ros palaikytojo, matosi sa
vimi pasitikėjimas, viltis ir 
gyve n i m u pasitenkinimas. 
Jie lyg sakyte sako: “Taip, 
jūs, amerikiečiai, kad ir 
pagyvenę, visgi dar gerai 
atrodote. Bet ir mes ne pės
ti. Mes jauni, energingi ir 
pilni ambicijos. Mes jus 
greitai pasivysime, gal dar 
ir pralenksime. Net ir da
bar mūsų drabužiai ne blo
gesni už jūsų. iO mūsų jau
nystė ir energija labai ryš
kiai jus viršija.” Jų šypse
noje nesimato per daug 
puikybės ar pavydo. Joje 
matosi kuklumas, nuoširdu
mas ir meilė jų tautiečiams 
už plačiojo Atlanto.

Kas gi ta minia, kuri at
ėjo pamatyti ir pasiklau
syti amerikiečių? Ji ne 
rinktinė publika, nei būrys 
profesio n a 1 ų. Jie — Kau
no dirbtinio pluošto darbi
ninkai.

Erdvioji estrada greitai 
prisipildo jaunais, vikriais 
choristais. Ten, aš maniau, 
kad vien choristų buvo apie 
šimtas. Grybas, Brooklyno 
Aido choro pirmininkas, ša
lia manęs sėdintis, sako 
“85”. Ten radosi apie 12

mano sesutė Marijona, pasldų. Toks užmokestis!
I fnlrin n7innlzoer>iii enku rią aš tuomet gyvenau 

mane bardavo už tai, kad 
maudyklė visuomet dvelkia 
aliejumi ir kad ant jos šo
nų būdavo rudi aliejaus 
plėtmės.

Dabar verpstės tik švel
niai šnara, o tuomet jos 
burzgė nešvariose patalpo
se, kurių palubėse langeliai 
žibėjo ne šviesiau už IX 
Forto kalėjime. Ne kaip 
dabar kombinate, kur kiek
viena mašina—net ir verps
tė—turi savo motorą. Tuo
met tik vienas elektros mo
toras, pakabintas kur ten 
kampe, palubėje, varė visą 
fabriką raizginiais diržų ir 
aibėmis tekinių ir tekiniu
kų. Išdegus atsargos jung
tu vui (fuse), visas fabrikas 
sustodavo ant poros ar tre
jeto valandų. Ateis, būda
vo, elektrikierius su mur
zinu guminiu kalnierium 
(tais laikais nešiodavo gu
mos ar iš ko kito kietą kai
menių, kurį paspiaudžius, 
buvo galima su nosine nu
švarinti) ir kadaise bu-

bininkai ir meno saviveik
lininkai. Jie labai darnai 
sudainavo keletą liaudies 
dainelių, sugrojo keletą 
sielą žadinančių lietuviškų 
melodijų. Vikriai sušoko 
lietuvišką šokimėlį.

Ne vienam iš mūsų akys 
ašara pasruvo, matant Lie
tuvos jaunuolius taip gra- 
gražiai šokant ir taip -jaus
mingai dainuojant.

Atėjo ir mūsų, amerikie
čiu eilė. Vietiniai choristai 
ir choristės nebėgo kas sau 
nuo estrados atlikę, savo 
užduotį. Bet apstojo mus 
pusračiu ir mandagiai klau
sėsi mūsų 24-rių grupelei 
dainuojant.

Mildred Stensler, tur būt, 
iš Lietuvos imdama pavyz
dį, nebandė visą garbę pati 
sau pasiglemžti. Mūsų gru
pėj buvo net 7 chorvedžiai. 
Visi gavo progą padiriguoti 
po vieną dainelę ar daugiau. 
Pirmiausia pati Mildreda 
dirigavo S. Šimkaus “Tykus 
buvo vakarėlis,” Birutė 
dirigavo Miko Petrausko 
“Sukeikime kovą.”

Šių dienų diplomatija
Dažnai diplomatijos keliu 

pasiekimai yra valstybėms 
nemažesni, kaip ir karo ke
liu pasiekti laimėjimai. Jie 
svarbesni tuo, kad pasiekti 
be karo, kraujo praliejimo 
ir miestų sunaikinimo. Bet 
ne visada jie yra tvirti, daž
nai būna veidmainingi, kaip 
kad buvo hitleriškos Vokie
tijos nepuolimo sutartis su 
Tarybų Sąjunga 1939 me
tais. Vokietija veidmainia
vo.

Arabų vienybė
Yra net kelios arabų vals

tybės. Jos bendrai turi apie 
110,000,006 gyventojų ir už
ima didelius plotus. Bet 
arabams stoka vienybės.

Nasseris dėjo pastangas 
apjungti kelias arabų vals
tybes aplinkui Egiptą. Bet 
jam tik dalinai vyko.

Dabar pranešama, kad 
Egiptas, Libija ir Sudanas 
jungiasi į federatyvinę vals
tybę. Kaip bus stipri ta

į Sveikiname savo gimines, draugus, pažįsta- 0 
į mus Amerikoje, o ypač mano gimines Lietuvo- j 
į je: Brolius Kazį Skystimą ir jo šeimą, ir Joną ? 
? Skystimą; sesutes Onutę Vaškelienę, Uršulę 
? Sakalienę ir Suzaną Kelmonienę ir jų šeimas.
į Taipgi sesutę Antaniną Balčiūnienę ir jos šei- 
a mą, gyvenančią Brazilijoje. Visiems viso gero į 
a 1971-uose metuose. į

Kastancija ir Jonas Karpavich ir šeima, į 
Brooklyn, N. Y.

SEZONINIS SVEIKINIMAS
Sveikiname seseris ir gimines, gyvenančias 

Veliuonoj, Lietuvoje. Taipgi visus draugus, 
“Laisvės” kolektyvą ir skaitytojus, ir Aido 
Chorą. Visiems daug sėkmės 1971 metuose.

Alex ir Domicėlė Veličkai, 
ir šeima
Albertson, N. Y.

SEZONINIS SVEIKINIMAS

M. K. Adomonis-Adams
Great Neck, N. Y.

Sveikinu “Laisvės” redakciją, Administraci
ją, skaitytojus, rėmėjus su naujais 1971 metais, 
linkėdamas “Laisvei” gyvuoti dar ilgus metus.
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SU METINĖMIS ŠVENTĖMIS! | 
Sveikiname ‘Laisvas’ kolekty- ra 

vą, skaitytojus ir rėmėjus, taipgi « 
sveikai protaujančius ir taiką my- $ 
linčius žmones. Linkime geros Š 
sveikatos ir ištvermės dirbti dar ra 
ilgus metus. f

Jus godo jautis— <
ANTANAS J. ORLEN 1

1080 Glen Edith Dr. §
Webster, N. Y. 14580 S

P. S Kas pirmas atrašys man ® 
laišką iš Lietuvos, tam užrašysiu <
ant metų laikraštį ‘Laisvę.’ S

Daratė- valsty^č, dar stoka davinių, 
if-jos' pagi”07 kompozici- Bet Pradžia jau Padaryta- 
ją “Tolimoj Tėvynėj.” Na, 
ir kiti chorvedžiai dirigavo 
kiekvienas savo mėgiamą 
dainelę. Birutė Ramoškaitė 
labai jautriai ir žavingai su
dainavo solo Oscaro Strau
so “My Hero.” Estelė Bog
danienė labai meistriškai 
sudainavo porą gabalų iš 
operos ir Irena Janulitenė 
žavėjo publiką savo skam
biu balseliu.

Publika po kiekvienos dai
nelės griausmingai plojo— 
gal ne dėl to, kad mes jau 
taip gerai sudainavome, bet 
dėl to, kad apie du trečda
liai mūsų grupelės yra gimę 
ir augę Amerikoje ir dar 
nepamiršome lietuvių kal
bos ir lietuviškos dainos.

(Bus daugiau)

Ekonominis ir politinis 
pamatas jungtis į vieną 
valstybę yra tvirtas. Saus- 
žemyje jos visos viena su 
kita rubežiuojasi, taip, kad, 
susijungus, pagerėtų jų eko
nomika ir jos sutvirtėtų po
litiškai.

Egiptas (Jungtinė Arabų 
Respublika) užima 386,000 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi 31,000,000 gyventojų. 
Sudanas turi 970,000 kvad
ratinių mylių plotą ir pen- 
kioliką milijonų gyventojų. 
Libija su 679,000 kvadrati
nių mylių plotu ir 2,000,000 
gyventojų. Bendrai, tai bū
tų 2,009,000 kvadratinių my
lių ploto valstybė su arti 
50,000,000 gyventojų.

Tarybų Sąjungos ir 
Kinijos reikalai

Prieš kelerius metus buvo 
labai pablogėję santykiai 
tarp Tarybų Sąjungos ir Ki
nijos. Net ginkluotų susi
rėmimų įvyko pasienyje. 

{Abi valstybės buvo atšauku
sios savo ambasadorius.

Imperialistai, ypatingai 
Amerikos, dėjo viltį, kad 
tarp Kinijos ir Tarybų Są
jungos yra neišvengiamas 
karas. Ir, žinoma, kiek tik 
jie galėjo, tuos nesutikimus 
dar stiprino.

JAV reakcinė spauda ėmė 
globon Kiniją, tvirtindama, 
būk caristinė Rusija pagro
bė tam tikrus Kinijos plo
tus, o TSRS jai jų negrąži
na. Kinijoje reakcinis ele
mentas pasekė tuos tvirtini
mus.

Amerikos imperi a 1 i s t a i 
tiek buvo įsitikinę, jog kon
fliktas neišvengiamas, kad 
Harrison E. Salisbury net 
veikalą parašė “War Be
tween Russia and China” 
(“Karas tarp Rusijos ir Ki
nijos”).
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Vajaus pabaigoje, jūsų miesto valininkas gaus punk
tus už viršminėtas dovanas. Čia dar nepilnas praneši
mas, laikui bėgant bus pakeitimų.

Administracija

Bet pasaulyje įvyksta imas. Silezijair Pamarys per 
stebuklai.” Prieš kelerius šimtus metų buvo apgyventi<1

metus TSRS premjeras Ko
syginas sustabdė karą tarp 
Indijos ir Pakistano . 1969 
metais jis grįždamas iš 
Šiaurinio Vietnamo susto
jo Kinijoje ir kelias valan
das tarėsi su premjeru 
Chou En-lay. Jie susita
rė ' atitraukti nuo sienos 
abiejų šalių armijas, pa
likti tik pasienio sargus, su
organizuoti komisiją, kuri 
išspręstų visus tarp pasie
nio sargų įvykusius nesusi
pratimus, pasikeisti vėl am
basadoriais ir bendrai ge- vo vokiečiu gentys. Bet jau 
rinti abiejų valstybių santy- ašludntame amžiuje vokie- 
kius.

Po to į Pekiną nuvyko Va- 
silius Kuznecovas, TSRS 
užsienio ministro pavaduo
tojas, o vėliau jį pakeitė po
litinis veikėjas Leonidas II- 
čevas. Pasitarimai eina lė
tai, bet jau gera pradžia 
padaryta.

Tarp pasienio sargų susi
rėmimų nebeįvyko. Abidvi 
valstybės vėl apsikeitė am
basadoriais. Į Pekiną nuvy
ko TSRS atstovu Vasilius 
Tolstikovas, o į Maskvą at
vyko Kinijos atstovas Chou 
Enthat Liu. Abidvi valsty
bės pasirašė naują prekybos 
sutartį. Per Tarybų Sąjun
gos revoliucijos sukakties 
minėjimą Kinija jau pri
siuntė draugišką pasveikini
mą. Reiškia, pala i p s n i u i 
santykiai gerėja.

Sutartys su Vakarų 
Vokietija

Neseniai Tarybų Sąjunga 
pasirašė su Vakarų Vokie
tija (Vokiečių Federatyvine 
Respublika) nepuolimo su
tartį, kuri laukia parlamen
tų užgyrimo.

Lapkričio pradžioje Len-. 
kija ir Vakarų Vokietija 
pasirašė panašią nepuoli
mo — ginklo nevartojimo— 
sutartį ir pripažino dabar
tinę Lenkijos vakarų sieną, 
kuri eina išilgai Neisse ir 
Oderio upes, nustatyta po 
Antrojo pasaulinio karo. 
Bendrai atrodo, kad Vaka
rų Vokietijos valdininkai ir 
diplomatai įsitikino, kad jie 
jau negalės atgrobti nuo 
Lenkijos jos istorinių plotų.

Tokios sutarties pasirašy
mas yra Lenkijos ir visų 
taikos šalininkų laimėjimas, 
nes tas sumažina vokiečių 
karo revanšistų veikimą už 
naują karą.

lenkų ir kitų slavų. Prieš 
tūkstanti metų tarp Nemu
no ir Vislos, prie Baltijos 
jūros, gyveno lietuviai-prū- 
sai. Į vakarus nuo Vislos 
iki Oderio upės gyveno len
kai.. Už Oderio iki Elbos, 
kurią tada vadino Laiba, 
nuo lietuvių žodžio labas, 
gyveno slavai, liutičiai, liu- 
žanai, serbai, čekai ir mora- 
viečiai. Jie ten turėjo sa
vas valstybėles su savais ku
nigaikščiais.

Tik už Elbos upės jau bu

čiai pradėjo veržtis į Pama
rį ir po kelių šimtų metų 
karų, atsiradus kryžiuo
čiams, jie nugalėjo Pamario 
slavus ir ten įsigalėjo. Bet 
ir po šiai dienai ten pasilikę 
slaviški miestų vardai: Liu- 
bica (Lubek), Žvėrinės, Vo
lyn ir kiti.

Kas dėl Silezijos, tai vo
kiečiai jėga ją nuo Lenki
jos atplėšė 1742 m. Reiškia, 
tie plotai nuo senų laikų bu
vo slavų apgyventi per dau
gelį šimtų metų. Ir po Ant
rojo pasatulinio karo Len
kija dalį jų atgaudama, at
gavo tik savo istorines že
mes.

ĮVAIRUMAI
Vienas VDR kombinatas 

išleido keliautojams table
tes, kurios gėlina jūrų van
denį. Užtenka įmesti į stik
linę jūros vandens tabletę, 
ir po pusvalandžio galima

Švedų pastorius Palmgre- 
nas bažnytininkų suvažiavi
me Jonkopinge parodė nau
ją išradimą: skardinę au
koms, iš kurios, vagiui pa
judinus, pasigirsta įrašytas 
į juostelę balsas : “Nevok”.

1969 metais įvairūs pik- • 
Italijos parduotuves, pavog- 
tadariai apiplėšė dideles 
darni prekių už 10 milijonų 
lirų. Tai sudaro 2 procen
tus kasdieninės prekių apy
vartos. Daugiausia buvo pa
vogta drabužių ir maisto 
produktų. .Parduotuvių sa
vininkai ir direktoriai go
rėdami įrengti patikimą ap
saugą, turėtų pakloti dau
giau kaip 10 milijardų lirų.
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REPLIKA

Meluofa ir nerausta
Didžiausias kolūkis Lietuvoj K. Kriaučiūnas savo laiku

dvigubai dažniau serga rim
tomis chroniškomis ligo
mis, lyginant su vidutiniš
kai aprūpintais žmonėmis, 
šeši iš dešimties neturtingų 
šeimų va’kų niekada nebū-

Užkietėję šmeižikai, žmo
nės pardavę savo sąžinę, už 
pinigus parsidavę pronacis- 
tinėms agresyvioms imperi
alizmo kiršinimo ir kursty
mo jėgoms, kurie už profe
siją sau pasirinko purvinos na pas gydytoją. Neturtin- 
sąžinės propagandą, tokie gų šeimų vaikų tarpe dvi- 
žmonės niekados — neraus
ta. Tokie yra “Amerikos 
lietuviu balso” diktoriai, ku- V Z
rie iš savųjų nešvarių, pri-

mazgas ten, kur sode žydi 
gražesnės gėlės...

Imperializmui negaila — 
tautų gerovės, negaila žmo
nių aukų — kurstyti karus, 
kiršinti tautą prieš tautą, 
nusiaubti, nušluoti nuo že
mės paviršiaus tautų su
kurtas gerybes ir laisvę, bile 
tik galėtų pavergtųjų žmo
nių turtus pasiglemžti. Tą 
mes turime ir šiandien prieš 
akis: Arabus, Vietnamą, 
Kambodiją, Laosą, Angolą 
ir kit.

Lietuva mažytė, ne didžių 
turtų šalis, bet Baltijos jū
ros krantas imperialistams 
būtų brangesnis už auksą. 
Čia jie koją įkėlę, lengviau 
galėtų judėti toliau... Už 
tai nenustojamai galanda 
iltis, nors ir negali — pra
ryti.

Atšiups jų dantys, nes 
mūsų plieninis užnugaris, 
mus saugo stiprios TSRS 
šeimos tautu rankos. Ir tai 
labai patikima apsauga. 
Jeigu Lietuva nebūtų TSRS 
tautų šeimos narys, jau se
niai ją mindžiotų imperia
listu kruvini batai. Bet ka
da jie nieko negali pada
ryti jėga, tai nors šmeižtais 
nori pakenkti.

Jie užmiršo arabų prie
žodi :
vanai eina.

Be kasdieninių šmeižto 
plepalų, “ALB” oratoriai 
sugalvojo riebesniu kąsniu 
paskaninti gerklę, na ir pa- 1972* m 
sakė, kad dvidešimt milijo
nų žmonių pas mus badu iš
mirę, už tai, sako, socialis
tinė santvarka nėra prana
šesnė už kapitalistinę.

Lukšų kolšūkis yra di
džiausias Lietuvoje, randa
si už apie 30 mylių nuo 
Kauno. Jam vadovauja-pir- 
mininkauja atsidavusiai vei- 
veikiantis Kostas Glikas.

Kosto tėvas Glikas buvo 
ūkininkas. Glikai turėjo du 
sūnus ir tris dukras.

Hitleriški bestijos nužudė 
Kosto tėvą Gliką ir vyresnį 
brolį.

Kostas dar tik 14 metų 
pasislėpė lietuviškoje šeimo
je paslėpdamas savo tauty
bę. Kosto motina su tri
mis dukterimis pasislėpė 
girioje. Po karo Kostas Gli
kas pasileido ieškoti moti
nos ir sesučių, vaikščiodamas 
po kaimus ir miestelius. Jas 
surado, taipgi pasislėpusias 
lietuvių šeimoje, kuri jas

gubai labiau paplitę rimti 
ausų ir akių susirgimai”...

Dar šias metais Londono 
radijas pranešė, kad JAV- 
se, Kalifornijos keliais ke
liauja nesibaigiančios žem
dirbiu karavanos. Tai smul
kūs ūkininkai, rendaunin- 
kai, sitsibankrutavę, kurie 
nebegalėjo išsimokėti mo
kesčių — susikrauna turtą 
į vežimus ir važiuoja — iš 
vienos valstijos į kitą ieško
dami darbo arba, kur žemės j užlaikė kaip savo šeimos 
sklypelį dirbti.

Apie tai Amerikos — bal
sas nekalba, nes, ne už to
kias naujienas jiems pini
gus moka.

Kažin, kaip būtų buvę ir 
Amerikoje, jeigu, kaip mū
sų šalyje, būtų buvę 2 ka-l 
rai po 5 metus su 20 metų 
intervalu. Per tuos žiau
riausius karus žmonijos is
torijoje, Amerikos žemyne 
nenukrito nė viena bomba... 
JAV ne tik nenukentėjo, 
bet iš karų darė biznį, susi
krovė bilijonus.

Yra sakoma, kad ruduo-

nares ir apsaugojo nuo hit
leriškų nasrų.

Karui užsibaigus, Lietu
voje ėjo žudynės, kai smeto
niniai likučiai, pasislėpę 
krūmuose, giriose, dienos 
laiku galvojo apie naktines 
vagystes. Banditai užmuši- 
nėjo kaimynus ir grobė vis
ką, kiek pajėgė panešti.

Kostas Glikas stojo į ko
vą prieš žmogžudžius ir toje 
kovoje jis buvo 
sužeistas, tačiau 
jams pasisekė jo 
gyvybę išgelbėti.

Žudikus išnaikinus ir šiek 
tiek atsidusus, prasidėjo 
agrikultūrinė veikla, nes 
reikėjo maisto.

1949 metais Lukšuose su
sikūrė kolūkis, jo vedėju- 
pirmininku buvo išrinktas

smarkiai 
gydyto- 

sveikata- v

“Šunys loja, o kara-

Ne jiems papasakoti 
mums “naujienas” apie TS
RS, kame mes patys gyve
name ...

Kaslink socialistinės san
tvarkos pranašumo prieš 
kapitalistinę, byloja kad ir 
tokie skaičiai:

Geriausiais kapitalistinės 
Lietuvos klestėjimo laikais, 
Kauno pieninės pastatytos 
1936 m. gamybinis pajėgu
mas buvo 25 tonos pieno per 
pamainą. Dabar perdirba
ma pieno iki 132

Kostas Glikas.
Po tam tikro laiko kolū

kis atsistojo ant tvirtų 
ūkinių pamatų, duodamas 
patrauklų įspūdį apylinkės 
kaimynams.

Vėliau prisidėjo daug ūki
ninkų su savo žemės plotais. 
Lukšų kolūkis pasidarė 
skaitlingas, didėjo ir gerėjo. 
Nuspręsta pavadinti nauju 
vardu — Lenino kolūkis, 
kurio teritorinis plotas 15,- 
000 akrų, iš kurių 10,000 
akrų dirbamos žemės, ku
rioje augina kviečius, ru
gius, miežius ir kitokius 
augmenis.

Gyvulininkystė taip pat 
aukštai išvystyta. Abelnai, 
iš visko, ūkis turi apie du 
milijonus rublių metinių pa
jamų.

Nors jei kuriais metais 
gamta skriaudžia ir derlius 
sumažėja, vistiek visi dar
buotoj ai - kolūkiečiai gauna 
algas, ir maisto esti už 
tenkamai.

Gi derlingais metais gau
na iš akro 2,765 svarus grū
dų. Jie yra pasiekę rekor
dinį derlių — 4,015 svarų iš 
akro.

Atsidavusiai dirbantieji 
kolūkyje gauna pagyrimus 
ir dovanas, gi Kostą Gliką 
apdovanojo auksiniu žvaigž
dės medaliu. Tai aukščiau
sias pagerbimas socialisti
niame žemės ūkio darbe.

Dirbantieji prie visokių 
įvairių darbų gauna mėne
sinės algos po 160 rublių ir •

Kombainų operatorių mė
nesinė alga nuo 400 rublių

kad 
bai- 
var-

ro kas badavo, tai kalta ne 
santvarka. Patys buržua
ziniai laikraščiai rašė, 
vokiečiai ir japonai, 
giantis karui, maistui 
tojo žiurkes.

Kartoju — teisingas prie
žodis: “Šunys loja, o kara
vanas eina.” Eina į priekį 
ir mūsų šaks, kasdien iš di
delių dar į didesnes pergales 
ir laimėjimus, ir jokio už
jūrio plepalai kelio nepa
stos.

Dar prieš 15 metų skai
čiau Buenos Aires kapita
listinėje spaudoje, kad “nė
ra ir nebuvo pasaulio isto
rijoje tokios valstybės, kuri 
tokiais milžiniškais žings
niais žengtų į priekį, kaip 
Tarybų Sąjunga!”

Yra daug šalių—Afrikoj, 
Azijoj, Lotynų Amerikoj, 
kur globojo arba tebeglobo- 
ja, o ypač Amerikos impe
rializmas, kame žmonės ba
dauja ir kasmet nuo bado 
miršta milijonai. Net pačio
je Amerikoje priskaitoma 
daugiau kaip 30,000,000 
skurdžių. Taip yra pasakę 
ir patys JAV buvę prezi
dentai.

Buvęs prezidentas Johnso- 
nas yra pasakęs: “Žmonėms 
su mažomis pajamomis sun
ku gauti reikalingą medici
ninį aptarnavimą, ir dėl to 
jie dažniau serga.

tonų, o 
baigus pastatyti 

naują pieninę Dainavos ra
jone, per pama'ną įvairių 
pieno produktų bus pagami
nama iš 150 tonų pieno. 
Abelnai dabar Lietuvoje 
gaunama grūdų ir piene 
virš-2-jų kartų daugiau, c 
sviesto ir mėsos beveik f 
kartus daugiau, negu Smc 
tonos laikais. Surado tem 
kalbėti apie badą, kada, dr 
bar suvalgome 2 kartu 
daugiau mėsos negu prie 
karą. Apie pramonę ir ki
tą progresą čia neminėsiu, 
bet trumpai galima primin
ti, kad, kiek pagamindavo 
produkcijos buržuazinė Lie
tuva per metus, dabar pa
gaminama per savaitę! O 
bendrai šiuo metu TSRS-je 
pagaminama per 4 dienas, 
kas buvo pagaminama per 
metus!

Nežiūrint buvusių Euro
poje baisių naikinančių ka
rų, kame daugiausiai nu
kentėjo TSRS — pranašu
mas pažangoje labai ryškus 
prieš kapitalistines šalis ir 
—ryškiausias pasaulyje!

Stasys Gimbutas 
Kaunas, 
70-XI-18

Tokijas. — Japonijos So
cialistų Partijos kongresas 
išrinko kairiųjų vadovybę, 
kuri linkusi kooperuoti su 
Pekinu ir Maskva. Dešinie
ji visas pozicijas pralaimė
jo.

Londonas.—Ginkluoti plė
šikai pagrobė KLM lėktuvų 

, Mažas sunkvežimį su $230,400 ver- 
pajamas gaunantys žmoilės tės auksu ir deimantais.

Ventėje jau daugelį metų veikia paukščių žiedavimo 
stotis. Čia dirba Kauno zoologijos muziejaus darbuotojai. 
Paukščių skridimo metu jie stato tinklus, su kuriais 
gaudo ir žieduoja paukščius—zyles, devynbalses, liepsne
les, kikilius, kėkštus ir kitus. Skridimo metu čia sužie
duojama apie keturis tūkstančius paukščių.

Nuotraukoje: Kauno zoologijos muziejaus darbuo
tojai stato tinklus paukščiams gaudyti.

M. Baranausko nuotraukos

iki 500.
Lenino kolūkis neturi ar-’parašė dvi brošiūras — “Iš 

ti vasarinių maudynių. Yra dūminės lūšnelės” (124 pus- 
daromi planai pastatyti lapių) ir “Siauruoju take- 
užtvanką skersai Lankučio 
upę. Tas duos 27 akrų eže
rą.

Lenino kolūkyje yra 860 
šeimynų.

Iš kolūkio niekas nenori 
keltis į miestus.

Bravo, Lenino kolūkie
čiai. Linkime jums geriau
sios sėkmės.

V. Žabui 
Redakcijos pastaba

Draugas V. Žabui sako, 
kad jis šiam rašiniui me
džiagą paėmė iš anglų kal
ba leidžiamo žurnalo “So
viet Life” (1970 m. liepos 
mėnesio). Mes jo straipsnį 
gerokai sutrumpinome, ap
leisdami daugybę suminėtų 
veikėjų. Tai padarėme 
sutaupymo vietos.

liu” (178 puslapių).
Ilsėkis, mielas tautieti 

per visus amžius.

Prieš porą savaičių mirė 
senatvės sulaukęs Albinas 
Šmagorius, buvęs brookly- 
nietis, laisvų pažiūrų.. Skai
tė “Laisvę” ir lankydavosi 
į visus laisvų pažiūrų pa
rengimus ir koncertus. Pa
liko liūdinčius žmoną ir 
daug giminių ir artimųjų 
draugų.

Ilsėkis, mielas drauge, 
amžinai dėdės Šamo žemėje.

V. J. Stankus

dėl

Montello. Mass.
x . K

Draugišk a s parengimas 
su valgiais ir gėrimais, įvy-

nuo- 
“Vil-

Hartford, Conn.
Laisvės Choras rengia 

kalėdų parę gruodžio 13 d., 
sekmadienį, 1 vai. Bus geri 
pietūs ir turėsime “grab 
bag” vieno dolerio vertės. 
Bus ir kitų pamarginimų. 
Svečiams bus prieinama 
kaina.

Komisija

vyko. Turėjome brangios 
progresyvės lietuvių publi- 
kos iš Haverhill, Lawrence, 
Boston ir Norwood. Ir vie
tinės gražiai susirinko. Visi 
patenkinti.

S. Rainardas pakalbėjo 
apie sukėlimą “Laisvės” 15 
tūkstančių dol. fondo.

Gavome šiek tiek ir aukų. 
Su maistu prisidėjo: O. Kal- 
velienė, Butkienė,’ A. Kli- 
mienė. Komisijjoj buvo G. 
Shimaitis, A. Morkevičienč, 
M. Gutauskienė.

Visiems dalyvavusiems pa
rengime, didelis, širdingas 
ačiū.

George Shimaitis

Miami, Fla.
Vietinės žinios

Lapkričio 30 d. Mirė 
latinis “Laisvės” ir
nies” skaitytojas ir rėmėjas, 
George Danis, 79 metiį! am
žiaus. Buvo pašarvotas Ors-1 
del šermeninėje ir ten pati 
ir sukremuotas gruodžio 3 
d. Jo artimieji draugai ir 
draugės skaitlingai dalyva-1 
vo. . '

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Stella (Murauskaitę- 
Danienę), kuri atminčiai 
savo mylimo vyro paaukavo 
po šimtinę dolerių “Laišvei” 
ir “Vilniai”,t tą pačią..dieną 
davė pietus Socialiame Klu
be.

Draugas Geo. Danis buvo 
Klubo ir LLD kuopos na
rys. Lietuvoje gimė ir augo 
Jurbarko rajone, Šimkaičių 
kaime, Raseinių apylinkėje. 
Į šią Dėdės Siamo šalį atva
žiavo 1912 metais. Iš amato 
buvo stalius.

1940 metais Clevelande 
sus*pažino ir apsivedė su 
Stella, su kuria laimingai 
gyveno kelius desėtkus me-

Draugas S. Zavis pasakė 
atsisveikinimo kalbą prie 
Geo. Danio karsto.

Ilsėkis, mielas drauge, 
amžinai!

Gruodžio 2 d. mirė tautiš
kų laisvų pažiūrų Kazimie
ras Kraučiūnas, 88 metų 
amžiais. Paliko liūdinčius 2 
dukras ir sūnų, šešius anū
kus ir du proanūkius. K. 
Kraučiūnas buvo gabus ope
rečių dainininkas ir kelių 
chorų narys. Pastaruoju 
laiku apsigyveno Floridoj ir 
dažnai apsilankydavo į So- 
cialio Klubo parengimus. 
Jo žmona mirė prieš kele
rius metus pirmiau už jį.

Alksninukas gavo žiedelį ir netrukus galės tęsti kelionę

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus'užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

So. Boston, Mass.
Gruodžio 12 d. 318 Broad

way, bus rengiama pariukė 
su lengvais užkandžiais. Ji 
yra taikoma kaipo išle’sta
ves draugams Rainardams. > 
“Whist pare” prasidės kaip 
ir visada — 2 vai.

Komitetas kviečia visus 
atsilankyti.

SVEIKINAME SU ŽIEMOS ŠVENTĖMIS

Visus mūsų mielus draugus, gyvenančius 
šiaurėse, ir “Laisvės” kolektyvą. Linkime vi
siems daug sėkmės 1971 metuose.

Helen ir Joe Dobrow
Jacksonville, Fla.

Žiemos Sveikinimas
ž Nuoširdžiai sveikiname visą “Laisvės” štabą, į 
h visus vajininkus, korespondentus, ir visus tuos, į 
įt kurie rūpinasi “Laisvės” reikalais. Sveikiname ff 
į draugus Amerikoje ir Lietuvoje, visiems sėkmės, | 
? geros sveikatos, baigiant 1970 metus ir laimin- | 
? gai pradėti 1971 metus. Lai baigiasi karas Viet- ? 
? name ir kad užviešpatautų amžina taika visame

pasaulyje. j Strižauskai
? Bridgeport, Conii. |

SEZONINIS SVEIKINIMAS
Sveikinimai ir linkėjimai sulaukti linksmų 

žieminių švenčių ir Naujų Metų savo šeimai, 
visiems giminėms, mieliems draugams ir bičiu
liams šioje šalyje ir Lietuvoje. Linkiu visiems 

į sėkmės, tvirtos sveikatos darbingume ir kad 
| saulė šviestų per ilgus laikus.

Povilas Pučkorius
St. Petersburg, Fla.

SVEIKINIMAS
Sveikiname su naujaisiais 1971 me

tais visus LLD narius ir visus ge
ros valios žmones. Linkime jiems 
drąsos ir ištvermės bendroj kovoj 
už taiką iki bus laimėta.

Miami, Fla

LLD 75 kuopos 
nariai ir valdyba

K

'la
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Senasis Virbalis
i

Daugeliui mūsų tautiečių, 
įvairiais laikotarpiais iške
liavusių į svetimas šalis, 
Virbalis buvo paskutiniuo

ju etapu apleidžiant tėvy
nę. Ir nevienas pro į vaka: 
rus dundančio traukinio va
gono langą sekė pietryčiuo
se nuolat tolstančius Šakių 
kalnus ir kalveles, vienas 
su didesniu, kitas su mažes
niu liūdesiu atsisveikinda
mas su gimtine. Sudiev, Tė
vyne, likite sveiki ir būkite 
laimingi likę artimieji ir 
mylimieji. Kažin ar vėl ka
da peržengsiu tėvų šiaudi
nės pastogės slenkstį ir ar 
dar rasiu ir galėsiu apka
binti savo, tėvelius, brolius, 
seseris ir draugus. Ir ne
žiūrint į vis naujai atsiden
giančius, kartais labai gra
žius vaizdus, švariai apsi
taisiusius ir kultūringus 
žmones, didingus miestus, 
tėvynės pasiilgimo liūdesys 
neapleisdavo širdies nei 
traukinyje, nei vandenyno 

4 bangose siūbuojančiame 
laive ir ypatingai sustiprė
davo žengiant pirmuosius 
žingsnius kitame žemyne, 
nepaliaujamu srautu ju
dančiame, kol kas dar labai 
svetimų žmonių skruzdėly
ne.

Daugiau negu per šimt
metį Virbalis svetur išlei
do daug Lietuvos sūnų ir 
dukrų, dažniausiai pačiame 
savo amžiaus pajėgume, 
sveikų bei energingų, netu
rėjusių nei galimybės nei 
jėgos savo gimtinėje sukur
ti įmanomą gyvenimą. Ir 
daugelis tų, kuriuos per 
sieną išlydėjau savo vaiky
stėje ir vėliau jaunystėje, 
dabar jau bejėgiai seneliai 
arba anksčiau ar vėliau iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo. 1

Ir dabar jau nėra to se
nojo ir mielojo Virbalio, 

* kuris 1943 metais karo aud
rų dienomis’ turėjo atšvęsti 
savo 500 metų gyvavimo! 
sukaktį. Nors tuo laiku ka
ro frontas dar buvo už 700 
kilometrų rytuose, bet ta
da jau Virbalio miškelio gi
lioje dauboje tik fizikams 
suprantamu keliu didėdavo 
nenutrūkstamas tolimojo 
fronto dundėjimas. Jis nuo
lat stiprėjo ir kiekvienam 
buvo aišku, kad karo baisu
mai netrukus priartės ir 
prie mūsų. Ir dėl to nega
lėjo jaudintis tik tie pusan
tro tūkstančio Virbalio pi
liečių, kuriuos karo pra
džioje nužudę fašistai su

vertė į miestelio ganyklų 
duobes.

Pirmiausiai pradėjo ne
rimti Virbalio vokiečiai — 
hepneriai, cepteriai, haa- 
kai, cygleriai ir kitokį, ku
rių protėviai devyniolikto
jo šimtmečio pradžioje, 
Prūsų karaliams valdant 
tuometinę Suvalkiją, jau
čiais bei karvėmis kinkytuo
se vežimuose atkeliavo iš 
tolimo pusbadžiu gyvenan
čio Zalcburgo krašto. Vir
balis buvo pirmoji ir tirš
čiausiai apgyventa naujų 
ateivių citadelė. Už pusdy
kę nupirktose arba varu 
atimtose žemėse vieni įsi
kūrė ūkininkais, kiti pasi
statė vėjinius malūnus, ar
ba dirbo kalviais, račiais, 
balniais ir dar tuometinei 
Prūsų valdžiai labai reika
lingais rakaliais.

Nors šie ateiviai buvo ne
blogi ir tvarkingai gyve
nantieji darbininkai ir žmo
nės, tačiau senbuviai lie
tuviai ir nuo Virbalio įsi
kūrimo pradžios Virbalyje 
atsiradę žydai jų nelabai 
mėgo. Savyje užsidarę, 
prietaringi ir tikintieji į vi
sokiausius burtus, velnius, 
raganystes ir prajovus. 
Lietuviai už šias silpnybes 
ir kvailystes mėgdavo juos 
pašiepti, sukurdavo anek
dotus, dainuškas lir ištisas 
pašiepiančias giesmes. Pro
to žvitrumu lietuviui retai 
pasisekdavo aplenkti Vir
balio žydą, bet vokietį 
(liaudyje vadinamu “notan- 
gariu”, “mukariu” ir ki
taip) beveik visada. Hitleri
ninkams okupavus Lietuvą 
ir taip jau riboto galvojimo 
vietos vokiečiai tuoj įsidėjo 
į savo pustuštes makaules 
šūkį — “Deutschland uber 
alles” ir perkrikštyti nau
jais “herrenvolk” nariais 
su kalakutišku pasipūtimu 
pradėjo žiūrėti į bet kurį lie
tuvį, iš kalno besismaginda
mi mintimi, kad jie bus po
nais, o lietuviai jų malony
bių tik beteisiais bernais, 
šeštadienių popietėmis ir 
visais sekmadieniais apsi
taisę rudomis Set unifor
momis rikiuotėje eidavo į 
Virbalio vigaines pilnomis 
kakarinėmis traukdami ka
ringas dainas, jas užbaig
dami “Sieg Heil.”

Bet, kai patrankų dun
dėjimas priartėjo prie pat 
Nemuno, visi tie narsuoliai 
savo rudines sudeginę arba 
autais pavertę ir patylomis

| bambėdami savo tradicinį 
‘verfliuchter,” kur kas grei
tesniais tempais iškeliavo į 
vakarus, negu jų protėviai 
į rytus. Palydint prisimi- 

Įniau savo senelio Andriaus 
dainušką — “Friš ,friš vy
rai varykit, kelnes savo ra- 
tavokit.”

1944 m. rugpiūčio pirmą
ją frontas atsirėmė į Vir
balio pakraščius. Buvo karš
tos ir labai sausos viduirva- 

[sario dienos. Ir kai nuo pa
trankų bei lėktuvų sviedi
nių pirmiausiai užsidegė 
Virbalio šiaurinė dali®, tai 
smarkaus vėjo nešiojamos 
žiežirbos bematant padegė 
ne vien šiaudais ir gontais 
dengtas, bet ir arti jų esan
čias mūrines trobeles. Per 
visą savaitę apleistame Vir
balyje mekeno nemalšina
ma ugnis pelenais ir griu
vėsiais pavertė miestelį ir 
jo plačią apylinkę. O spalio 
17 d. galutinai pasitraukda
mi okupantai susprogdino 
dar užsilikusį didelį malūną, 
mašinų fabrikėlį,' gražiąją 
Virbalio stotį ir tris šim
tus metų išstovėjusią rene
sanso stiliaus jokios kari
nės reikšmės net u r i n č i ą 
Virbalio bažnyčią.

Senasis Virbalis žuvo. 
Apie jį liko nenuimti tų me
tu lauku derliai ir vakari
nėje pusėje šimtai tūkstan
čių šešiomis eilėmis žemėje 
paslėpti minų, kurios nei 
vienai dienai nepra ilgino 
trečiojo reicho galo.

Juozas Zabielavičius
Agronomas

Worcester, Mass. Laiškas HELP WANTED-MALE-FEMALE

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Benediktas Sutkus
Trijų Metų Mirties Sukaktis

Mirė gruodžio 8, 1967
Jo pelenai randasi Olivet Memorial Park 

Columberium.
Mielas Beni, nepamiršiu tavęs niekuomet.

Dirbsiu dėl idėjos, dėl kurios tu dirbai, gyvas 
būdamas...

Valė Sutkienė, žmona
Kastulė Fabričius, sesuo 

ir giminės
San Francisco, Calif.

Philadelphia, Pa.
Mirė Antanas Impulėnas 

(Impulevičius)
šeštadienį, gruodžio 5 d., 

“vaduotojų” radijas paskel
bė, kad neatlaikęs operaci
jos mirė “garbingas tautos 
veikėjas,” buvęs karininkas 
Antanas Impulėnas (Impu
levičius). Švento Kazimie
ro bažnyčioje būsiančios iš
kilmingos maldos ir mišios. 
Apie Impulevičiaus “gar
bingus” darbus tautai būsią 
pasakojama kitą šeštadie
ni.

Taip tas Hitlerio karinin
kai bus įstumtas į dangų, 
kuriame galės susitikti dau
gelį ,)o šautuvu ir komanda 
nužudytų naciams priešų. 
Jeigu danguje yra taip, 
kaip ant žemės, jis galės 
būti ir apdaužytas tų, ku
riuos jis sušaudė!

Kitas “išminčius,” dargi 
daktaras, pasakojo, kad 
Vilniuje lietuvių universite
tui šiemet sukanka 400 me
tų. Taip, tos tiesos nenu
slėpė. Bet kad tas univer
sitetas dabar vadinamas V. 
Kapsuko universitetu, ku
riame mokosi tūkstančiai 
lietuvių ,tai nė gū! Pagal 
daktaro išvirozijimą, tai tą 
“senelį” Universitetą valdo 
“rusai okupantai.” Ten vi
sos knygos esančios rusiš
kos, ir kurios neatitinka 
komunizmui, yra išmetamos, 
sudeginamos... O kas tą 
Universitetą kontroliavo' ir 
kokiu vardu vadinosi per 
smetoninės “nepriklauso
mybės” ' laiką, taipgi nė gū.

Tai taip “vaduotojai” mo
kina lietuvius istorijos. 
Jiems tautos didvyriai1, tai 
Pranas Bražinskas, Anta
nas Impulevičius, bandęs 
nuo laivo pabėgti apsivogęs 
jūreivis Simas Kudirka.

Gal yra žmonių, kuriuos 
ilgokai galima mulkinti,\ bet 
daugumo žmonių negalima 
visuomet mulkinti. Ateis 
galas ir “vaduotojams.”

D. Staliorius

Dykai pusryčiai pradinių 
mokyklų vaikučiams

Pereitą žiemą buvo suži
nota, kodėl vaikučiai, rytą 
atėję į mokyklą, vietoj mo
kytis, atsirėmę ant staliukv 
miega.

Susirūpinusios mokytojos 
pradėjo vienos mokyklos 
mieguistus vaikus apklau
sinėti. Pasirodė, kad moki
niai ateina į mokyklą be 
pusryčių, tik atsinešdami 
po dvi riekutes duonos, ap
teptos pynacų sviestu, ir po 
obuolį arba tik pusę obuo
lio.

Ši žinia pasiekė ir šios mo
kyklos apylinkės gyvento
jus ir biznierius, iš kurių 
susidarė savanorių komite
tas ir prasidėjo rinkimaas 
aukų alkanų vaikų pusry
čiams paruošti. Didžiausia 
komiteto bėda buvo, kad ne
turi vietos, kur tuos pusry
čius pagaminti ir atvežti į 
mokyklą kas rytas, nes pra
dinė mokykla savo virtuvės 
neturi. Viena arti mokyk
los esanti protestantų baž
nyčia suteikė savo virtuvę, 

'kurioj buvo gaminami pus
ryčiai apie šimtui mokinių.

Geri vietos biznieriai ir 
šiaip žmonės rėmė virtuvę 
maistu ir pinigais. Mokyk
los administracijai niekas 
nekainavo.

Su liepos mėnesio pradžia 
prasideda mokyklų atosto
gos. Bet šis savanorių ko
mitetas rūpestingai dirbo, 
nes buvo numatoma, kad po 
atostogų tie patys ..vaikučiai 
ir vėl ateis į mokyklą be 
pusryčių, o gal jų skaičius 
dar padidės. Komitetas 
kreipėsi į vietos vidurinių 
mokyklų ir kolegijų studen
tus pagalbos rinkti aukas 
“Free Breakfast for Child
ren” fondui. Pasekmės bu
vo geros.

Vieną karštą liepos mė
nesio dieną grupė savano
rių studentų pradėjo aukų 
rinkimo vajų. Nuvažiavo į 
Bostoną ir iš ten pradėjo 
maršavimą į Worcesterj, 
rinkdami aukas pakeliui. 
Vakare rinkėjai buvo pa
vargę, atlikę 45 mylių ke
lionę.

Bet kelionė buvo pasek
minga. Žmonės neskūpė- 
dami aukojo.

Šiomis dienomis komitetas 
pranešė, kad mokykloms 
atsidarius 250 vaikučių 
duodami nemokami pusry
čiai. Sako, biednų vaikų 
būtų dar daugiau, jei būtų 
daugiau lėšų, nes ir kitose 
miesto dalyse yra daug mo
kinių, kuriems pagalba rei
kalingą.

Komitetas nutarė pra
vesti aukoms rinkti “Tag 
Day.” Bet miesto “laisnių” 
departamentas nedavė tam 
leidimo. Girdi, šis komite
tas neturi čarterio, ir pasa
kė, kad aukų rinkėjai bus 
areštuojami. ’ I

Komiteto advokatas pa
sakė, ’kad jokių “laisnių” 
komitetui nereikia, kad jo 
veikla žinoma visiems mies
to gyventojams. Ypač pra
eitą žiemą vietinėj .spaudoj 
buvo daug rašoma apie šio 
komiteto šalpos darbą, ku
rį geros širdies žmonės re
mia maistu ir pinigais.

License Board atsisakė 
duoti leidimą dėl to, kad 
šio komiteto vadovaujama 
kampanija esanti vadovau
jama radikalų.

Mrs. Cheryl Bovenzi, ku
ri šiame komitete daug dir
ba, leidimų viršininkui 
O’Keefe per vietinį laikraš

tį “The Evening Gazette” 
atsakė:
' “The ;FBFC has no poli
tics; the children have and 
always will come first.

Look at what .‘our’ city 
government, with men like 
O’Keefe, does when the 
people try to help one an
other. Don’t let them stop 
you with their whitewashed 
lies.”

J. Jankevičius

Philadelphia, Pa.
Parengimas vienas 

iš puikiausių
Lapkričio 22 d. A. Merkio 

salėje įvyko LLD 10 kuo
pos puikus pobūvis, kokio 
phiadelphiečiai neturėjo per 
daugelį metų. Svetelių at
vyko iš arti ir iš toliau — 
daugiau, negu tikėtasi... 
Iš New Yorko atvyko grupė 
Aido ' choro menininkų su 
chorvede Mildreda Stensler 
ir žavėjančiomis liaudies 
dainomis lįnksmino svečius. 
Be kitų įspūdžių, kilniai 
buvo pagerbti vos tik su

situokę Alfonsas Švėgžda ir 
Elizbieta Bekampiene. Aš į 
kitus dalykus nesigilinsiu, 
nes plačiau jau parašė vieš
nia newyorkiete H. Feife- 
rienė.

Baigiant pietus, svečiai 
buvo paprašyti pasikrapš
tyti po kišenes ir paieškoti 
dolerių parėmimui mūsų 
spaudos ir bendrai atsiteis
ti už pietus. Seno Vinco 
duktė ir P. Valantienė per
ėjo parinkti aukų.

Draugai Valantai aukojo 
$15.

Po $10 aukojo: Nevar- 
dauskas, N. P. Ventai, Alek
na, J. ir E. Ratiniai, Al. ir 
Elzbieta Švėgždai, J. Logis- 
ky, Gurklis, Graži Marutė, 
N. Dūdoniai ir A. Lipčius.

Mrs. Navalinskienė auko
jo $8, o A. Laudanskas—$6.

Kapsukas, 1970.XI.25 
Gerb. drg. Redaktoriau!

Siunčiu Jums pluoštelį 
prisiminimų apie šviesią 
amerikiečių asmenybę ir 
mano artimą draugą Julių 
Kaupą. Daug smulkmenų 
jau prisimiršo, bet ką pri- 
prisiminiau, tą užrašiau ir 
siunčiu Jums.

Šiaip užvakar buvau Vil
niuje, mačiau garsią įdomią 
tarptautinę foto parodą 
“Jis ir ji,” klausiausi buvu
sioje katedroje latvių ka
merinio koncerto. Labai gra
žiai grojo, puiki progra
ma— Vivaldi, Bachas, Hen- 
delis, Onegeni. Na, žino
ma, ir parodoje ir koncer
te žmonių marios.

Šiandien Kapsuke koncer
tavo tarptautinių konkursų 
laureatas smuikininkas Ki
selevas A. Programoje — 
Bachas, Bethovenas, Yzaji, 
Stravinskis, Paganini. 
Klausėsi daug jaunimo.

Oras pas mus nemalonus, 
Ii j a, purvas.

Širdingiausi linkėjimai!
Jūsų

V. Gulmanas

ELECTRICIAN. Experienced help
ers and mechanics for Highstown- 
South Brunswick area. Good pay, 
work. Call Mr. Timpanaro, 609-448- 
8448 between 8 AM to 9 AM and 
4 PM to 5 PM.

(92-95)

STORE FOR RENT

Center City Cigar Store for rent

Call MA 7-8729

Between 1 & 2 PM.

Po $5: P. Baranauskas, A. 
Grigas, Mačiūnienė, Mrs. 
Gabalas, 
Agurkas, 
nė, Seno 
tuvaitė,
P. Valantienė, A. Paulionie- 
nė, R. Merkytė, K. Bried's, 
J. Grybas, Helen Feiferienė, 
M. Graben, V. Dumsha, J. 
Shaskas, A. Ramanauskas, 
P. Sidabrienė, A. Pauliukai- 
tis.

H. McDonald—$2.50; Pus-j 
Vaškienė—$2.

Maisto aukojo:
Ūkininkai Ramanauskai 

ir Tureikienė, o naujave- 
džiai Al. Švėgžda ir žmona 
Elzbieta sumokėjo visas pa
rengimo lėšas.

Rengėjai taria aukoto
jams širdingą ačiū!

Parengimui maistą paga
mino H. Tureikienė ir Pa- 
liepienė. Prie stalų patar
navo Mulokaitė, Valantienė, 
Čerkauskienė, R. Merkytė. 
Prie baro — F. Valanta. 
Prie visokių kitų darbų — 
R. Merkis ir J. Kazlauskas.

Kai kurie svečiai pareiš
kė, kad šis parengimas il
gai neišdils jų prisimini
muose.

• LLD 10 kuopos rengėjai 
labai dėkingi New Yorko 
menininkams už tokią links
mą dainų programą, kuri 
sužavėjo svečius.

“L” Reporteris

Mačiūnienė, 
Ona Agurkas, J. 
B. Ramanauskie- 
Vinco duktė, Lie- 
drg. Gižauskienė,

Chester, Pa.
Seno žmogaus likimas

Juozas Kerbelis išvežtas 
į Delaware County prieg
laudos namus. Tai liūdna 
girdėti.

Juozas visą savo jauną 
amžių dirbo geležies išdir
by stė j e. Dabar sulaukęs se
natvės ir sveikatai sušluba
vus, nėra kam prižiūrėti. 
Jauni žmonės nepaiso seno 
žmogaus.

Juozas yra pavienys, ne
vedęs. Neturi giminių. Už 
tai ir prisieina atsidurti į 
prieglaudos namus. Jau 
daugelis mūsų gerų žmonių 
ten senatvę pabaigė. Geras 
draugas Petras Tavaras ir 
Juozas Bezmenas jau mirė, 
gerai persi ritę per aštuo
niasdešimt metu.

A. Lipčius

Bridgeport, Conn.
Teko “Laisvėje,” gruodžio 

1 d. draugės Feiferienės ko- 
responde n c i j o j e, skaityti, 
kad lapkričio 21 d. Phila- 
delphijoje iš Bridgeporto 
Alfonsas Švėgžda susituokė 
su Elzbieta Bekampiene ir, 
kaip matosi, ten regiasi ap
sigyventi.

Greičiausia, kad mes ne
teksime gero draugo. Nori
me ar nenorime, bet taip 
bus.

Rugpiūčio 26 dieną nete
kome draugo J. J. Mockai- 
čio. Jis mirė.

Į tris mėnesius netekti 
dviejų žymių draugų! Pu
sėtinai skaudus smūgis.

Tas uždeda ant mūsų se
nyvų pečių sunkesnę naštą 
visiems tiems, kurie stovi
me prie veikimo.

Pasiryžkime stumti veiki
mą pirmyn tol, kol bus ga
lima. Nusiminimui neturj 
būti vietos, nes nusiminimas 
yra vienas iš blogiausių da
lykų iš visų atžvilgių. Nu
siminimas yra didžiausias 
mūsų sveikatos priešas, o 
veikimui tai tikras vėžys!

Nuo savęs Alfonsui linkiu 
sėkmės ir drūtos sveikatos 
naujame gyvenime.

J. Strižauskas

Didžiausias pasaulyje bo
tanikos sodas yra Londone. 
Jis užima 110 hektaru. Čia 
yra 24 tūkstančiai rūšių 
įvairiausių augalų.

SVEIKINIMAS I
Širdingiausių linkėjimų Žiemos Švenčių pro- 

ga. Daug stiprios sveikatos, sėkmės, džiaugsmo ■■ 
visuose jūsų gyvenimo reikaluose, kaip ir dar- į 
buose. į

Sveikiname ir mūsų gimines ir draugus Ame- į 
įf riko je ir Lietuvoje, trokštame, kad įvyktų taika į 

W pasaulyje. Į
Mary ir, Pranas Kvietkas> #3 

No. Miami Beach, Fla.

Norime pasveikinti su naujaisiais 1971 me- į 
į tais visus pažangios spaudos redaktorius ir skai- į 
į tytojus, linkėdami sveikatos ir laimės jūsų dar- į 
? buose. $

J. K. Vaicekauskai
Binghamton, N. Y.

Kokoso salyne (Indijos 
vandenynas) pirmąkart pa
saulyje paleistos apyvarton 
plastmasinės monetos. Plast
masinės rupijos — raudo
nos, o centai — mėlyni.

? ?3
į Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, gimines ir M 
f draugus Amerikoje ir Lietuvoje. Taipgi Miamės 0 I Aido Choro narius, Lietuvių Socialio Klubo ko- ® 
? lektyvą, LLD 75 kuopos valdybą ir narius, visus t 
| mūsų draugus, mūsų laikraščių korespondentus 
į ir rėmėjus su žiemos šventėmis. Lai mūsų laik- 
j? raščiai gyvuoja dar per ilgus metus ir kad 1971 įį^ 
į metuose įvyktų taika pasaulyje.
į Helen ir Frank Mankauskai J
tf Miami, Fla. $5
If 7
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MIšKO MOZAIKA

Apie garsųjį Lietuvos Vidzgirį
Vasarą mus stebina aukš

ta kaip siena, plati kaip jū- liemenių berželių šakos.
Variu nusagstytos balta-

Šlama smulkiais Upeliais,ra Vidzgirio žaluma. Žalu
mynų trys aukštai pakopo- liūdnai moja nubėgančiai 
mis išsidėstę: žolės aksomi
nis kilimas, krūmynų virti
nės ir garbanoti medžių 
vainikai. Per tą žalumą sun
ku ir įžiūrėti, kokie tai me- 
džiai, kokios jų rūšys. Vien 
liauni kamienai, šakų py
nės, šlamančios girliandos.

Dabar Vidz g i r i s pačia
me gražume. Iš vientiso gi
rios žalumo išbėgo, pabiro 
tūkstančiai medžių, kiek
vienas vis kitomis spalvo
mis pasidabinęs. Žaliai spal
vai ištikimi liko kadagių 
smaigaliai, eglės ir aukštos 
pušų kepurės. Kiti medžiai 
užsivilkę rudenišką rūbą.

Pirmoji rusvai apsikaišė 
pamiškės liepaitė. Neatsi
laikė ir uosis. Nugeltonijo 
karpyti lapai ir, stipriau
siam vėjo gūsiui ūžtelėjus, 
vilkučiu sukasi, krenta že
myn. Rudeninės šalnos jau 
spėjo pakąsti ir skroblą. 
Bet tai tvirtas medis. Jis 
lapų dar nemeta, stovi raus
vais skruostais žėrėdamas, 
ir užsispyręs laukia. Visi la
puočiai žalią smaragdo rū
bą Pakeis į rubino audinus, 
paskui liks nuogi, sniego ei
lės užklos miško takus, o 
skroblas vis laikysis su
sisukusius lapus, visiems ro
dys savo galybę.

klevo

paletė. 
spalva

auga-

kam- 
mau-

Palaidojus ilgametį bruklinietį

A Smart, Brave Girl
According to the New 

York Times Miss Debra 
Jean Sweet visited the 
White House Friday, Dec. 
4, to accept from President 
Nixon a Young American 
medal for her role in organ
izing a 30-mile march by 
several thousand Wiscon
sin high school students 
two years ago that raised 
nearly $25,000 in contribu
tions to purchase food pro
cessing equipment for Ame
rican Indians and irrigation 
pumps for Nicaragua..

As she and Mr. Nixon 
shook hands, Debra told him 
softly: “Mr. President, I 
don’t believe you’re sincere 
about this award until you 
get us out of the war.”

According to Debra, the 
President seemed momenta
rily surprised, then told 
her: “We’re doing the best 
we can. We appreciate your 
coming here and hope you 
continue our fine service.”

Debra learned that she 
had been selected to receive 
the award last June, while 
attending the World Food 
Congress in The Hague. 
“My first impression was 
to refuse it, but in the last 
six months I went through 
a lot of soul-searching,” she 
said. “I changed my mind 
several times, but decided 
that to refuse without com
ing would have been to say 
nothing, and I was looking 
for an opportunity to say 
something to the President.

I did it and I think I re
spected myself now. I don’t. 
think Nixon is honest, and 
I wanted to be honest.”

According to The Times, 
since Debra made her wide
ly quoted remark to the 
President, her room on the 
tenth floor of the Hotel 
Washington has been a fo
cus for newsmen seeking in
terviews and friends.

All I can say is, well’ done, 
Debra!

vasarai. Graudulingai su
virpa epušė. Vieno miško 
dukros, kartu užaugusios, o 
skirtingos. Vienos lapai 
šviesiai žali, antros — ryš
kiai geltoni, trečios — vio
letiniai...

Už visus dailiau pasipuo
šė klevas, Kai iš lėto sklai
dosi melsvos miglos, kai 
tuoj prasiskiria naktinių vė
jų suginti tamsūs debesys, 
tuoj kyšteli saulė ir ilgais 
spindulių bėgiais siunčia 
šypsnį, kuris glamonėja, 
glosto, žadina klevų pur
purinę lapiją. Saulei pa
sislėpus, keičiasi ir 
nuotaika...

Turtinga gamtos 
Viena tik raudona
čia žėri šimtais skirtingų, 
dailininko teptuku neatkar- 
tojamų atspalvių ir variaci
jų. Vienas klevo lapas — iš
tisa spalvų gama, tikras 
meno kūrinys.

Kiekviename Vidzgirio 
žingsnyje vis kitas medis. 
Štai dainų apdainuotas nu
nokęs putinas. Šalia jo pa
rimusi šiurkščialapė guoba. 
Kitame miške šeivartiedis, 
skirpstas, gudobelė — tik
ra retenybė. O čia jie au
ga lygiomis teisėmis. Susi
tiksime ir egzotiškų kraš
tų medžių: graikiškąjį rie
šutmedį, kamštinį, buką. 
Alytaus miškų ūkio darbuo
tojai. kurie šeimininkauja 
Vidzgiry, visuomet ninina- 
si. kad ir šiaip gausi dend
roflora turtėtų. Ne be rei
kalo Vidzgiris vra paskelb
tas botaniniu draustiniu ir 
laikomas vienu gražiausių 
Lietuvos mišku-parkų. Čia. 
saugoma ir globojama re
ti, mokslui vertingi Nemu
no krašto augalai.

Tereikia tik užsukti į nuo-

ir čia dar galima rasti ge
benę, rūtenį, prožirni, rus
menę ir daugelį kitų 
lu-reliktu. V v

Vakariniame girios 
pe stūkso šimtametis
medynas. Išlakūs jų kamie
nai dangų remia. Priešin
gai, negu visi kiti spyg
liuočiai, maumedžiai savo 
spyglius rudai nudažė ir 
jau barsto pavėjui. Tarp 
pageltusių adatėlių šakų 
juoduoja apvalūs kankorė
žiai ir viliote vilioja, vove
res, sniegenas, zyles.

Amžiumi maumedžiams 
nenusileidžia garsieji Vidz
girio ąžuolai. Išdidūs, galin
gi stovi jie taip jau ant
ras šimtmetis. Didinga 
ąžuolų giria. Užtiksime jų 
visame miške grupėmis, po 
vieną rymančių ar aukš
tais. stačiais skardžiais li
pančių.

Bet ir miško galiūnai pa
kluso rudens užgaidoms. 
Bumbsi žemėn subrandin
tos gilės, nyksta lapų žalu
ma. ..

Vytautas Nedzinskas

Sveikina iš Floridos
Walter Misiūnas skambi

no į “Laisvės” raštinę, pra
nešė, kad iš Floridos jam 
skambino jo sesutė ir švo- 
geris Vera ir Valys Ban
kai. Jie dabar po biskį su
sitvarko. Sako labai gražu 
pas juos, gėlės žydi, 
Svarbiausia, tai prašė 
torio, kad pasveikintų 
draugus šiaurėje ir 
“Laisvės” kolektyvą,
dingai ačiū Verai ir Valiui 
ir linkime jiems daug sėk
mės.

šilta. 
Wal- 
visus 
visa

Sociologų nuomone, Pran
cūzijoje yra 30,000 būrėjų ir 
4 milijonai lengvatikių jų 
klientų. Juodosios magijos 
pelnas kur kas didesnis, 
negu valstybiniai kreditai

šąlu kampelį Samanyne, — moksliniams, tyrimams.

Sveikiname su žiemos šventėmis ir 
NAUJAISIAIS 1971 METAIS

? Visas Klubo nares, vietines ir gyvenančias 
? kituose miestuose, taipgi ir “Laisvės” personalą, 
į Visiems linkime daug laimės 1971 metuose. Lai 

būna pravesta pastovi taika pasaulyje!

Detroito Lietuvių Moterų 
Pažangos Klubas,

Detroit, Mich.

? SEZONINIS SVEIKINIMAS l lį h
į Sveikiname visus savo gimines, draugus ir ? 
£ pažįstamus, čia, Jungtinėse Valstijose, ir Tary- | 
£ bų Lietuvoje. Dėkojame visiems už jų prisius- ? 
rf tus ląiškus, atvirukus ir telefonu pasikalbėji- a 
į mus. Kaip žinote, Mykolas yra ligonis, ir man į 
į jį reikia prižiūrėti, tad neturiu laiko atsakinėti į 
į į laiškus. Viso gero visiems 1971 metuose. 2
į Maryte ir Maikis Riskevičiai, jį
tf Brooklyn, N. Y į.

® SVEIKINAME SU ŽIEMOS
Sveikiname gimines, draugus

® liūs čia Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems i 
geros sveikatos ir sėkmės gyvenime. Ypatingai į

g naujų metų proga norime, kad taika užviešpatau- ?
@ tų pasaulyje. 'į
B Nele ir Povilas Ventai, į

- 1 ■■............................ — tį

gz ir sūnūs Konradas ir Povilas 5

ŠVENTĖMIS
ir visus priete

Itee

Š. m. gruodžio 2 d. Hia
leah, Floridoje, mirė dauge
liui bruklyniečių gerai pa
žįstamas dramų vaidintojas 
ir operečių solistas - daini
ninkas Kazys Kriaučiūnas. 
Jis Brooklyne išgyveno nuo 
pat 1907 metų. Prieš 15 me
tų išsikėlė į Floridą. Pasku
tinius1 mėnesius gyveno 
pas dukterį Aldoną Sco
field. Gyvendamas Miami, 
dažnai lankydavosi to mies
to Lietuvių Socialiniame 
Klube ir jo pramogose. Ve
lionis mėgo su žmonėmis su
sitikti ir pasikalbėti. Pas
kutini karta lankėsi Brook
lyne 1969 m.

K. B. Kriaučiūnas mėgo 
kartais rašinėti spaudai hu
moreskas, patraukti kai ką čiūnai, 
“per kriukį” ir pan. Prieš 
pat mirtį jis Balfui ir Vil
kui skirtame kuplete rašė: 

1 Į darbą, broliai, vyrs
į vyrą, kurio nedirbam 
nekados,

Rinkom aukas, iš jų 
gyvenom, vardan mūs 
laisvos Lietuvos.

Kriaučiūnas dažnai pasi
rašinėjo Ku Ku, Ka Bi Kas 
ir kitaip. 1951 m. savo lė
šomis išleido 124 puslapių 
knygą “Iš dūmines lūšne
les,” kurioje pateikė auto
biografinių žinių ir išspaus
dino savo sukurtus 107 elė- 
raščius.

Mirdamas Kriau č i ū n a s 
paliko sūnų, dvi dukteris, 6 
vaikaičius ir 2 provaikai
čius. Jo žmona mirė anks
čiau. Velionis išgyveno 88 
metus. Palaikai sudeginti 
krematoriume.

K. Kriaučiūnas gimė 1882 
m. rugsėjo 28 d. Griniūnų 
kaime, Ramygalos apylin
kėje, Panevėžio rajone. Tė
vai, Vincas ir Morta Kriau- 

buvo mažažemiai,
tad nė sūnui mokslo duoti 
negalėjo. Kazys kiek mo
kėsi tik pas kaimo “darak
torių.”

Gaila 
ninko!

Įvairios Žinios
Susitikimai su rašytoju
Su rožių, gvazdikų, kalijų 

puokštėmis Šiaulių Viduri
nės mokyklos mokiniai ir 
mokytojai sutiko brangų 
svečią — liaudies rašytoją 
Juozą Baltušį.

Mokiniai paskaitė iš
traukų iš J. Baltušio nove
lių romano “Parduotos va
saros,” kelis apsakymus iš 
rinkinio “Valiusei reikia 
Alekso.”

Rašytojas įdomiai papa
sakojo apie savo kūrybinį 
darbą, paskaitė naujų kū
rinių.

J. Baltušis taip pat sve
čiavosi Šiaulių VII ir XI vi
durinėse mokyklose, susiti
ko su Šiaulių miesto pavyz
dinio mokytojų choro “Var
sa” dalyviais.

Parengimu Kalendorius
Gruodžio 31 d.

New Yorko Aido choro 
N a u j ų metų sutiktuvės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Di-u 
dėlė vakarienė ir visokios 
va’sės. Tik $5 asmeniui.

Vieta Laisvės salė, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

gero mėgėjo meni-

Margarita 
česnavičiūte- 
Petrikienė

Mieste pasidairius
Teisėjas Dickens nuspren

dė, kad gub. Rockefelleris 
turi pilną teisę išduoti An
gela Davis Kalifornijai, bet 
davė penketą dienų apelia
cijai.

Angela Davis advokatas 
Abt nurodė, kad Angela 
Davis negavo Kalifornijos 
Grand džiurės procedūros 
nuorašo kopijos, dėl ko ją 
nori išvežti į Kaliforniją.

“N. Y.. Times” rašo, kad 
oro ir vandens teršimo kon
trolės tarybos daugumoje 
susideda iš pramonininkų, 
stambių farmerių ir kitokių 
žmonių, kurie patys teršia 
orą ir vandenį.

Dienraštis1 nurodo, kad 
tokios tarybos negali tin
kamai kontroliuoti teršimą, 
kuomet jų atstovai įvelti į 
teršimą.

Smauglys žvejo tinkluose
Borneo salos žvejys A. Si- 

bidola tikrino pastatytus 
venterius. Kai jis pasilenkė, 
jį užpuolė pakliuvęs į vente
rį didžiulis 7 m. ilgio smau
glys pitonas ir bandė apsi
vynioti. Sibidola neprarado 
savitvardos. Jis sučiupo pi
toną prie pat galvos ir 
laikydamas po vandeniu, 
smarkiai jį suspaudė. Po ke
lių minučių įnirtingos kovos 
pusiau užtroškęs smauglys 
suglebo. Žvejys pasakoja, 
kad tai buvo sunkiausios jo 
gyvenimo akimirkos: juk 
alkanas smauglys per kelias 
sekundes galėjo sutriuškin
ti jam kaulus.

Fremantle, Australija. — 
Mesta bomba atsimušė i ta
rybinį laivą Novgorodą ir 
padarė < truputį nuostolių, 
bet nieko nesužeidė. Bombi- 
ninkai pabėgo automobiliu.

toliau.

Mokytojų federacijos pre
zidentas Shanker pareiškė, 
kad 60,000 mokytojų ir vėl 
gali sustreikuoti, jeigu ne
bus tinkamos reformos mo
kyklose pravestos.

Daugiau kaip 1,000 žmo
nių susirinko “butų krimi- 
nalizmo teismą” Kolumbi
jos universitete. Majoras 
Lindsay ir kiti miesto par
eigūnai jame nedalyvavo.

“Teismas” surado Lind
say ir kitus miesto virši
ninkus kaltais dėl netvarkos 
namų priežiūroje ir staty
boje.

Gruodžia 4 d. karo prie
šai piketavo prez. Nixoną, 
kalbantį didžiųjų korpora
cijų sąjungos suvažiavimui 
Waldorf-Astoria viešbutyje. 
Reikalavo baigti karą.

Manhattane federalinis 
teismas nubaudė Standard 
Brands, Ine., pasimokėti 
$125,000 už teršimą Hudso- 
no upės.

Lindsay administracija su
mažino parkų ir kultūrinės 
programos fondus $880,000. 
Mažinami ir bibliotekų fon
dai..

7 mėnesių vaiko motina ir 
jos vyras Farman prisipa
žino prie kaltės dėl badu 
mirimo vaiko. Motina pa
likta 5 metams būti po po
licijos priežiūra, o tėvas bus 
nuteistas sausio 11 d.

Rep.

Aš esu dėkinga visiems, 
kurie nepagailėjo atjautimo 
žodžio ir gerų linkėjimų, kai 
aš buvau ligoninėje. Nieka
dos nepamislydavau, kad at
virukas arba eilutė laikraš
tyje priduotų tiek stiprybės 
ligoje esančiam žmogui. Bet 
dabar sužinojau pati ant 
savęs...

Labai esu dėkinga Mary
tei Tamalienei už aplanky
mą manęs ligoninėje ir na
muose. Niekados nepamir
šiu.

Nassau ligoninė yra mo
derni, turi net televizorius' 
kambariuose. Man buvoįdo-^ 
mu matyti tiek daug nu r-’ 
sių. Visos jaunos, gražios 
ir malonios. Mane prižiūrė
jo labai gerai—jau geriau 
ir negalima būti.

Tik vienas dalykas man 
nepatiko, būtent tas, kad 
leidžia kambariuose ir ko
ridoriuose rūkyti. Tas suda
ro nemalonią atmosferą 
tiems, kurie nerūko.

Ona Kazlauskienė

i Santa Plėtra, Italija. — 
švento Petro miesto majoru 
išrinktas komunistas Pan- 
dolfinis. Miesto tarybą su
daro komunistų, socialistų 
ir proletarų partijų atsto
vai.

Iš Aido choro 
susirinkimo

Penktadienį, gruodžio 4- 
tą dieną, įvyko Aido choro 
metinis susirinkimas. Ir 
galima sakyti, kad jis buvo 
draugiškas ir geras. Visi 
komiteto nariai patiekė ra
portus, kaip tai: pirminin
kas Jonas Grybas, vice pir
mininkė Nastė Buknienė, 
sekretorius Jonas Juška, 
finansų sekretorė Julija La
zauskienė ir kasininkas 
Valteris Keršulis. Ir vis? 
raportai tapo mielai priim
ti. Ir visi, komiteto nariai 
apsiėmė būti komitete 1971 
metams. Koresponde n t ė s 
Helenos Feiferienės nebu
vo, bėt tikimės, kad ji dar 
apsiims padirbėti Aidui 
ir ant

Be.ie, kalbėta ir apie Ai
do choro parengimą naujų
jų metų pasitikimui, kuris 
įvyks gruodžio 31-mą die
ną. Rengimo komisija sa
ko. kad bus jame skanių 
valgių, gėrimų ir kitokių 
prieskonių . Ir taipgi bus 
šokiai. Ir tik už $5 asme
niui. Mat, aidiečiai nedaro 
aukštos įžangos, nes jų 
publika — tai Aido rėmėjai. 
Tad mes uliavosim visi, 
kaip kad viena sutartinga 
šeima, iki vėlumos nakties.

Prie progos reikia pasa
kyti, kad mūsų Aidui rei
kia keleto naujų daininin
kų, nes, mat, mes netekom 
draugų Bunkų, kurie išva
žiavo į Floridą gyventi, ir 
draugo A. Iešmanto, kuris | 
išsikėlė kitan miestan dirb
ti, tad prašome vietinius, 
kuriems aplinkybės leidžia, 
ateiti ir padėti dainuoti. 
Nors jūs sakote, kad choras 
dar gerai dainuoja, bet vis- 
tiek likom nedaug daini
ninkų, o ypač vyrų.

Rašydamas ši rašinį dar 
noriu padėkoti Tarybų Lie
tuvos svečiams, kurie at
važiavę į Ameriką aplanko 
ir Aido chorą. Mums yra 
džiugu juos susitikti ir 
jiems padainoti “Ilgiausių 
metų.”

Jonas Juška

Liisabonas.— Portugalijos 
valdžia pareiškė nepasiten
kinimą Jungtinių Tautų spe
cialios misijos raportu, ku
riame pareiškiama, kad 
Portugalijos ginkluotos jė
gos buvo įsiveržusios į Gvi
nėją.

Rawalpindis, Pakistanas.— 
Rytų Pakistane rinkimus 
laimi kairiosios partijos. Va
karų Pakistane laimi buvu
sio užsienio reikalų minist
ro Bhutto vadovaujama 
liaudies partija, kuri taipgi 
linkusi prie kairiųjų.

Saigonas.— Pietų Vietna
mo vice prezidentas Ky grį
žo iš Jungtinių Valstijų, kur 
jis gavo iš prez. Nixono pa
žadą visais galimais būdais 
remti jo režimą ir karą. Jis 
priminė, kad jį piketavo 
“hippiai,” bet jis jų visai 
nepaisęs.

SUSIRINKIMAS
N. Y. Lietuvių Moterų 

Klubo susirinkimas įvyks 
gruodžio 16 d., 4 valandą, 
Laisvės Salėje. Prašome na
res skaitlingai dalyvauti. 
Rinksime naują valdybą. 
Po susirinkimo
valdyba pavaišins nares su 
arbatėle.

dabartinė

Pirmininkė
(93-94)

Prąšyipas-meldimas
Tikiu, jog kai kas iš se

nesniosios kartos amerikie
čių, ypatingai buvusių $ą- 
iungiečiu (LSS narių), turi 
“Naujosios gadynės” žurna
lo (1916-1917 metų) kom
plektus. Nuoširdžiai dėko
čiau tokiam geradėjui, ku
ris sutiktų man juos per
leisti! Jie man

Siųsti prašau 
du, “Laisvės” 
ten aš gausiu.

Dar kartą iš 
kojų!

A. Petriką (93-96)

reikalingi, 
mano var- 
adresu. Iš

anksto dė-

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 
dėl spalvotų televizorių iii 
Master Antennas. Busily 
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)
Užrašykite “Laisvę” savo 

giminėms Lietuvoje.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Brooklyn, N. Y.

Pijušas Valaitis
Gruodžio 14 d., š. m., sukanka dveji metai kai 

mirė mano pusbrolis Pijušas, ir mano sūnaus dėdė. 
Kai gyvas buvo, tai visuomet rėmė savo mylimą 
laikraštį “Laisvę”.

Ilsėkis ramiai, mielas giminaiti.
William Baltrušaitis
Arthur Baltrušaitis




