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KRISLAI
Pasitenkinimas su kaupu 
Dar vienas perversmas 
Protinga misija
Klaida ar apgalvota 

nesąmonė?
Pagąsdino ir pasitraukė 
Nejaugi?

— A. Bimba —
Mes tik trise iš New Yor- 

ko buvome pereitą sekmadie
nį nuvykę į waterburieciu 
spaudos naudai parengimą. 
Taip jau, matyt, susidėjo, kad 
niekas daugiau nenorėjo ar 
negalėjo nuvažiuoti.
5 Waterburieciu ’parengimas 
visais požiūriais buvo pirmos 
klasės. Svečių iš 'visos vals
tijos susirinko daugiau negu 
dvigubai, kaip mes važiuoda
mi pranašavome. Salė buvo 
pilna gražiausios, šauniau
sios lietuviškos publikos. Šir
dinga padėka LLD kuopai už 
sueigos suruošimą.

Tailandas yra šalis, iš ku
rios Amerikos lėktuvai puola 
patriotus šiaurės Vietname, 
Laose ir Kambodijoje. Bet 
joje pereitą savaitę įvyko mi- 
litarinis perversmas. Parla
mentas nuverstas, grupė kari
ninkų paėmė viską į savo 
lankas.

Mūsų diplomatai dėl šio 
perversmo nesinervina. Nau
joji valdžia, kaip ir senoji, 
šoksianti pagal mūsų mu
ziką, nenorėsianti, nedrįsianti 
arba bijosianti Amerikos lėk
tuvų bazes uždaryti ir papra
šyti, kad iš Tailando visos už
sienio militarinės jėgos būtų 
iškraustytos.

Be lėktuvų bazių, Jungtinės 
Valstijos Tailande laiko 60.- 
000 vyrų gerai ginkluotų ar
miją. Ji esąs užtikrinimas, 
kad naujieji valdonai mūsų 
karui Indokinijoje nesiprie
šins. -

Štai dar viena misija. Mūsų 
Komercijos Sekretorius Mau
rice Stans su visu desėtku pa
galbininkų išskrido į Maskvą. 
Už dienos kitos visas šimtas 
Amerikos biznierių patrauksią 
į Tarybų Sąjungos sostinę.

Sekretoriaus misija: paieško
ti būdų praplėtimui prekybos 
tarp Tarybų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų.

Misija protinga. Praplėti
mas prekybos būtų labai nau
dingas abiems šalims.

“Argentinos Lietuvių Bal
es’’ koresponden c i j a i iš 
Chicagos užvėlė antraštę 
“Pasaulio lietuvių sostinėje.“

Ar girdėjote? Pasaulio lie
tuvių sostinė ne šaunusis Vil
nius, ne Lietuvos sostinė, ale 
mūsų Chicaga 1 Lietuvių sos
tinė be Lietuvos!

Kas čia: klaida ar apgal
vota nesąmonė, įžeidimas Lie
tuvos ir visų lietuvių, kur jie 
begyventų?

Nixonas ignoruoja Senato 
reikalavimą paskirti

laiką pasitarimui
Washingtonas. — Prezid. 

Nixonas pasirašė 21 bilijo
no 3 milijonų dolerių bilių, 
kurį priėmė Senatas milita- 
rinių ginklų reikalu, kartu 
ir Indokinijos karo finansa
vimu.

Senato užgirtas bilius tu
rėjo senatoriaus Mansflei
do priedą, kuris reikalavo 
prez. Nixono nustatyti lai
ką visų militarinių jėgų iš
traukimui iš lidokinijos, 
jeigu tuo pačiu metu bus 
sutikta paleisti visus ame- 
kiečius belaisvius.

Nixonas pareiškė, kad jis
su biliaus priedu visai ne
siskaito ir nenustatys laiko 
amerik iečių ištraukimui. 
Dabar daugelis senatorių 
piktai smerkia Nixona. Jie 
reikalauja, kad Senatas nu
statytų laiką amerikiečių 
ištraukimui iš Indokinijos.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga sutiko pasiųsti Indijai 
daugiau ginklų. Kartu ra
gina Pakistaną pagerinti 
santykius su Indija “tarp
tautinio saugumo” gerovei.

Kompartija numato pavojų 
darbininkų klasei

New Yorkas. — Komu-®
nistų Partijos nacionalinia
me komitete partijos darbo 
sekretorius Meyers išdėstė, 
kad Nixono ekonominė pro
grama “uždeda kilpą ant 
darbininku klasės kaklo”, 
pančioja darbo unijų judė
jimą, sudaro darbo žmo
nėms rimtą pavojų. Algų 
kontrolės mechanizmas jau 
dabar veikia turčių klasės 
naudai.

Meyers toliau išdėstė, 
kad prieš tą pavojų reikia 
darbo žmonėms vieningai 
kovoti, sudaryti masinį ju
dėjimą prieš Nixono ekono
minę programą.

Kanados laiškanešiai 
paskelbė streiką

Toronto. — Kanados laiš
kanešiai paskelbė streiką 
prieš pašto reikalavimą, 
kad tam tikrais atvejais 
dirbtų ir po 24 valandas į 
dieną, kai kuriems laiška
nešiams tenka susirgti ar į 
atostogas išeiti.

Laiškanešiai reikalauja 
pagerinti darbo sąlygas, 
kad nereikėtų ilgas valan
das dirbti. Taipgi reika
lauja nesamdyti neunijinių 
darbininkų.

Washingtonas. — Policija 
areštavo 61 prieškarinį pi
ketuotoją prie Baltųjų Rū
mu. 4z

Vėliausios 
Žinios

Mus pasiekė žinia, kad 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Vytautas Zenke
vičius tapo apdovanotas Ta
rybų S a j u n g o s “Garbes 
ženklio” ordinu už gerą dar
bą diplomatijoje. Zenkevi
čius yra Tarybines delega
cijos Jungtinių Tautų Ge
neralines Asamblėjos sesi
joje narys. Sveikiname jį ir 
linkime geriausios sekines.

Pnompenh, Kambodija.— 
Didžulė Pietų Vietnamo ar
mija su Amerikos oro jėgų 
ir “patarėjų” pagalba vėl 
įsiveržė į Kambodiją. Jos 
tikslas atmušti Kambodijos 
liaudiečių armijas, kurios 
randasi jau prie sostines. 
Laukiama aštrių mūšių.

Algų Taryba vis neleidžia 
mokėti užvilktų algų

Washingtonas.—Algų Ta
ryba atmetė siūlymą leisti 
darbininkams kolektuoti už 
vilktas algas, kurios įrašy
tos sutartyse tarp darbda
vių ir darbo unijų. Tokiu 
būdu milijonai darbinin
kams priklausomų dolerių 
pasilieka darbdaviams

Tačiau šitas opus klausi
mas pasiliko “labai gyvas”. 
Unijos nesutinka nusileisti.

Kai kurios unijos kalba 
apie šaukimą generalinio 
streiko, su kuriuo turėtų 
skaitytis ir Algų Taryba, 
taipgi Nixono administra
cija.

Algų Taryba nusitarė ty
rinėti mainierių kontraktą, 
kuris leidžia per tris metus 
pakelti mainieriams algas 
39 procentais. Tai esąs “per 
augštas” pakėlimas.

Tarybų Lietuvoje
Svečias iš Amerikos

Tarybų Lietuvoje svečiuo
jasi pažangiosios išeivių or
ganizacijos— Amerikos lie7 
tuvių darbininkų susivieni
jimo prezidentas Ričardas 
Janulis.

Ši jo viešnagė yra pirma
sis susitikimas su tėvų 
kraštu: R. Janulis gimė 
Amerikoje 1929 metais ak
tyvaus 1905 metų revoliu
cijos dalyvio ukmergiškio 
Simano Janulio - Ūsonio 
(1885-1951) šeimoje.

Viešnagės metu R. Janu
lis susipažins su Tarybų 
Lietuvos visuomeniniu ir 
kultūriniu gyvenimu.

Elta

Nuo 4 iki 100 milijonų
Dar ne taip seniai, tik 

1967 metais, Vievio paukš
tynas davė pirmąją produk
ciją — 4 milijonus kiauši
nių. Pernai jis jau viršijo 
projektinį pajėgumą, par-

davęs valstybei ne 40, o 5 
milijonais kiaušinių dau
giau. Tačiau ir tai toli gra
žu ne riba, nes dabar pauk
štynas pertvarkomas —viš
tos paukštidėse bus laiko- 
komos ne palaidos, o nar
veliuose. Taigi tose pačio
se patalpose bus galima lai
kyti kur kas daugiau de- 
dėklių.

Ir vykstant pertvarkymo 
darbams, paukštyno kolek
tyvas sėkmingai susidoroja 
su gamybos užduotimis. 
Šiemet vieviečiai turėjo 
parduoti valstybei 46 mili
jonus kiaušinių. Metinis 
planas įvkdytas spalio 15 
dieną, o iki gruodžio vidu
rio tikimasi išpildyti ir pa
pildomą užduotį — parduo
ti dar 11 milijonų kiaušinių.

Šio penkmečio pabaigoje 
Vievio paukštynas patieks 
gyventojams per metus jau 
100 milijonų kiaušinių.

S. Antanaitis

Bilijonierius pranašauja 
visur komunistų pergalę

Seattle, Wash. — 3,0 0 0 
žmonių dalyvavo protesto 
susirinkime prieš branduo
linės bombos sprogdinimą 
Amchitkoje. Reikalavo baig
ti karą Indokinijoje.

New Yorkas. — Pirma
dienį sustreikavo didžiojo 
New Yorko katalikų bažny
čios parapinių mokyklų mo
kytojai. Streikas apima 329 
mokyklas. Bažnyčios vado
vybe rėk r ut u o pa skeltus 
streiko sulaužymui. Moky
tojai reikalauja algų pakė
limo ir darbo sąlygų page
rinimo.

San Francisco, Calif. — 
Aliejaus bilijonierius Hunt, 
ultrareakcinių jėgų rėmė
jas, pasakė, kad į porą ar 
trejetą metų komunistinės 
šalys pralenks ir nugalės 
Jungtines Valstijas, jeigu

tijos palieka antros klasės 
jėgą ir prieš komunizmą 
jau nebegali atsilaikyti. Ko
munistai esą daug gudresni 
už amerikiečius, kuriems 
tik pelnai terūpi.

Automobilių trustas kailių 
pakėlimu pelnys pusę 

bilijono dolerių
Washingtonas. —- Auto

mobilių monopolija gavo iš 
Kainų Tarybos užgyrimą 
pasikelti automobilių kai
nas iki tam tikro procento.

Dabar automobilių kor
poracijoms duos mažiausia 
pusę bilijono dolerių ekstra 
pelno, kurio jau nesitikėjo 
kainas išaldžius.

Bet kaip bus su algų pa
kėlimu automobiliu darbi
ninkams, kūriems įrašyta į 
kontraktą šių metų pabai-

goję pakelti algas po 28 
centus i valanda? Ši klau
simą turės spręsti Algų Ta-
ryba

Pasirodo, kad automobi
lių monopolijai kainų-algų 
įšaldymas ir kontrolė visai 
priimtina ir net naudinga 
daugiau pelno pasidaryti.

Bagdadas. — Irako val
džia paskelbė nacionalinį 
teisių bilių, kuris užtikrina 
spaudos ir žodžio laisvę.

Izraelio viršininkai ir JAV 
aliejaus firmos skandalijas
Jeruzale.—Izraelio prem

jerė Meir nuskyrė juridinę 
komisiją tyrinėti valdžios 
pareigūnų ir Jungtinių Val
stijų aliejaus firmų įsivėli
mą į skandalingą korupciją.

Egipto aliejaus laukus 
Sinai Peninsuloje Izraelis 
užgrobė 1967 m. kare. Ame
rikiečiai tuos laukus ope-

Meany smerkia komu
nistams pataikavimą
Miami Beach, Fla.—Kal

bėdamas jūreivių unijos su
važiavimui,, AFL-CIO pre
zidentas Meany aštriai kri
tikavo Nixoną už pataika
vimą komunistinėms šalims.

Meany sakė, kad Nixonas 
flirtavo su Jugoslavijos 
prezidentu Tito, vyks į ko- 
muštinę Kiniją, taipgi į Ta
rybų Sąjungą, kad praplės
ti prekybą ir įvežti į Ame
riką daugiau “pigių” pro
duktų iš komunistinių šalių.

ruoja, o Izraelio valdžios 
pareigūnai, paskirti tuos 
laukus prižiūrėti, kyšiais 
paperkami.

Washingtonas. — Kong
resas priėmė vėžio ligoms 
tyrinėti bilių. Tam tikslui 
skiriama pusantro bilijono 
dolerių;

Sudarė tarptautinę 
erdviu organizaciją
Maskva. Devynios socia

listinės valstybės sukūrė 
tarptautinę erdvių komuni
kacijos organizaciją. Taip
gi nusitarė į ją priimti ir 
nesocialistines valstybes.

Sutartį pasirašė Bulgari- 
ja, Rytų Vokietija, Kuba, 
Mangoli ja, Lenkija, Rumu
nija, Tarybų Sąjunga ir Če
koslovakija.

Londonas. — Anglikonų 
bažnyčia suteikė teisę dviem 
moterim būti kunigais.

Chicago. — 2.000 tėvu ir 
mokytojų masiniame susi
rinkime protestavo prieš 
planą uždaryti gruodžio 
mėn. 12 dienų mokyklas dėl 
stokos finansų.

Prieš kelias dienas atrodė, 
kad mūsų didžiųjų darbo 
unijų vadai sukils prieš Nix
ono “naująją ekonominę po
litiką” ir pabėgs iš taip va
dinamo “Pay Board.” Jie gąs
dino taip padarysią. Deja, 
gąsdinimas gąsdinimu ir pa
siliko. Vėliausi pranešimai 
sako, kad George Meany, 
AFL-CIO prezidentas, pakei
tė savo nuomonę. Vadinasi, 

w nutarė padėti prezidentui 
faixonui visą infliacijos naš
tą suversti ant darbininkų 
pečių.

Santykiai tarp Indijos ir 
Pakistano įsitempę iki trūki
mo. Bet kurią dieną gali 
prasidėti tikras karas. Kvaila 
ir klaidinga būtų įsivaizduoti, 
kad toks konfliktas neįtrauk
tų kitų šalių. Abi pusės turi 
savo šalininkus. Jie nestovėtų 
rankas susidėję ir nelauktų, 
kada viena ar kita pusė bus 
supliekta.

Ką daro Jungtinės Tautos? 
Nieko nesigirdi.

Paskutiniai pranešimai kal
ba apie Tarybų Sąjungos di
deles pastangas susipykusias 
Šalis sutaikyti. Geriausio jai 
pasisekimo šiose garbingose 
pastangose I

Cairo. — Egipto prezi
dentas Sadat įsake armi
jai būti pasiruošusiai nau
jam karui ,su Izraeliu. Jis 
sako, kad taikiu būdu (de
rybomis) i šlaisvinti arabų 
žemes, kurias Izraelis už
grobė, nebėra galimybes. 
Smarkiai kritikiuolja Jimg- 
nes Valstijas, kurios remia 
ir palaiko Izraelio agresiją.

Los Angeles, Calif. — Šio 
miesto majoras Sam Yorty 
pasisakė būsiąs demokratų 
preziden t i n i s kandidatas 
1972 m. Jis yra kairiųjų 
priešas, tai tikisi daug bal
sų iš dešiniųjų.

taip viskas vystysis, kaip 
dabar vystosi.

American Petroleum Ins
titute konferencijoje šis 82 
metų senis kalbėdamas pa
reiškė, kad Jungtinės Vals-

Maisto kainos pakilo 
50% Pietų Vietname
Saigonas. — Pietų Viet

namo valdžiai numažinus 
pinigų vertę, maisto kainos 
pakilo 50%.

Neturtingųjų pragyveni
mas žymiai pasunkėjo, kai 
viskas pabrango.

ATSAKYMAS LIETUVOS ŠMEIŽIKAMS

Tarybų Sąjungos atstovo V. Zenkevičiaus kalba 
Jungtinių Tautų Trečiajame Komitete 

1971 metų lapkričio 16 dieną
paklausti, kas davė teisę ir

PRANEŠIMAS __
Lapkričio 26 d. “Laisvės” 

laida neišeis, nes “Laisvės” 
personalas nedirbs Ameri
kos nacionalinėje šventėje 
—Thanksgiving Day.

Sekama laida išeis lapkri
čio 30 d.

Linkime visiems laisvie- 
čiams smagiai ir naudingai 
praleisti šventę.

Gerbiamas ponas 
Pirmininke!

Gerbiamieji ponai 
delegatai!
Aš norėčiau pasinaudoti 

tarybinės delegacijos, teise 
atsakyti. Vakar JAV at
stovas šiame komitete po
nas Dervinskis pasako an
titarybinę šmeižikišką kai- 
bą prieš Tarybų Sąjungą, 
panaudodamas pačius bjau
riausius išgalv o j i m u s ir 
sąmoningai klastodamas 
faktus tam, kad nukreiptų 
gerbiamų -delegatų ir vi
suomenės dėmesį nuo tei
singos kritikos J A V at
žvilgiu už jos tiesioginę 
paramą kolonijiniams reži
mams, už nešvarų karą

Vietname. Pono Dervins- 
kio kalba buvo grynai pro
pagandinė, pasakyta blo
giausiųjų šaltojo karo laikų 
dvasia.

Tokios rūšies kalbos dau
giau tinka pigioms fašistuo- 
jančių emigrantų auditori
joms, kurie jau daug metų 
naudojasi pono Dervinskio 
paslaugomis. Į jo kalbą bū
tų galima nekreipti dėme
sio, kaip ir į kiekvieną 
antitar y b i n ę kalbą, kuri 
sakoma bet kokiame už
kampyje. Tačiau mūsų de
legacija negali Šios kalbos 
vertinti kitaip, kaip JAV 
oficialaus atstovo, JAV 
kongreso nario Dervinskio 
kišimąsi į Tarybų Sąjungos 
vidaus reikalus. z

Visiškai pagrįstai galima

kas įgaliojo poną Dervmskį 
kalbėti čia lietuvių, latvių 
ir estų tautų vardu, kas 
davė teisę šmeižti jas šia
me tarptautiniame foru
me?

Tarybų Sąjungos delega
cijoje aš atstovauju Lietu
vos Tarybų Socialistinę 
Respubliką ir galiu užti
krinti Jus, ponas Pirmi
ninke ir ponai delegatai, 
kad mano Respublikos Vy
riausybė, Latvijos ir Esti
jos Tarybų Socialistinių 
Respublikų Vyri a u s y b ė s 
niekada neįgaliojo nė vieno 
Amerikos piliečio, nė vieno 
emigranto kalbėti mūsų 
vyriausybių ir tautų var
du.

(Tąsa 2-ram pusi.)
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WP—Lt* dirkos a'tveiu niekšybęJnaS JK<£ M 9GKO įvykdė ne tiek rusai, bol-
chael O’Riordan. Pasirodo,ševikai> bet suniekšėję šio 
kad šis svečias jau antrą^rasto valdininkai, biuro- 
kartą lankosi Lietuvoje, kratai, neseką gyvenimo 
Svečias plačiai po Lietuvą įvykių, nepažįstą komuniz- 
pavažinėjo. Be 'Vilniausmo ir nesuprantą, ką žmo- 
lankėsi Klaipėdoje, Druski-gui reiškia laisvė”, 
ninkuose ir kitose žymiose rpaį matote: mūsų 

A T viškiems dvasiškiams 
JIEMS VISI NIEKsAI, Hams jau ir šią šalį 
NET IR AMERIKIEČIAI niekšai. Iki šiol

Chicagos kunigų “Drau-niekšindavo tiktai Tarybų 
gas” (lapkr. 8 d.) šaukia:Sąjungos, Tarybų Lietuvos 

“Tačiau niekšų yra visur, ir kitų socialistinių kraštų 
yra ir Amerikoje. Simo Ku-vadus.

}

Nuoširdžių linkėjimų neužtenka
JAU kelinti metai eina pasitarimai ir derybos tarp 

Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos dėl taip vadina
mų strateginių ginklų vystymo apribojimo. Šiomis die
nomis Austrijos sostinėje Vienoje atsidarė net 93-oji 
pasitarimų sesija. Po kiekvienos sesijos iš abiejų pusių 
džiugiai pranešama, kad derybos pusėtinai gerai sekasi, 
kad jau neblogai pasistūmėta pirmyn prie kokio nors su
sitarimo tuo didžiulės pasaulinės reikšmės klausimu. Bet 
kokie apčiuopiami rezultatai? Nedideli.

Taiką mylintieji žmonės visuose pasaulio kampuose 
nuoširdžiausiai linki šioms deryboms pilniausio pasise
kimo. Susitarus, gal ginklavimosi lenktynės sumažėtų ir 
militariniams reikalams išlaidų našta ant visu šalių 
žmonių palengvėtų. Deja, pasirodo, kad gerų linkėjimų 
neužtenka užtikrinimui pasisekimo.

Tuo tarpu ginklavimosi lenktynės eina, kaip ir ėjo. 
Dargi padidėjo. Antai, mūsų Kongresas priėmė ir pre
zidentas Nixonas pasirašė nutarimą, kad ši šalis per 
sekančius metus išleis tolimesniam ginklavimuisi, viso
kių ginklų gerinimui ir tobulinimui ir reikalingų me
džiagų parūpinimui net 71 bilijoną tris šimtus milijonų | 
dolerių! Siaubas ima tik pagalvojus, kokia tai milžiniš
ka suma. Tik ginklavimuisi ir ginklams!

Labai įdomu dar štai kas. Skirdamas tą milžinišką 
sumą militarizmo dievučiui, Senatas labai išmintingai 
pridėjo reikalavimą, kad ponas prezidentas tuoj nusta
tytų laiką ir viešai paskelbtų, kada Vietnamo karas bus 
baigtas, kada iš Vietnamo visos mūsų ir mūsų “talkinin
kų” jėgos bus ištrauktos. Bet pasirašydamas šį nutari
mą, prezidentas pareiškė, kad nė mažiausio dėmesio jis 
nekreips į Senato patvarkymą, ir darys taip, kaip norės. 
Dar ponas prezidentas viešai išbarė Senatą ir visą Kon
gresą, kad jie kiša nosį ne į savo reikalus, kad jie su 
tokiais pageidavimais arba įsakymais tiktai kenkia jam 
šį karą “užbaigti.” /

Vargiai kas beatsimena, kad kuris nors prezidentas 
preityje būtų taip šiurkščiai ir nachališkai nesiskaitęs 
su Kongresu, kaip nesiskaito dabartinis prezidentas.

ėmė ir išlindo yla 
iš MAIŠO

Dabar aišku, ko yra iš
troškę ir laukia Kanados 
lietuviškieji klerikalai. Pa
sirodo, jie nori, kad vokiš
kieji naciai sugrįžtų į Lie- 
auvą ir ją vėl okupuotų. 
Tada jiems mūsų mieloji 
Lietuva būtų Tikrai lais
va.”

Šiuos jų troškimus suži
nome iš jų organo “Tėviš
kės Žiburiai” ilgo ir, matyt, 
gerai apdūmoto vedamojo 
“Studijuoti Vilniuje?”, pa
sirodžiusio lapkričio 4 die
ną net pirmajame puslapy
je. Redaktorius sušilęs ar
gumentuoja, kad jokiu bū
du negalima nei Kanados, 
nei Jungt. Valstijų lietu
viams tėvams siųsti savo 
sūnus ir dukras mokytis 
Vilniaus universitete arba 
kurioje kitoje aukštojoje 
mokykloje. Viena, tie “ža- 
liokai” jokiu būdu neatsi
laikytų prieš tų komunistų 
propagandą ir sugrįžtų ide
ologiniai jau “sugadinti”. 
Antra, ten jokios mokslinės 
laisvės nesirandą. Ot, girdi, 
jeigu būtų taip, kaip buvo 
Lietuvoje per vokiečių oku
paciją, tai būtų patartina 
ir galima mūsų vaikus iš 
čia siųsti į Lietuvos mokyk
las, kurių durys jiems bū
tų atdaros!

Vargšai tie “T. Ž”. leidė
jai ir redaktoriai! Jie ne
žino nė to, jog tie jų troš
kimai niekados neišsipildys. 
Tai kam jais dar gyventi? 
Juk tai baisus savęs apsi- 
gaudinėjimas.

lietu- 
tėve- 
valdo 

jie

Vytauto Zenkevičiaus kalba

Dar vienos respublikos likimas
VIENA iš mažiausių ir įdomiausių Lotynų Ameri

kos respublikų yra Urugvajus. Tai tiktai iš apie trijų 
milijonų gyventojų šalis.

Pasirodo, kad šioje šalyje vėliausiais laikais pra
dėjo dvelkti nauji politiniai vėjai. Urugajiečiams dasi- 
ėdė vilkti Amerikos imperializmo naštą. Jie atsiminė, 
kaip prieš vienuoliką metų Kuba išsilaisvino. Jie mato, 
kaip Čilės Respublika pasuko nauju keliu.

O tą naują kelią Čilei nutiesė pažangiųjų žmo
nių — socialistų, komunistų, kai kurių krikščionių de
mokratų — sudaryta koalicija. Ji laimėjo rinkimus ir 
sudarė marksistinę valdžią.

Kodėl to paties negalima Urugvajuje? Ne tik ga
lima, bet ir reikia. Ir štai girdime, kad ir urugvajie
čiai jau turi sudarę koaliciją iš komunistų ir kairiųjų 
krikščionių demokratų ir ruošiasi laimėti lapkričio 28 
dieną įvyksiančiuose rinkimuose. Jei jie laimėtų, irgi 
sudarytų kairią, pažangią, demokratinę, vyriausybę. Ir 
taip Urugvajus pasuktų nauju keliu. Perspektyvos labai 
gražios.

Deja, Urugvajaus didįjį kaimyną, Braziliją, valdo 
militarinė diktatūra. Jau tik prasidėjus kalboms apie 
marksistinę koaliciją Urugvajuje, kai kūne Brazilijos 
militaristai pagrūmojo, kad jie marksistinės valdžios 
savo “panosėje” nesiruošia toleruoti...

Brazilija šalis su daugiau kaip 60 milijonų gyven
tojų. Jai susidoroti su mažuoju kaimynu būtų kaip nie
kas... Tame ir pavojus.

Visas pasaulis stebės Urugvajuje rinkimų rezul
tatus. . ;V.. ; ■

Kento teisino raportą 
sudegino

Ravenna, Ohio. — Fede
ralinio teismo įsakymų su
degintas Kento grand džiū- 
rės raportas, kuris pateisi
na nacionalinę gvardiją, 
kritikuoja Kento universi
teto administraciją, kaltina 
kovojančius už taiką stu- 
studentus.

1970 m. gegužės 4 d. na
cionaliniai gvardiečiai ap
šaudė kovojančius studen
tus, keturis studentus už
mušė, keletą sužeidė.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Pono Dervinskio kalbą 

paruošė fašistuojantys emi
grantai, kurie savo laiku 
gėdingai pabėgo iš Lietu- 
tuvos, Latvijos, Estijos ir 
surado šiltą prieglaudą 
JAV. Kas tie žmonės, ku
rių vardu čia kalbėjo JAV 
atstovas, ir kodėl jie pali
ko savo tėvynę?

Socialistinės revoliucijos 
Rusijoje išdavoje ir įtakoje 
trijose Pabaltijo respubli
kose — Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje — sukilusi 
liaudis paėmė valdžią į sa
vo rankas ir paskelbė jas 
tarybinėmis respublikomis. 
Tačiau Tarybų valdžia gy
vavo neilgai. Vietos kontr
revoliucionieriai kaizerinės 
kariuomenės remiami, ak
tyviai padedant Anglijos ir 
Amerikos imperialistams, 
nuvertė Tarybų valdžią, 
pa n a i k i n o demokratinių 
laisvių likučius, įvedė fa
šistinius režimus.

1940 metais liaudies ma
sėms reikalaujant mūsų 
trijose respublikose buvo 
sudarytos Liaudies vyriau
sybės. Visose trijose res
publikose laisvų ir slaptų 
rinkimų būdu buvo išrinkti 
liaudies parlamentai, pra
vestos socialinės reformos. 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos liaudies parlamentai 
1940 metų rugpjūčio mėne
sį nutarė prašyti Tarbinės 
vyriausybės priimti jų res
publikas į Tarybų Sąjun
gos sudėtį. Tai buvo vie
nintelis protingas ir mūsų 
tautų pasirinktas kelias iš
spręsti daugelį politinių, 
ekonominių problemų, taip 
pat nacionalinės gynybos 
problemą antrojo pasauli
nio karo išvakarėse, nes iš 
hitlerinės Vokietijos grėsė 
betarpiškas pavojus visoms 
Pabaltijo respublikoms.

Visiškai aišku, kad buvu
sieji fašistiniai vadeivos ir 
jų tarnai buvo priversti 
bėgti į hitlerinę Vokietiją, 
o kai kurie iš jų prisiglau
dė JAV. Dabar jie yra ge
riausieji pono Dervinskio 
draugai;/ Antrojo, pasauli
nio karo metu Pabaltijo 
tautos kartu su visomis1 ta
rybinėmis tautomis ištver
mingai kovojo prieš fašisti
nę agresiją, gynė savo pa
sirinktą socialistinę san
tvarką, savo socialistinę 
valstybę. Hitlerinės oku
pacijos metais mano res
publika labai nukentėjo. 
Hitleriniai okupantai iš 2.5 
milijono gyventojų išžudė 
700,000 žmonių.

Įvykdyti šias negirdėtas 
piktada r y s t e s hitlerinin
kams aktyviai padėjo lie
tuviškieji fašistai, kurie 
baigiantis karui pabėgo į 
Vakarų Vokietiją, o po to 
pervažiavo į JAV. Čia jie 
surado prieglobstį, apie ku- 

kricio 13 d. j Vilnių atvyko rį vakar savo kalboje taip

MILITARINĖS DIKTATŪ
ROS GARBINTOJAI

Clevelando smetonininkų 
“Dirva” (lapkr. 12 d.) be- 
gailestingai vanoja kailį 
tiems, kurie nenori garbin
ti Graikijoje mili tarinės 
diktatūros. Beveik “Mask
vos agentais” juos apšau
kia. Prašome:

“Šiandien kai kurių demo
kratinių valstybių politikai 
varo smarkią propagandą 
prieš Graikiją kaip dikta
tūrinę valstybę. JAV kon
greso ir senato kai kurie 
nariai reikalauja neduoti 
Graikijai jokios paramos, 
kol nebus krašte atstatyta 
demokratija. Tačiau šie vi
si propagandistai ir kovoto
jai dėl demokratijos užmir
šta, kad Graikija yra NA
TO narys. Taip pat jie už
miršta tas priežastis, dėl 
kurių karaliaus Konstanti
no demokratinė vyriausybė 
buvo atsakingų kariuome
nės vadovų nušalinta. Grai
kijai grėsė didelis pavojus 
sužlugti iš vidaus. Tokiu 
žlugimo atveju būtų pasi
naudojusi Maskva per 
agentus Graikijoje”.

savo

SVEČIAI, SVEČIAI
Tarybų Lietuva yra labai 

populiari ne tik tarybinių 
tautų šeimoje, bet ir užsie
nyje. Lietuvos sostinė Vil
nius tapo didele atrakcija 
svečiams iš užsienio. Štai 
tik pora vėliausių “Eltos” 
pranešimų.

Lapkričio 9 d. Lietuvoje 
lankėsi svečiai iš Čekoslo
vakijos. Tai Čekoslovakijos- 
Tarybų Sąjungos Draugys
tės Draugijos delegacija, 
kuri
spalio revoliucijos 54-ųjų 
metinių minėjime. O lap-

Remiantis tarptautinėmis 
konvencijomis ir sutartimis 
dėl karo kriminalinių nu
sikaltėlių išdavimo tarybinė 
vyriausybė ne kartą krei
pėsi į JAV vyriausybę, rei
kalaudama išduoti karinius 
nusikaltėlius, kurie padarė 
pasibais ė t i n u s nusikalti
mus prieš lietuvių, latvių, 
estų ir kitas Tarybų Sąjun
gos tautas. Pavyzdžiui, 
mes reikalavome išduoti 
budžiamojo būrio vadą An
taną Impulevičių, gyvenusį' 
Philodelphijoje. Jis vokie
čių okupacijos metais 
pats nužudė 300 žmonių, o 
jo vadovaujamas būrys iš
žudė apie 10,000 civilių gy
ventojų. JAV valdžia Im- 
pulevičiaus neišdavė ir ne
teisė, o atvirkščiai, nekreip
dami dėmesio į įkalčius, 
įrodančius jo kaltę, suteikė 
jam AV pilietybę.

Štai kokie veikėjai įkvė
pė šmeižikiškoms kalboms 
JAV atstovą, štai kas įga
liojo jį kalbėti už lietuvių, 
latvių ir estų tautas.

Pasinaudoda m a ,s proga, 
ponas Pirmininke, noriu 
pranešti, kad JAV gyvena 
daug tūkstančių lietuvių, 
latvių ir estų, kurie nuo
širdžiai myli savo buvusią 
Tėvynę, teisingai supranta 
ir vertina tuos socialinius 
pertvarkymus ir pasikeiti
mus, kurie įvyko mūsų res
publikose, pritaria 
pastangoms sukurti 
toms genesnę ateitį, 
jų ne tapatiname su
niais nusikaltėliais ir fa- 
šistuojančiais elementais, 
kurie jau seniai pardavė 
savo Tėvynę, o dabar gina 
svetimus interesus. Mes 
gerbiame visus dorus emi
grantus ir bendraujame su 
jais. Dori emigrantai nie
kada neprašo profesiona
lių antitarybininkų patar
navimų.

Ponas Pirmininke!
Vakar JAV atstovas de

magogiškai pareiškė, kad 
neva tai Tarybų valdžia 
stabdo ekonominį Pabaltijo 
resp'ublikų vystymąsi. Fak
tai kalba visiškai priešin
gai. Fašistinio režimo metu 
Lietuva buvo tikrai pusiau- 
kolonjine šalimi. Lietuva 
buvo atsilikusio žemės ūkio 
kraštas. 1939 m. 624 dva
rininkai turėjo tiek žemės, 
kiek jos turėjo 70,000 ne- 
turtigų smulkių valstiečių. 
Žinoma, tokiomis sąlygomis 
pažanga žemės ūkyje buvo 
neįmanoma, Pramonė buvo 
išvystyta labai silpnai ir 
faktiškai didesnė jos dalis 
priklausė užsienio kapita
lui. Tuo metu pusė milijo
no gyventojų buvo dedar- 
biai. 40 procentų vaikų kai
me nelankė net pradinės 
mokyklos. Per dvidešimt 
buržuazinio valdymo metų 
Lietuvoje buvo paruošti tik 

|303 inžinieriai. Del didelio

nedarbo daugiau 100,000 
žmonių emigravo į JAV ir 
kitas šalis.

Kokia Lietuva šiandien? 
Nacionalinių pajamų augi
mo tempais Tarybų Lietuva 
žymiai pralenkė daugelį 
Europos šalių ir JAV. Mes 
sukūrėme šiuolaikinį žemės 
ūkį, kuris pagal produkci
jos gamybą užima vieną iš 
pirmųjų vietų Tarybų Są
jungoje ir gali lenktyniuoti 
su daugeliu Europos šalių. 
Pas mus sukurta nauja 
pramonė, kuri pagamina 31 
kartą daugiau produkcijos, 
negu jos buvo gaminama 
1939 metais. Savo pramo
nės produkciją eksportuo
jame į 70 pasaulio šalių, 
sėk m in g ai dalyvaujame 
tarptautinėse pramonės pa
rodose.

Tarybų Lietuvoje mokosi 
kiekvienas ketvirtas žmo
gus, o studentų skaičiumi 
aukštosiose mokyklose, im
ant proporcingai gyventojų 
skaičiui, aplenkėme išsivys- 
čiusiasv šalis. Pavyzdžiui, 
Tarybų Lietuvos aukštąsias 
mokyklas kiekvienam 10,000 
gyventojų baigia 178 žmo
nės, o Anglijoje — 63, Šve
dijoje —- 101, Prancūzijoje

mūsų 
tau- 
Mes 

kari-

Indija nenori karo, 
sako Gandhi

New Delhis. — Indijos 
premjerė Gandhi, grįžusi iš 
Europos ir Jungtinių Vals
tijų, pareiškė, kad Indija 
nenori karo, kad problemas 
tarp Indijos ir Pakistano 
galima taikiu būdu išrišti, 
jeigu Pakistano preziden
tas Yahya Khan to norėtų

Indijos ir Pakistano mi- 
litarinės jėgos paruoštos 
karui ir dažnai įvyksta ap
sišaudymai. Pakistano val
džia kaltina Indiją už tei
kiamą paramą Rytų Pakis- Airijos Komunistų Partijos šiltai pasakė ponas Der- 
tano sukilėliams. generalinis sekretorius My- vinskis.

dalyvavo Maskvoje

generalinis sekretorius My- vinskis.

Mes proporcingai 
giau ruošiame inžinierių, 
negu JAV, pas mus dirba 
daugiau gydytojų, ligoninė
se yra daugiau lovų. Aš 
galiu pasidžiaugti, kad ma-l 
no tautos gyventojo vidu
tinis amžius yra 71.5 metų.

Ponas Dervinskis čia kal
bėjo apie kokią tai naciona
linę prispaudą, kurią neva 
tai atnešusi tarybų valdžia. 
Nežinau, ar jis gali nuro
dyti kitą tokią šalį, kur jo
je taip sėkmingai būtų vys
toma nacionalinė kultūra, 
kalba, kur taip giliai būtų 
gerbiami nacionaliniai pap
ročiai ir tradicijos. Šito ne
įstengia paneigti net jo 
draugai — fašistuojantys 
emigrantai. Savaime su
prantama, fašistams nepa
tinka, kad mūsų nacionali
nė kultūra vystosi socialis
tiniu pagrindu, draugystės 
ir pagarbos kitoms Tarybų 
Sąjungos tautoms, komu
nistinės moralės pagrindu. 
Mes visada stovėjome ir 
tvirtai stovėsime šiose po
zicijose. Lietuvių, latvių 
ir estų tautos jau 1940 me
tais negrįžtamai pasirinko 
socialistinio vystymosi ke
lią. Mūsų respublikos ly
giateisiu pagrindu stojo di
džiosios Tarybų Sąjungos r“

Norwood, Mass.
Dabartiniu laiku, spau

dos va j aus reikalais tenka / 
atlankyti nemažai vietų, 
kur gyvena mieli laikraš
čių skaitytojai ir skaityto
jos. . .

Užėjus pas juos, kiekvie
nas mielai sutinka, pareikš- 
dami, kad mes jau tavęs 
laukėme, nes žinome, kad 
mūsų laikraščio prenume
ratos laikas jau baigiasi, 
arba išsibaigęs, dėl to mes 
norim pasimokėti, kad ir 
anksčiau, dar laikui neišsi
baigus.”

Tik labai gaila, kad ne 
visus skaitytojus tenka ras
ti geroje nuotaikoje, kad 
pilnai džiaugtųsi savo svei
kata, ir šių dienų gyveni
mu.

Lapkričio 8 d. vidurdie
nio metu teko uėeiti pas 
ilgametę “Laisvės” skaity
toją D. Milkūnienę, kuri 
gyvena 217 Washington St. 
Norwoodo rytinėje miesto1 
dalyje. Pora metų atgal j? 
buvo rimtai susirgusi. Ke- 
lettą savaičių teko pagulėti 
Norwoodo ligoninėje, vė
liau Nursing Home. Dabar 

į . ji yra dalinai atgavus savo 
dau-'sveikatą. Grįžo į savo na

mus. Atrodo neblogai. Tik 
nuo ligos jos kalba yra bis- 
kį pažeista.

Laimė jos tame, kad ji 
Guvi /vnvo 011 n IZxrn Iriivi

tautų šeimom Ir mes dar 
kartą tvirtai pareiškiame, 
kad niekas neturi teisės, 
nepriklausomai nuo rango, 
pa dė ties ir a t s to v a u j a m o s 
valstybės dydžio, kištis į 
mūsų vidaus reikalus.

Antitarybinis pono Der- 
vinskio išpuolis, kuris ats
pindi blogiausią šaltojo ka
ro laikų dvasią, mums tuo 
labiau nesuprantamas šiuo 
metu, kada JAV oficialių 
sluogsnių atstovai ne kartą 
pareiškė norą gerinti san
tykius su TSRS ir nuo kon
frontacijos pereiti prie de
rybų, kai JAV prezidentas 
Nixonas ruošiasi vizitui į 
Tarybų Sąjungą.

turi gerą dukrelę Evą, kuri 
ją gerai prižiūri. Be jos, 
jai būtų labai sunku.

Draugė Milkūnie mylėjo 
ir dabar dar myli daug 
skaityti; apart laikraščių, 
ji yra perskaičiusi gerų 
knygų. Padavus man de
šimtinę už “Laisvės” prenu
meratą, tarė : “Be laikraš
čio man būtu labai nuobo
du.”

Tą pačią dieną teko už
eiti pas antrą “Laisvės” 
skaitytoją Mary Grigūnfte- 
■nę, kuri gyvena 95 Con
cord Ave. Radau ją be
tvarkant savo namų reika
lus. Draugė Grigūnienė gy
vena viena, yra našlė. Jos 
vyras Andrius Grigūnas 
prieš dvejus metus mięs. 
M. Grigūnienė jau sulau
kus gražiaus amžiaus, bet 
dar gerai atrodo. Sveika
tos trūkumais nesiskundžia.

Po trumpo pasikalbėjimo 
pasiėmė savo piniginę ir 
pasimokė j o už “Laisvės” 

’ prenumeratą. Taipgi at
naujino vieną į Tarybų Lie
tuvą, o kitą naują Užrašė 
savo giminaičiui. Ir dar 
pridėjo penkinę specialiam 
“Laisvės” fondui. Girdi, 
“lai gyvuoja mūsų laikraš
tis ‘Laisvė’.”

Gražiai jai padėkojau už 
tokią gražią laikraščiui pan 
rarną.

XVII amžiaus įstatymas, 
kuris veikia iki šiol Angli
joje, vyrams draudžia muš
ti savo žmonas nuo vakaro 
devintos iki ryto šeštos va
landos, nes “sukeltas triukš
mas gali sutrukdyti kaimy
nų ramybę.”

M. Uždavinis

Kapitalistinėje Europoje 
daugiausia nusikaltimų 
įvykdoma Švedijoje. Antrą 
vietą užima Austrija. Ma
žiausia nausikaltėlių Olan- < 
dijoje.

Marselio higienos institu
tas nustatė, kad oro užter
šimas mieste didėja pagal 
aukštus: aukščiausiame na
mo aukšte oras yra užterš
tas labiau, negu žemutinia
me.

“Drąsiusios” moterys Eu
ropoje — anglės, kurios pa
sitrumpino sijonus dvide
šimčia centimetrų virš ke
lių. “Konservatyviausios”'

Kuo daugiausia parengimy yra italės, dėvinčios sijonus 
“Laisves” paramai. Žemiau kelių.
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ALDONA ALEKNIENĖ
M Žvelgiu į Tėviškę

(Tąsa iš pereito num.) 
Palanga

Grįžę į Vilnių pasiryžo- 
me pamatyti kurortą Pa
langą. šiandien vyksta
me su Kultūrinių ryšių 
darbuotoja dinamiško cha
rakterio Verute Žvirblyte. 
Kartu keliauja Julija An- 
drulienė. Ją palikome Kau
no klinikoje.

Lietuvos gamta nuosta
biai graži. Miškai, eglynė
liai, pušynai, na ir balti 
berželiai bėgo pro mūsų 
akis. Kelias toks gražus — 
estrada, perdalyta pievele 
per vidurį. Taip besigėrint 
gamtos vaizdais — štai jau 
ir Palangoje.

Apsistojome viešbutyje 
“Pabaltijis.” Mūsų kamba
ryje dar radome tebesimo- 
šiančius išsikraustyti uru
gvajiečius “Darbo” redak

torių Bronių Morkevičių ir 
"Genių Rasiką.

Palanga, sakoma, yra vie
nas iš g r a ž i a u siu ku
rortų Europoje. Jos pui
kus paplūdimys, pušų par
kas, gėlynais išdabintos 
gatvės, iškilūs B i r u te s ii' 
Naglio kalnai. Gintarinis
l. rantas,i 
Vaizdžiai atvaizduota iškil
mingomis skulptūromis, at
kuriančiomis šimtm e č i a i s 
sekusias liaudies pasakas. 
Nepaprastai spalvingo 
gamtos grožio karalija. Jau
tėmės laimingi patekę į 
nuostabiai gražų gamtos 
kampelį.

Metraštyje Palangos var
das minimas 1258 m. ir 1372
m. Aiškinama, jog 1409 m. 
sukilę žemaičiai prie Palan
gos sumušė kryžiuočių ka- 
riumenę. 1511 m. Palanga 
atiteko Žemaičių seniūnui 
fesgailai, o vėliau — gra
fams Tikevičiams.

Žavi turistus nepaprastas 
parkas, kuris užima 70 ha. 
Yra baseinas, tvenkinių, 
alėjų ir daug retos augme
nijos. Čia stovi buvę gra
fo Tikevičiaus pseudorene- 
sansinio stiliaus milžiniški 
rūmai. Dabar įrengtas gin
taro muziejus net devynio
se salėse. Ateityje dar bus 
tobulinamas ir plečiamas. 
Taipgi įsteigti rūmų patal
pose Dailininkų poilsio na
mai.

Gintaras—Lietuvos auk
sas. Kokie įdomūs ekspona
tai, stambūs gintaro gaba
lai. Pažiūrime pro stiprų 
padidinamą stiklą į ketu
riasdešimties milijonų metų 
praeitį, o muselė įklimpusi 
gintariniame kape-inkliuse.

Pušų ošiančio parko prie
globstyje muziejus tapo ku
rorto lankytojų įdomybių 
dėmesiu. Gintaro muzieju
je įdėta daug triūso arche
ologų, kraštotyrininkų, et
nografų, kolekcionierių ir 
dailininkų.

Mūsų nuostabai Palango
je gausybe žmonių. Ap
skaičiuojama, kad priva
žiuoja iki 90,000 vasarotojų. 
Paprastai žiemos metu Pa
langa turi apie 20,000 gy
ventojų.

Šis žavus pajūrio kampe
lis buržruraziniais laikais 
paprastam žmogui nebuvo 
prieinamas, kaip dabar.

Svarbioji gatvė, einanti į 
tiltą-jūrą, važiuotei užda- 
daryta. Tik maistą įveža 
ir taksiams leistina įvažiuo
ti. Pėsčių žmonių užtvinu- 

Tsi gatvė nuo ankstaus ry- 
<to iki vėlyvos nakties.

Išbuvome čia keturias die
nas. Oras visą laiką gra-

žus, temperatūra siekė iki 
30° C. Pliaže pilna žmonių. 
Būdinga, Lietuvoje labai 
populiaru išvykos, daug do
mės kreipiama poilsiui į 
gamtos prieglobstį.

Palanag iš senų laikų iš
garsėjusi gintaro dirbiniais. 
Užėję į “Gintaro” fabrikėlį 
intensyviai apžiūrėjome 
apdirbimo procesą. Ginta
ras yra augalinės kilmės ir 
greitai susiformavęs iš kie
tėjančių sakų. Žavėjomės, 
kokių puikių eksponatų pa
ruošia. Gaila, vietoje ne
parduodama. Gamina pa
puošalus, suvenyrus ir ki
tus di rlii a i u ns. Gintaro ga
minių technikas apdirbimas 
nuolat tobulinamas, taipgi 
jų meniška forma. Šioje sri
tyje dirba daug dailininkų.

Palangoj e nuobodž i a u t i 
neteko. Čia daugelis vil
niečių atostogauja ir daž
nai mus aplankė. Robertas 
ir Onutė Žiugždai, draugiš
ki ir malonūs, prisimindami 
domėjosi apie draugus Ame
rikoje. Prilankęs pirminin
kas Justas Paleckis irgi do
mėjosi mūsų tautiečių gy
venimu Floridoje. Ilsėjosi

ošianti Baltija.'gen.: V. Karvelis, “Gimtojo
krašto” redaktorius Vacys 
Reimeris. Įdomiai paben- 
dravom su kupiškėnu rašy
toju Juozu Baltušiu. Prisi
minėm kupšikėnus ir su 
Kupiškiu susijusią praeitį.

Aplankėme Pal angoje 
ir restoranus “Vasara,” 
“Klumpė” ir “Vaidilutė.” 
Ypatingai pastaroji įdomi 
statyba — seniena. Tai su
teikia savitą charakterį, na
cionalini atspalvį. Stogas 
šiaudinis ir viduje mediena. 
Įdomios vietos ir gausiai 
lankomos.

San Francisco, Cal
Prieškarine demonstracija 

ir kitos žinios
Lapkričio 6 dieną vėl mū

sų miesto gatves užliejo 
masinė demonstracija prieš 
Vietnamo tęsiamą pražū
tingą karą. Demonstrantų 
eisena tęsėsi kelias mylias 
link miesto puošnaus Gol
den Gate parko ir didelės 
plačios aikštės Polo Field.

Šio miesto kai kurios pla
čios gatvės buvo užpildytos 
demonstrantais, ir didelėje 
daugumoje, jaunais žmonė
mis. Taipgi demonstrantai 
nešė aukštai iškeltas įvai
riaspalves vėliavas ir įvai
rius kitus šūkius, kaip, pa
vyzdžiui, prieš sprogdinimą 
penkių megatonų pajėgumo 
baisiosios bombos Amchit- 
koje, už paliuosavimą An
gelos Davis, kad karas turi 
būti nutrauktas dabar, ir 
daugelis kitų šūkių.

Polo aikštės estrada buvo 
paruošta gan aukšta, tad 
puikiai matėsi iš visų pu
sių. Kalbėtojų ir muzikos 
garsai sklido po visą pla
čiąją apylinkę. O visu la
biausia buvo jaudinantis ir 
tiesiog dramatiškas mo
mentas kai 2-rą valandą po

H ATI Fi i Iri i pi n 1Q n Irn Ti ovlrn-

ley universitetą ir Stanford HELP WANTED-MALE-FEMALI 
universitetą.

Mūsų apylinkės vasariniai 
pobūviai I ' •

Spalio mėnesį paskutinis 
vasarinis pobūvis- bei pietūs 
atsibuvo Onutės Davis jau
kiame bute bei sodelyje. Di
delė padėka Onutei už .pa
talpas ir visiems dirbusiems 
prie pietų ruošos. Taipgi 
bendra ir didelė padėka ge
ros valios žmonėms už va
sarinių pobūvių bei piknikų 
patalpas. Žieminius mūsų 
pobūvius teks ruošti salėse, 
nes Kalifornijos laukiamas 
lietelis atkeliauja dažniau
sia apie spalio pabaigą.

San Francisco miesto de
mokratas majoras Joseph 
L. Alioto laimėjo antrą ter
miną. Alioto tuo labai 
džiaugiasi ir žada būt daug 
geresniu miesto majoru. 
Deja, daugumoje miestų ir 
bendrai visos šalies parei
gūnai savo gausius pažadus 
dažniausia pamiršta...

Beje, tenka pažymėti ir 
kartu pasidžiaugti, kad mū
sų spaudos vajminkęs pui
kiai darbuojasi. Tai yra 

‘Valė Sutkienė San Francis- 
ike ir Violeta Taraškienė

HELP IANTED-MALE-FEMALB
Roberts. Daktaras, tarp 
kitko, sakė, kad mūsų pre
zidentas Nixonas žadąs 
ateinančiais metais vykti 
Tarybų Sąjungon dėl pasi
tarimo, tad reiškia, kad šal
tojo karo ledai pradeda 
tirpti. Antras kalbėtojas 
buvo Anatole Myshkov, tai 
San Franciske dabartinis 
Tarybų Sąjungos Konsula
to narys. Jo kalba buvo 
daugumoje apie Tarybų Są
jungos 54 m. Jubiliejų. 
Taipgi kalbėjo kunigas Ed. 
ward Peet ir jo žmona Vir
ginia. Jie abu tik prieš porą 
mėnesių grįžę iš Tarybų 
Sąjungos ir kitų šalių. Abu 
įdomiai, prielankiai kalbėjo 
apie Tarybų šalies gyveni
mą ir sparčiai augantį Ta
rybų Sąjungos progresą. 
Paskutine kalb ė t o j a šios 
įdomios popietės buvo mū
sų miela Ksavera Karosie- 
nė. Ksaveros kalba daugu
moje buvo apie tai, kaip ji 
šią vasarą pataisė savo gan 
šlubuojančią sveikatą Tary
bų Lietuvoje.

Taipgi buvo pravesta dėl. 
instituto rinkliava. Neteko!
sužinoti rinkliavos sumos, 'gan Leandro. Šios draugės 

mviivuo xxwx XLA, vwxlxxxwmj tenka pažymėti, kad ^nil mpt.ni knin ben-

pietų, pasigirdo sirenos (si-!,mūsli San Francisco L L D 
tens) skardus garsas ir nuo kuopa lr Oakland LLD kp. 
estrados buvo paleisti balti^fmefc ^*7™^ *•
balandėliai. Nes tuo laiku tut^ su_ 50 dolerių. Tad ir sį 
buvo i

SEWING MACHINE 
MECHANIC

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

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

201-442-7332
(85-91)

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

GAMBERT BROS.
55 Lafayette Street 

Newark, N. J.
623-5496

:ę : G G - (88-91)

NURSES — RN’S — LPN’S —AIDES 
Experienced. Part or full time. All 
shifts and weekends available. Ap
ply Hamilton nursing home, 285 
Hamilton St., Somerset, N. J. 
201-247-2414. (85-91)

DRIVER (truck), capable person 
wanted to drive truck and work in 
warehouse, mechanical ability need
ed, good opportunity for person to 
assume responsibility. Fringe bene
fits. 201-234-1600. Must be over 
30 years of age. (89-90)

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)

LUMBER JACK, over 21, $114 per 
week, guaranteed annual wage 
handle lumber and deliver orders, 
no experience necessary.

Call 201-353-5200.
(90-92)

STORE TENDER
BOLOGNA MAKER or

Good pay. Union benefits.
Phone 201-945-7086.

helper.

(90-92)

TAPERS
FINISHERS 

To work Immediately. 
$7 a Roll.

CALL SHELLEY AT 
201-364-8870 

FLAIR
Jackson, New Jersey 

(88-91)

A

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)

BOLOGNA MAKER
Helper or Apprentice. 

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

(88-91)

t Kazlų Rūdos miesto vyk- 
jau kelinti metai kaip ben- domasis komitetas ir mies- 
drai dirba spaudos vajuje. t0 saviveiklininkai suorga- 
Visiems maždaug žinoma, nizavo 
kad spaudos vajminkų dar
bas yra sunkus, ir reikia 

» tame 
svarbiame darbe. Todėl 

Kuopų. (kiekvienas spaudos bei laik-
Beje, primintina, kad šio-’raščio skaitytojas turėtų 

je gražios popietės sueigoj1 vajininkamš patalkininkau- 
dalyvavo keliolika Tarybų ti. 
Sąjungos jaunų gražių stu-1

’ -- -- - kuopa ir Oakland LLD kp.
- - - - į kasmet paremia In<sti-

balandėliai. Nes‘tuo laiku tūtą su 50 dolerių. Tad ir šį _ ... .............
m..u išsprogdinta ta bai-i1^- I,lstltug’ gav0 « gero pasišventimo 
šioji minėta bomba Amehit-“ių nU° lletuvlų
koje. Kapų tyla įsiviešpata
vo visoje masėje žmonių. 
Ot, kažkaip, labai nemalo
nus šiurpas nukrėtė.

Kalbėtojų buvo nuo įvairių 
grupių bei organizacijų. Vi
si kalbėtojai dėstė ir smer
kė mūsų prezidento klaidin
gą administraciją bei poli-

L—ma-

Iš Kapsuko padanges
Labai greitai prabėgo 

miela vasarėlė, visiems su-Tokiuose lesto i anuose American-Russian Institute i, , . .. . R
v 1 1 v . J a • T k k • J teikusi tiek rūpesčių. Buvoir Tar. Sąjungos Jubiliejus lgi saugra> geni

Lapkričio 7 dieną puoš-’žmones nepamena. Sinop- 
niame Jack Tar viešbutyje tikai irgi kraipė galvas, 
įvyko metinis atžymėjimas matydami, kad jų prana- 
Tarybų Sąjungos 54 Jubi-jšysteis apie taip lauKiamą 
liejus ir American-Russian lietų nesipildo. Tokie nepa- 
Instituto 39 metinis Jubilie-prasti karščiai turėjo įta- 
jus. Šis San Franciske gy- kos ir daržovių, ypač bul- 
vuojantis įdomus institutas 
kasmet pasiryžęs atžymėti 
drūčiai šias dvi žymias su
kaktis. Šios dienos atžymė- 
jime programa susidėjo iš 
kelių kalbėtojų ir gražaus 
spalvoto filmo “Tchaikovs
ky International Music Con
test.”

Pirmininkė pobūvio buvo

ypač baldų gamyba pasižy
mi savotiškumu. Išdirbimo 
techniku, liaudies motyvais, 
ornamentas pritaikomas 
prie inter j e l o . Skonin
gai derinasi stilingi bal
dai. Suteikia harmoningą, 
malonų ir jaukų vaizdą.

“Vaidilutės” r e s t o r a n e 
padavėjos muš žavėjo savo 
suknutėmis. Tai dailės kom
binatų tekstiles gaminiai. 
Tamsus linas su sidabro 
spalva panaudotas kaip 
nacionalinis ornamentas.

(Bus daugiau)

Salisbury. — Į Rodeziją 
atvyko Anglijos užsienio 
reikalų sekretorius Daug- grakšti juodveidė Minnie 
las Home tikslu susitarti Garter.
kooperuoti su rasistų vai- pai kalbėjo instituto pirmi-

ninkas Daktaras Holland

Pirmutinis trum-

džia.

WORCESTER, MASS

Mirus

Beniui Kitkauskui Cook
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą liūdesyje 

likusiem giminėm — sesutėm Juzei Marcijonienei 
ir Kristinai Mizarienei, ir jų šeimom LIETUVOJ, 
seserėčiam: Florence, 
Lawrence Vilkeliam 
Baisleg; taipgi vhįern 
ir draugams.—

J. ir H. Šarkai
J. ir M. Petkūnai
F. ir M. Petkūnai
F. ir P. Petrauskai
J. ir K. Sabaliauskai

’ J. ir D. Lukai
J. ir B. Jakaičiai
J. ir H. Raulušaičiai
J. ir U. Jaskevičiai
J. ir J. Demikiai

. . J. Senkus

John, Brownie, Edward, 
(Wilkalis) ir Josephine 
velionioi artimiesiems

V. ir K. Žitkai
M. Sukackienė 
Peter Plakštis
M. Šiupenienė
M. Baguskienė
O. Dudonis
O. Margienė
M. Green
Florence Wilkalis 

Danbury, Conn.

ir

vių derliui, kuris šiaip bū
davo gana didelis, o šiemet 
sumažėjo. Miškuose vieto
mis kildavo gaisrai. Vieną 
tokį Jūrės girininkijoje pa
stebėjo ir Kapsuko M S V 
ekskavatorininkas J. Bud- 
reika, kuris su keliais pa
augliais niekeno neragina
mas stoja į kovą su sti
chija, sustabdydamas gais
rą, kol atvykę miško ap
saugos darbuotojai nelaimę 
galutinai likvidavo.

Msų mokyklą šiemet bai
gė gausus būrys jaunų mo
kytojų ir vaikų darželių 
auklėtojų, kurie nuo rugsė
jo 1 dienos įsijungė į res
publikos pedagogų gretas.

Laikas mokykloje, kaip 
pasakoja absolventai Grei- 
čaitytė, Martišiūtė, Rut
kauskas ir kt., prabėgo kaip 
viena diena. Nons ir buvo 
sunkių valandėlių, bet su 
mokykla, savo kursu skir
tis sunku. Dūdų orkestrui 
grojant tušą absolventams 
įteikiami diplomai.

Vos nutilo išleistuvių ai
dai, į mokyklą susirinko 
būrys absolventų, prieš 20 
metų baigusių ją.

Susitikime, dalyvavo bu
vę mokyklos direktoriai P. 
Naujokaitis ir L. Klemas, 
buvę dėstytojai A. Ručins
kienė, L. Paštukienė, P. 
Povilaitis ir kiti. Buvo ap
žiūrinėtas vis turtėjantis 
ir dėsi. Montvilos vado-

vaujamas mokyklos muzie
jus, kapinėse pagerbti mirę 
dėstytojai.

Šiais metais nemažas bū
rys kapsukiečių gavo vy- 
riausybinius apdovanoji
mus. Lietuvos TSR žemės 
ūkio ministro pavaduo to- 
jas A. Baltušis įteikė kap- 
sukiečiams Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos ir Res
publikinės profesinių sąjun
gų tarybos perein a m ą j ą 
Raudonąją vėliavą, iškovo
tą augalininkystės darbuo
tojų antrą j am šių metų 
ketvirtyje. “Tarybų Lie
tuvos” kolūkio pirmininkui 
L. Statulevičiui suteiktas 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
agronomo garbės vardas.

Sporto srityje šie metai 
mumis irgi nebuvo blogi. 
Iškovotas Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos prizas. 
Kapsukietė L. Bakelytė jau 
antri metai iš eilės tampa 
TSRS rutulio stūmimo čem
pione. Mūsų krepšininkės 
po ilgesnės pertraukos vėl 
tapo respublikos čempionė
mis.

Kapsuko atstovai rajono 
vykd. komiteto pirmininkas 
R. Pačėsa ir LKP rajono 
komiteto pirmasis sekreto
rius V. Sinickas su Tarybų 
Sąjungos miestų, susigimi
niavusių su Suomijos mies
tais, delegacijomis lankėsi 
Helsinkyje, kur buvo svars
toma tema “Miestų vysty
mas jų gyventojų interesų 
labui.” Po to mūsiškiai lan
kėsi savo giminingame Kuo- 
kolos mieste.

Rugpiūtiis — 
vasaros mėnuo, 
ima buriuotis 
skridimą į šiltuosius kraš
tus, savo “valdžią” rinkti. 
Žiogai čirškia.. Tai vasaros 
pabaigos ženklas.

vasaros palydas 
“Lik sveika, vasarėle,” ku
rios įvyko prie Jūrės upe
lio užtvankos.

Švente baigėsi tradiciniu 
laužu.

O štai, mūsų laikraštis 
“Naujasis kelias” šiandien 
pranešė, kad kultūros ir 
pedagoginėje mok y k 1 o s e 
baigėsi stojamieji egzami
nai. Kultūros mokykloje į 
pirmą kursą priimta 90, o 
pedagoginėje — 210 jaunuo
lių, neskaitant neakivaizdi
nio skyriaus.

Tokios tat naujienos mū
sų padangėje. Na, o di
džiausias malonumas, kad 
naktį gana smarkiai palijo. 
Pirmą kartą po tokios il
gos sausros. L

Tuo baigiu šiandien.
Širdingiausius linkėjimus 

siunčiu.

PRANEŠIMAI
Baltimore, M d.

LDS 48 kuopa turėsime 
metinį susirinkimą gruo
džio 4, šeštadienį, 2 valan
dą po pietų, Stanių namuo
se, 2813 New York Avė.

Visi nariai kviečiami da- 
Turėsime išrinkti 

1972 metams ir iš- 
metinį raportą.

Komitetas

lyvauti. 
valdybą 
girsime

Taipgi LI J) 25 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks 
tą pačią dieną tuo pačiu 
laiku ir toje pačioje vietoje.

Komitetas

Jūsų
V. Gulmanas

New Haven, Conn.
Pasirodo, kad ir “dievo 

pastogėje” nėra užtikrintas 
saugumas. Antai, du ap- 
simaskavę jauni vyrai (vie
nas gink 1 u o t as šautuvu- 
vu) pasakė St. Bran- 
dens bažnyčios klebonui ir 
porai patarnautojų, kurie 
skaičiavo sekmadienį susi
rinktus pinigus: “Atiduo
kite pinigus.” Pinigus pasi
grobė ir paspruko. Na, o 
pinigų buvo apie $1,000.

paskutinis 
Paukščiai 
prieš iš-

Negalima praleisti nepa
gyrus Waterburio pažan
giųjų veikėjų už surengimą 
pietų lapkričio 14 d. Publi
kos į svetainę prisirinko 
gana daug. Buvo ir jauni
mo. Važiuodami manėme, 
k a d gal nedaug b u is pie
tautojų, bet pasirodė visai 
kitaip.

Tik labai gaila, kad mū
sų gera veikėja K. Janke- 
liūnienė buvo ligos pri
spausta ir negalėjo daly
vauti. Daugelis draugų 
klausė: Kur mūsų Kle- 
mentina, kuri viesada bū
davo viena iš pirmutinių?

Garbė šios gražios suei
gos rengėjam!

J. Kunca

Montello, Mass.
LLD 6 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 5 d., Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 2 
vai. po pietų. Reikės iš
rinkti kuopos valdybą 1972 
m c t a m s ir pakalbėsime 
‘ ‘ Laisvės” vaj aus reikalu.

George Shimaitis

Rochester, N. Y.
Gruodžio 5 dieną Gedi

mino Dr a u g y s t ė rengi a 
balių. Visi nariai turi da
lyvauti, nes, dalyvaus ar 
ne, turės mokėti įžangą. 
Pradžia 12:30 p. m. Savoje 
svetainėje, 575 Joseph Ave.

Visi Rochesterio lietuviai 
širdingai prašomi dalyvau
ti. Mes visų maloniai lauk
sime. Pietūs bus skanūs.

Po pietų bus Gedimino 
Draugystės susirinkimas ir 
valdybos rinkimas. Prašo
me nevėluoti.

Komitetas (90'91)

Boston, Mass.
Penktadienio “Laisvėje” 

buvo pranešta, kad “Lais
vės” 60 metų gyvavimo 
jubiliejų atžymėsime gruo
džio 6-tą. O turėjo būti 
gruodžio 5-^tą.

Tą dieną LLD 2 kuopa 
rengia pietus, 1 vai. dieną, 
318 Broadway, So. Bostone. 
Manoma turėti svečių net 
iš New Yorko, tai vietiniai 
ir apylinkės gyventojai bū
tinai dalyvaukite.

Rcp.
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4 puslapis

Laiškas iš Berlyno

Vil-
ar-

Gerbiamas Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Noriu Jums paporyti, kad 
nenuske n d a u, nesudegiau, 
nenuvažiavau nuo geležin
kelio bėgių. Ilga tyla gali 
reikšti liūdnus dalykus, 
bet ir priešingai—džiaugs
mingus. Bene antrasis at
vejis!.. Būtent, laimingos 
dienos ir valandos trukdė 
parašyti. Ilgai atostoga
vau Lietuvoje. Paskui bu
vau likęs padirbėti 
niaus bibliotekose ii 
chyvuose.

Šį sykį nemanau aprašy
ti dienas, kurios taip giliai 
įstrigo į atmintį. Tai yra, 
dienas Lietuvoje. Kai pa- 
ilgės vakarai, mėginsiu il
giau pasėdėti prie stalo, 
susikaupti. Jums papasa
kosiu apie vasaros susitiki
mus, apie naujai kilusias 
mintis... Man rodosi, mes 
visi, kurie iš užsienio (toli
mesnio arba artimesnio) 
nuvažiuojame į tėvų žemę, 
privalome apie tai vienaip 
ar kitaip parašyti, papasa
koti. Draugų laikraščiuo
se taip pat nereikia pasal
dintų, pagrąžintu pasakoji
mu. Reikia tikros t____

.b

Sakysime, “Laisvė” gana 
plačiai matoma ir Lietuvo
je. Kaip gera būtų, jei už
sienio lietuviai nuoširdžiai 
ir šiltai kalbėtų apie tai, 
kas tėvynėje gera, ir ką 
reikėtų pagerinti. Reikėtų 
daugiau palyginimų. Kal
bant apie statybas ar apie 
sodus, apie aptarnavimą 
krautuvėse ar miestų tran
sportą, ką tik nori, galima 
šviežiomis akimis ką nors 
tikrai naudingo patarti, 
kaip sakoma, ^“pasufleruo
ti”; Šitaip mesNvisi susi
tiksime—bent geriausiomis 
savo mintimis — mums vi
siems taip brangiame že
mės taške — mūsų Lietu
voje.
Gražiausios rudens dienos

Apie tai vėliau. Pakol kas 
dar keletas eilučių iš auk
sinių lapu kilimu padengto 
Berlyno. Čionai pačios gra
žiausios rudens dienos. 
Naktimis pirmas šaltukas. 
Dienos dar šiltos. Daug 
saulės. Nuotaika, žinote, 
labai darbinga... Tatai žy
mu ir mūsų baltistu darbe.v 4,

Spalio 22 dieną kaip tik
tai vyko Berlyno valstybi
niame Humboltų universi
tete 19-to j i mūsų baltistų 
konferencija. Jums jau ra
šiau, kad šito susivieniji-

binių tautų literatūrą, kal
bas, meną, informuoti apie 
šiandieninį gyvenimą. Taip 
pat ir apie draugus užsie
nyje.

štai metai pasibaigia. Pa
žvelgę atgal, tarp kitų nu
veiktų darbų, Vokietijos 
baltistų darbe matome gra
žų “Laisvės” jubiliejaus pa
minėjimą. šiame spalio su
sitikime didelę vietą užė
mė įspūdžiai iš Lietuvos. 
Jais pasidalino šią vasarą 
Lietuvoje atsilankiusi dien
raščio “Der Morgen” žur
nalistė Annelies Flataū, 
profesorių š Falkenhanas...

Šitie pasidalinimai įspū
džiais iš kelionių ir apsi
lankymų vedami po labai 
įdomiu šūkiu: “Kas pasilie
ka? (Was bleibt?) Kas to
liau mumyse gyvena ir vei
kia? (Was wirkt weiter?)” 
Žurnalistei Flatau susitiki
mas su Vilniumi ir Kaunu, 
su Čiurlioniu ir šiandieni
niais menininkais, su dar
bininkėmis ;ir redakcijų dar
buotojomis leido įsitikinti, 
kad lietuviu liaudis labai 
kūrybinga. Ji savame Ber-

fesoriaus veidas. Balsas ta
po tylesniu. Aš gi pats bu
vau tuomet Lietuvoje. Mes 
kartu su profesoriumi sėdė
jome LTSR Kultūros minis
tro pavaduotojo Vytauto Je- 
kelaičio kabinete. Ministro 
pavaduotojas nuėjo ir iš 
gretimo kambario atnešė 
pomirtinę Vydūno kaukę... 
Ji mane irgi labai domino. 
Bet aš paslapčiomis stebė
jau profesoriaus Falkenha- 
no laikyseną. Juk Vydūno 
dėka Lietuva įgijo tokį ge
rą bičiulį vokiečių žemėje. 
Vydūnas jaunutį mokinį 
Falkenhaną prieš daug me
tų sudomino lietuvių kalba, 
padėjo ją mokytis. Šitas 
paskutinis Prūsų Lietuvos 
rašytojas savo geriausio
mis mintimis darė labai di
delę ir išliekančią itaką 
bręstančiam mokslininkui - 
kalbininkui. Dabar Vokieti
jos baltistų prezidentas 
Viktoras Falkenhanas ran
kose laikė savo mokytojo 
pomirtinę kaukę... Tiktai 
nedaugelio panašių susitiki
mu 
būti 
ma!

liudininku man teko 
per visą savo gyveni-

LAISVE A n tra d ieni s, Lapkričio (November) 23, 1971

'.'L| lyno dienraštyje jau pa- 
tiesois. skelbė pirmąsias savo įspū

džiu dalis.
Betgi atsirado dar 

nis poreikis: ji nori 
kontakte su Lietuva, 
rinko Berlyne patį 
miausią “adresą.”

išlikti 
Pasi- 
arti- 
Jinai 

įsijungia į baltistų darbą.
Žada aktyyviai dalyvauti 
jame ir ateityje.

Žilagalvis prof e s o r i u s 
Falhanas apie įspūdžius 
L i e t u v o j e kalba visuo
met labai karštai, tem
peramentingai. Šį sykį Vil
niuje jis atostogavo su ma
žamečiais vaikais — Faus- 
tuku ir Beatriče. Kodėl? 
“Aš noriu, kad mano vaikai 
taip pamiltų Lietuvą, kaip 
aš ją myliu.” Ten profeso
rius vaikams parodė visas 
gražiausias Vilniaus ir 
Kauno vietas. Buvo pasam
dęs vaikams muzikos mo
kytoją. Jis patsai turėjo 
taip pat nemaža susitiki
mų, kurie giliai palietė šir
dį... Vienas iš jų — tylus 
ir be žodžių. Bet užtat la
bai reikšmingas.

Apie Vydūną
Į Lietuvą iš Kanados at

keliavo rašytojo Vydūno 
palikimas. Dienoraščiai, už
rašai, kai kurie raštai. 
Taip pat ir pomirtinė kau
kė... Sėdėdamas konferen
cijos auditorijoje, mačiau

mo uždavinys tyrinėti ir | kaip iš naujo pasikeitė pro-

Klaipėdoje, Taikos prospekto ir Paryžiaus Komunos 
gatvių kampe, atidarytas naujas knygynas — šeštasis 
uostamiestyje.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Svečiai iš Lietuvos
Vokiečių baltistai naudo

ja progas semtis žinių apie 
savo tyrinėjamas tautas ir 
jų kultūrą iš pačių pirmųjų 
šaltinių. Į jų “tinklus” ši
toje 19-oje konferencijoje 
buvo patekę du svečiai iš 
Lietuvos (jie kaip tiktai 
šiuo laiku svečiavosi Ber
lyne). Vienas iš jų Lai
mutis B a 1 a i š i s, žurnalo 
“Švyturys” skyriaus vedė- 
jas-redaktorius, o antrasis 
— Lietuvos Enciklopedijos 
redakcijos vyr. redaktorius 
Antanas Paragys. Abu su 
žmonomis. Jų dalyvavimas 
konferencijoje pavirto kaž
kas panašaus į spaudos pa
šnekesį. Iš visų pusių py
lėsi klausimai. Laimutis 
Balaišis pasakojo apie Lie
tuvos spaudą, televiziją ir 
radiją. Antanas Paragys 
painformavo apie pradeda
mą rengti naują universa
lią. aštuonių tomų lietuviš
kąją enciklopediją. Žinoma, 
buvo pakalbėta ir apie 
“trumpąją,” kuri ką tiktai1 
buvo užbaigta trečiuoju to- 1 
mu ir dabar jau pardavinė
jama knygynuose.

Tarpe kitų nuomonių, bu
vo pareikštas pageidavimas 
lietuviškas knygas įtraukti 
į Maskvos “tarptautinės 
knygos” prekybinius biule- 
tinius, kad galima būtų už
sisakyti, pirkti taip pat ir 
Vokietijoje. Kaip matome, 
lietuviškai knygai paklausa 
didėja, plečiasi.

Kaip valdybos nariui, 
man taip pat teko dalyvau
ti ir Vokietijos baltistų val
dybos posėdyje. Buvo pla
čiau pasitarta apie tai, kaip 
svarbiausius baltistų darbus 
paskelbti mokslo žurnaluo
se, o taip pat atskirame lei
dinyje. Nutarta iškilmin
gai parengti jubiliejinę, 20- 
ąją konferenciją, kuri taip 
pat įvyks Berlyno univer
siteto rūmuose Unter den 
Linden gatvėje.

Mūsų dukryte Daina
Rašau mašinėle, bet štai 

kažkas mane stipriai pa
traukė už rankos. Tai ma
no mažytė dukrytė Daina. 
Jai antri metukai prasidė
jo... Lietuvoje ji atšven
tė pirmąją savo gimimo die
ną. Lietuvoje, tiksliau Va
lakampių pušynuose, pasku
tinės Vilniaus miesto trolei
buso stotelės asfaltuotoje 
aikštelėje Daina savaran-

kiškai žengė pirmus žings
nius. Dabar ji lalena. Mes 
laukiam, kada ji pradės kal
bėti. (

Mūsų šeimos sąlygose ta
tai sudėtinga problema. 
Mano žmona Marlena—vo- . 
kietė, berlynietė. Aš — lie- : 
tuvis iki kaulo smegenų. 
Mes, žinoma, neužmerkiame 
akių prieš kylančias proble
mas.

Pakol kas štai ką suma- • 
nėme: padėkime Dainai pa
milti abi jos tėvynes. Dai- ' 
na, žinoma, gerai kalbės 
vokiškai, bet dar priešmo
kykliniais metais suteiksi- 
m jai progų ilgus mėnesius : 
būti lietuviškai kalbančių 
žmonių tarpe. Vienas tokių 
“lietuviškai kalbančių” tapo 
ir mamytė Marlena. Mano 
žmona išmoko lietuviškai 
gyvendama Berlyne. Būda
ma lietuvio žurnalisto žmo
na, ji laiko savo pareiga 
dalintis tuo, kas man svar
biausia — mano darbu. Ži
noma, jos kalboje daug trū
kumų, bet jie vis labiau 
dilsta... Mūsų “mišrios” 
santuokos principas: nieko 
neprarasti, o įgyti kaip ga
lima daugiau. Mes vienas 
kitam padedame vis geriau 
ir stipriau įeiti į vienas ki
to pasaulį. Beje, mano žmo
na medicinos daktarė. Ir 
profesijos atžvilgiu mes la
bai skirtingi. O vis tiktai 
aš nežinau kito žmogaus, 
kuris — po mano motinos— 
taip gerai mokėtų apčiuop
ti mano širdies pulsą.

Taigi, Daina rankele pa
lietė mano rašomąją maši
nėlę. Vadinasi, ji taipgi 
perduoda širdingiausius lin
kėjimus iš Berlyno padan-( 
ges.

Iki sekančio laiško!
Jūsų

Leonas Stepanauskas
Berlynas, 1971.X.39I «7 7

Įvairios Žinios
Taipei, Taivanas. — Nix

ono administracijos pasiun
tinys Alexis Johnson čia at
vykęs užtikrino Chiang Kai 
-šėką, kad ir toliau Jungti
nės Valstijos visais gali
mais būdais jį rems.

Mieste pasidairius
Majoras Lindsay pranešė, 

kad miesto taryba ir sani
tarijos darbininkų unijos 
prezidentas J. DeLury susi
tarė dėl naujo kontrakto, 
kuris iki 1973 metų sausio 
1 d. leidžia pakelti algas iki 
$12,661 į metus.

Pramogų Kalendorius *

Jungtinių Tautų asamblė
jos komitetas 87 balsais 
prieš 1 nubalsavo griežtai 
drausti, ginklų siuntimą į 
P. Afriką. Tik Portugalija 
balsavo prieš, o Jungtinės 
Valstijos susilaikė nuo bal
savimo.

Londonderry, Šiaurės Ai
rija. — 19 metų katalikė 
Marta Doherty, kuri buvo 
katalikų moterų apsmaluo- 
ta, prie stulpo pririšta su 
plikai nukirptais plaukais, 
dabar apsivedė su anglu 
kareiviu, su kuriuo pirmiau 
draugavo.

Havana. — Tropiška au
dra Laura praėjo pro Ku
bą ir dabar artinasi prie 
Floridos. 3,000 kubiečių bu
vo priversti apleisti namus. 
Audra nemaža nuostolių 
padarė.

Streikuoja katalikų 
mokyklų mokytojai
San Francisco, Calif. — 

Šios apylinkės katalikų mo
kyklų mokytojai paskelbė 
streiką, kuomet algų klau
simu nesusitaikyta.

Mokyklų superintenden
tas kunigas Commings skel
bia, kad bus gauta streik
laužių mokytojų ir mokyk
los būsią atidarytos.

Pirmas Kinijos Liaudies 
Respublikos delegacijos bal
savimas Jungtinėse Tauto
se buvo prieš Jungtines 
V a 1 s t i j as su rasistine Rode- 
z i j a prekybos klausimu. 
Jungtinių Valstijų diploma
tai esą labai susirūpinę Ki
nijos pasiryžimu kovoti 
“amerik i n į imperializmą” 
visur, taipgi ir Jungtinėse 
Tautose.

Bronxo džiurė apkaltino 
19 žmonių, bandžiusių pa- 
prirkti policistus. Teisme 
buvo liudininkais 15 polieįs- 
tu, kurie areštavo kaltina- 
muosius.

Roma, Italija. — Austri
jos prezidentas Franz Jo
nas čia atvyko viešnagėn ir 
pasitarimui. Tai ' 
Austrijos valstybės galva 
lanko Italiją nuo 1875 m.

V ' . v

Gruodžio 5 dieną
Filmų rodymą ir pietus 

ruošia LLD Mkp. 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

Gruodžio 31 d.
Naujųjų Metų laukimas. 

Rengia Aido choras. Bus 
visko, kas tik reikalinga 
dėl Naujųjų Metų.
t Įėjimas kaip auka $6,

Pradžia 8-tą valandą va
kare.

Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė, Ozone Parke.

“LAISVES”
DIREKTORIAMS

Mūsų posėdis turi įvykti 
lapkričio 29 d? (Kita “L” 
laida neišeis.) Sekr.

Brooklyne teisėjas Dick
ens paleido iš kalėjimo R. 
Apablazą, pabėgusį iš Loui
siana kalėjimo, kur jis bu
vo uždarytas 50 metų už 
$5 vertės mariajuana ciga
rečių laikymą namuose.

Brooklynietė Mrs. June 
Sinclair kaltinama už nužu- 

amžiaus 
dukrelės, kurią tėvas rado 
išmatų dėžėje.

pirmasjdymą 4 savaičių 
ortalva • i i i -. i_• \

Pavojus diktatūrai
Lisbonas. — Portugalijos

Richmond Hille policija 
areštavo Martin Simon ir 
kaltina namo padegimu.o .y _ I JAcllLlllct llClIIiU JJdLlCzĮįllIlll.

I rem j e r a s Caetano pareiškė Qajsro sunaikintame name 
Nacionalinei asamblėjai,įrastas negyvas Simono biz- 
kad subversyvis^ judėjimas inio partnerys R. Sartory, 

j taipgi išpilto gazolino žy
mės.

ReP.

Portugalijoje didėja, o ko-! 
lonijose kovos plečiasi. Jis' 
pasakė, kad reikia griež
tesnių patvarkymų suvar
žyti asmeninę laisvę ir 
spaudą.

Nuo 1961 metų sukilimai' 
siautėja Portugalijos kolo-' 
nijose. Sukilimus remia 
“kaimyninės valstybės ir 
tūlos tarptautinės organi
zacijos”. Caetano neprimi
nė, kad Jungtinės Tautos 
reikalauja Portugalijos pa
sitraukti iš kolonijų Afri
koje.

Archeologi n i ų kasinėji- 
Jmų metu Latvijoje surasti 

I tūkstančio metų senumo 
kalvės įrankiai. Radinį suda
ro 40 gerai išsilaikiusių ge
ležinių daiktų: priekalas, 
plaktukai, replės.

Ištikimoji upe
— Koks verpetas tau sukas 

širdy,

Santiago. — Čilės mainie-j 
riai pagerbė Kubos premje- l 
rą Kastro, išrinkdami jį]

Kad skubi ?. . Kur nubėgti 
žadi?

Kai vienas anglų vysku
pas atvyko į Niujorką, žur
nalistai paklausė, ką jis ma
nąs apie naktininius Niu
jorko klubus. Vyskupas su 
ironija pakartojo: “Argi 
Niujorke tikrai yra nakti
nių klubų?” Kitą dieną 
spaudoje pasirodė interviu 
stambia antrašte. “Pirmas 
vyskupo klausimas: ar yra 
Niujorke naktinių klubų?”

Pirmoji konserv a t o r i j a 
Europoje buvo įsteigta 1537 
m. Venecijoje.

sa-

garbes piliečiu, kai Kastro Pasipuošus pervasar žiedais 
O pavasarį laužies ledais.juos aplankė.

Washing tonas. — Nixono 
administracija skelbia, kad 
amerikiečių ištraukimas iš 
Pietų Vietnamo bus tęsia
mas ir sekamą vasarą ten 
beliksią apie 55,000. Bet 
lėktų v a i s bombardavimas 
būsiąs tęsiamas visą laiką, 
kol karas tęsis.

Honolulu, Hawaii—-2,140 
mažyčių Micronezijos salų 
Pacifike reikalauja Jungti
nių Valstijų baigti kontro
lę ir leisti saloms nepriklau
somai gyventi. Šios salos 
turi apie 100,000 gyventojų.

— Aš ir žiemą teku po ledu- 
Po ledu savo kelią randu.

—■ Ar negaila krantų šių 
gražių ?

—• žavi dainos žemaičių 
žvejų

Dieną naktį aš laiką veju,

Bėgu saulės ir žemės keliu, 
O pavyt vis tiek negali.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 1, Laisvės
Įėję. Pradžia 6:30 vai. va 
kare. Prašome visų kp. : 
rių dalyvauti.

Valdyba
LDS 1 kuopos nariams
LDS pirmos kuopos susi

rinkimas neįvyks gruodžio 
(Dec.) mėnesį. Sekantis kp. 
susirinkimas bus sausio mė
nesį, 1972 m.

na-

Toki j as. —Japonijos val
džia in fo r m u o j a, kad J apo- 
nijos-Amerikos sutartis lei
džia Jungtinėms Valstijoms 
turėti 5 militarines bazes 
Okinavoje, kai ta sala 1972 
metais bus pervesta Japoni
jai.

Bėgsmą lėtinu — leidžiuos 
tik tik...

Jūres marios mane pasitiks.

Susiliesiu su marių banga. . .
Bet ar bus jau tada pabaiga?

Bet arkas nuramins ten 
•šhhyY mane, c

Šaltame marių gylio dugne?

Bėgu bėgu, veju ir veju. 
Apžavėta žemaičių žvejų.

Pasitinka užburtu šypsniu 
Prie Kuršėnų, Mažeikių,

Viekšnių..

Lithuanian Collection 
at Kent University

Kent State University 
became well known to us 
because of terrible tragedy 
Four students were shot 
dead by the national guard
smen. This tragedy will 
never be forgotten. Stu
dents at Kent and also in 
other colleges and universi
ties are asking for justice 
and full investigation to 
get the truth why did that 
tragedy happen.

There are some Lithua
nian students at Kent. One 
day not too long ago a 
young, strong, handsome 
man stepped in Laisve’s of
fice. His’ special interest at 
Kent is collecting Lithua-r 
nian literature. Kent State 
Universary library has a 
Lithuanian section. A leaf
let has been printed where 
it says: “Countless thou
sands of books, j ournals, 
periodicals, and newspapers 
printed in the Lithuanian 
language are lost to poste
rity each year because a 
specific repository is lack
ing for them.; At the pre
sent time, Lithuanian ma
terial — chiefly books, are 
concentrated in a very few 
public libraries, and in al
most all of these institu
tions the collection of Lith
uanian material is acciden
tal. No conscious effort is 
extended to collect all the 
available material. This 
especially applies to the 
collection and preservation 
of newspapers and othei4* 
periodicals”.

It also says that Kent 
State University, recogni
zing the value of the Lith
uanian language books, 
journals and .etcetera has 
established a special Lith
uanian Collection within 
the framework of The Kent 
University Library.

If you have any questions 
or would like to get more 
information write to:

i John Cadzow
Baltic — East European
Room (1113)
K. S. U. Library
Kent State University
Kent, Ohio 44242

Use
Varšuva. — Lenkija ir 

Malta bendrame pareiški
me užgyrė šaukimą Euro
pos saugumo konferencijos

Sekr. A. Gilman 1972 metais.

Man brangi ši žemelė 
šventa,

Bėgu saules ir žemes keliu,
Ir išbėgti iš čia negaliu.

A. Miškinis

Meksika nutraukė ryšius 
su Taivanu ir ruošiasi už-’ 
mėgsti ryšius su Kinijos 
Liaudies Respublika.
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