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A. Bimba
Jau ateinanti sekmadienį 

susitiksime jubiliej i n i a m e 
“Laisvės” koncerte. Kiekvie
no laisviečio pareiga per šias 
kelias likusias dienas pasidar
buoti, kad koncertas atsilan
kiusių skaičiumi gražiai pa
vyktų.

Koncerto programa bus vie
na iš šauniausių. Ją mums 
duos šios apylinkės patys ge
riausi lietuviškos dainos ta
lentai. - . . . '

Atrodo, kad nieko nepadė
jo mokslininkų ir plačios vi
suomenės protestai ir reikala
vimai atsisakyti dar vieno
baisaus branduolinio bandymo 
žemėje. Vyriausybė patvar
kė, kad toks bandymas tari 
būti įvykdytas.

Net penkių megatonų pajė- 
j gurno bomba šiomis dienomis 

būsianti išsprogdinta Aleu
tian salyne. Mokslininkai aiš
kina tokio sprogdinimo pavo
jų gamtai ir žmonėms. Pata
ria jos išvengti.

Koks pakvaišimas apsėdo 
šios šalies vadus, kad jie vi
siškai nebepaiso geriausių 
žmoni,jos interesų !

Leonido Brežnevo misija 
Prancūzijoje baigėsi labai 
Sėkmingai. žymiai sustiprėjo 
sahtykiaai tarp Tarybų Są
jungos ir Prancūzijos. Pasira
šytoji dešimties metų ekono-

• minė sutartis žada daug 
abiems šalims. Dėka šios mi
sijos dar gražesnės pasidarė 
Europos Saugumo konferen
cijos sušaukimo perspektyvos.

Laimi visas pasaulinės tai
kos reikalas. .

Prancūzijos vaidmuo Vaka
rų Europoje labai didelis. Su- 
s i t a r i m as su Tarybų Są j u n ga 
ir kitais socialistiniais kraš
tais tą vaidmenį dar labiau 
pabrėžia.

įžymusis švedas mokslinin
kas Jacques Piccard prana
šauja pasaulio jūroms pavo- 

* f jingą ateitį. Jos “numirs.” 
Ir numirs ne už tūkstančio, 
net ne už šimto, bet už

* trumpų dvidešimt p enk erių 
metelių.

Tai reiškia, kad jūrose ne
beliks gyvybės. Ir pirmoji tos 

baisios mirties auka būsianti 
palyginti negili Baltijos jūra, 
kurios vanduo pasiekia ir 
Lietuvos žemę. O ją seka Vi 
d ur žemio jūra. Paskui kitos, 
ir kitos...

Jūras numarins pats žmo
gus savo godumu ir išprotė
jimu. Teršdamas jų vandenis 
“civilizuotomis” išmatomis ir 
pavojingais chemikalais jis 
baigia jas nunuodyti!

Jau keliamas klausimas, 
kaip bus su Chiang Kai-šeko 
klikos prasiskolinimu Jungti
nėms Tautoms. Joms priklau
so daugiau kaip trisdešimt 
milijonų dolerių. Tai graži 
sumelė!

Aišku, kad kaltas jos glo
botojas. Kaltas Dėdė Samas. 
Jis ją padarė Jungtinių Tau
tų nare ir per dvidešimt me- 

. tų ją ten laikė. Todėl ir .jos 
\skolas turėsiąs padengti.

Skaudu, pikta, bet taip jau 
turėsią būti.

Nixonas nesitikėjo tokio
smūgio Jungtinėse Tautose 

ruošiasi fondus mažinti
Washingtonas. — Prezid. 

Nixonas buvo tikrai nuste
bintas Jungtinių Tautų as
amblėjos nubalsavimu pa
šalinti Chiag Kai-šeko agen
tus. Taipgi nustebintas ir 
tuo, kad po balsavimo dele
gacijos sustojo ir entuzias
tiškai sveikino tarimą, tuo 
parodė antiamerikoninį nu
sistatymą.

Dabar Nixonas ir valsty
bės sekretorius Rogers ruo
šiasi Jungtinėms Tautoms 
kaip nors atkeršyti. Suma
nyta žymiai sumažinti fi
nansinį mokestį Jungtinėms 
Tautoms, kai J. T. iždas ir

AM A sveikatos apdraudos planas 
naudingas tik milijonieriams
Washingtonas. — AFL- 

CIO prezidentas Meany pa
reiškė, kad Amerikos Medi
cininės Sąjungos ( A M A ) 
siūlomas sveikatos apdrau- 
dos planas gali būti nau
dingas tik tiems milijo
nieriams, kurie taksų ne
moka. O "tokių milijonie
rių nemažą..

Toks planas įgaliotų val
džią mokėti' gerą dalį išlai
dų privačioms . apdraudos 
kompanijoms, kurios su

Kratos ir areštai
Rety Afrikoje

Pretoria. —Pietų Afrikos 
rasistinė saugumo policija 
pravedė kratas ir areštus 
visoje šalyje.

Iškrėsti kai kurių klebo
nijų, universitetų profeso
rių, studentų namai. Visur 
ieškoma priešvaldiškos pro
pagandos, šimtai areštuotų.

Taipei, Taivanas.—Chiang 
Kai-šekas paskelbė ilgą pa
reiškimą, kuriame sakoma, 
kad Jungtinių Tautų asab- 
lėjos balsavimas buvęs ne
legalus ir todėl jis tokio 
balsavimo nepripažįsta. 

Savaitraštyje “Literatūra ir 
menas” (sp. 14 d.) du smar
kūs vyrai pasisako gamtos 
apsaugos reiaklais. Savo la
bai įdomiame informaciniame 
straipsnyje “Išsaugoti natū
ralią gamtą — išsaugoti pa
saulį” Povilas Kavaliauskas 
ir Česlovas Kudaba dar nėra 
pasitenkinę tuo, kas jau pa
daryta ir pasiekta pačioje 
Lietuvoje.

Antai iš šių karštų gamtos 
bičiulių sužinome, kad nors 
Lietuvoje “yra paskelbti 93 
įvairūs gamtiniai draustiniai 
ir vienas Žuvinto rezerva
tas, bet dar joje nėra nė vieno 
nacionalinio parko.” Ir jiedu 
siūlo “ypatingai verti n g ų 
draustinių vietoje įkurti naci
onalinius parkus.”

Tai puikus sumanymas. 
Jungtinėse Valstijose mes tu
rime visą eilę nacionalinių 
parkų. Jie yra didelis visų 
gamtos mylėtojų pasididžiavi
mas.

taip tuščias. Taipgi dalei- 
džiama, kad bus peržiūrėta 
užsieninė parama ir gal bus 
nutraukta parama toms 
valstybėms, kurios balsavo 
prieš Amerikos rezoliuciją.

Nixono patarėjas Kissin- 
geris jau grįžo iš Pekino, 
kur susitarta dėl Nixono 
kelionės. Nixonas mano 
vykti į Kiniją po sausio 1 d. 
Galutinas nuosprendis bus 
paskelbtas gruodžia 1 d.

Bethlehem, Pa. — Prasta
me ore mažas lėktuvas be- 
sileisdamas sudužo. Žuvo 4 
žmonės.

teiktų pagalbą taksų nemo
kantiems ligoniams.

Meany remia senato
riaus Kennedy planą, ku
ris suteiktų federalinę ap- 
draudą visiems.

Havana. — Kubos liaudis 
iškilmingai pasitiko TSRS 
premjerą Kosyginą. Tūks
tančiai susirinko į aerouos
tą. Pasitiko jį premjeras 
Kastro ir prezidentas Dor- 
tikos.

Priešinasi pamaldų 
siūlymui mokyklose
Washingtonas. — Civili

nių Laisvių Sąjunga nusi
tarė raginti kongresmenus 
atmesti siūlomą konstitu
cijos pataisymą, kad būtų 
leista mokyklose pamaldas 
atlikinėti.

Toks konstitucijos pa
taisymui siūlymas yra 
priduotas Kongresui svar
styti. Jeigu Kongresas 
jį užgirtų, tuomet būtų 
perduotas valstijų legisla- 
tūroms jį užgirti ar atmesti.

Numirs vandenynai
Geneva. — Jeigu vandens 

poliurija (teršimas) nebus 
laiku sulaikyta, tai dar šio 
šimtmečio pabaigoje gali 
numirti vandenynai ir jūros 
visa juose gyvybė gali iš
nykti, pareiškė vandenų po- 
lucijos tyrinėtojas šveicaras 
J. Piccard.

Piccard kaltina daugiau
sia pramonininkus, kaip di
džiausius vandens ir oro 
teršėjus. Jie dar to nesu
pranta, kad jų vaikai ir 
anūkai gali nuo to nuken
tėti.

Pontiac, Mich. — Kai ku
rie baltieji tėvai tęsia boi
kotą mokyklų. Gyvenantie
ji priemiestyje neleidžia 
vaikų pervežti į maišytas 
mokyklas, nors pervežimą 
užgyrė Aukščiausiasis teis
mas. Bet, atrodo, boikotas 
bus sulaužytas.

JAV lėktuvai ir artilerija 
veikia Laose ir Kambodijoj

TSRS ir Prancūzija pasirašė 
10 metų ekonominę sutartį;

Saigon as. — Padidintu 
smarkumu Jungtinių Vals
tijų lėktuvai ir artilerija 
bombarduoja patriotų jėgų 
įsitvirtinimus Laose ir 
Kambodijoje, skelbia milita- 
rinė komanda.

Pietvietnamieči a i karei
viai veržiasi gilyn į Laosą 
ir Kambodiją, susitinka di
delį pasipriešinimą paneša 
nemaža nuostoliu.

Tarybų Lietuvoje
Konditerijos fabriko 

naujovės
Kaunas, (ELTA). —Dau

giau kaip šimtą tūkstančių 
kilogramų saldainių ir šo
kolado gaminių virš plano 
šiemet pagamino konditeri
jos fabrikas. Išleista dešimt 
naujų gaminių. Didelė jų 
dalis praturtinta vitaminais, 
turi gydomųjų savybių. Ge
rai įvertinti citriniai saldai
niai,kuriuose yra daug vita
mino C, spanguolių uogos 
cukruje, “Avietė su vitami
nu C.” Iš morkų sirupo ga
minami saldainiai “Morku- 
tė”. Diabetikams siūlomi 
saldainiai “Venta”, kuriuo
se cukrus pakeistas sorbitu. 
Pradedami gaminti firmi
niai saldainių rinkiniai dė-
žutėse “Kauno pavasaris”, 
“Trys mergelės”, “Kauno 
Marios”.

Fabrikas didina gamybos 
tempus, plečia pajėgumus.

Policija ir kareiviai 
puola tini jistus

Buenos Aires, Argenti
na. — Valdžios įsakymu 
policija ir kareiviai buvo 
sumo b i Ii z u o t i Kodobos 
mieste prieš dvi unijas.

Valdžia teigia, kad tos 
unijos užsiima politine vei
kla, darbininkai suruošia 
priešfašistiškas demonstra
cijas ir skelbia streikus. 
Ašarinės bombos ir lazdos 
naudojamos prieš kovojan
čius darbininkus. Nemaža 
sužeistų ir areštuotųų.

/

Washingtonas. —32 sena
toriai, tūoj po Jungtinių 
Tautų nutarimo piimti Ki
niją, pasisakė remią Jung
tinių Tautų asamblėjos ta
rimą.

Susitarė atidaryti 
rubežįus

Varšuvai—-Lenkija ir Vo
kietijos Demokratinė Res
publika susitarė I savo pilie
čiams rubežių atidaryti.

Su naujais metais lenkai 
ir Rytų Vokieti jose piliečiai 
galės laisvai be pasportų ir 
kitokių formalumų keliauti 
iš vienos šalies į kitą.

/■'V Į; ■

Scranton, Pa.—2,000 sva
rų! dinamito sprogimas 3, 
žmones užmušė ir 3 sužeidė.

Jungtinės Valstijos dabar 
turi 202,000 kareivių Pietų 
Vietname. Jie pilnai paruoš
ti padėti pietnamiečiams 
kareiviams kariauti su par
tizanais.

Maskva.—Mirė TSRS erd
vių mokslininkas, raketų 
suplanuotojas M. K. Jange- 
lis. Širdies smūgis jį užmu
šė 60 metu amžiaus.

Pagrindiniame korpuse pra
dėjo veikti irisų gamybos 
kompleksas, kuris per me
tus gamins du tūkstančius 
tonų šių saldainių.

0

Su technikos pagalba
Gargždai. — Žemdirbiai, 

atvežę šieną į Lybartų tary
binio ūkio kiškėnų skyriaus 
daržinę, gali trumpai atsik
vėpti: čia juos pavaduoja 
stambių pašarų krautuvas. 
Technika talkininkauja ir 
pievose

Seną kombainą ūkio me- 
chaniza toriai potvarkė 
taip, kad jis renka sieną iš 
pradalgių ir volų. Prie kom
baino yra trys priekabos, 
kurios nuolat keičiamos, kai 
tik viena pakraunama.

Ši nesudėtinga technika 
pašarų kaupimo baruose už
vaduoja nemaža darbo ran- 

“Banga” 
ku. 7 c

Džiovos vaistai gali 
mirtį atnešti

Washingtonas. — Maisto 
ir Vaistų administracija 
perspėjo daktarus prieš be
saikiai naudojimą džiovos 
vaistų, Isomazid vadinamų, 
kurie sėkmingai sulaiko 
džiovos bakterijas, bet kai 
kam suteikia ir mirtį.

1970 metais Washingtone 
2,321 darbininkas gavo tų 
vaistų ii' du tuoj mirė. Ty
rinėjant pasirodė, kad tie 
vaistai gali žymiai kepenis 
sužaloti.

Manila. — Filipinų parti
zanai užmušė 17 ir sužeidė 
22 kareivius viename apsi
šaudyme.

Milijonieriai tyrinės 
prezidento kandidatus

New Yorkas. — Daugiau 
kaip 60 milijonierių savo 
klube nusitarė apklausinėti 
prezidentini u s kandidatus 
ir patikrinti jų nusistatymą 
įvairiais klausimais.

Milijonieriai nori tikrai 
žinoti, kuris kandidatas ge
riausiai galės jų reikalams 
tarnauti.

Detroitas. — Bomba spro
go policijos unijos raštinė
je, nieko nesužeidė, tik ne
maža žalos raštinei padarė.

tęsia toliau pasitarimus
Paryžius.—Brežnevui da

lyvaujant pasirašyta svar
bi 10 metų ekonomine su
tartis. Prancūzija sutiko 
parduoti Tarybų Sąjungai 
nemaža sunkvežimių, įvai
rios mašineri j o s i r ki to ki ų 
prekių, kurios labiausia TS
RS reikalingos.

Susitarta, kad Tarybų Są
junga pastatytų keletą fab
rikų Prancūzijoje, taipgi 
technologini a i kooperuotų 
su Prancūzija. Prancūzijos 
Renauld automobilių ga
mykla sutiko investuoti 240

3,000 delegatę smerke Ispanijos 
fašistinį terorą prieš liaudį

Toronto, Kanada. — Dau
giau kaip 300 delegatų čia 
suvyko iš daugelio Kana
dos miestų keturių dienų 
konferencijai aptarti, kaip 
geriau padėti Ispanijos ko
vojančiai liaudžiai prieš 
fašistinį terorą. Tarp de
legatų buvo tarptautinės 
brigados veteranų, kovo
jančių prieš fašizmą Ispa
nijoje, unijos atstovą.

Konferencija griežtai pa
smerkė fašistinį t e r o r ą,

Kataliku sukilimas 
prieš popiežių

Roma. — 38 katalikų pa
rapijos buvo atstovaujamos 
katalikų suvažiavime, ku
riame dalyvavo 380 kunigų 
ir kitų katalikų.

Suvažiavime pasisakyta 
prieš popiežiaus politiką, 
kuri priešinga reformoms. 
Jie nori progresyvios prog
ramos, dalyvauti kartu su 
kovojančia liaudimi už ge
resnes gyvenimo sąlygas, už 
šviesesnę ateitį. 

- - - --- -

Motinų piene gali būti 
vėžio ligų dalių

Washingtonas. — Tyrinė
jant motinas, kurių šeimo
se yra pasireiškę vėžio li
gos, pas šimtą motinų pie
ne rasta vėžio ligų dalių.

Kolumbijos universiteto 
Nacionalinė Mokslo Akade
mija rekomenduoja tokias 
nėščias motinas pasiduoti 
nuodugniam tyrimui, kad 
galėtų savo vaikus apsau
goti nuo vėžio ligų apsikrė- 
timo.

------------- Saigonas. —Thieu paskel- 
bė. kad jis suteiksiąs amnes-Arestavo JUO kovotojų tiją 2,938 karo belaisviams

Washingtonas. - Keletas ,ir. SU0Į Padėsiąs juos pa
šiltų kovotojų prieš karą lel^> ls koneertracijos sto- 
pridavė prez. Nixonui rei- vykh2-
kalavimą, kad jis pasitrauk
tų iš prezidento vietos ir Atėnai.—Militarinė Grai- 
išsikraustytų iš Baltųjų rū-kijos policija areštavo 32 
mų. žmones. Kaltina juos sub-

Policija areštavo apie 300 versyviu veikimu prieš fa- 
kovotojų. ši stų valdžią.

milijonų dolerių sunkveži
mių fabrikui pastatyti Ka
ma mieste, Uratuose.

Prezidentas Pompidou ir 
Brežnevas tęsia pasitarimus 
dėl artimesnio kooperavimo 
tarp abiejų šalių

Madridas, Ispanija.—Uni
versitetan įsibriovusi poli
cija areštavo dailės kritiką 
ir 5 studentus, kurie suruo
šė Prancūzijoje gyvenan
čiam piešėjui Pablo Picas
so 90 metu sukakties at- 
žymėjimą.

Nusitarė raginti Jungtinių 
Valstijų valdžią panaikinti 
militarines bazes Ispanijo
je ir nutraukti bet kokią 
paramą diktatoriui Fran
ko.

Varšuva.— Lenkijos par
lamentas nutarė pravesti 
žemės reformas, kuriose 
bus suteikta parama priva
tiems ūkininkams, kad jie 
daugiau produkcijos paga
mintu.

Vėliausios 
Žinios

New Yorkas. — Valstijos 
gubernatorius Rockefelleris 
ir miesto majoras Lindsay 
gąsdina New Yorko pilie
čius, kad jei antraddieni bal
savimuose atmes jų siūlymą 
išleisti bondsus pustrečio 
bilijono dolerių vertės, tai 
mūsų miesto važiuotės fė- 
ras pakils iki 45 centų as
meniui. Dabar mokama 30 
centų.

Washingtonas. — Senato- 
r i u s Fulbright, Užsienio 
reikalais-komiteto pirminin
kas, sako, kad jis ir toliau 
priešinsis prez. Nixono siū
lymui skirti “užsienio pa
galbai” pusketvirto bilijono 
dolerių. Kaip žinia, didžioji 
tos Šurnom dalis eina užsie
nyje militariniams reika
lams. Jis tam priešingas.

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautu sekreto
rius gavo pranešim;) iš Pe
kino, kad Kinija narių są
raše būtu rašoma su raide 
“C”.
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Komunistai jau ruošiasi 
suvažiavimui

SPAUDOJE pasirodė Amerikos Komunistų Partijos 
pirmininko Henry Winston kreipimasis į partijos narius. 
Iš jo sužinome, kad Komunistų Partijos suvažiavimas 
įvyks 1972 m. vasario 11 dieną. Nariai ragmami prie jo 
jau ruoštis. Atidaromos plačios prieškonvencinės parti
jos vienetuose diskusijos. Visi nariai kviečiami jose 
aktyviškai dalyvauti.

Partjos pirmininkas siūlo diskusijas grįsti trimis 
svarbiausiais klausimais, būtent: a) mobilizavimas masių 
už nutraukimą karo ir ištraukimą visų Amerikos karo 
jėgų iš Indokinijos; b) išvystymas plačiausios kovos už 
išlaisvinimą komunistės profesorės Angela Davis, ir c) 
kaip efektingiau atmušti vyriausybės pastangas visą eko
nominės krizės naštą suversti ant dirbančiųjų pečių for
moje visokių ‘‘kontrolių” ir “įšaldymų.”

Jis taipgi nariams primena, kad šių diskusijų peri
odas privalo būti panaudojamas partijos vienetų ir na
rių suaktyvinimui. Diskusijos neprivalo būti abstrak
čios. Visais suminėtais trimis pagrindiniais ir kitais 
klausimais reikia diskusijomis ieškoti būdų ir formų pa
siekti, sumobilizuoti ir įtraukti dirbančiųjų mases i ak
tyvią kovą. JNjN/b--

Aišku, kad Komunistų Partijos ateinantis suvažia
vimas nagrinės ir 1972 metų prezidentinius rinkimus ir 
nustatys gaires partijai juose dalyvauti. Kaip ten be
būtų, viskas rodo, kad Amerikos komunistai ryžtasi di
deliems darbams. Nors, tiesa, Komunistų Partija nėra 
nariais labai skaitlinga, bet jos vaidmuo jaučiamas vi
suose šių laikų mūsų Amerikos gyvenimo reiškiniuose.

Kai kairi smūgis, bet ne Amerikai
DIDELIS, beveik nelauktas ir nesitikėtas Jungtinių 

Valstijų valdžios nusistatymo ir politikos pralaimėjimas 
Junginėse Tautose Kinijos klausimu gausiai nuaidėjo po 
visus pasaulio kampus. Nepagelbėjo jokie manevrai, 
spaudimai, gąsdinimai išgelbėti taip vadinamą “dviejų 
Kiniją” politiką. Daugiau kaip dviem trečdaliais balsų 
(76 balsais prieš 35) Generalinė Asaniblėja išmetė Chian- 
go Kai-šeko kliką su jos “Kinijos Respublika” ir sugrą
žino visas, pilnas teises Kinijos Liaudies Respūblikai su 
jos daugiau kaip 700 milijonų gyventojų. Pritrenkti, ap
stulbinti tapo šios šalies vadai ir diplomatai nuo prezi
dento Nixono iki jo Valstybės sekretoriaus Rogers. Pa
darytas galas per dvidešimt vienerius metus tęstai ap
gavystei, kad Chiang Kai-šeko klika Formozoje (Taiva- 
ne) atstovaujanti Kinijos tautai.

Visi geros valios žmonės visame pasaulyje karštai 
sveikina Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos tokį 
pasielgimą.

Bet kai kurie žmonės šitą mūsų valdžios politikos 
pralaimėjimą interpretuoja skaudžiausiu smūgiu mūsų 
Amerikai. Tai netiesa, tai absurdas. Iš tikrųjų, šis 
apgavingos, klaidingos politikos pralaimėjimas yra di
džiausias Amerikos, kaip šalies, kaip tautos, kaip taiką 
mylinčių žmonių laimėjimas. Ir Amerika tūri būti karš
čiausiai dėkinga toms Jungtinių Tautų narėms, kurios 
Asamblėjoje turėjo drąsos balsuoti ir balsavo prieš mūsų 
valdžios joms peršamą apgavystę.

Tie, kurie šitą pralaimėjimą bando padaryti Ameri
kos žmonių pralaimėjimu, lygiai taip argumentuoja prieš 
nutraukimą Vietnamo karo ir Amerikos militarinių jė
gų iškraustymą iš Indokinijos. Girdi, “negarbingas” karo 
baigimas būtų baisus smūgis mūsų Amerikai, šiam viso 
“laisvojo pasaulio” vadui. Ji pasirodytų silpna, niekas su 
jos pasižadėjimais ir jėga nebesiskaitytų ir t. t. Bet tai 
pikčiausia netiesa. Karo likvidavimas, karo nutraukimas 
kaip tik pasitarnautų mūsų kraštui ir visam pasauliui. 
Tiktai Amerikos valdantieji imperialistiiliai rateliai, ku
rių interesus atstovauja mūsų vyriausybė su prez. Nixo- 
nu priešakyje, Vietnamo karo nutraukimu skaudžiai 
pralaimėtų.

1

GAMTOS MĮSLĖ
Čivitavekijps uoste, ku

ris yra už 90 kilometrų nuo
Italijos sostinės Romos, šių 

' metų birželio 18 d. įvyko ne
paprastas gamtos reiškinys. 
Jo iki šiol niekas negali
moksliškai paaiškinti. Ly
giai 10 vai. 30 min. ryto jū
ra staiga nelauktai nuslū
go pusmetriu. Dėl to ilga 
30-50 metrų pločio pakran
tės juosta per kelias Sekun
des atsidūrė sausumoje. 
Atoslūgis buvo toks staigus,

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

jog vaikų džiaugsmui ant 
smėlio pasiliko daugybė žu
vų, vėžiagyvių ir kitų jūros 
gyvehtojų.

Apie viską iš visur
Lenkijoje, Lodzės mieste, 

atidaryta nepaprasta ligo
ninė. Čia gydomos kambari
nės gėlės.: ir fikusai, ir re
čiausi Meksikos kaktusai. 
Prityrę botanikai apžiūri 
augalus, nustato diagnozę, 
gydo. Klinikoje niekad ne
trūksta “pacientų”.

Kas ką rašo ir sako Anglija nudegė nagus
JIE BAISIAI IŠSIGANDĘ 
NAUJŲ ĮVYKIŲ 
VAKARŲ VOKIETIJOJE

Kanadiečių lietuvių kleri
kalų organe (“T. Ž., isp. 14 
d.) jo bendradarbis J. Kai
rys Vokietijoje muša trivo- 
gą dėl vėliausių įvykių ir po
sūkių Vakarų Vokietijoje. 
Tik pasiklausykime:

“Iš visų Europos laisvų 
tautų Maskvai svarbiausias 
taikinys buvo ir yra V. Vo
kietija ne vien todėl, kad ji 
yra Europos širdyje, bet 
ypač todėl, kad tai didelė 
tauta, mokanti organizuotis 
bei tvarkytis, atspari komu
nizmui. Paglemžus šį kraš
tą arba bent neutralizavus, 
palengvėtų Maskvos kelias 
ir į visą Europą.
Kol Bonnoje sėdėjo vy- 

vyriausybė, sudaryta iš 
krikščioniškųjų politinių 
grupių arba kol šios grupės 
ten vyravo, Maskvai ėjosi 
daug sunkiau. Padėtis pra
dėjo keistis socialdemokra
tams su liberalais atėjus į 
valdžią ir savo užsienio po
litiką pasukus į rytus. Tuo 
pasina u d o d am a, Maskva 
ėmė kalti geliežį, kol karš
ta. Tuoj buvo sudryta Bon
uos—Maskvos taip vadina
ma nepuolimo sutartis, Bon
uos-Varšuvos sutartis, ve-* 
liau keturių didžiųjų Berly
no sutartis. Nors yra žino
ma, kad Maskva nesilaiko 
sutarčių bei įsipareigojimų 
arba tesilaiko tiek, kiek vi
sa tai tarnauja jos tiks
lams, —bet Bonna, lyg ko
kio užkerėjimo apimta, vi
sus minėtus susitarimus lai
ko savo rytinės politikos di
deliu laimėjimu.

Bonnos-Maskvos sutartim 
V. Vokietija yra padaryta 
Maskvos talkininke. Bon
uos-Varšuvos susitarimu be 
jokio atlyginimo Lenkijai 
atiduotos Vokietijos turėtos 
žemės. Keturių didžiųjų su
tartimi V. Vokietija jau yra 
istumta iš vaakrinės Berly
no dalies. Maskva, genera
linio konsulo titulu, įkėlė čia 
savo koją, rytinė miesto da
lis palikta sovietų zonai bei 
taip vadinamai Vokietijos 
Demokratinei Respublikai. 
V. Vokietijos prezidentas 
kancleris, ministerial ir ki
ti pareigūnai tegalės V. 
Berlyne lankytis kaip tu
ristai. Deja, dabartinė Bon
uos vyriausybė į tai nekrei
pia dėmesio. Ji labai ver
tina ir neseniai įvykusį 
kanclerio Brandto susitiki
mą sū B r e ž n e v u Kryme, 
nors iš komunikato apie šį 
susitikimą plaukia išvada, 
jog tenai buvo kalbama apie 
Maskvos politiką V. Vokie
tijoj ir kituose Vakarų kraš
tuose bei apie Brandto įsi
pareigojimą talkinti Mask- 
vaL”

PREZIDENTO 
RETORIKA IR 
VEIKSMAI

Kolumnistas Tom Wicker 
rašo “The N. Y. T i m e s e 
(spalio 26 d.) apie preziden
to Nixono retorikoje ir 
veiksmuose dažnai pasikar
tojančią kontradikkciją. An
tai, savo ko 1 u m h o j e “Mr. 
Nixon’s P h i 1 o s o p h y ’ ’ 
jis atkreipia dėmesį į vė
liausią kontradikciją ryšium 
su prezidento nominacijo
mis kandidatų į Aukščiau
siąjį Teismą.

Siūlydamas Senatui už
kirti jo kandidatus Powell 
ir Rehnquist, jis juos iške
lia į padanges. Mr. Powell 

jam labai įžymus amerikie
tis, o Mr. Rehnquist esąs 
vienas iš pačių šviesiausių 
legalių protų visoje Ameri
koje. Vadinasi, jie geriausi 
iš geriausių.

Bet kada jie tokiais tapo? 
Kodėl prezidentas jų anks
čiau nematė? Kaip žinia, 
prieš kelias savaites tas pats 
prezidentas prašė Advoka
tų Susivienijimą panagrinė
ti šešių advokatų kvalifika
cijas į Aukščiausiąjį Teis
mą. Jų tarpe buvo dvi mo
terys. Advokatų Susivieni- 
jims surado, kad nė vienas 
jų neturįs tokių aukštų kva- 
1 i f i k a c i j ų. Įdomu, sako 
Wicker, kodėl tarpe tų 
šešių kandidatų nebuvo nei 
“žymiausio” Powell, nei 
“šviesiausio” Rehnquist.

Vadinasi, prezidentu ne
galima pasitikėti. Jo pa
reiškimai nesutinka su jo 
veiksmais.

IR JIE SUSIRŪPINĘ 
ČILĖS LIKIMU

Aišku, kad Chicagos ku
nigų “Draugui” labai, labai 
nepatnka Čilės Respublikos 
pasirinktas naujas marksis
tinis - socialistinis kelias į 
savo ateitį. “Draugo” (spa
lio 23 d.) vedamajame 
“Raudonasis Čilės eksperi
mentas” J. Pr. apgailestau
ja, kad ši Lotynų Ameri
kos šalis pasirinko tokį ke
lią. Nors, girdi, “anksčiau 
valdžioje buvę krikščio
nys demokratai Čilėje buvo 
labai pažangūs socialinėje 
srityj e, tačiau šiuokart 
piliečių dauguma pasisakė 
dar už radikalesnę kryptį, 
atiduodama kraštą ultra 
marksistiniams eksperimen
tams.”

Savo apdūmojimus J. Pr. 
baigia:

“Taigi, tuo tarpu Čilės gy
venimas rieda raudonąja 
kryptimi, bet dar prilaiko 
konservatiške s n ė s nuotai
kos kariuomenėje, anksty
vesni demokratiniai įsipar
eigojimai (gerbti konstitu
ciją) kitoms partijoms ir 
ūkinio bankroto baimė. Bet 
kuo visas tas eksperimentas 
baigsis, parodys tik ateitis.”

Bavarijoje išsiplėtė judė
jimas dėl nacionalinės spor
to rūšies—mezgimo—įtrau
kimo į 1972 m. olimpinių 
žaidimų programą. Nutafta 
mezgimą įtraukti į folkloro 
šventės programų. Tačiau 
Bavarijos rankinio mezgi
me meistrai paskelbė griež
tą protestą. Jie reikalauja, 
kad būtų vykdomos oficia
lios olimpinės mezgimo var
žybos, paskelbtas čempionas 
ir paskirstytos prizinės vie
tos.

Iš laiškų
Gerb. Redakcija:

Aš Jūsų laikraštį “Lais
vę” 'skaitau jau kelėtą hie- 
tų. Jis man labai patinka. 
Ne tik man, bet ir dauge
liui lietuvių, kurie mane 
prašo pasiskaityti ir aš, 
žinoma, su malonumu jiem 
suteikiu tą malonumą.

Min jūsiį “Laisvę” Užsa
kė šesūo N. Martin, gyvė- 
hanti 218-19 AVb. So., Pe
tersburg, Florid'a 33705.

Per Jūsų laikraštį pra
šau jai padėkoti, Už ką aš 
Jums būsiu labai dėkingas.

Linkiu Jums laimingo 
darbo ir asmeninės laimės.;

Vsio gero, a v
L. Kazėnas

Tarybų Sąjungos iškeltas 
pasiūlymas sušaukti Euro
pos valstybių konferenciją 
sutvirtinimui taikos reika
lų vis daugiau gauna prita
rimo. Anglijos imperialis
tai sumanė kenkti tam, iš
varydami 105 tarybinius 
ambasados ir prekybos ko
misijos narius ir sukelda
mi “šnipų”isteriją. Jie ti
kėjosi, kad tas baubas gaus 
kitų valstybių pritarimo ir 
pakenks sušaukimui Euro
pos valstybių konferencijos.

Anglijos valdžia pasirodė 
panaši į tą gaidį, kuris iš
matose suradęs stiklo gaba
lėlį kudakina, spardosi ir 
vištas šaukia, būk jis rado 
brangenybę. > Anglijos val
džia skelbė, kad būk į jos 
pusę perėjo “labai įžymus 
TSRS ambasados narys” ir 
jai išdavė TSRS šnipų var
dus, bet ji neskelbė jo var
do. Pamiršo, kad lazda tu
ri du galus. Juk jeigu ji 
žino pabėgėlio vardą, tai ži
no ir Tarybų Sąjungos vy
riausybė, kas tas pabėgėlis 
yra.

Tarybų Sąjunga, pasmerk
dama Anglijos provokaciją, 
kartu paskelbė, pabėgėlio 
vardą ir tas pareiga^^.^rias 
jis Londone ėjo. Pasirodė, 
kad pabėgėlis yra Olegas 
Lialinas, 34 metų amžiaus, 
ir visai nebuvęs TSRS am
basados nariu, bet buvo tik 
Prekybos komisijos vežikas 
— automobilio vairuotojas. 
Aišku, kad jis nieko nežino 
ne tik apie ambasados na
rius ir jų pareigas, bet nei 
apie Prekybos komisijos na
rių veiklą.

Neatsakingas žmogus
Po Tarybų Sąjungos 

paskelbimo pabėgėlio var
do New Y o r k o “Daily 

News” korespondentas Hen
ry Maule surinko daugiau 
žinių apie tą pabėglį. Pasi
rodo, kad Lialinas neatsa
kingas žmogus. Londone jis 
buvo kelis kartus'areštuo
tas už girtu esant važiavi
mą ir finansiniai baustas. 
Kada jį vėl girtą areštavo 
rugpiūčio 30 dieną, tai Ang
lijos valdžia grasino paso
dinti į kolėjimą. To išvengi
mui pasiūlė jam pabėgti “į 
laisvojo pasaulio pusę.” Ir 
pradžiai gyvenimo “laisva
jame pasaulyje” Anglijos 
valdžia jam sumokėjo $60,- 
000. (Informacijas imu iš 
New Yorko “Daily News” 
spalio 1 dienos.)

TJRS atsakymas
Tarybų Sąjungos vyriau

sybė reikalavo, kad Angli
jos valdžia susilaikytų su 
provokacija. Bet Anglija 
varė ją pirmyn. Tada TSRS 
išvarė kelis Anglijos amba
sados narius Maskvoje ir 
apie dešimtį asmenų anglų 
prekybos ir įvairių kompa
nijų narių. Dar daugiau: 
Ta ip Anglijos ir TSRS buvo 
susitarta, kad sekamų metų 
pradžioje į Maskvą vyks 
Anglijos Užsienio reikalų 
sekretorius (ministras) 
Alec Douglas-11 ome. TSRS 
vyriausybė pareiškė, kad jo 
apsilankymas nepageidau
jamas — atšaukiamas. Tai 
politinis anglams smūgis.

Aišku, kad Anglija pati 
sau užsidavė smūgį. Ypa
tingai ji pakenkė prekybai 
su TSRS, iš kurios vien 
1970 metais pirko už $530,- 
000,000 reikmenų, daugiau
sia žaliadaikčių, kurių kitur 
Europoje vargiai gaus. Tu
rės per Atlanto vandenyną 
gabentis iš Kanados.

D. M. s.

MARGAS SKILTIS PASKLAIDŽIUS

Menševikui laikraščio rūpesčiai
Chicagos menševikų “Nau

jienos” jau seniai įrodė, kad 
popierius gali iškęsti viską,
neparausta, kad ir kokį me
lą ant jo bespausdintų. Bu
vo metas, kai jos mėgo pa
teikinėti savo skaitytojams 
“mačiusių ir girdėjusių” pa
sakojimus apie Lietuvą. Bet 
tie svaičiojimai buvo tokiais 
grubiais baltais siūlais siū
ti, kad net užgrūdintiems 
jų skaitytojams pasirodė 
perdaug neskanūs. Tad 
menševikų laikraštis vis 
dažniau griebiasi Tarybų 
Lietuvos spaudos. Pacituo
ja, sakysim, “Tiesą,” priker
gia keletą iš numerio į nu
merį, iš straipsnio į straips
nį kartojamų nesąmonių, ir 
mano: gal “kibs” vargšas 
skaitytojas, gal patikės ne
sąmonėmis?

Taip “Naujienos” ir... 
“gyvena” gimtinės rūpes
čiais. Lietuvoje aktualu 
sėja — žiūrėk čikagiškiai 
šmeižėjai jau ir “serga” del 
blogo oro ar kokiame nors 
kolūkyje nerūpestingai pa
ruoštų padargų; Lietuvoje 
— poilsio sezonas, ir “Nau
jienos” pergyvena, kad po
ilsiautojus Palangoje nepa
kankamai greit aptarnauja, 
kad nelengva pakliūti vaka
re į ištaigingą restoraną; 
Lietuvoje sausra, ir “Nau
jienos” dejuoja: kalti ko
munistai, būtų ponų val
džia, argi tada saūsra iš
tiktų ?

Juokas juoku, bet atmetus 
n a u j i e n i š k u s šapai lojan
čius prierašus, paskutiniu 

laiku šis laikraštis atlieka 
net tam tikrą naudingą in
formacinį darbą: iš gausių 
citatų, kurias savo “komen
taruose” pažeria “Naujie
nos,” skaitytojas gali susi
daryti vaizdą, kuo gyvena, 
kuo rūpinasi Lietuva (kal
bant “Naujienų” vedamųjų 
stiliumi, reiktų patikrinti, 
ar pačiam laikraščio štabe 
nėra įsimetęs “raudonasis 
vėžys,” tokiu gudriu būdu 
apgaudamas patriotinį bu
drumą).

Na, o “Naujienų” prie
rašai? Jie tokie vienodi, 
kad gali- imti pernykštį, už
pernykštį, išsikirpti ir pri
durti prie bet kurio to “su
sirūpinusio” laikraščio 
straipsnio, ir vis tiek tiks. 
Tiems, kurie negaišta laiko 
vartydami “Naujienas,” ga
lima priminti:

“Maskvon išvežamas visas 
Lietuvos derlius; Vilkaviš- 
viškyje pastatytas konser
vų fabrikėlis, į kurį vietos 
gyventojai privalo suvežti 
Visus vaisius ir daržoves, ♦ ’<
kad maistą galėtų sukon- 
servūoti ir išvežti” į Rusi
jos gilumą.”

“Visų tų uždavinių kalti- 
ninke yra. sovietine siste
ma.”

“Šilutės apylinkės gyven
tojai palikti be duonos.”

Javai tuojaū pervežami 
į rusų sandėliukus.”

Jeigu prie šio naujienie- 
tiško gimtines pavaizdavi-; 
nio dar pridėsime, kad “Lie- ' 
tuvos Valstiečių stogai pra
kiurę,” kad vargšai jų vai-1

kai “verste verčiami moks
lus (‘iii,” kad. Lietuva vos- 
vos gyva tik amer i k i e č i ų 
siuntinių ir rūpesčių dėka” ’ 
— “Naujienų” piešiamas 
vaizdelis bus visiškai baig
tas, skaitytojas turės pilną 
supratimą, kas labiausiai 
kvaršina to laikraščio re
daktorių galvas. (Tiesa, var
gu ar bereikia sakyti, men
ševikams “anksčiau,” t. y. 
ponams Lietuvoje karaliau
jant, viskas buvo labai gra
žu: “Lietuvis ūkininkas 
(anksčiau!) ture j o savo že
mę, ją prižiūrėjo ir visa 
šeima gerai kaitinosi”).

Bemeluodamos, “Naujie
nos” visiškai užmiršo gal
voti, — antraip net jos bū
tų supratę, kad to “gero ir 
sotaus gyvenimo” dėka ne 
vienas ir ūkininkas ubagais 
išėjo į margą svietą, nulin
do į užatlančio anglių kasy
klą, ir dabar perskaitęs, 
kaip “sočiai maitino šeimą,” 
gali ir nevisai patikėti...

Didžiųjų “rūpesčių” ap- * 
sėstos “Naujienos” užmirš
ta ir tai, kad daugybė tau
tiečių savo akimis mato 
gimtinės gyvenimą, ir se
niai nebetiki siaubo pasako
mis suaugusiems.

Jonas Lukys

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
IR ŽAIBAI

Kai kuriuose rajonuose 
žemės drebėjimus lydi žai
bai. Matyt, elektros laukai 
atmosf eroje gali kažkaip 
veikti seisminę įtampą že
mės plutoje.

Šią problemą tiriantieji 
mokslininkai spėja, kad at
mosferos lauką sukuria pje- 
zoelektrinis efektas — kvar
co kristalų sienelėse dėl slė
gimo ar tempimo jėgų atsi
randantys elektros krūviai.

Apskaičiavimai rodo, kaį 
didesni šio mineralo kiekiai, 
jeigu jis sudaro tam tikrą 
tekstūrą, gali sukurti elekt
ros įtampą, pakankamą žai
bui atsirasti.

1930 m. Japonijoje, Šiau
rės Idzų pusiasalyje, kuria
me esama didelių kvarcin- 
gų lavos laukų, žemės dre
bėjimą lydėjo smarki audra. 
Japonijoje sena tradicija 
“numatyti’ ’ žemės drėbė j i- 
mus iš neįprastų žaibų gie
drame danguje pasirodymo. 
Nuodugniau ištyrus šių reiš
kinių tarpusavio ryšį, būtų 
galima sudaryti tikslesnes 
prognozes.

MATROSŲ DAINA
Mes — matrosai.
Mums jūra — namai. 
Mes be jūros gyventi 
Bet nakčia [negalim. 
Paslapčia 
Bet nakčia
Paslapčia
Mintimis lankom 

gimtąją šalį.

Mes — matrosai.
Mums jūra — žmona. 
Mes tik jūrą audringąją 
Bet nakčia [mylim. 
Paslapčia, 
Bet nakčia
Paslapčia
Žemės dukteris garbsto- 

[me tyliai.

Mes — matrosai.
Mes — jūros vaikai.
Mes vien jūroje laimę 
Bet nakčia [surandam. 
Paslapčia, 
Bet nakčia
Paslapčia
Mintimis pakėliau j am 

[į krantą.
Aug. Ta mali ilnas
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Antradienis, Lapkričio (November) 2, 1971 3 puslapis

> Detroit, Mieli.
▼ Staigiai mirė Pr. Gustaitis |vo LLD Hamtramcko ir 

Per eilę metų teko gyven-1^0? kuopos narys. Ne
artimoje kaimynystėje ^esniu laiku Eeastsicles kuo- 
Pranu Gustaičiu, taipgi Pos veikimas sumažėjo tad 

jam nebuvo patogu daly
vauti LLD 52 kuopos susi
rinkimuose ir veikloje.

Mes gailmės netekę gero 
draugo ir organizacinio vei
kėjo.

Tavo gerų darbų ilgai ne
pamiršime, mielas drauge 
Pranuk.

ti 
su 
per kelis metus antrame pa
sauliniame kare kartu dirb
ti vienoje dirbtuvėje (De 
Soto, Chrysler Corp.), todėl 
aš jį gerai pažinau, ir gra
žiai sugyvenome visuose 
reikaluose.

Pranas išgyveno Detroite 
eilę metų ir toje pačioje stu- 
boje, 9515 Carcloni Avė. Ta 
apylinkė jau per keletą me
tų labai apgyventa negrais, 
bet jis to nebojo, sugyveno 
su įvairių pažiūrų žmonė
mis. Kadase ten buvo lietu
viška parapija ir plačiai ap
gyventa apylinkė lietu- 
viais, o dabar yra likę tiki 
keletas lietuvių. Bet Prą- -—-st,--—
nas toje ^apylinkėje gyveno n]en() programų. Dėl vietos, 
ir ten užbaigė gyvenimo che- ga|pc kreiptis pas O. Miller 
nas

w Prano mirtis mums buvo 
tikra staigmena. ~~ 
siejo su juo važinėti tik apie skaitomas pavykusiu iš vi- 
5 dienos prieš jo mirtį, ir ta- sų atžvilgių. Gražių svečių 
rėmės_ daryti kitą “maršrū- buvo iš arti .ir toli. Rengė-

Alvinas .

Hartford, Conn.
Laisvės choras važiuoja į 

New Yorką padėt pildyti 
programą “Laisvės” kon
certe lapkr. 7 d. Autobusas 
išeis 9 vai. ryto. Už labai 
prieinamą kainą galima pa
sivažinėti ir išgirsti gerą

Lagysky, J. J. Staniai, J. F. 
Deltuvai, J. S. Dletuva; po 
$10: P. Kupris (nors kon- 
ferenc i joje nedalyvavo), 
Dudonių šeima, F. Navar- 
dauskienė, D. Gurklis, J. P. 
Valantai; $7 akojo Navic
kai, $6—P. Paserskis; po 
$5: Žiobienė, Gužauskienė, 
R. Merkys, “Laisvės” Ben
dradarbis, A. Švėgžda, Gri- 
ciūnienė, E. Tureikienė, B. 
Navalinskienė, Ferguson, J. 
Seskas, O. Agurkienė, Vaiš
vilienė, Vaišvila, Gužonienė, 
Lipčiuvienė, O. Kučiauškai- 
tė ir P. Šlajus; P. Kaspariū- 
nas — $4.

Spaudai išaukota $275; 
Angela Davis apgynimui —

greit akies operacija busi 
atlikta. Mamė vis dar turi 
būti pas mane, nes negali 
sau pasigelbėti.

Mano vyras, Frank Gra
ham, labai daug pagelbsti 
man apžiūrėti mano mamę.

Duktė Olga

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALF!

ar kitus choro narius.
L. M. klubo bendrai su L. 

Man pri- choru parengimas spalio 17

tą” dėl gavimo naujų “Vil
niai” ar “Laisvei” skaityto
jų. O šeštą dieną Pranas jau 
buvo palaidotas.

Mirė jis vienas savo stu- 
boje, net daktaro nespėjo 
pasišakti, nors ir turėjo sa
vo telefoną. Jį atrado miru
sį svetimi žmonės, su polici
jos paaglba. Todėl ir laido
tuves mažai kas žinojo, ne
daug žmonių dalyvavo.

Prano Gustaičio laidotu
vių lėšomis rūpinosi jo se
sers dukra Yelanda Bauža. 
Laidotuves puikiai tvarkė.

Pranas Gustaitis tik prieš 
mirtį lankėsi Lietuvoje. Bu
vo labai patenkintas apsilan
kymu ir kelione. Labai 
džiaugėsi, kad aplankė savo 
brolį Juozą Gustaitį, kuris 
gyvena Vilniuje. Taipgi 
džiaugėsi pamatęs, kaip da
bar puikiai ir linksmai Lie
tuvoje žmonės gyvena.

Pranas jau buvo pagyve
nęs žmogus, pasiekęs 80 
metų. Buvo pavienis.

Kadangi Pranas buvo drau
giškas su visokių pažiūrų 
žmonėmis, todėl jis mėgo 
skaityti visokių pažiūrų 
laikraščius ir knygas. Iš 
amato buvo eilinis darbinin
kas.

Pranas per ilgą laiką bu-

jom buvo malonu matyt vi
sus, kad parėmė mūsų dar
bą dėl “Laisvės” 60 metų 
paminėjimo. O diena buvo 
graži saulėta lauke ir vidų 
je. j

Apie programą nerašysiu, 
nes, ačiū, kitas korespon
dentas parašė.

Su dovanomis ir darbu 
prisidėjo šie: pinigais — K. 
Remeitienė iš Berlyn, Conn 
$5, L. M. klubas $30; darbu 
ir maisto dovanomis — O. 
Šilks, L. Butkevičienė, L. 
Žemaitienė, M. Raulinaitie- 
nė, H. Carlson, M. Rusevi- 
gė, M. Barnett, O. Žilinskie
nė, J. ir V. Kazlau, Skar
džiai (abu), Harward, C. 
Miller ir J. Vasel.

Lietuviškas ačiū visiems, 
publikai už atsilankymą!ir

Baltimore, Md.
Keletas žinučių iš įvykių 

Vl-osios apskrities konfe
rencijos, kuri buvo delega
tais ir svečiais 
skaitlinga, bet 
pavyko gerai. '

Pietų laiku 
draugės aukojo

A. Lipčius ir
— po $50; A.
Gitaitis —$20; po $15: J. F.

ne perdaug 
finansiškai

draugai ir
sekamai:
Lietuvaitė

Gitaitis A.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

) Leonas Jonikas
Mirė lapkričio 3 d., 1969 ih.

Jau dvieji metai kai mirė visų mūsų mylimas 
draugas Leonas Jonikas, buvęs laikraščio “Vilnis” 
redaktorius. Liūdi jo pažangioji lietuvių visuo
menė ir liūdi jo šeima.

Alisė, žmona
Leortas, sūnus
Joscelyne, marti
Shawn ir Nadija, anūkai

Chicago, Ill.

su-
ve-

Tas pilnai parodė, jog 
susirinkusieji, nors amžiu
mi pagyvenę, seka gyveni
mo eigą ir, remdami spau
dą, semiasi doagiau ener
gijos ir žinių ateičiai.

Vinco Duktė

So. Boston, Mass.
Vieša padėka

Aš su mame, Susanna 
Shukis, norime padėkoti 
tiems žmonėms, kurie at
siuntė kortas ir kurie tele- 
fonavo klausdami, kaip ji 
jaučiasi, kai buvo tris sa
vaites ligoninėje ir dabar 
namie pas mane.

Noriu širdingai pasakyti 
ačiū mano “antrai motinai,” 
Žukauskienei, kuri šaukė 
mano mamę telefonu kas
dien ir lankė ją ligoninėje 
ir namuose.

“Slipped disc” nugaroje 
dar n e s u g i j o , bet nugali 
skausmą dešinėje k o j o j e. 
Gali pavaikščioti po biskį su 
“walkeriu.”

Katarakta ant akies nebus 
operuota kol nugara sugis 
ir nebeskaudės. Gydytojas 
nori, kad operacija būtų sėk
minga, tai dar reikės laukti 
vieną mėnesį.

Tik laikas pasakys, kaip

Brockton, Mass.
John ir Mary Niuro 

rengė iškilmingas savo 
dybinio gyvenimo 25 metų
(sidabrines) sukaktuves 
spalio 23 dieną, Avon Town 
House, Avon, Mass. Buvo 
sukviesta apie 30 jų artimų
jų giminių iš Bostono, Cam
bridge ir iš kitur. Buvome 
keletas ir montelliečių. Iš 
tikrųjų, tai buvo pirmos 
klasės “Silver Wedding An
niversary.”

Gražu, kad John ir Mary 
nepamiršo ir mūsų darbi
ninkiškos spaudos. Apdova
nojo “Laisvę” su $25 ir “Vil
nį” su $25. Širdingai jiems 
ačiū.

Linkime jiems laimingo il
go gyvenimo.

Geo. Shimaitis

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under "Male” 
or "Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The "Laisve” will continue to 
make available its "Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
"Laisve” will also continue its "Help 
Wanted—Male’” and "Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street; New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

Wanted Cleaning Men 
Domesticare

A professional home cleaning service has several full time 
openings for dependable individuals to work as Cleaning 
Men or Crew Chiefs. Individual duties will involve 
general cleaning, operating waxers and rug shampooing 
equipment.
General Cleaning Men start at $2.75 an hour with Crew 
Chiefs starting at $3.25 an hour. Job openings in

TEANECK, ENGLEWOOD, HACKENSACK
AND RIDGEWOOD AREAS

To apply call:
■ •5V5?rTES3B

DOMESTICARE
190 Godwin Ave. Midland Park 07432

201-447-3737 
Ajti equal oppportunity employer

(83-84)

Philadelphia, Pa.
Pranešimas

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 7 dieną, 
antrą vai. po pietų, 715 N. 
6th St. Draugai ir draugės!! 
Atvykite į šį susirinkimą vi
si, kas tik išgalite. Svarbių 
draugijos reikalų visados 
turime aptarti. Turime ir 
šitame. O antra, skaitlingas 
narių susirinkimas suteikia 
daug malonumo. Visiems 
žinoma, kad kur kitur jau 
negalima susirinkti, tiktai

Kviečia Valdyba

Tsu, Japonija. — Dviem 
traukiniam susidūrus už
mušta 33 žmonės, sužeista 
214.

ST. PETERSBURG, FLA.

Širdinga padėka L.L.D. 45 kp. valdybai ir na
riams už skaitlingą dalyvavimą šermenyse miru
sio —

DOREFE LASNIK

— Anna Lasnik

Montello, Mass.
Piknikas po stogu, kuris 

įvyko spalio 24 dieną, pa
žai — vietinės ir iš toliau, 
kaip iš Bostono, Norwoo- 
do ir iš kitur. Visiems da
lyviams varde mūsų apskri
ties didelis širdingas ačiū.

Buvo užtektinai valgių ir 
vaišių. Buvo ir muzikos. 
Atrodė, kad publika, kurios 
buvo paie 100, buvo pasiten
kinus parengimu.

Draugės bostonietės ir 
norwoodietes gražiai pasi
darbavo su dovanomis.

Šį parengimą suruošė 
LLD 6 kuopa ir Moterų Ap- 
švietos Komitetas dėl 7-tos 
apskrities ir Moterų Sąry
šio. Komisiją sudarė Anna 
Markevičienė, F. Markevi
čius, L. Smith, S. Rainar- 
das, M. Gutauskienė ir G. 
Shimaitis.

Kuopų susirinkimai
LLD 6 kuopos susirinki

mas įvyks sekmadienį, lap
kričio 7 d., 2 vai. po pietų.

LDS 67 kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, lap
kričio 14 d., 2 vai.

Abiejų susirinkimų vieta: 
Lietuvių Toutiško Namo 
kambariuose.

Nariai prašomi dalyvauti.
Geo. Shimaitis

EXPERIENCED ASSISTANT 
MECHANIC —

for knitting dept. Tai-Tji Links. 
Modern air conditioned plant. Be
nefits and profit sharing. Call or 
apply in person Valley Knitting 
Mills. 14 Doty Rd Haskell, N. J. 
201-835-3226.

(82-86)

MAINTENANCE MECHANIC
With Black Seal Hi-pressure Fire
man's license for second shift. Rate 
$3.95. Contact Mr. Floyd Dubois 
Chemicals.

Union Ave. & Dubois St.
008S-S86 T N ‘pjojaoumU '3

(84-88)

GIRLS WANTED
also

BUTTON MACHINE OPERATORS
Good Salary

Trumpf Knitting Mil’s
1815 Putnam Ave., Ridgewood, N.Y.

(84-86)

SET-UP MEN —To regrind drills, 
taps, special tools & set up. Experi
ence necessary. Free hospitalization, 
paid 
with 
tion. 
2345

Au

holidays & vacation. Oppty. 
young & expanding organiza- 
Keene Corp-Stanco Lighting, 

Vauxhall Rd.
Equal Opportunity Employer. 

UNION, N. J. 201-964-7001
(84-89)

IMMEDIATE OPENINGS
PLASTIC

EXTRUDER OPERATORS
on Blown Film
( ALL 378-0470

10AM-4PM 
IRVINGTON, N. J.

V ATA (84-86)

MALE & FEMALE
School Bus Drivers—Howell Town
ship Schools need substitute driv
ers for regular routes and occasion- 

| al field trips. Should be township 
I resident. Gail 201-933-2775 or 201- 
361-1651 for information.

. ’ (78-84)

. MECHANIC — with tools to do 
general repairs to hoisting engines, 
compressors and welding machine 
on field and shop equipment. All 
company benefits. Call 201-589-8095 
between 9 A M. & 2 P.M.

(79-85)

Man married, Farm Help. To 
milk & care for Herd of 60 Hol- 
sten Cows.

House available.
J. C. Lucas & Sons 

Cazenovia, N. Y. 13035 
315-655-8146

83-87)

AUTOMOTIVE Truck 
wth national company, 
necessary.

Call
Mr. Pettigrew, (212)

Parts man
Experience

564-5264
(83-86)

MECHANICS
Need several all around experienced 
VW mechanics for expanding deal
ership in northeast Bergen Coun
ty. Top salary, many company 
benefits, paid holidays, full insur
ance coverage. Call

Mr. Gago, 201-262-8989
(83-89)

DIE CUTTER
Piscataway, N. J., manufacturer 

has openings for experienced die 
cutter. Must be able to set-up for 
short and long production runs. 
Steady work with opportunity to 
move up to department manager. 
Salary open. Apply in person to 

Paramount Industries
1711 S. 2nd St. (cor. Rock Ave.)

(82-85)

St. Petersburg, Fla.
MIRUS

Dorefe Lasnik
Reiškiame širdingiausią užuojautą giminėms, 

brolienei Anna Lasnik ir jos anūkams Denise ir 
Douglas Levar bei idėjos draugams ir draugėms.

ĮVAIRUMAI
Kalifornijoje vieno resto

rano lankytojos, dėvinčios 
mini sukneles, už valgį ir 
gėrimą moka perpus ma
žiau, negu kiti lankytojai: 
taip restorano savininkas 
Džeraldas Breitbartas veda 
kampaniją prieš maksi ir 
midi.

MOLD MAKERS
Company that specializes in plastics 
and wax injection molds wants ex
perienced help. Ideal Southern New 
Hampshire location offers uncon
gested living. Write or call Hy-Ten 
Die and Development Corp., P. O. 
Box 393 Powers St., Milford, N.H. 
03055

(80-86)
MEN and WOMEN wanted for 

food processing plant. Also 1 all 
around truck and plant mechanic. 
Also 1 receptionist between 20 & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Must be good with 
figures. 201-521-3338. Ask for Mr. 
Abbott. (77-84)

W. & M. Wilkausikai 
W. & M. Žukai 
P. Semėnienė
J. Greblikas 
W. Dubendris
K. Pakšienė 
J. Brass
J. & O. Rubai
G. & J. Gendrėnai
B. Jankauskas
G. & V. Norvill
D, Kairienė
F. Skleris
F. & M. Lideikiai 
A. Petkunas
J. & S. Vinikaitis

J. & P. Stančikai
J. & S. Bakšys
P. & S. Steponaičiai
K. & M. Puishis
K. & T. Sholunas
M. Klishus

M. Teress
W. & C. Kelly 
R. & E. Brewer 
P, Pučkorius 
J. & M. Miller 
V. & E. Valley 
J. & A. Puishis1 
A. Pakalniškienė
N. Petronis 
J. & J. White 
H. Žilinskienė
D. Mikalojunas 
P. & A. Aleknai

& V. Bunkai 
Purvėnas

& A. Buųkai
& A. Stukai 
Stančikas

N. Lenigan

M

V. & M. Repečkai 
J. & Kawot 
A. Jurevičienė

Rumunijos mieste Grade 
įkurtas kiaušinių muziejus. 
Jame yra 10 tūkstančių 750 
rūšių paukščių kiaušinių. 
Jie surinkti 78 šalyse iš 3 
tūkstančių lizdų. Pats ma
žiausias kiaušinis (13 mili
metrų ilgio)—kalibro. Pats 
didžiausias — stučio (152 
milimetrai). Muziejus pri
klauso Rumunijos . mokslų 
akademijai kaip ornitologi
nio skyriaus dalis.

SEWERS
Experienced overlock & singer 

sewing machine operators. Mod. air 
cond. plant. Benefit & profit shar
ing. Call or apply in person Valley 
Knitting Mills, 14 Doty Rd. Haskell, 
N. J. 201-835-3226.

Mr. (82-86)

Brake Men And Experienced Diesel 
Mechanics Wanted at large truck
ing company. Good benefits and 
starting salary. Call 333-6000. Ext. 
207.

Ask For Paul Bauer.
An equal opportunity employer. 

Carlstadt, N. J.
(84-89)

BUTCHER
English speaking. Experienced
Counter Man. Prime shop. Top
Salary. Call 201-796-4290.

AŠK FOR MIKE.
(84-88)

REAL ESTATE
ATLANTIC CITY. Guest house, 

near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., off Pacific. 17 rms. two por
ches, 2% baths, 3 kit. Lot 25’xl75’ 
Asking $28,000. 609-345-2760.

(74-85)

WIRE MACHINE OPERATOR
Electronics firm requires exper

ienced operator for Artos wire cut
ting machine. Pleasant/atmosphere. 
Good working conditions.

Please Call 201-523-0305.
(84-88)

FOR SALE

Vienas Suomijos laikraš
tis tyčia kiekviename nume
ryje palieka keletą rašybos 
klaidų. Jis taip aiškina: 
“Yra skaitytojų, kurie su 
didžia u s i ū pasitenkinimu 
ieško leidiniuose klaidų. Te
gul jie mūsų laikraštyje 
randa to, ko ieško”.

Tokijais. —Japonijoje pra
dėta gaminti elektriniai au
tomobiliai, kuriuos varo ba- 
tarėjūs. Tokie automobiliai 
neteršia oro.

Ankara. — Turkijos kabi
netas, ištarridvęs tik 6 rhe- 
nesius, rezignavo.

VIRGINIA
One of the nicest small farms 

in Shenandoah Valley Įof; Va., ' lo
cated 6 miles from Staunton and 
Interstates 64 and 81. For 80 acres 
of excellent gracing and farm land 
with woods. Watered by spring and - 
stream, good fencing, paved Toad.

dal! owner PAUL OBAUGH at 
703-886-0721 6V 703-883-7225.

OWNE^.P.. ,Q. BOX, ,2127, 
ŠTaUNTON, VA. 24401

(84-85)
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TARPTAUTINIS GYVENIMAS

Geri politiniai poslinkiai
Šį rudenį smarkiai pra

blaivėjo Europos dangus, 
gerokai sunormalėjo tarp
tautinė padėtis, a t s i r a d o 
gražių perspektyvų nuolati
niam tarptautinio įtempimo 
židiniui likviduoti, o tai po
litiniam g y v e n i m e nepa
prastai didelis derlius. Juk 
šito laukta ar ne ketvirtį 
amžiaus, o štai dabar ne vie
nu atžvilgiu geros viltys 
tampa tikrove.

Be abejo, visi supranta, 
kad taip nepasidarė savai
me. Todėl viso pasaulio 
akys visų pirma krypsta į 
Tarybų Sąjungą, į jos už
sienio politiką. Juk netgi 
neperdaug pirmajai socia
lizmo šaliai simpatizuojan
tys žmonės negali nuneigti, 
kad tie teigiamieji politi
niai poslinkiai padaryti visų 
pirma TSRS iniciatyva, kad 
tai yra jos nuoseklios užsie
nio politikos rezultatas.

Iš tiesų, kad ir, sakyksim, 
dėl TSRS santykių su Vo
kietijos Federatyvine Res
publika. Tai kad jie staiga 
taip smarkiai pagerėjo—ne 
vienos dienos, ne kokio nors 
atskiro politinio gesto re
zultatas. Šitą posūkį atne
šė ilgametė kova ir pastan- 
gos taikingųjų jėgų, kurios 
suinteresuotos Europos 
saugumu, tarptautinio įtem
pimo mažinimu. Šitą posū
kį nulėmė tai, kad tvirta, 
nuosekli Tarybų Sąjungos 
užsienio politika pagaliau 
sulaukė atgarsio iš Vakarų 
Vokietijos vyriausybės pu
sės.

1970 m. rugpjūčio 12 d. 
pasirašyta TSRS ir VFR 
sutartis, vėliau VFR ir Len
kijos sutartis, kuriose už
fiksuotas Europos valstybių 
sienų neliečiamumas. Tai v

Iš mūsų keliones po 
gražiąją Žemaitiją

Keliauti rudenį ne ma
žiau įdomu, negu pavasarį 
ar. vasarą. Tuo labiau, kad 
ir karštis nebevargina, ir 
jau rudeninėm varsom pasi
dabinęs peizažas džiugina 
akį. W

Važiuojant link Prieku
lės, pasukus Pėžaičių keliu, 
galima apsilankyti Vanagų 
kaime — L Simonaitytės tė
viškėje, susipažinti su jos 
autobiografinėse knygose 
aprašytomis apylinkėmis.

Prie Minijos kranto, Šer
nų girininkijoje, pamatėme 
neįprastą miško muziejų 
“Genį,” lyg pasakų namelį, 
stovintį ant aukštų rąstų 
kojų. Įdomus namelio in
terjeras, išdabintas žvėrių 
ir paukščių iškamšomis, kai
liais, liaudies meistrų dirbi
niais.

Pravažiuojame Klaipėdą. 
Artėdami prie Salantų, 
Nasrėnų kaime, dešinėje ke
lio pusėje, sustojome prie 
medinės Palangos Juzės 
skulptūros. Perskaitę įdo
mų žemaitišką užrašą, už
einame į “Palangos Juzės” 
autoriaus M. Valančiaus 
gimtąją sodybą — memori
alinį muziejų, apžiūrime 
bažnyčią, kurioje įdomūs 
meniški gotikinio stiliaus 
mediniai altoriai.

Artėjant prie Mosėdžio, 
pasukus kelis kilometrus 
nuo pagrindinio kelio, gali
ma pasigrožėti savotiška 
Lietuvos tundra — natūra
liu kelių šimtų hektarų ok- 
menų lauku, paliktu dar iš

amžiaus širdies ir rankų 
triūsas.

Toliau Židikai. Be galo 
gražiai prižiūrimose mieste
lio kapinėse — Šatrijos Ra
ganos kapas. Kapinių pri
žiūrėtoja, atrakinusi jos ka
po koplyčią, nuoširdžiai pa
sakoja rašytojos liaudies 
švietėjos gyvenimo Židi
kuose smulkmenas.

Sukame į Sedą. Čia, prieš 
išvykdamas mokytis į Var
nius, yra raštininkavęs A. 
Baranauskas. Dabar Sedo
je turistų mielai lankomas 
mokytojų Bubliauskų sody
bos kiemas — alpinariumas. 
Barstyčiuose, Aubrikų kai
me, galima pasigrožėti di
džiausiu Pabaltijyje akme
niu.

Plupgėję, pasigrožėję mies
to parku, statybos techni
kumo rūmais, kur praėju
sio šimtmečio pabaigoje 
Oginskio įkurtos muzikos 
mokyklos auklėtinių tarpe 
grojo ir M. K. Čiurlionis, 
praėję pro skėstašakį Per
kūno ąžuolą, pravažiuojame 
centrinę aikštę, kurią puo
šia Plungės revoliucinio 
veikėjo poeto VI. Rekašiaus 
biustas. *

Kiekvieno svajonė — pa
buvoti Plateliuose, atsigai
vinti ežero vandeny ar pa
plaukioti jachta, pasigrožė
ti daugybe gražų ežero sa
lų. Bet mes sukame namo.

I

Vykstant į kelių dienų 
ekskursiją, iš Papilės gali
ma apsilankyti Paragiuose, 
Lazdynų Pelėdos gimtinėje, 
o Tryškių kapinėse sustoti 
prie jos kuklaus kapo pa
minklo su užrašu “Rašyto
ja Lazdynų. Pelėda 1867- 
1936.” Važiuojant į Užven
tį— Ušnėnai. Tai vieto
vė, susijusi su dviejų žymių 
mūsų tautos žmonių gyve
nimu. Čia 16 savo gyyveni- 
mo metų praleido lietuvių 
klasikė Žemaitė, čia pat 
gimtinės sodyba lietuvių 
kultūros veikėjo, publicisto 
P. Višinskio, kurio paska
tinta žemaitė, būdama jau 
45 metų amžiaus, pradėjo 
rašyti, čia dabar jau abie
jų garbei įkurtas literatū
rinis muziejus. Netoli nuo 
šių vietų galima aplankyti 
ir Šatrijos Raganos “Sena
medvare” aprašytą parką, 
prūdą ir buvusius jos tėvų 
nuomojamo dvaro rūmus, 

| deja, jau pakeitusius išvaiz
dą. , :

buvo svarbi pradžia, nulė
musi ir nulemianti naujus 
politinius žingsnius.

1971 m. rugsėjo 3 d. pasi
rašytas Tarybų Sąjungos, 
Didžiosios Britanijos, Jung
tinių Amerikos Valstijų ir 
Prancūzijos keturšalis susi
tarimas dėl Vakarų Berly
no. Jo paskirtis — prisidė
ti prie taikos ir tautų sau- 
bumo Europos žemyne sti
prinimo, ir jis jau atveria 
naujas galimybes dauge
liui tarptautinių problemų 
spręsti.

Kaip matome, valstybės 
su skirtingomis socialinė
mis sistemomis gali rasti ir 
randa bendrą kalbą. Tai 
nepaprastai didelis taikin
gųjų jėgų laimėjimas, ilga
metės kovos, atkaklumo ir 
nuoseklumo vaisius.

Naujiems poslinkiams 
nuoširdžiai pritaria visi tai
kingieji pasaulio žmonės. 
Svarbius TSRS užsienio po
litikos žingsnius tvirtai re
mia kitos socialistinės vals
tybės. Tai, be kita ko, liu
dija ir pastarieji vyriau
sybių vadovų, komunistų 
partijų vadovų susitikimai, 
pokalbiai aktualiau s i o m i s 
tarptautinių santykių temo
mis. L-;

Bendrų interesų vardan, 
bendro taikingo tikslo var
dan socialistinės šalys deda 
daug pastangų, sudaryda
mos vieningą ir galingą sto
vyklą, didžiausią indėlį 
mesdamos į viso pasaulio 
taikingųjų jėgų veiklą ir jos 
rezultatus. O kad Tarybų 
Sąjungai, pirmajai pasau
lyje socialistinei valstybei, 
čia tenka pagrindinis vaid
muo, — ir natūralu, ir dės
ninga. / ;

Vilius Baltrenas

ledynmečio. Iš viso Skuodo 
rajone stebino akmenų gau
sumas pakelėse ir laukuo
se. Toliau sukame prie Mo
sėdžio ligoninės. Vietos gy
dytojo Into entuziazmo dė
ka Mosėdis tapo garsus sa
votiškų akmenų muzieju
mi. Jau iš tolo turistus pa
sitinka įvairiausių formų ir 
spalvų alėja. O kokių jų 
nerasi ligoninės teritorijo
je! Ir visi iš Skuodo apy
linkių. O tarp jų — įvai
riausi augalai, tvenkiniuose 
žydi baltos, mėlynos ir raus
vos lelijos.

Pasukę link Lenkimų, 
Kalvių kaime, aplankome S. 
Daukanto gimtinę klėtelę, 
kur įrengtas memorialinis 
muziejus, kieme pastatytas 
paminklinis akmuo. Vėliau 
Papilėje sustosime prie 
skulptoriaus V. Grybo su
kurto S. Daukanto pamin
klo, kurį savo lėšomis 1930 
m. pastatė mokytojai, o Pa
pilės kapinėse aplankysime 
šio įžymaus mūsų liaudies 
švietėjo kapą.

Bet prieš tai, netoli Yla
kių, garsiausias L I. Navi- 
dansko parkas, kurio grožį 
taip puikiai atkūrė J. Bal
tušis apybraižoje “Kas dai- 
non nesudėta.” Dar nepa
siekus parko, akis prikaus
to kaskados tvenkinių, ku
rie vainiku jį juosia iki pat 
centro. O toliau milžiniškas 
sodas, skroblų, tujų, eglių 
alėjos, įvairiausi medžiai. 
Visa tai savamokslio sodi
ninko I. Navidansko viso

Link Varnių — Kėdainiai, v Z
L. Ivinskio, pirmųjų lietu
viškų kalendorių leidėjo, 
gimtinė. Varniuose XVIII 
a. architektūros paminklas
— medinė bažnyčia, kur 
XIX amžiuje, spaudos drau
dimo metais, M. Valančius 
slaptai ruošė daraktorius. 
Varniuose besimokydamas, 
A. Baranauskas sumanė pa
rašyti “Anykščių šilelį,” čia 
mokėsi ir dainos “Kaipgi 
gražus rūtelių darželis” au
torius A. Vienažindys.

Šiaurėje *— Telšiai, Že
maitijos sostinė, miestas, 
kaip Roma, išsidėstęs ant 
kalvų. Viename žymiausių 
Žemaitijoje Telšių kraštoty
ros muziejuje saugoma dau
giau kaip 14 tūkstančių eks
ponatų. Nuo muziejaus bal
kono puiku pažvelgti į Mas
čio ežerą ir miesto panora
mą. Bet ilsėtis telšiečiai va
žiuoja prie Germanto eže
ro. Netoli Telšių, Plungės 
link, Džiugo kalnas, o už jo
— Džiuginėnai, kur pralei
do jaunystę Žemaitė, kur 
gyvendama rėmė 1863 m. 
sukilėlius. Pietuose — Kal
tinėnai. Čia prie pat ke
lio esančiose kapinėse ilsisi 
garsiųjų Baublių kūrėjas, 
“Mužiko Žemaičių ir Lietu
vos” autorius D. Poška, o 
patys Baubliai — Bijotuose. 
Daug kas čia jau pabuvo
ję, bet šiemet jie po stikli
niu gaubtu, lengvai pasie
kiami žiūrovo akiai. Savo 
laiku, XIX a. pradžioje, tai 
buvo pirmasis etnografinis 
muziejus Lietuvoje, kurį 
apdainavo Ad. Mickevičius.

Malonu važiuoti puikiais 
asfalto keliais, kurių Žemai
tijoje jau nemaža, stebėti 
naujas gyvenvietes, dideles 
statybas, puiku susipažinti 
su respublikos praeities pa
minklais, gamta, besikei
čiančiu landšaftu ir, nepai
sant kelionės nuovargio, ge
rai pailsėti. >

JJ.Gutauskienė.

Washingtonas.—Jugoslavi
jos prezidentas Tito čia at
vykęs tariasi su prez. Nix- 
onu įvairiais svarbiaisiais 
tarptautiniais klausimais.

Jackson, Miss.—Mirė ne
gras Sylvester Magee 130 
metų amžiaus. Tai buvo 
Jungtinėse Valstijose se
niausias žmogus.

2 valandąLapkričio (November)Sekmadienį
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LAISVES’ KONCERTAS I

I

IRENE JANULIS AL DUPSHA AMELIA YOUNG

I

I K

□GWd NEW NATIONAL HALL
Programoje dalyvauja: AIDO CHORAS, iš Ozone Park, vadovybėje MILDRED STENSLER, LAISVĖS 
CHORAS iš Hartfordo, vadovybėje WILMA HOLLIS; solistai AMELIA YOUNG, IRENA JANULIS ir AL 
DUPSHA. Taipgi išstos ir suminėtų chorų solistai.
ĮĖJIMAS $2.00 (auka). 1 Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. Rengėjai

Mieste pasidairius
Nuo sausio 1 d. 34 vaikai 

mirė nuo tėvų žiauraus su 
jais elgesio. Žmoniškumo 
Sant y k i ų administracijos 
direktorė Barbara Blum 
reikalauja valstijos legisla
tures griežtesnių įstatymų 
vaikams apsaugoti.

Kas tai pavogė $120,000 
nuo arklių lenktynių suko- 
lektuotų pinigų.

«
Jose Sierra buvo policijos 

sulaikytas. Jo automobilyje 
rasta narkotiku. Sierra siū
lė dviem policistam $5,000. 
Kaltinamas už narkotikus 
ir bandymą policiją papirk
ti.

•
Veteranų dieną lijo,, tai 

veteranų demonstracijoje 
tebuvo tik 500 žmonių, v _ • •

Policija areštavo 120 žmo
nių, kaip narkotikų agentų.

•
Vaistinių ir Ligoninių 

unijos Martin Luther King 
lokalas savo salėje suruošė 
pagerbimą dainininko Paul 
Robesono. Salė buvo per
pildyta. Malonu buvo klau
sytis Robesono balso.

Streikuojančių telefonų 
darbininkų šeimos piketuo
ja Telefonų ir Telegrafų 
kompanijos namą 195 Boad- 
way. Jau 17 savaitė strei
kas tęsiasi.

1 Knapp komisijoje tyrinė
jant policistų korupciją pa
aiškėjo, kad Harleme ir vei
kiausia kituose rajonuose 
policistai gauna nuo narko
tikų agentų maždaug po $3,- 
000 į mėnesį kyšių.

Rep.

SERGA
Niujorko Moterų Klubo 

narės Marytės Tamelienės 
dukrelė Mary Mardosa per
gyveno sunkią operaciją. 
Smagu pranešti, kad ligonė 
jau eina geryn. Operacija 
buvo padaryta spalio 21 d. 
St. John’s hospital, Queense. 
Mrs. Mary Mardosa gyve
na Flushinge, o pas ją gy
vena jos mamytė M. Tame- 
lienė.

Linkime ligonei greit su
stiprėti ir grįžti į namus 
pas mamytę ir vyrą.

Ieva Mizarienė

Svečiai iš Lietuvos
Praėjusį trečiadienį atsi

lankė į “Laisvės” pastogę 
“Inturisto” Lietuvos Sky
riaus Valdytojas Albinas 
Sutkus su žmona Stase, ly
dimi Vytauto Belecko, Win
ter Garden užeigos savinin
ko.

Smagu buvo pasikalbėti 
su Sutkais, parodyti jiems 
kuklią įstaigą, supažindinti 
su mūsų kolektyvu.

Stasė Sutkienė medikė, 
dėsto mediciną Vilniaus 
Universitete ir eina gydy
tojos pareigas puikioje nau
joje Vilniaus miesto kliniki
nėje ligoninėje.

Sutkai augina du sūnus— 
vienas 16 metų o kitas jau 
studentas 18 metų.

Gaila, kad Sutkai skubo į 
namus —Jie nori būti na
muose spalio šventėmis, o 
būtų buvę labai malonu juos 
matyti mūsų jubiliejiniame 
koncerte lapkričio 7 d. Sut
kai jau vieši Amerikoje 
apie du mėnesius ir mano 
išvykti į namus pabaigoje 
šios savaitės.

Ieva Mizarienė

įvairios Žinios
Jeruzalė. —Izraelio prem

jerė Meir pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos remia 
Egiptą Suezo kanalo atida
rymo klausimu.

Kilren, Texas. — Daugiau 
kaip 100 veteranų, jų žmo
nų ir vaikų areštavo polici
ja prie Ft. Hood kareivių 
stovyklos. Jie sudarė pro
testo piketą prieš karą In
dokinijoje.

Bruselis. — JAV gynybos 
sekretorius Laird bandė 
gązdinti Ryrų Europos gy
nybos ministrų susirinkimą, 
kad Tarybų Sąjunga didi
nanti militarines jėgas, 
ypač strateginius branduo
linius ginklus.

Louisville. —Universiteto 
profesorius Moore skelbia, 
kad cigarečių rūkymas tik
rai su daro sąlygas vystytis 
vėžiui gerklėje ir plaučiuo
se.

Havana, Kuba. — Iš New 
Yorko grobiko atvarytas 
didysis lėktuvas 474 po 
dviejų dienų išleistas į Pu
erto Riką.

Pramogų Kalendorius
Spalio 31 d.

LDS 1 kuopa ruošia įdo
mią popietę “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Apart 
kitko, bus rodomi įvairūs 
paveikslai. Prašome įsitė- 
myti parengimo datą ir da
lyvauti.

Lapkričio 7 d.
Įvyks “Laisvės” Jubilieji

nis Koncertas. New Natio
nal Hali, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 
vai. dieną. Prašome tą die
ną turėti mintyje.

Lapkričio 14 d.
LLD 28 kuopos spaudos 

naudai parengimas įvyks 
viršminėtą dieną, salėje 103 
Green St., Waterbury,Conn. 
Bus vėliau pranešta apie 
programą.

Gruodžio 5 dieną
Filmų rodymą ir pietus 

ruošia LLD 1 k]), ir 185 kp. 
Filmas iš Lietuvos — “Šim
tamečių godos”. Pradžia 1 
valandą. Vieta: Laisvės sale 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park., N. Y. Už viską auka

Ozone Park, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkričio 3, Laisvės 
salėje. Pradžia 6:30. vai. 
vakare. Būtų smagu, kad 
šis susirinkimas būtų skait
lingas. Pirmininkė H. Jes- 
kevičiūtė ir sekretorė Annie 
Yakštis grįžta iš atostogų, 
kurias praleido šiltame Ja
maikos krašte. Jos turės 
mums papasakoti savo 
įspūdžius. y'

Vice pirmininkas

NAMO BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Namo Bendrovės direkto
rių posėdis įvyks antradie
ni, lapkričio 9 d., 3 vai. po 
pietų, Laisvės salėje. Visi 
susirinkime.

W. Keršulis, pirmininkas.

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Bombai sprogus sužeista 13 
žmonių, tarp kurių buvo 6 
policistai. Sprogimas įvyko 
toje miesto dalyje, kur dau
giausia gyvena protestan
tai. Manoma, tai bus kata
likų militantų darbas.

Kuo daugiausia parengimą 
“Laisvės” paramai.
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“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—r-Administracija
Rašykite: “Laisvė”

ž 102-02 Liberty Avė., /
Ozone Park, N. Y. 11417 |




