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KRISLAI
Ir mūsų šūkis 
Pasikeitė rolėmis?
Pagal tą pačią logiką 
Tik jau ne tuo keliu 
Dar vis galo nesimato 
Militarizmas laimėjo

A. Bimba
Amerikos pažangiųjų lietu

vių ausyse labai gražiai 
skamba Lietuvos draugų iš
keltas šūk is pen kerių metų 
planą įvykdyti į ketverius me
tus. Mes tvirtai tikime, kad 
Lietuvos liaudis šį savo pasi- 

, mojimą ištesės.
« Bet kaip su mumis, laisvie- 
čiai? Jubilijinis koncertas 
pavyko kuo puikiausiai. Ju- 
bilijinio vajaus reikalai klos
tosi labai gražiai. Argi ne 
būtų gražu, jeigu mes pasi- 
motume vajų sėkmingai baig
ti nustatytu laiku, būtent, su 
pabaiga gruodžio mėnesio? 
Naujuosius metus galėtumė
me pasitikti su didesniu entu
ziazmu ir ramesne sąžine. .

Man atrodo, kad Chicagos 
klerikalų “Draugas” ir men
ševikų “Naujienos“ bus pasi
keitę rolėmis Tarybų Sąjun
gos atžvilgiu. Kaip žinot, 
anais laikais, kai Pijus Grigai
tis buvo gyvas, “Naujienos“ 
kasmet Tarybų Sąjungą ir 
visą bolševizmą su komuniz
mu palaidodavo net po kele
tą kartų. Kai tais pačiais 
laikais “Draugą“ redagavo 
Leonardas šimutis, “Drau
gas“ visą kapitalistinį pasau- 

gąsdindavo, kad baisioji 
Tarybų Sąjungos galybė ruo
šiasi vieną gražią dieną jį 
sunaikinti. Dabar jau kitaip. 
Dabar jau “D.” džiaugiasi, 
kad “tarybinis milžinas svy
ruoja” ir beveik jau prie 
liepto galo, o “N.“ jau visam 
pasauliui pranašauja galą, 
jeigu su tuo milžinu nebūsią 
susidorota artimiausiu laiku. 
“N.” redaktorius tiesiog 
skundžiasi, kad jis iš to siel
varto nebegalįs naktimis mie
goti.

Man vis tiek labai norisi 
kietai paspausti dešinę Stasiui 
Michelsonui už jo labai svei
ką logiką Kinijos ir Jungtinių 
Tautų klausimu. Jis sako, 
kad d abar j am esą aišk u, 
kad padėtis “iš tikrųjų buvo 
nenormali“. Kur matėte: 
“Didžiausia pasaulyje valsty
bė neturėjo Jungtinėse Tau
tose balso, o niekeno neįga- 

> liotas pabėgėlis Taivano sa
loje dėjosi jos atstovu. Ir jis 
laikėsi toje saloje tik dėl to, 
kad Amerika jį tenai maitino 
ir saugojo”.

Sakau: Ura!
Bet kodėl ta pačia sveika 

logika nesivadovauti Lietuvos 
klausimu ? O kieno gi įgalio
ti yra ir kam gi atstovauja 
smetoniniai parazitai Wash
ingtone ir kitose Sostinėse, 
kurie dedasi mūsų gimtojo 
krašto ambasadoriais ir kon
sulais.

Nuoširdžiai prašome brolį 
Michelsoną apie tai pagalvoti.

šiaurinės Airijos katalikės 
moterys paėmė jauną mergi
ną, ištepė smala, išvoliojo 
plunksnose ir pririšusios prie 
stulpo paliko visiems baisėtis 
ir matyti. O kuo ji joms nu
sikalto? Tik tuo, kad ji “flir- 
tavusi” su anglais kareiviais.

Ne tokiomis priemonėmis 
šiaurinė Airija bus išlaisvin
ta. Tokie kovos ' būdai tik

Nixonas didina S. Vietnamo
bombardavimą; kovotojų

“mirties maršas
Washingtonas. — Nixono 

įsakymu Šiaurės Vietnamo 
bombardavimas smarkiai 
padidintas. Dabar bombar
davimas pasiekė tokį tem
pą, koks buvo 1967 metais. 
Is Pietų Vietnamo grįžęs 
gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, kad bombardavi
mas bus tęsiamas taip ilgai, 
“kiek bus reikalinga.

Jau bus numesta bombų 
Indokinijoje tiek, kiek per 
visą antrąjį pasaulinį karą 
buvo numesta. Bombarda
vimas dabar Jung. Valsti
joms kainuoja pusantro bi
lijono dolerių į metus, o 
1972 metais gali kainuoti 
net keturis bilijonus.

7)

Taikos kovotojai, piketuo
dami Baltuosius rūmus, 
skelbia, kad bombardavi
mas kasdien užmuša maž
daug po 300 Indokinijos 
žmonių. Piketininkai suda
rė “mirties maršą”. 300 de
monstrantų sugula gatvėje 
parodymui, kiek žmonių už
mušama Indokinijoje kas
dien. Taikos kovotojai tę
sia piketus kasdien.

Manila, Filipinai. — Rin
kimų rezultatai rodo, kad 
prezidento Marcos naciona
listų partija pralaimi, libe
ralų partija laimi. Rinki
mų metu užmušta 213 žmo
nių, sužeista 242.

Kai kurie unijų vadai siūlo 
skelbti generalinį streiką

Miami Beach, Fla. — Ke-®
lėtas unijų vadų jau pasisa
kė už šaukimą generalinio 
streiko prieš algų kontrolę, 
kuri darbo žmones baisiai 
skriaudžia.

Amalgamated Meat Cut
ters unijos taryba, atstovau

janti 500,000 narių, siūlo 
generalinio streiko reikalu 
rezoliuciją AFL-CIO kon
vencijai, kuri čia prasidės 
lapkričio 18 d. Panašių re
zoliucijų bus ir daugiau.

Kai kurie unijų vadai pa
taria AFL-CIO prezidentui 
Meany pasitraukti iš algų 
kontrolės tarybos ir griež
tai išstoti prieš ekonominę 
Nixono programą.

Brest. — Prancūzijos pre
kybinis laivas Maori su 39 
žmonomis audroje nusken
do Atlante.

Paryžius.— Dviem trau
kiniam susidūrus 30 kelei
vių sužeista.

Generalinis streikas 
prieš amerikiečius

Naha, Okinava.— 46 uni
jos, atstovaujančios 55,000 
darbininkų, paskelbė vienos 
dienos protesto streiką prieš 
amerikiečių militarinių jė
gų laikymą Okinavos salo
se. Policija puolė demons
trantus, 89 sužeidė, vienas 
policistas užmuštas.

Unijos reikalauja ameri
kiečius nieko nelaukiant 
kraustytis iš Okinavos. Jie 
nesutinka su Amerikos-Ja
ponijos sutartimi, kurioje 
leidžiama amerikiečiams pa
silaikyti salose militarinės 
bazes, kai sekamais metais 
Okinava bus grąžinta Japo
nijai.

Taikos kovotojai piketavo 
prezidentą Nixoną

Chicago. — Prez. Nixonas, 
republikonų bankete kalbė
damas, pareiškė, kad jis 
matąs artėjančią taiką Viet
name, taipgi artėjančią erą, 
kurioje nebebus daugiau 
karų, nebus infliacijos, vieš
pataus laisvė ir tiesa, ko
kios iki šiol pasaulyje nėra 
buvę.

New Yorke republikonų 
bankete taipgi jis pranaša
vo artėjančią taiką visame 
pasaulyje. Užsimokėję po 
$500 banketų dalyviai svei
kino savo vadą, kurtis jau

pasiruošęs 1972 metais vėl 
būti prezidentiniu kandida
tu.

Tai buvo malonūs žodžiai 
už taiką, bet jo darbai — 
už kara. v

Prie abiejų banketų vieš
bučių tūkstančiai taikos ko
votojų piketuodami reikala
vo dabar baigti karą Indo
kinijoje, dabar pasitraukti 
iš Vietnamo. Taipgi jie 
smerkė neteisingą kainų-al- 
gų įšaldymą, kuris naudin
gas tik turčių klasei.

Tarybų Lietuvoje

Dar b o Partijos dešinieji 
vadovai išgelbėjo Anglijos 

konservatorių valdžią

kenkia visam prakilniam rei
kalui. * Į

Nejaugi Airijos patriotai to 
negali matyti? O gal tai bu
vo darbas ne jų, o provokato
rių...

Nė kalbos negali būti apie 
Vietnamo skerdynės užsibai- 
mą dar ir šiemet. Net jeigu 
Nixono visi pažadai būtų iš
tesėti, šis karas turės tęstis 
dar mažiausia iki 1972 metų 
pabaigos.

Tuo tarpu matome, kad 
tapo atnau j i n t a s lėktuvais 
puolimas ant š. Vietnamo. Nu
stota net ir kalbėti apie kokį 
nors susitarimą Paryžiaus de
rybose šiam karui užbaigti 
trumpoje ateityje.

Kai aną dieną Senatas bal
sų dauguma atmetė prez. Ni
xono reikalavimą kelių bili
jonų dolerių teikimui užsie
niui pagalbos, daugelis taikos 
mylėtojų senatorius karštai 
sveikinome. Bet štai jie ėmė 
ir apsivertė aukštyn kojomis. 
Jie nubalsavo leisti vyriau
sybei net už $1,500,000,000 
suteikti tik per vienerius me
tus užsienio kapitalistinėms 
valstybėms militarinės para
mos.

Los Angeles, Calif. — Di
dysis lėktuvas 474 su 151 
keleiviu buvo priverstas 
grįžti į aerodromą, kai mo
torai pagavo ir įtraukė dvi 
paukštes.

Yablonskių užmušėjų 
teismas prasidėjo

Washington, Pa. — Mai- 
nierių vado Yablonskio, jo 
žmonos ir dukters užmušė
jų teismas čia prasidėjo.

Cloude E. Vealey teisme 
prisipažino, kad jis, Gilly ir 
Martin užmušė Yablons- 
kius 1969 metų gruodžio 31 
dieną.

Washingtonas. — Diplo
matiniuose rateliuose patir
ta, kad Kinijos gynybos mi
nistras Lin Piao, pirmiau 
skirtas užimti Mao vietą, 
esąs išmestas, kaip suokal
bininkas nuversti valdžią. 
Veikiausia jis jau likviduo
tas.

Panevėžyje — 80 tūks
tančių gyventojų

Per pastarąjį dešimtmetį 
nepaprastai išaugo penkta
sis pagal dydį Tarybų Lie
tuvos miestas — Panevėžys. 
Pradėjo veikti didžiulės 
“Ekrano”, tiksliosios me
chanikos gamyklos, stiklo 
fabrikas ir kitos įmonės. 
Naujuose Tulpių, Aukštai
čių, Žemaičių rajonuose ap
sigyveno tūkstančiai pane
vėžiečių šeimų.

Dabar miestas turi 80 
tūkstančių žmonių, kai tuo 
tarpu ikikariniame Pane
vėžyje jų buvo 24 tūkstan
čiai.

Neseniai darbininkus Ele
ną ir Antaną Daniūnus pa
sveikino miesto vadovai. Jų 
šeimoje gimė duktė, kuri 
ir tapo 80-tūkstantąją Pa
nevėžio gyventoja.

Kūrybingų metų jubiliejus
Spalio 13 d. meno istori

kei, etnografei ir dailinin
kei Halinai Kairiukštytei- 
Jacinienei sukako 75-ri me
tai. ■

H. Kairiūkšty te-Jacinienė 
gimė Seinuose, žinomo pe
dagogo Juozo Kairiūkščio 
šeimoje. Meno istoriją stu
dijavo Vokietijos ir Šveica
rijos universitetuose, kur 
įgijo ir filologijos daktares 
laipsnį, apgindama diserta
ciją apie Pažaislio architek
tūros ansamblį. Jubiliatė 
daug laiko ir energijos ati
davė lietuvių ir kitų tautų 
liaudies meno ir etnografi
jos studijoms, rūpinosi me
no paminklų apsauga, dės-

tė Vilniaus universitete ir 
Dailės institute, paruošė 
knygą “Pažaislis”, kartu su 
kitais autoriais leidinį “Lie
tuvių liaudies menas”.

Dabar dailininkė triūsia 
prie didžiojo darbo — lie
tuvių liaudies drabužių is
torijos.

•

Rudens puokštės
Vilniaus Vingio parko 

estradoje buvo surengta 
gėlių paroda. Tūkstančiai 
Lietuvos sostines gyvento
jų ir svečių, atvykusių iš 
kitų miestų ir rajonų, ne
galėjo atsigėrėti gėlininkų 
darbo vaisiais. Šalia pap
rastų miestus puošiančių 
gėlių puikavosi įvairiaspal
vės rožės, gvazdikai, kali- 
jos, gladijos, chrizontemos 
ir daugelis, daugelis kito
kių, auginamų darželiuose 
ir šiltnamiuose.

Vienoje parodos salių bu
vo eksponuojamos puokš
tės, skirtos įvairioms pro
goms, įvairiems asmenims. 
Lankytojai gėrėjosi gėlių 
kompozici j o m i s “Mylimai 
mamytei”, “Te visad švie
čia saulė”, “Jauniesiems”, 
“Mano broleliui”, “Gulbės 
giesmė” ir kitomis. Buvo ir 
tokių, kaip “Senberniui”, 
“Žentas — mylimai uošvei”, 
“Nusiposėdžiavusiems”, ku
rios negalėjo nesukelti žiū
rovams šypsenų.

Geriausiu Lietuvos gėli
ninku pripažintas panevė
žietis apželdinimo tresto 
vyriausiasis meistras A. 
Šatas.

V. P.

Londonas.—Anglijos Dar
bo Partijos dešinieji parla
mento nariai, paremdami 
konservatorių valdžios siū
lymą prisidėti prie Vakarų 
Europos bendrosios rinkos, 
išgelbėjo premjero Heath 
valdžią.

Bendrosios rinkos klausi
mas Anglijai labai svarbus. 
Bendrąją rinką užgyrus ir 
prie jos prisidėjus Anglijo
je prekių kainos gali pakil
ti ir darbo žmonėms gyve
nimas gali pasunkėti. Bend
roji rinka naudinga dau
giausia turčiams.

Darbo Partijos konferen
cijoje dauguma atstovų pa

sisakė prieš bendrąją rin
ką, bet parlamente dešinie
ji darbiečiai balsavo už rin
ką. Jeigu valdžia nebūtų 
gavusi daugumos parla
mente, būtų priversta re
zignuoti ir naujus rinkimus 
paskelbti.

Užmušė 14 kaliniu
Manila, Filipinai. — Sar

gai užmušė 14 kalinių, ban
džiusių pabėgti iš kalėjimo.

Kitame kalėjime buvo su
kilę kaliniai ir 22 bandė pa
bėgti. Sukilimas buvo nu
malšintas.

Kubos premjeras Kastro 
iškilmingai sutiktas

Santiago. — Čilės prezi-® 
dento Allendės pakviestas, Į 
Kubos premjeras Kastro, 
čia atvyko. Šimtai tūkstan
čių čiliečių jį pasitiko ir en
tuziastingai sveikino, kaip 
svarbiausią kitos valstybės 
vadą. 21 šūviu jį saliutavo.

Minios šaukė, kad po Ku
bos dabar Čilė išsilaisvino 
iš imperializmo, kad Kastro 
yra Lotynų Amerikos dar
bo žmonių mylimas drau
gas. •

Sheboygan, Wis.—19 me
tų jaunuolis Douglas Dean 
rastas teisme kaltu už nu
žudymą savo motinos ir 
keturių kaimyno žmonių. 
Jis buvo narkotistas.

100,000 darbininkų 
ruošiasi streikuoti
Los Angeles, Calif. — 

Erdvių operacijų firmų dar
bininkai ruošiasi streikuoti. 
Jie nubalsavo skelbti strei
ką, jeigu nebus jų reikala
vimai patenkinti.

Streikas gali apimti 100,- 
000 dorbininkų Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje. 
Jiems vadovauja dvi galin
gos unijos — Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų uni
ja ir Internacionalinė Ma
šinistų Sąjunga.

New Yorkas. — Visa Ki
nijos Liaudies Respublikos 
delegacija atvyko į Jungti
nių Tautų asamblėją ir pir
madienį užėmė jai skirtas 
vietas.

Vėliausios 
Žinios

United Nations, N. Y. — 
Sužinota, kad Amerikos vy- 
rilasybė turi pasigaminus 
planą slaptų ryšių palaiky
mu su Kinijos delegacija 
Jungtinėse Tautose. Mano
ma/ kad taip bus lengviau 
išlyg i n t i “nesusipratimus” 
tarp Washingtono ir Peki
no.

Saigonas. — Pietų Viet
namo dikt a t o r i u s Thieu, 
kalbėdamas kaip antram 
ketverių metų terminui iš
rinktas prezidentas, pareiš
kė, kad Vietnamo žmonėms 
teksią “susiveržti diržus” ir 
prisipratinti prie trūkumų, 
kad galėtų įveikti infliaciją 
ir išgelbėti šalies ekonomi
ką iš krizės.

TSRS žydų nepersekioja, 
sako JAV pareigūnas

Washingtonas. — Vals
tybės departamentas rapor
tavo Kongreso užsienio rei
kalų subkomitetui, kad Ta
rybų Sąjungoje žydų nie
kas nepersekioja. Jie yra 
lygiai traktuojami, ir turi 
tas pačias teises, kaip ir 
kiti TSRS gyventojai.

Kaip žydai, taip ir kiti 
religiniai žmones, sako de
partamento pareigūnas Da
vies, neturį pilnos religi-

jos laisvės, taipgi visų 
kelionės į užsienį esti limi
tuotos. Bet dabar nemažai 
žydų išleidžia į Izraelį.

Tokijas.—Tūkstančiai ja
ponų demonstravo prie 
Amerikos ambasados. Jie 
rėi k a 1 a u v o amerikiečius 
trauktis iš Okinavos.

B ruselis, Belgija.-—Auto
mobilių firmos grindims 
įlūžus žuvo 6 darbininkai.

Roma. — Anglijos lėktu
vui sudužus žuvo 53 kelei
viai.

Tūkstančiai pasitiko 
Angelos sesutę

Maskva. — Kai čia atvy
ko Angela Davis sesutė 
Jordan, tūkstančiai mask
viečių ją pasitiko sveikinti 
ir kartu reikalauti Angelos 
išlaisvinimo.

Jordan pareiškė, kad ji 
niekur tokio entuziastiško 
susitikimo n e m ate , kai]) 
Maskvoje. Visur minios pa
sako už paramą Angela Da
vis išlaisvinimo judėjimui.

New Yorkas. — Sekma
dienį katalikų bažnyčios pa
rapinių mokyklų mokytojai 
nutarė streikuoti už algų 
pakėlimą ir pagerinimą są
lygų. Jie organizuoti į Ka
talikų Mokytojų Federaci
ją. New Yorko archidioce- 
zijoje yra net 329 mokyklos.

Saigonas. — Amerikos mi
litarinės jėgos padažnino iš 
oro puolimus Laose, Kam- 
bodijoje ir Š. Vietname. 
Naudojami didieji lėktuvai 
B-52.

Maskva. — Į Tarybų Są
jungą atvyko Čilės Respub
likos Komunistų Partijos 
delegacija. Ji jau turėjo 
pasitarimus su Tarybų Są
jungos Komuunistų Parti
jos vadovybe.



2 puslapis LAISVE Antradienis, Lapkričio (November) 16t 1971

Lit T C V V LITHUANIANA 1 9 V Jfa SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 

PUBLISHING SOCIETY, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.

Established April 5, 1911 — ANTHONY BIMBA, Editor

Kas ką rašo ir sako IŠ LAIŠKU

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year  $9.00 
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year --------$10.00
Queens Co., per six months $5.50

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

Pralaužta siena...
KUBOS premjero Fidel Castro lankymasis Čilėje 

sukėlė nemažai diskusijų Amerikos spaudoje. Teisinga 
nuomonė tų, kurie šį lankymąsi laiko dar vienu didžiu
liu Jungtinių Valstijų valdžios politikai pralaimėjimu. 
Šios beprotiškos imperialistinės politikos tikslas yra 
Kubą ekonominiai ir politiniai izoliuoti nuo visų kitų 
Amerikos valstybių ir laikyti toje izoliacijoje, kol Kuba 
nebus ant kelių paklupdyta. Bet štai Čilės preziden
tas Allendė nusispiauna ant tos politikos ir pakviečia 
Kubos vadą pas save j svečius! Maža šalis išdrįso pa
sipriešinti milžinui! Kur jūs matėte...

Šis Čilės Respublikos žygis laikomas pralaužimu 
sienos, kuria šios šalies imperialistai laikė Kubą už
tverę per paskutinius vienuolika metų. Manoma, kad 
dabar Čilės pėdomis paseks kai kurios kitos Lotynų 
Amerikos šalys. Natūralu, kad tokios perspektyvos 
labai gadina mūsų prezidentui jau ir taip smarkiai su
krėstus nervus. Vienas pralaimėjimas po kito! Va
kar Jungtinėse Tautose Kinijos klausimu, šiandien 
Lotynų Amerikoje Kubos klausimu.

Nereikia nė kalbėti, jog Kubai didžiojo kaimyno 
ekonominis ir politinis boikotas labai brangiai kaina
vo, ir dar veikiausia negreitai jo bus visiškai nusikra
tyta. w Daugelio Lotynų Amerikos šalių valdžios yra 
militarinės, reakcinės. Joms Kubos ir Čilės įtakos ir 
prestižo augimas taip jau baisiai nepatinka, kaip ir mū
sų šalies prezidento Nixono vadovaujamai vyriausybei. 
Bet su Castro vizitu padaryta gera pradžia.

Kubą ekonominiai ir politiniai įzoliuoti nesiderina 
su geriausiais šios šalies interesais.

Jie pralaimėjo, nes šviesa 
laimėjo

KONGRESE buvo sumanymas sunaikinti Aukš
čiausiojo Teismo patvarkymą, kad mūsų viešosiose mo
kyklose jokioms maldoms nėra ir neturi būti vietos. 
Sumanymą jau apsvarstė Kongreso Atstovų Butas. 
Reakcinis elementas dėjo didžiausias pastangas laimė
ti. Deja, jam nepavyko. Už sumanymą reikėjo dviejų 
trečdalių balsų, bet tegavo 240 balsų prieš 160. Va
dinasi, Aukščiausiojo Teismo patvarkymas pasilieka 
pilniausioje galioje.

Bet, žinoma, tai nereiškia, jog reakcininkai jau 
liausis kėsinęsis ant šio patvarkymo. Jie suras naujus 
būdus su juo susidoroti. Todėl tiems amerikiečiams, 
kurie priešingi maldų įvedimui į mokyklas, tenka ir 
toliau budėti.

Maldų šalininkai ieško už save kvailesnių, kai jie 
sako, kad jie nukals tokią maldą, kuri bus priimtina 
visiems tikėjimams, nes ji nieko nepaneigs ir neužgaus. 
Ot, girdi bus tik meldžiamasi prie dievo, na, o dievas 
visiems yra lygiai priimtinas. Bet tai absurdas. Kiek 
tikėjimų, tiek yra ir dievų. Net ir tarpe krikščionių 
nėra vienos sąvokos apie dievą. 0 ką jau bekalbėti 
apie milijonus ir milijonus netikinčiųjų. Kodėl jų vai
kai mūsų mokyklose turėtų būti nuodijami pasakomis 
apie dievus ir velnius, apie dangus ir pragarus? Ir 
juo plačiau sparnus išplečia mokslas ir šviesa, tuo dau
giau atsiranda laisvai protaujančių žmonių.

Viešosios mokyklos, už kurias amerikiečių buvo 
taip ilgai ir sunkiai kovota, turi pasilikti laisvos nuo 
visokių religinių burtų ir prietarų.

FAŠISTAI KAIP 
TAUTOS PRIEŠAI

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” (lapkr. 5 d.) griežčiau
siai pasmerkia fašistus, ku
rie užpuldinėjo Tarybų Są
jungos premjerą Kosyginą, 
kai jisai lankėsi Kanadoje. 
Vedamajame “Rakštis Ka
nados kūne” laikraštis sa
ko:

Vienas reporteris, važi
nėjęs su premjeru Trudeau 
po Tarybų Sąjungą, pažy
mėjo, kad premjerą Trud
eau ir jo kompaniją saugojo 
koks tuzinas saugumiečių. 
Niekur nebuvę pastebėta 
nedraugiškų išstojimų. Prie
šingai, visur kanadiečiai 
buvę labai mandagiai pri
imti. Miestuose gatvės, ku
riomis važinėjo, buvusios 
papuoštos Kanados vėliavo
mis.

O kas dėjosi Kanadoje? 
Grupė fašistuojančių bur- 
kistų net asacinaciją svars
čius. Policija apie tai suži
nojus dar prieš 10 dienų. 
Grupės pabėgėlių lindo prie 
svečių ir bliovė minėti ne
tinkamais žodžiais. Pasipik
tino net didlapiai, dėję pas
tangas išpūsti “protestus”.

Tarybiniai svečiai buvo 
Kanados vyriausybės sve
čiai. Protestuotojai padarė 
vyriausybei daug nemalo
numo ir išlaidų. O kas liečia 
premjerą Kosyginą, jis nė
ra koks žaliukas. Jis žino 
gerai, kas tą trikšmą kelia. 
Užklaustas, ką jis mano, 
Kosygginas tiktai apgailes
tavo, kad tas elementas vie
tos autoritetams daug sun
kumų sudarė.

žmonės sutiks, jog už viską 
aukščiau turime laikyti hu
manizmo idealą. O visi lie
tuviai labiausiai turėtų 
trokšti, kad lietuvių tauta 
būtų gerbiama už savo hu
maniškumą.

Jokiu būdu negalima leis
ti žūti humanizmo idealui. 
Būtų nelaimė, jei pasaulis 
šitaip turėtų apie Lietuvą 
kalbėti.

Vydūnas”
Bet, žinoma, Vydūno pa

stangos suminkštinti Sme
tonos širdį buvo veltui. Vel
tui jis ieškojo komunistų 
vadų krauju suteptomis 
rankomis Smetonoje nors 
krislelio žmoniškumo.

Ir rasistas, ir reakcininkas
SENATO juridiniame komitete tebeeina apklausi

nėjimas dviejų prezidento Nixono į Aukščiausiąjį Teis
mą nominuotų kandidatų. Ypatingai smarkus sukili
mas vystosi prieš kandidatą Mr. Rehnquist. Pasirodo, 
kad šis žmogus yra ne tik užkietėjęs reakcininkas, 
bet ir kraštutinis rasistas. Kai juodųjų žmonių vadas 
Rev. King buvo gyvas, Mr. Rehnquist jį vadino “pavo
jingiausiu kriminalistu Amerikoje”. Dar pernai jis 
priešinosi pasiekimui mokyklose pilnos disegregacijos 
panaudoti valdžios lėšomis autobusus vaikučių prista
tymui į mokyklas.

Prieš Mr. Rehnquisto kandidatūrą jau sukilo visos 
juodųjų žmonių ir šiaip pažangių žmonių organizaci
jos. Griežtai jo kandidatūrą pasmerkė tokios didžiulės 
organizacijos kaip Southern Christian Conference ir 
Association for the Advancement of Colored People. 
Jos sako, kad Rehnquisto nominacija į Aukščiausiąjį 
Teismą yra įžeidimas ir užgavimas visiems Amerikos 
juodiesiems žmonėms.

Bet atrodo, kad prezidentas Nixonas yra griežtai 
užsispyręs laimėti Senato užgyrimą jo kandidatui. Jis 

♦ panaudoja visą savo galią paveikti senatorius, kad jie 
už jį balsuotų.

VELTUI BUVO JO 
PASTANGOS SUMINKŠ
TINTI SMETONOS ŠIRDĮ 

“Literatūra ir Menas” 
(lapkr. 6 d.) paskelbė labai 
įdomius dokumentus apie 
Vydūną ir Lietuvoje įvy
kius 1929 metais. Kaip ži
nia, tais metais Kauno ka
liniai paskelbė bado streiką. 
Streike dalyvavo apie 150 
kalinių. Filosofas Vydūnas 
gyveno Tilžėje. Tilžiečiai 
suruošė milžininšką demon
straciją už Kauno kalinius. 
Demonstrantai sustojo prie 
Vydūno namo. Vydūnas su
sipažino su demonstrantų 
reikalavimais ir pasiuntė 
Smetonai telegramą:

“Ehselencija, būkite nuo
lankus išklausyti, kad net 
ir aš tautos garbūs vardan 
prašau Jūsų atkreipti dė
mesį į Kauno kalėjimo ka
linių padėtį”.

Paskui, tos pačios dienos 
vakare, filosofas dar pa
siuntė Smetonai ir tokį 
laišką:

“Didžiai gerbiamas Pre
zidente !

Kaip Tamstai paaiškėjo 
iš mano telegramos, mane 
pasiekė įvairūs gandai apie 
politinių kalinių p a, d ė t į 
Kilime.

Aš aišku, nežinau, kiek 
tai galėtų būti perdėta. Bet 
tai, kad kaliniai jau kelios 
dienos atsisako priimti mai
stą, reiškia labai daug. Ir 
iš to, ko reikalauja kaliniai, 
matyt, ko jiems iš tikrųjų 
trūksta.

Jei nepaisysime politinių 
idealų, tai aš tikiu, kad ir

BREŽNEVO VIZITO 
Į PRANCŪZIJĄ 
ĮVERTINIMAS

Visi įvykių stebėtojai su
tinka, kad Tarybų Sąjun- 
ggos Komunistų Partijos 
sekretoriaus apsilankymas 
Prancūzijoje atidarė naują 
lapą santykiuose tarp šių 
dviejų kraštų. Bet kaip pa
ti Tarybų Sąjungos vadovy
bė šį vizitą vertina? Atsa
kymą randame “Tiesoje” 
(lapkr. 6 d.). Ten sakoma:

“TSRS CK Politinis biu
ras, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prez i d i u m a s , 
TSRS Ministrų Taryba 
su pasitenkinimu pažymi, 
kad draugo L. Brežnevo 
vizito Prancūzijoje metu 
Prancūzi jos prezidentas, 
vyriausybė ir liaudis pa
reiškė draugystės ir pa
lankumo jausmus TSR Są
jungai ir tarybinei liau
džiai.

Draugo L. Brežnevo vizi
tas, kurį aukštai įvertino 
komunistinis judėjimas, tai
kingosios valstybės ir visa 
demokratinė pasaulio vi
suomenė, buvo svarbus in
dėlis į tarptautinio įtempi
mo mažinimą, padėjo toliau 
praktiškai išvystyti valsty
bių, turinčių skirtingą vi
suomeninę santvarką, tai
kaus sambūvio ir savitar- 
piškai naudingo bendradar
biavimo principą.”

KeistuolTežeras
Australijoje, apie 40 kilo

metrų nuo Kanbaros mies
to, yra didžiulis, 30 kilo
metrų ilgio ir 27 kilome
trų pločio Jurgio ežeras. 
Tai keisč i a u s i a s ežeras 
pasaulyje. Šiuo metu eže
re vanduo kyla ir net 
darosi grėsmingas. O štai 
nuo 1920 iki 1950 metų bu
vo visai išsekęs. Kur dabar 
ežeras, ten buvo ganyklos. 
Nuo 1820 metų, kuomet 
ežeras pasirodė, ligi šian
dien jis buvo jau keturis 
kartus išsekęs. Šis ežeras 
geologams tikra mįslė. Vie
ni tikina, kad po jo dugnu 
tikina, kad po jo dugnu te
kanti upė, ir ežeras atsi
randa tada, kai žemės dre
bėjimas užgriūna upės va
gą, o kada vanduo prasimu- 
šia, ežeras išsenka. Kiti 
mokslininkai turi kitokių 
prielaidų, tačiau dabar eže
ras darosi vis grėsminges- 
nis.

Mielas Drauge!
Ruošiausi parašyt Jums 

laišką iš namų ir pasi- 
džiagti gražiu pasisekimu, 
kurio susilaukė mūsų liau
dies dainų ir šokių ansamb
lis “Lietuva” savo gastrolė
se Prancūzijoje, ir kitomis 
naujienomis. O štai gana 
netikėtai vėl rašau iš užsie
nio. Šį kartą esu Lenkijoje, 
kur vadovauju Tarybinio 
Taikos gynimo komiteto de
legacijai, atvykusiai su 
draugišku vizitu pas lenkų 
kolegas.

Mūsų delegacijos sąstate 
yra profesorius Nikalojus 
Molčanovas, baltarusių ra
šytojas Pilypas Pestrakas, 
pedagogė Idėja Golovkina 
ir delegacijos sekretoraius 
Jurijus Smirnovas. Mes iš 
Maskvos išskridome lapkri
čio 3 d., tą pačią dieną tu
rėjome to komiteto su Len
kijos Taikos gynimo komi
teto vadovybe, kur dalyva
vo to komiteto vice pirmi
ninkai rašytojas Jeroslavas 
Ivaškevič, poetas Juzefas 
Ozga-Michalskis ir eilė žy
mių Lenkijos visuomenės 
darbuotojų iš mokslo ir 
meno sričių. Tarėmės apie 
mūsų abiejų komitetų vei
klos labui dar didesnį su
aktyvinimą bei einamus už
davinius ir žygius taikos 
idėjos populiarizavimuil.

Tos pačios dienos vakare 
jau buvome Krokuvoje, kur 
nuvažiavome maš i n o mis. 
Dabar rašau iš Krokuvos, 
to senojo istorinio Lenkijos 
miesto ir žymaus kultūros 
centro, dabar tapusio ir žy
miu pramonės centru.

Vakar iš ryto nuvažiavo
me į Osvencimą, kur buvau 
pirmą kartą, nors dažnai 
tenka apie tą didžiausių hit
lerinių žudynių vietą kalbė
ti ir rašyti. Dabar savo 
akimis pamačiau tą buvusią 
konce n t r a c i j o s stovy k ■ ą, 
hitleriniai budeliai buvo pa
vertę baisiu mirties fabri
ku, mirties kombainu. Juk 
Osvencime 1940-1945 met ą 
laikotarpype čia buvo nužu
dyta 4 milijonai žmonių iš 
28 tautybių ! Dabar tai įspū
dingas muziejus, į kurį su
plaukia daugybė žmonių, 
norinčių įsitikinti hitlerinių 
nusikaltimų baisumu ir gi
liu moraliniu puolimu, prie 
kurio privedė reakcinė šovi
nistinė fašistų politika.

N ors nu v a ž i a v o m e į 
Osvencimą paprastą ir lie
tingą, niūrią lapkričio die
ną, ten sutikome didelius 
būrius žmonių, ypač jauni
mo, su dideliu susidomėji
mu apžiūrinčių buvusios 
mirties stovyklos barakų il
gą eilę ir šiurpius ekspona
tus, klausančių pasakojimų 
apie baisias kankynes, ku
rias teko pergyventi čia ka
liniams, apie civilizuotų 
hitlerinių žmogėdrų išgalvo
tą mirties konvejerį, kurio 
veikimo rezultate žuvo ir 
pelenais pavirto milijonai

žmonių. Apžiūrėjimas už
baigiamas peržiūra filmo, 
kurį tarybiniai kinemato
grafininkai nutraukė tuoj 
po Osvencimo išvadavimo. 
Žmonės, budėkite taikos 
taikos sargyboje, kad to
kios baisenybės pasaulyje 
nebepasikartotų — apie tai 
šaukia įrašai Osvencimo 
[muziejuje, apie tai pagal
voja kiekvienas ten apsi
lankęs.

Pasirodo, kad be pačios 
pagrindinės stovyklos Os
vencime buvo dar įrengta 
keletas kitų mirties kombi
natų netoliese. Aplankėme 
vieną jų Bžezinkoje (vikiš- 
kai Birkenu). Čia buvo nu- 
toesta geležinkelio linija, 
kuria ac. /.žinodavo trauki
niai su pasmerktųjų trans
portais, neva gabenamais į 
darbus, o iš tikro jie buvo 
nuvedami į pirties priedan
ga veikusią nuodingųjų du
jų kamerą, gi iš ten jau la
vonais patekdavo į krosnis. 
Dabar Bžezinkoje stovi pa-

minklas su įrašais daugeliu 
kalbų, bylojąs apie milijonų 
kančias ir mirtį. Mes pa- 
odėjome gėles prie šio pa
minklo, o taip pat prie mir
ties sienos, kur buvo ma
siniai šaudomi žmonės už 
neva padarytus prasižengi
mus, o taip pat prie memo
rialo, įrengto tarybiniams 
kankiiams atminti.

Šiandien lakomės žinomo
je metalurgijos įmonėje 
Nova Hutą, pavadintoje 
Lenino vardu, kurią Lenkija 
pastatė su Tarybų Sąjun
gos pagalba. Rytoj grįšime 
į Varšuvą, kur atšvęsime 
Spalio Socialistinės Revo
liucijos 54-ųjų metinių 
šventę, o lapkričio 10 d. grį
šime namon.

Tad ligi sekančio laiško, 
kurį manau išsiųsti iš Var
šuvos.

Su labomis dienomis ir 
geriausiais linkėjimais Ju- 
dviems su miela Ilze ir vi
siems “Laisvės” darbuoto
jams bei skaitytojams.

Justas Paleckis
Krokuva, Lenkija
1971.X.15
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Nauji Lietuvos pramonės laimėjimai

Spartūs augimo tempai
Vykdydarni pirmųjų de- 

ventojo penkmečio metų 
padidintus soociali s t i n i u s 
įsipareigajimus ir lenkty
niaudami Didžiojo Spalio 
54-ųjų metinių garbei, Ta
rybų Lietuvos pramonės 
įmonių kolektyvai pirma 
laiko įvykdė daugumos rū
šių dirbinių gamybos ir pre
kinės proodukcijos reoliza- 
vimo trečiojo ketvirčio ir 
devynių mėnesių planus. 
Apie tai pranešė Centrinė 
Statistikos valdyba prie 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos.

Prekinės produkcijos rea
lizavimo trečiojo ketvirčio 
ir devynių mėnesių planas 
įvykdytas 102 procentais. 
Palyginti su tuo pačiu pra
ėjusių metų laiko tarpiu 
bendrosios produkcijos ga
myba padidėjo 9 procen
tais.

Dar sparčiau vystėsi ša
kos, nuo kurių pirmiausia 
priklauso technikos pažan
ga ir darbo žmonių porei
kiu tenkinimas. Antai ma- A*
šinų gamybos ir metalo ap
dirbimo įmonės pagamino 
produkcijos 15 procentų 
daugiau, negu pernai per 
tris ketvirčius. 13 procentų 
padidėjo statybinių medžia
gų gamyba, 10 procentų — 
kultūrinių ir buitinių bei 
namų apyvokos reikmenų 
gamyba.

Žymiai daugiau, negu bu
vo numatyta plane, paga
minta žemės ūkiui reikalin
gos produkcijos — agrega
tų vitamininiams žolės mil
tams gaminti, trąšų barsty
tuvų su priekabomis ir ki
tų mašinų.

Virš devynių mėnesių pla
no liaudies ūkis gavo daug

cemento, medžio plaušo 
plokščių, degalų siurblių, 
elektrinio suvirinimo įren
gimų, langų stiklo, drenavi- 
mo vamzdžių, plytų. Viršy
tas daugelio liaudies varto
jamų prekių gamybos pla
nas, jų tarpe baldų, magne
tofonų, siuvinių, kojinių ir 
puskojinių, viršutinio triko
tažo, audinių, kilimų, taip 
pat maisto prekių — mėsos, 
dešrų, konservų, smulkaus 
cukraus.

Pradėtos gaminti naujos 
mašinuos, aparatai ir prie
taisai, taip pat nauji che
mijos, medžio apdirbimo* 
lengvosios ir maisto pramo
nės gaminiai. Tarybų Lie
tuvos racionalizatoriai ir iš
radėjai pateikė naujų pa
siūlymų, kaip toliau tobu
linti pramonės gamybą, tau
pyti medžiagas, lengvinti 
darbą. Panaudojus šiuos 
pasiūlymus, kasmet bus su
taupoma daugiau kaip 25 
milijonai rublių.

Darbo našumas pramonė
je palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu 
padidėjo 6.3 procento ir dėl 
to buvo gauti 72 procentai 
viso gamybos prieaugio.

Sumažėjo prekinės pro
dukcijos savikaina. Sąnau
dos vienam rubliui preki
nės produkcijos bu\*0 ma
žesnės, negu numatyta pla
ne. Viršytas pelno planhs. 

[Palyginti su dėvimais 1970 
metų mėnesiais jis padidė
jo 11 procentų. (ELTA)

Colombo.—Ceilono prem
jerė Bandaranaikė teisme 
laimėjo $17,280 iš laikraščio 
“Udaja” už jos apšmeižimą 
parlamentinių rinkimų me
tu.

Daytona Beach, Fla. — 
Greyhound Bus Lines dar-
bininkai nutarė skelbti

Tamsta, ir visi geros valios streiką 42 valstijose.

Senato komitetas nedavė užgynimo. Klausimo 
sprendimas atidėtas kelioms dienoms. Bet jeigu komite
to dauguma ir atsisakytų Rehnquisto kandidatūrą už
ginti, manoma, kad pačiame Senate, dauguma balsuotų 
už užgyrimą. Tame ir pavojus.

TRYS ŽVAIGŽDŽIŲ BROLIAI
(Tarybinių kosmonautų 

tragiškai mirčiai atminti)

Džiaugsmas mus lydėjo
Daug dienų, naktų.

Skrido žvaigždžių broliai
Visi trys kartu.

Ir atrodė, viskas
Baigsis normaliai—

žvaigždžių pilni triumai
Mus pasieks linksmai.

Atidarius liukus—
Šiurpas ir skriauda:

Vietoj žvaigždžių aukso —

------- r---------------------------------------------------------------------- away- ----------

Tik mirtis juoda!

“Pasakykite, žvaigždės,
Ir Aušrine Tu!

Kas pakėlėt ranką
Prieš visus kartu?”

“'Negalvokit, sesės,
Kad mirtis skaudi,

Jus paliks ramybėj
Žmonija šviesi.”

Skris vėl kosmonautai;
Skris vėl jų vaikai;

žvaigždžių takas veda 
Ten aukštai, aukštai.

O. Gaudišienė



Antradienis, Lapkričio (November) 16. 1971
y* ■ . _ • . ■■ .... ..  ...   ** .■ Į .... ■     -'-J 1 11

ALDONA ALEKNIENĖ

’ Žvelgiu į Tėviškę

3 puslapis

(Tąsa iš pereito num.) 
Kupiškis

Susipažinome su “Švie
sos” kolūkio pirmininku 
Eugenijum Dyra. Jis pa
kvietė' mus pasivažinėti po 
Kupiškio apylinkes, k u r 
augome. Kupiškis gerokai 
pakitėjęs. Ypatingai gražų 
vaizdą teikia. Miesto cen
tre buvusi turgavietė pa
naikinta ir įrengtas gražus 
parkas. Taipgi matyti nau
jų pastatų. Dideli rūmai, 
tai Kupiškio rajono Vykdo
mojo komiteto.

Užėję susipažinome su 
pirmininku Julium Ulba. 
Pasikalbėjome, prisiminėme 
jo lankymąsi A me r i k o j e . 
Pasakoja, jau dirbęs Ku
piškyje 15 metų. Gražiai 
susigyvenęs su kupiškėnais, 
net ir jų tarmę išmokęs.

Užėjome į muziejų. Di
rektorės M. Jaušienės nera
dome. Gaila. Norėjau su ja 
asmeniškai susipažinti. Jau 
anksčiau su ja teko susira
šinėti kupiškėnų muziejaus 
reikalais. Su įdomumu ap
žiūrėjome muziejų.

Po to aplankėme Laisvas 
kapines, prie kurių įsteigi
mo 1933 m. ir mes ameri- 
kie čiai, su dr. Graičiūnu 
priešakyje, su aukomis pri
sidėjome. Ir kupiškėnų klu-

Skapiškėnų švente
Kupiškio rajono Vykdo

mojo komiteto pirmininkas, 
Julius Ulba pakvietė mu
du su Povilu dalyvauti Ska
piškyje K uitu ros rūmų ati
darymo iškilmėse. Mielai 
sutikome.

Nuvykę jau radome buri 
žmonių, belaukiančių mūsų. 
Tuojau prasidėjo ceremoni
jos Pirmininkas Julius Ul
ba paaiškino šios dienos di
delę ir reikšmingą iškilmę. 
Skapiškėnams šiandien di
delė šventė — Kultūros rū
mų atidarymo diena. Skubė
jo, statybininkai triūso, kad 
dailiau atrodytų. Na, ir pui
kus pastatas! Y ra ko džiaug
tis. Kokią svarbią rolę šie 
rūmai turės Skapiškio mies
to ir apylinkių gyvento
jams.

Tuojau pristatė Skapiš
kio Vykdomojo komiteto 
pirmininkę Antaniną Dap
kutę, pridėdamas, kokia 
energinga darbuotoja ji 
yra, ji tiek daug prisidėjusi 
prie šių rūmų statybos 
įvykdymo.

Priekinės durys apjuostos 
lietuviška juosta. Juosta 
perkerpama, o pirmininkei 
Antaninai Dapkutei įteikia 
statybin inkų pirmininkas 
Dovydas pusės metro ilgio 
raktą. Mes pakviesti pirmu-

bai Ameiikoje linko aukasįy^j eįname j vj([u kam- 
de! laisvų kapinių įsteigi- bario į kambarį _ km. įg._ 
gimo Kupiškyje Tada to- k įvairios vietog įgtai 
k.ų kapinių labai reikėjo, salgje lent 4nogsjau
nnc hievniri 'zrnrirrin nnmi. v_ •> . _ r. .. "nes laisvam žmogui numi
rus nebuvo vietos. Kuni
gai neleido į kapines lai
doti.

Tuo laiku Kupiškyje vei
kė Laisvamanių Kultūros 
Etinė Draugija, kurios ini
ciatyva kapinės buvb įsteig
tos. Gražus kalnelis, klonis 
ita^piliakalnis prie Lėvens 
upės. Čia palaidotas Petras 
Vaitekūnas, geras :

liūs Ulba yra nuoširdžiai 
pasišventęs jaunosios kar
tos auklėjimui. Pats būda
mas deputato pareigose, 
yra pavyzdžiu kitiems.

Užbaigdamas kalbą jis 
kvietė visus į darbą, į švie
sią Lietuvos žmonių ateitį.

Iškviesti iš prezidiumo Dr. 
A. Vaitos k a, Kupiškio 
“Komunizmo keliu” redak
torius A. Žilys ir kiti žymūs 
veikėjai. Mes irgi su Povilu 
buvome iškviesti tarti žodį. 
Pa r e i š k ė m e džiaugsmą 
šiandienine Lietuva, mato
me dideliais šuoliais ją žy
giuojant pirmyn. Palinkėjo
me tolimesnės geros sėkmės 
jų žygiuose ir darbuose.

Užsibaigus programai ei
name į buvusius senuosius 
Kultūras rūmus skersai 
gatvę. Čia stalai apkrauti 
visokiomis vaišėmis. Pirmi
ninkė Antanina Dapkutė 
atidarė kalbų programą. 
Man įteikė gėlių puokštę. 
Povilą ir mane apjuosė lie
tuviškomis juostomis ir įtei- 
dovaną — metalinį paveiks
lą “Neringa.”

Turėjome malonių pokal
bių su D r. A. Vaitoška ir jo 
žmona. Susipažinome su re
daktoriumi A. Žiliu ir dau
geliu kitų. Ėjo pokalbiai, 
dainos ir šokiai iki vidur
nakčio. Skapiškėnai mums, 
kaipo kupiškėnams, gražiai 
padainavo: “Kupiškėnai ge
ri žmonės”. Net ir ašara nu
riedėjo nuo mūsų skruostų. 
Likome dėkingi skapiškė
nams už jų didelį draugiš
kumą. Neišdils iš mūsų at
minties taip įdomiai pra
leistos valandėlės.

(Bus daugiau)

Temple universiteto ir ligo- 
ninės aptarnautojai. Jie 
streikavo porą savaičių ir 
streiką laimėjo, nepaisyda
mi teismo drausmės ir po
licijos užpuldinėjimų.

Politinė reakcija mieste 
dar tvirta ir kelia galvą. 
Lapkričio 2 d. balsavimuo
se miesto majoro parei
goms keturiems metams 
laimėjo demokratas Rizzo, 
buvęs policijos komisionie- 
riumi. Tai buvo< žiaurus, 
reakcingas policininkas. O 
republikonų kandidatas bu
vo Tacher Longstreth, kon
servatyvus, remiąs Nixono 
politiką ir anksčiau buvęs 
didžiųjų verslininkų Cham
ber of Commerce preziden
tu. Ir šis kandidatas bur
mistro pare i g o m ,s , nors 
daug švelnesnio būdo už 
policininką Rizzo, gavo 50,- 
000 balsų mažiau.

Lapkričio 6 d. vyko< jung
tinių jėgų prieškarinė de
monstracija. Dar prieš pie
tus Nepriklausomybės aikš
tėje susibūrė apie trejetą 
tūkstančių jaunų žmonių 
ir didžiojo biznio Market 
gatve nužygiavo virš 20 
skverų prie Dailės muzie
jaus ir ten pravedė iš 
anksto suruoštą prakalbų, 
dainų .ir muzikos progra
mą. Su minia 
Romos katalikų 
kelios minyškos. 
ir kelios unijos.

Tarp kalbėtojų, karščiau
siai kalbėjo kunigas Grop- 
py. Vos tik prieš kelias die
nas jis buvo areštuotas 
Washingtone. Iš jo burnos 
byrėjo ugningi žodžiai. Mi
nia delnų plojimu nutrauk
davo jo kalbą. ,

“L” Reporteris

maršavo' 5 
kunigai ir
Dalyvavo

pilnos knygų, tai biblioteka.
Užeiname į didoką salę, 

susėdame. Į preziudimą iš
kviečiami žymesni veikėjai 
sueina į estradą. Pakviesti 
ir mes su Povilu. Pirminin
kė atidarė programą, išreik
šdama šios dienoj džiaugs
mą. Jau tikslas pasiektas, 
Rūmai įrengti, bus ne tik 

Vaitekūnas, geras musų patogu, erdvu bet ir malo- 
šeimos draugas. Taipgi Ur- nu dirbti.^ 
šulė Petronytė-Lisienė, ku- Įvadinei kalbai pakvietė 
ri mirė 193 9 m. sunkiųjų Kupiškio rajono Vykdomo- 
darbų kalėjime. Čia ilsisi 
Didžiojo Tėvynės karo ka
riai, žuvę nuo fašistų gin
klo. Ši vieta liudija drama
tiškus įvykius, kurie pasi
liks istorijoje. Mat, jau 
daugiau nelaidoja šiose ka
pinėse. Gražus, iš tolo ma
tomas paminklas — žuvu- 
siems už Tėvynę.

Dar apkeliavome Vižio- 
nių kaimą, kur aš augau. 
Ir Povilo Plundakų kamią 
aplankėme. Daug jaudinan
čių susitikimų, malonių pa- 
simatymų.

Ištobulėjęs, daug pagra
žėjęs kupiš k ė n ų kraštas. 
Grįžome jau vėlai vakare 
į Subačių.

jo komiteto pirmininką de
putatą Julių Ulbą. Pirmoje 
vietoje jis kreditavo staty
bininkus už jų darbštumą, 
užsimotuose jų statybos ba
ruose, kurie nesibaigia čia 
Skapiškyje, o toliau tęsiasi 
jau Šimonyse.

J. Ulba pasakė ilgą kalbą 
daugiau atsikrepdamas į 
dalyvavusius vietos deputa
tus. Kokie dideli darbai lau
kia dabar ir ateityje! Koks 
didelis pareikalavimas iš 
deputato jo pareigose. Šioje 
tarnyboje Tarybų Lietuvos 
deputatus kvietė dirbti kuo 
našiau, sumaniau, iniciaty
viau ne iš pareigos vien, o 
ir iš širdies paliepimo. Ju-

Philadelphia, Pa.
įvairios naujienos

Lapkričio 7 d. įvyko LLD 
10 kuojos susirinkimas. Šį 
kartą, dėl blogo oro, susi
rinkimas buvo neskaitlin
gas, bet svarstė kelis svar
bius klausimus: “Laisvės” 
vajininkai pateikė praneši
mą, kad jie darbuojasi 
kiek aplinka leidžia. Nusi
skundė, kad lai k r a š č i o 
skaitytojų mieste žymiai 
sumažėjo, ir tenka susi
durti su sunkumais atnau
jinant prenumeratas. At
siranda tokių skaitytoj ų, 
pas kuriuos reikia nuvyk
ta porą arba trejetą kartų.

Buvo vėl panau j i n t as 
klausimas apie suruošimą 
kokios nors draugiškos su
eigos prieš žiemines šven
tes. Bet palikta 1972 me
tams. /

Plačiai pasikalbėta apie 
mūsų pažangią spaudą — 
jos ateitį ir dabartinę būk-

Worcester, Mass.
Klaidos atitaisymas

“Laisvės” penktad. laido
je, lapkr. 5-tos, num. 85-me 
tūpusioje užuojautoje mi
rusios Barboros žemeikis 
šeimai, praleisti vardai ve
lionės sūnaus Denni ir anū-

1 ko Juozo.
Turi skambėti sekamai:
Mirus Barborai Žemeikis 

reiškiae nuoširdžią užuo-

Miami, Fla.
Spaudos paramai 

Koncertas
Lapkričio 7 dieną įvyko 

Lietuvių Socialio Klubo pa
talpose spaudos paramai 
pietūs ir koncertas. Vyriau
sia gaspadine pietums ga
minti buvo M. Kancerienė 
ir jai g e 1 b ė j 0' visa eilė 
darbščių pagalb i n i n k i ų. 
Pietūs viskuo prilygo tradi
ciniams L. S. K1 u b o pie
tums. Visi svečiai likosi 
patenkinti.

Koncertinę programą at
liko vietinis Aido choras 
Birutos Ramoškaitės vado
vybėje. Nors choras po va
saros atostogų dar ne
įstengė sugaudyti išsiblaš
kiusių dainininkų, bet kiek 
jų susirinko, tai pademon
stravo, kad jie atostogau
dami neužmiršo išmoktų 
dainų ir atsirekomenda- 
vo naujam sezonui gana 
gražiai.

Vyriausia solo dainininke 
buvo Onutė Steimokaitė- 
Eicke, kuri jau antru kar
tu pas mus pasirodė. Ža
vi n g a i ir emocingai dai
navo: “Darželio dama” — 

, Balevičiaus, “Kilo Saulutė 
iš už Miško” — Žuko, ir iš 
operetės “Silvia'-*" “Kad 
aš kaimiete galėčiau pa
virsti.” Plojimai, bravos 
ir uras palydėjo ją ir kvie
tė dažniau mus seniokus 
savo lakštutės balsu pa
linksminti.. O daug mūsų 
seniokų sako, kad Onutė ne 
tik gražiai dainuoja, bet ir 
graži pasižiūrėti.
' Antra įdomybė pas mus 
atsirado, tai gerbiamų Wm. 
Ragių jauna dukrelė Mil
dred. Ji rimtai studijuoja 
fortepianą. Matomai, turi 
nepaprastus gabumus. Ji 
skambino: Saint Saens kla
sikinį piano “Concerto.” 
Atlikimas šio kūrinio rodo, 
kad Mildred konkuruos su 
Clayburnu ir kitomis piano 
meistrų garsenybėmis. Aš 
pilnai 
vukai 
mybes

HELP WANTED-MALE-FEMALI
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.
E. Rutherford, N. J. 933-2300

(84-88)

SEWING MACHINE 
MECHANIC

For mens shirt factory, 
salary, opportunity ■' and excellent 
working conditions.

CONQUEROR MFG. CO.
420 Park Ave., Perth Amboy, or call 

201-442-7332
(85-91)

Good

SET-UP MEN — To regrind drills, 
taps, 
ence 
paid 
with 
tian. 
2345

Au

, special tools & set up. Experi- 
necessary. Free hospitalization, 
holidays & vacation. Oppty. 
young & expanding organiza- 
Keene Corp-Stanco Lighting, 

Vauxhall Rd.
Equal Opportunity Employer. 

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

NURSES — RN’S — LPN’S —AIDES
Experienced. Part or full time. All 
shifts and weekends available. Ap
ply Hamilton nursing home, 
Hamilton St., Somerset, N. J.
201-247-2414. (85-91)

285

COOK
Experienced cook. Prefer back

ground in Institutional cooking. 
Part time. Apply Hamilton Nursing 
Home, 285 Hamilton Street, Somer
set, N. J. 201-247-2414. ■

(85-91)

SKILLED MECHANICS. Volks
wagen. Wants you. Top pay, plus 
liberal benefits, paid vacations, ex
cellent working conditions and free 
factory training. Phone. Write Cort
land Foreign Motors, 338 Tompkins 
St., Cortland, N. Y. 607-753-3571.

(87-89)

GENERAL FACTORY WORK
Nights or days. Pleasant working 
conditions, fringe benefits.

HOL-TITE PRODUCTS 
12 Dwight Place, Fairfield, N. J. 

201-227-3526
(88-91)

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

Brake Men And Experienced Diesel 
Mechanics Wanted at large truck
ing company. Good benefits and 
starting salary. Call 933-6000. Ext. 
207.

Ask For Paul Bauer.
An equal opportunity employer. 

Carlstadt, N. J.
(84-89)

English 
Counter 
Salary.

BUTCHER

speaking. Experienced
Man. Prime shop. Top 

Call 201-796-4290.
ASK FOR MIKE.

(84-88)

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)

CUTTER
Short Knife. Men’s Custom Shirts.
Salary Open. Steady work.

GAMBERT BROS.
55 Lafayette Street 

Newark, N. J.
623-5496

(88-91)

DRIVER (truck), capable person 
wanted to drive truck and work in 
warehouse, mechanical ability need
ed, good opprotunity for person to 
assume responsibility. Fringe bene
fits. 201-234-1600. Must be over 
30 years of age. (87-88)

TAPERS 
FINISHERS

To work Immediately.
$7 a Roll.

CALL SHELLEY AT
201-364-8370

FL A1R
Jackson, New Jersey

(88-91)

tikiu, kad jos te
teiks jai visas gali- 
tas aukštumas pa-

Hartford, Conn.
Lapkr. 7 dieną “Laisvės” 

Kolektyvo parengimas. Lai
svės choras ruošiasi važiuo
ti į New Yorką su neramia 
širdimi, žiūriu pro langą, o 
lietus pila kaip iš gausybės 
rago. Nenoromis skverbias 
į jausmus juoda mintis, kad

BOLOGNA MAKER
Helper or Apprentice.

Good pay. Union benefits.
Tel. (201) 945-7086

(88-91)

siekti. Beje, gerbiamas ^jpakenks pai engimui.. Bet
Ragis yra musų klubo na- 
namo budavotojas.

nebuvo taip. Kas pasirengė 
važiuoti, tas jau buvo ke-

Pajėgesni choristai, kaip
tai Mankauskai, dainavo 
solo ir duetus. Vyrai Gu-

Nuvažiavus pas savo 
eigą, jau randu keletą

uz- 
be-jautą liūdesyje likusiai šei- 

šeimai: vyrui Domininkui 
Žemeikiui, dukrai Barborai 
ir jos šeimai, sūnui Denni, 
ir jo šeimai, anūkui Juo- ' ■. . . . ,
zui ir jo šeimai, sesutei He-,iau esame Pagyvenę, bet tojai rinktis nutartu laiku, 
lenai ir Į.. Seimai. Visiems ™ »Jgį
artimiesiems ir draugams. lvlSKdl 11 anvos neapieiazia j ‘ C11H „ kl „

delis, Daugirda ir Simonas laukiant buso. Tuoj ir jis 
pateikė keletą Trio, Tai va pribuvo — didelis, patogus 
matote, nors mes amžiumi 'važiavimui. Pradėjo važiuo-

Nors prezidenas Nįxo- 
,s užšaldė darbininkų al
us, tačiau kai kurių įstai- 
l bei įmonių darbininkai, 
usdamiesi nuskriaustais, 
paiso prezidento patvar- 
mo. Vieni iš tų — tai

|me.
Turėjome gausią mūsų 

klubą lankančią publiką, ir 
visi entuziastiškai pasitiko 
šią pirmą praplėstą sezoni
nę pramogą. Finansines 
pasekmes mūsų laikraščių 
vajaus vajininkai paskelbs.

Mūsų Miamio' vietiniai pi
liečiai, kurie buvo vasarai 
išsibarstę po šiaurės valsti
jas, jau beveik visi sugrį- 

Pietų Afriką, Rodezij ą.jž.o mimolia. Jkibar gi jau 
Taipgi ragina kovoti rasiz
mą visur, kur tik jis pasi
reiškia.

J. T. pasmerkė rasizmą
Jungtinių Tautų asamb

lėja 109 balsais prieš 2 pa
smerkė rasizmą Afrikoje. 
Tik Portugalija ir Pietų 
Afrika balsavo prieš rezo
liuciją.

Rezoliucijoje reikalauja
ma boikotuoti Portugaliją.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Joseph Kowszylo
Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir

visiems draugams. Lai būna lengva šios šalies 
žemelė.

LLD 45 kuopos valdyba ir nariai

pradeda svečiai atvažiuoti.
Klubo patalpose į si (lojo

me oro vėsinimo aparatus, 
tai šokėjams nereikės tiek 
daug prakaituoti.

Gruodžio 5-ą dieną Al
kio cho ra s turės s a v o 
'koncertą. Padėkų doienoje 
turėsime iškilmingus pie
tus. Klubo nariams pietūs 
nemokami. Kiti svečiai tu
rės pąsimokėti įprastą mo
kestį. Gros šokių orkes
tras.

Vieno dalyko mums 
trūksta, tai pajėgių veik
lių narių. Va, tokių kaip 
draugai Nevins. Jeigu mes 
gautume pusę tuzino tokių, 
tai mūsų darbas čia padvi- 
guubėtų, S. Zavis

ir džiaugsmu sutinkame 
juos, o jie mus, nes labai 
padidino skaičių važiuotojų 
(mat, kai kurie vietiniai su
silaikė nuo važiavimo, ku
rie buvo žadėję važiuoti).

Prieš dešimtą vai. pasi
leidom kelionėn. Vairuoto
jas geras, be jok iii kliūčių 
pasiekiam Driggs Ave. Dar 
tik durys atidarytos, biskį 
vėsoka, bet Šilčiau pasidarė, 
kai pradėjome paspausti 
dešines pažįstamų draugų 
ir draugių. Bematant atėjo 
laikas ir meno programai. 
Malonu buvo visų klausyti 
atliekant savo užduotis taip 
gražiai ir žavingai rodosi, 
jaunystė sugrįžta su savo 
lakia dvasia ir užmojais ir 
karšta meile Tėvynei.

Po gražios programos at
sisveikinom su pažįstamais.

“Laisvės” Kolektyvas už
kvietė parengimo dalyvius 
į savo pastogę, tokią jaukią 
ir šiltų. Čia vaišino ne tik 
skaniais užkandžiais, bet ir 
mielu draugiškumu ir nuo
širdumu, kad pasiliks ilgai 
mūsų atmintyje kaip viena 
iš geriausių dienų mūsų gy-

venime.
Po užkandžių, buvo iš

šaukti svečiai iš Lietuvos. 
Taip miela buvo juos matyt 
ir girdėt kalbant, kad, ro
dos, būtų musų giminių, se
niai paliktų vaikai... (Mat, 
Hartforde labai retai kas 
pasirodo iš Lietuvos.)

Pagerbimui to vakaro ga- 
spadinių buvo sudainuota 
ilgiausių metų. Taipgi la
bai užsipelniusiai visuome
nės veikėjai K. Petrikienei, 
minint jos gimtadienį, lin
kint viso gero jos gyvenime.

Laisvės Choras taria ačiū 
už taip šiltą priėmimą mū
sų ir davimą progos daly
vauti.

Klaidos atitaisymas
St. Petersburg, Fla.

Užuojautos pareiškime 
mirusio Dorefe Lasnick gi
minėms, kuris tilpo “Lais
vėje” lapkričio 2 d., kaip 
nors per klaidą buvo pra
leisti vardai J. ir A. Blaš- 
kių. Atsiprašome.

ž A. Jurevičiene

Kongresas maldininkų 
siūlymo nepriėmė

Washingtonas. — Maldi
ninkai vėl bandė pataisyti 
J. V. konstituciją taip, kad 
mokyklose būtų leista mels
tis, kaip kas nori.

Konstitūcijos taisymui 
reikia dviejų trečdalių bal
sų. Kongrese negauta tiek 
balsų, tokių būdu maldinin
kai vėl pralaimėjo.
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“L” koncerte surinktos aukos
“Laisvės” koncerte surinktos aukos

Hartfordiečiai atvežė (daugiausia per L. Butkevi
čienę ir L. Žemaitienę):

Laisvės Choras, Hartford, Conn.................. $101.00
Louise Butkevičienė, Hartford, Conn................101.00
Anna Krasnickas, So. Coventry, Conn.............. 101.00
Lucy Žemaitienė, Hartford, Conn.......................101.00
Alex Raymond, Hartford, Conn...................... 41.00
Jonas Lukštas, Windsor, Conn............................21.00
Ona ir Jurgis Šilkai, Rocky Hill, Conn............ 20.00
Millie K. Barnett, Hartford, Conn..................  11.00
Povilas Norvidas, Hartford, Conn.................... 6.00
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn...................... 5.00
J. Krauzaitis, So. Windsor, Conn......................... 5.00
J. Beržinis, Hartford, Conn................................... 4.00
W. Klimas, Hartford, Conn................................. 3.00
M. Raulinaitienė, Hartford, Conn......................... 1.00

Viso $521.00
Per Nastę Buknienę ir Ievą Mizaricnę: 

Anna Phillips, Stamford, Conn, (savo
gimtadienio, lapkričio 2 d., proga) .... $100.00

Senas Juozas .......... . ............ . . ..... . . ........... 20.00
Vytautas Didysis..................................................10.00
Katrina Petrikienė ......................................  10.00
Ona Bečienė, Union, N. J.......................  10.00
Petras Bieliauskas (už nedalyvavimą koncerte) 10.00 
W. Misiūnas ....................................................... 10.00
V. Gūris..............................................................  10.00
Dr. A. ir Margaret Petrikai................................10.00
Elena Jeskevičiūtė ............................................ 10.00
I^o Jakštas........................................................... 10.00
W. Simon, Union, N. J......................................... 6.00
Ig. Beeis, Union, N. J. .... . . ...................... 6.00
Ig. Šalkauskas, Union, N. J............................... 6.00
Frank Bush, Brooklyn, N. Y., per J. Grybą .. 6.00
Petras šolomskas ................................................ 5.00
Gus Diržuvaitis .........................  5.00
Našlė........................................................ 5.00
J. ir A. Kalvaičiai, Maspeth, N. Y................... 5.00
M. Adomonis ....................................................... 5.00
A. černevičienė ...................................................  5.00
M. ir E. Liepai..........................................   5.00
P. ir H. Siauriai......................................................5.00
B. ir N. Skubliskai..................................................5.00
V. ir V. Venckūnai .....................  5.00
Josephine Augutienė, Cliffside, N. J.......................5.00
Jonas Gasiūnas....................................................... 5.00
Margaret Jakštienė ....................  5.00
Ona Zeidatienė........................................................5.00
Povilas ir Nellie Ventai.........................................5.00
Charles Bukčius......................................................3.00
F. Varaška.............................................  2.00
Ona Noreika........................................ 2.00
Marcelė Karvelienė ............................................ 2.00
A. Bakūnas, Cliffside, N. J.................................. 1.00
Draugė............................  1.00
A. Dobilienė ....................................................... 1.00

K. Baciunas, Elizabeth, N. J.................  5.00
Frank Bush, Brooklyn, N. Y. .....................• •• 5.00
J. ir S. Bimbai, Hawthorne, N. J........ .............. 2.00
Veronika Šibeika ...........................................  2.00
Adele Valickas, Hawthorne, N. J...................... 1-00

, - • ' - ---
Viso $180.00

Per Tessic Stočkienę ir Adele Lupsevich:
T. ir A. Bimbai ----------------- ---- ------- -....... • • 20.00
Jonas Mikaila .............................   • 10.00
Jonas Grybas ....................  10.00
V. Urbonas ............   10.00
A. Švėgžda ......................................................... 10.00
Henry Juška......................................................... 5.00
K. ir P. Meškėnai.................... .......................   • • 5.00
J. Danilevičienė .. ...........................................  • • • 5.00
J. ir U. Bernotai .................    5.00
F. Lupshevičius ................................................... 5.00
Adelė Petraitienė.............................  5.00
Charles Anuškis ....................  5.00
J. Bikulčius ......................................................... 5.00
K. ir I. Levanai ........................................................5.00
Marytė ...............................................................   2.00
Zubo .......      1-00
M. Bilkauskienė . .. .....................    1-00
U. Bagdonienė .. ..........   1.00
Jonas Juška .........     1.00
J. Tik ....................................................................  1.00

Viso $112.00
• • •

Viso vien aukomis gauta koncerte $1,342.00.
Dėkojame visiems.

Administracija

Iš KLAIPĖDOS PADANGES

Senamiesčio jaunystes kūrėjai

Viso $321.00
Per Nellie Vientienę ir Helen Feiferienę:

J. ir S. Stasiukaičiai, Fairlawn, N. J................50.00
A. ir N. Iešmantai .......................................... 25.00
Lilija Kavaliauskaitė ........................................  10.00
H. ir R. Feiferiai..................................................10.00
A. Mitchell, New York ................................... .. 10.00
J. N. Zajankauskas............................................ 10.00
M. Zeakas, Silver Spring, Md...............................10.00
K. ir J. Rušinskai........... ...................................... 10.00
Marcelė Šukaitienė ......................... 10.00
J. ir O. Babarskai . ........................ 6.00
A. Gilman .................... F....... ...... 5.00 
Bronė Ostapuk, New Jersey .................. 5.00 
O. Visockienė, Kensington, Conn. .................. 5.00
A. Stenes, New York ................. *... .... 5.00
B. Miller, Hartford, Conn. .................. 5.00
C. ir M. Hacinkevičius .............................  5.00
K. Sameneck.................................................... 5.00
J. Lukštas Windsor, Conn................................5.00
J. Baltrušaitis ........................................  5.00
J. Karpavich ....................................................... 5.00
Hartfordietė .............___ ........... 1.00
C. Miller, Hartford «... 1.00
V. K., New York ............................ 1.00 
Hartfordo choristė #.... 1.00
J. Beržinis, Hartford ......................... 1.00 
A. Deikus ....... ............................... 1.00

Viso $208.00
Per Julią Lazauskienę ir Mldred Stensler:

Povilas Beeis, Great Neck, N.Y........ . . . . . . . .  50.00
W. ir A. Yuskovic, Stamford, Conn. .......... 20.00 
P. Jasulaitis .............. .... . . . .  10.00
Anna Quater, New York ................   10.00

Vincas Paulauskas, Elizabeth, N. J. ....... 10.00 
George Wareson ........................... .10.00 
K. ir V. Milinkevičiai ....................... 10*00 
A. Karch, Brooklyn, N. Y. ................... 10.00 
Jonas Siurba ..................................................... 10.00
Viktorija Balkus ................................................. 5.00
Ona Bečienė, Union, N. J...................................... 5.00
Ignas Beeis, Union, N. J.............. . ......................5.00
A. Walmus............................................................ 5.00
New Yorkietis.................................................... 5.00

Palaipsniui grąžinama pir
mykštė išavizda seniems 
ir įdomiem Klaipėdos se
namiesčio pastatams. Tai— 
kruopštaus ir atkaklaus ne
didelio Paminklų konserva
vimo instituto Klaipėdos 
skyriaus kolektyvo darbo 
rezultatas. Į koresponden
to klausimus atsako sky
riaus viršininkas architek
tas J. Puzonas.

— Prašom papasakoti apie 
skyriaus kolektyvą. Kiek 
žmonių Šiuo motu užimti se
namiesčio restauravimo

No Safety On Our 
Streets

It’s getting worse and 
warse. They rob you in the 
middle of the day on streets 
in New York. They not 
only rob you but kill inno
cent neople.

A French student was 
passing New York on his 
Way to Boston to go to one 
of the universities there. 
He was robbed and killed 
by hoodlums. He died in a 
city he didn’t even know.

Horrible crimes are ta
king place nowdays. A de
cent person is afraid to go 
out of the house.

Statistics show that one 
of the safest neighborhoods 
in New York is Maspeth. 
There are a large number 
of Poles, Lithuanians, Ger
manis and Irish.

There are no complicated 
locks on private homes in 
which almost all of Mas- 
peth’s live. Motorists rare
ly blow horns on the clean, 
tree-lined streets, where 
shildren play ball and skate. 
Neighbors find time to> chat 
on steps or while pushing 
baby carriages.

Peter N. Chahales, head 
of the Maspeth Citizens 
Committee, calls the neigh
borhood “a little bit of 
country in a big city.”

Manhattan and Brooklyn 
seem to be the worst as far 
as living conditions and 
crime are concerned. There 
should be more poolice pro
tection to make it a little 
safer.

Use

darbais?
— Skyriuje dirba vienuo

lika žmonių. Visi lig vieno 
jauni, energingi. Senamies
čio restauravimu užimti vi
si musu architektai ir inži-
nieriai. Miesto gyventojai 
jau, tur būt, atkreipė dė
mesį į atjaunėjusius spal
vingus fasadus už turgaus 
aikštės. Ten pasijusime' 
daug erdviau,' bus galima 
atidaryti senosios architek-

lėmis ii- turima nedidele is
torine medžiaga. Vieno jau 
seniai praradusio savo pir
mykštę išvaizdą pastato se
ną nuotrauką radome net 
Maskvoje. Tas pastatas Di
džiojoje vendens gatvėje 
jau ne kartą buvo persta
tytas. Buvusių barokinio 
stiliaus pastatų detales pri
dengė keli tinko sluoksniai. 
Centimetras po centimetro 
atkuriami vertingi archi
tektūros paminklai. Ir sku
bėti čia negalima. Tai—ti
kras mokslinis darbas.

—■ Ar vien tik uostamies
čio restauravimo darbai 
skyriaus planuose, ar turite 
ir kitų uždavinių?

— Klaipėdos senamiestis 
mums rūpi labiausiai. Tai— 
mūsų darbo pagrindas ir 
tikslas. Padedame Kompro- 
jektui, atlikdami reikalin
gus tyrinėjimus. Ir lygia
grečiai darbuojamės, atku
riant liaudies architektū
ros statinius Neringoje.

— Įdomu, kaip atrodys 
restauruota Žvejų gatve?

— Tirdami Žvejų gatvės 
namus, įsitikiname, kad čia 
būta labai gražių ir vertin
gų pastatų. Jie visi taip pat 
jau ne kartą rekonstruoti ir 
atstatyti, ir apie pirmykštę 
jų išvaizdą galima spręsti 
tiktai iš atskirų detalių. Jau 
atkurtas 'vatmane jų pir
mykštis paveikslas. Tai bus 
šviesių, nuotaikingų pasta
tų ansamblis su spalvotais 
fasadais. Senoji Klaipėda bu
vo labai spalvinga, o buvu
siems žvejų namams tai 
buvo ypač būdinga. Restau-
ruotoje Žvejų gatvėje nu
matyta įrengti žvejų užei
gą, antikvariatą, viešbutį,

Įvairios Žinios
Beirutas. — Pale s t i n o s 

arabų vadas Arafatas, grį
žęs iš viešnagės Tarybų 
Sąjungoje, patenkintas ta
rybinių vadų supratimu 
arabų kovų ir pasižadėjimu 
jiems padėti.

Pramogų Kalendorius <
f

Pittsburgh, Pa. — Alle
gheny pavieto Darbo Tary
ba, atstovaujanti 90,000 na
rių, vienbalsiai ragina Nix- 
oną dabar baigti karą In
dokinijoje.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos sulaikė ginklų 
siuntimą į Pakistaną po to, 
kai Nixonas pasitarė su In
dijos premjere Gandhi.

Gruodžio 5 dieną
Filmų rodymą ir pietus 

ruošia LLD 1 kp. ir 185 kp. 
Filmas iš Lietuvos — “šim
tamečių godos”. Pradžia 1 
valandą. Vieta: Laisvės salė 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park., N. Y. Už viską auka 
-$4.

tūros muziejų, kuriam jau 
turime sukaupę daug įdo
mių eksponatų —• architek
tūrinių detalių, įvairių puoš
menų. Galėsime ir svečius 
priimti, o svarbiausia-—pa
didės mūsų kolektyvas, nes 
labai reikia architektų.

Ką galėtumėte paminė
ti iš jau baigiamų darbų

— Vienu metu tenka dar
buotis daugelyje objektų, 
kadangi tyrinėjimo procesui 
reikia daug laiko; juk be
veik nėra išlikę istorinės 
medžiagos. Baigimo stadi
joje — skulptorių dirbtu
vės Amatų 3, puodžių dirb
tuvės Kapsuko gatvėje. 
Kartu su Komprojekto Klai
pėdos skyriaus projektuoto
jais ruošiamas kompleksinis 
kolūkinės turgavietės re
stauracijos projektas.

— Ką galėtumėte papasa
koti apie restauruojamus 
senamiesčio kvartalus? Ko
kia bus akturtų senosios 
ar c h i t e k tū r o s paminklų 
praktinė paskirtis? Ar pa
tenkina darbo tempai?

— Fachverkinių pastatų 
kvartale — Aukštojoje, Di
džiojoje vandens gatvėse 
įsikurs parodų rūmai, dai
lės salonas. Numatytame 
restauruoti name Kurpių 3 
bus įrengta jauki alinė. Di
džiosios vandens 5 — busi
masis buitinių paslaugų biu
ras. Kastyčio gatvės name 
Nr. 5 ruošiama staigme
na mažiesiems žvėrelių 
bičiuliams — čia bus zo
ologijos pardu o t u v ė. Re 
stauruo jamo sena m i e s č i o 
paskirtis — kultūrinė ir is
torinė pažintinė. Čia lan
kosi ir lankysis turistai, čia 
ateis pailsėti patys klaipė
diečiai.

Klaipė d o s senamiesčio 
ansamblis atkuriamas vado
vaujantis išlikusiomis deta

ledainę.
— Kada klaipėdiečiai ir 

miesto svečiai galės susipa
žinti su atkurtu senamies
čio ansambliu?

— Tai bus negreitai, nes 
ne restauratoriams pri
klauso galutinis žodis. Po 
kokių dešimties metų jau 
bus galima šį tą pamatyti.

—■ Ar gali jūsų skyriui 
kuo nors padėti miesto gy
ventojai?

— Geriausia gyventojų 
pagalba mums būtų visuoti
nė architektūrinių pamin
klų apsauga ir priežiūra. 
Domina išlikusios prieška
rinės senamiesčio pastatų 
nuotraukos, brėžiniai, pie
šiniai —- tai labai paspar
tintų mūsų darbą.

Atžymėjo laimėjimus
Santiago, — Čilės prezi

dentas Allende, kalbėdamas 
80,000 žmonių susirinkimui, 
pasakė, kad per vienus me
tus Čilės liaudis perėmė sa
vo nuosavybėn 90% bankų, 
vario gamybą, metalo pra
monę ir daugelį kitų pra
monės įmonių.

Minint vienu metu sukak
tį nuo liaudies fronto val
džios Įsteigimo 1,300 didžių
jų ūkių pervesta žemės 
ūkio darbininkams. Algos 
buvo pakeltos, pristatyta 
naujų gyvennamių. Pada
ryta daug pažangos.

Laird džiauggiasi 
vietnamizacija

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird pa
tenkintas grįžo iš Pietų 
Vietnamo. Jis sakė, kad 
vietnamizacija eina sėkmin
gai ir greitai amerikiečiams 
nebereikėsią kariauti žemė
je-

Prezidentas Nixonas žy
miai mažina amerikiečių 
skaičių Pietų Vietname, bet 
kartu didina lėktuvais bom
bardavimą Indo k i n i j o j e. 
Lėktuvai žymiai padeda 
Saigono armijoms kariauti 
ne tik Pietų Vietname, bet 
Laose ir Kambodijoje.

Maskva. — Mirė 70 am
žiaus garsusis filmų direk
torius M. Rommas, diriga
vęs klasikinį filmą apie Le
nino vaidmenį socialistinėje 
revoliucijoje ir daugelį ki
tu filmu.

Klaipėdos dvyliktosios vidurinės mokyklos turistai 
dažnai prisimena praėjusios vasaros keliones į Karpatus 
ir Maskvą, kelionę baidarėmis Minijos upe, turistinius 
sąskrydžius ir laimėtus prizus. Daugiausia keliavo de
šimtos klasės mokinės Gražina Buziutė ir Valė Giedrai
tytė. Ir dabar šios mergaitės poilsio dienomis rengia iš
vykas, planuoja ateinančios vaasaros maršrutus po gim
tąjį kraštą.

Nuotraukoje: Gražina ir Valė prie Lietuvos žemė
lapio aptarinėja naujų kelionių maršrutus.

B. Aleknavičius nuotrauka

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, lapkričio 17 

d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, įvyks Niujorko 
Lietuviu Moterų Klubo su
sirinkimas.

Būkime visos. Kavute ir 
pyragu mus pavaišins mūsų 
darbščios narės Elena Šiau
lienė ir Domicėlė Galinaus- 
kienė.

Pirmininkė
(87-88)

-------------
4

Mieste pasidairius
Kinijos Liaudies Respub

likos delegacijai čia atvy
kus pasidarė didžiulis suju
dimas. Nemažai Mao šali
ninkų susirinko į Kennedy 
aerouostą sveikinti delega
ciją. Kai kuriose krautuvė
se jau pasirodė įvairių iš 
Kinijos atvežtų prekių.

Lindsay tikrai ruošiasi 
prezidentinei kandidatūrai. 
Jis pasisamdė R. Aurelio 
važinėti po visą šalį su rin
kimų propaganda ir tėmy- 
ti, kiek Lindsay turi rėmė
jų. Naujų metų pradžioje 
Lindsay pasiskelbs, ar jis 
kandidatuoja.

•
Bonnxe šimtai nuomuoto- 

jų kovoja už namų remom 
tavimą. Užėjus šalčiais 
apgriuvusiuose namuose 
jiems neįmanoma gyventi, 
kai nėra ir apšildymo.

Kontrolierius Beame no
ri išlaikyti 30 centų fėrą 
taksuojant biznierius ir na
mu savininkus.

•
122 žmonės vieną dieną 

buvo areštuoti mieste už 
įvairius prasižengimus, dau
giausia už netvarkingumą, 
prostituciją, narkotikų nau
dojimą, vagystes ir pana
šiai.

•
Miesto sveikatos inspek

toriai surado 18 valgyklų, 
kurios daug nešvarios, mai
stas nusenęs ir tt. Valgyk
lų savininkai patraukti at
sakomybėn.

—-- * v
Telefonų darbininkų strei

kas mieste sutrukdė įvedi
mą telefonų į 100,000 namų.

Miesto sveikatos tarnyba 
planuoja atidaryti alkoholi
kams tris centrus. Šiuo me
tu apskaičiuota apie 800,- 
000 alkoholikų New Yorko 
mieste ir valstijoje, kuriems 
tikrai reikalingi gydymo 
centrai.

Rugsėjo mėn. nedarbas 
čia padidėjo 33,000.

5,000 spaustuvių darbinin
kų reikalauja atmokėti už
vilktų algų 11 proc. nuo 
įšaldymo algų, žada strei
kuoti, jeigu nebus sumokė
ta, kas jiems priklauso.

Pakalbinkite savo kaimynui* 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi




