
'fl.................. ........ ...................... ' ' -

LAISVE
Semi-Weekly 

102-02 Liberty Ave. 
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

No. 93 x x Antrauienis, uruouzio (uecemoer) 7, iy/i ozone rara, in. i. x x x x

(1911-1971)
Turėkime mintyje, kad 
visi šie 1971 metai yra 
“Laisvės” jubiliejiniai 

metai.
PRICE 10c

★ ★ Metai 60-ieji

KRISLAI
Elta apie žydu problemą 
Prašosi grįžti iš Izraelio 
Skelbia sėdėjimo streikus 
Norvegijos moterys 
Gimdymo kontrolė

— J, Gasiūnas —
Šioje laidoje (antrame pus

lapyje) Lietuvos s p a u d o š 
agentūros E l t o s skelbiami 
duomenys smarkiai sumuša 
rėksnius, kurie nuolat šaukia, 
kad Tarybų Sąjungoje žydai 
neturi laisvės ir negalį išvyk
ti Izraeliu tie, kurie norėtų tai 

v padaryti.
t Patartina tą raštą visiems 

perskaityti. “Faktai patvirti
na,“ skelbia Elta. Tie fak
tai buvo paskelbti Chicagos 
klerikalų organe “Drauge,“ 
kurio korespondentas V. .Al 
seika rašo, kad iš Tarybų Są
jungos išvykę žydai nepasi
tenkinę nauju gyvenimu Iz
raelyje. Kai kurie norėtu 
grįžti į savo gimtinę, iš ku
rios dar tik išvyko.

Vienas “Laisvės“ skaityto
jas prisiuntė iškarpą iš Bos
tono dienraščio “Record Ame
rican.”

Minimas komercinis dien
raštis rašo, kad apie 200 šei
mų, atvykusių iš Tarybų Gru
zijos, prašo Tarybų Sąjungos 
prezidento Po d go rn o leidimo 
grįžti į Gruziją.

Jie rašo, kad Izraelyje jie 
neturi laisvės, pragyvenimas 
brangus, jiems tinkamų dar
bu nėra
44 : J.

Pirmu kaitų jie 'pajuto ka
pitalistinės santvarkos naštą, 
kokios visai nejuto Tarybų 
Gruzijoje.

Dien rasti s rašo, kad dnu
lis jų buvo paskelbę sėdėji
mo streikus, reikalaudami ko- 
munaliai gyventi, žemesnių 
nuomų, geresnio darbo ir di
desnio atlyginimo. Taipgi jie 
nori savo sinagogos.

Pasirodo, kad Izraelio val
džia su jų teisingais reikala
vimais visai nenori skaitytis. 
Todėl jie nusisprendė kreip
tis pas Podgorną, kad jis pa
dėtų jiems grįžti į Tarybų 
Gruziją.

Norvegijos moterys parei
kalavo “moterų jėgos.“ Rin
kimuose jos iškėlė savo kan
didates, kurių vardus balsuo
tojams teko įrašyti į sąrašą, 
nes senosios partijos neleido 

wJų kandidatėms oficialiai bū
ti rinkimų sąrašuose (balo
tuose).

Ir kokia buvo nuostaba, kai 
po rinkimų paaiškėjo, kad 
moterys laimėjo daugumą vie
tų sostinėje Oslo ir kitame 
didžiausiame mieste—Trond- 
heime. Taipgi jos nemažai 
laimėjo kituose miestuose.

Tai gera pamoka Jungtinių 
Valstijų moterims, kurios čia 
sudaro daugumą gyventojų, 
bet politinėje veikloje dar te
bėra atsilikusios.

Sekamais metais Anglijos 
televizijoje bus duodamos pa
mokos apie gimdymo kon
trolę. Norima apsaugoti jau
nas mergaites, kurios patam
pa nėščios ir daugeliui jų 
tenka aborcijas pergyventi.

Prieš porą metų 1,500 
Anglijos mergaičių, neturin- 
čių nei 16 metų, gimdė vai
kus, 1,230 tokių pat mer
gaičių pergyveno aborcijas. 

Dabar norima jaunuomenę

Senatas užgyre darbininkams 
atmokė j imą užvilktų algų; 
Nixonas jau nebesipriešins
Washingtonas. — Senatas 

86 balsais prieš 4 užgyre 
atmokėjimą darbininkams 
užvilktų mokesčių, kurie 
buvo buvo užšaldyti nuo 
rugpjūčio 13 d.

Prez. Nixonas ir jo Algų 
Tarybos daugumą b u v o 
griežtai priešingi užvilktus 
ir užšaldytus mokesčius at
mokėti. Bet dabar Nixonas 
sutiko senatorių tarimui 
nesipriešinti. Tad dabar

visi darbininkai, kurių al
gos užšaldytos, gaus atmo
kėti.

Nixonas taipgi sutiko 
daugiau nesipriešinti Sena
to tarimui pakelti algas fe
deralinės valdžios militari- 
niams ir civiliniams tarnau
tojams su sausio 1 d. Pir
miau jis norėjo algų pakėli
mą atidėti iki liepos 1 d. 
Pakėlimas kainuos federali- 
nei valdžiai bilijoną dolerių.

SENEGALAS. Dakaras laikomas vienu gražiausių 
Afrikos šalių sostinių. Miesto panoramą labai puošia 
šiuolaikiniai modernūs pastatai.

Tarybų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstijos plečia prekybą; 

pasirašė biznio sutartį
Maskva. — Jungtinių Val

stijų prekybos sekretorius 
Stans paskutinėje vizito 
dienoje spaudos reporte
riams pasakė, kad pasitari
mai su Kosyginu ir kitais 
tarybiniais pareigūnais bu
vo abiem šalim naudingi. 
Jie pralaužė šaltojo karo 
ledus. Abi šalys pasisakė už 
prekybos plėtimą

Stans išbuvo Tarybų Są
jungoje 11 dienų. Išvykda

mas jis pareiškė, kad susi
tarta sausio mėnesi toliau 
tęsti prekybiniais reikalais 
pasitarimus Washingtone.

Dabar Maskvon atvykusi 
100 biznierių grupė jau su
sitarė parduoti Tarybų Są
jungai įvairios mašinerijos, 
o iš Tarybų Sąjungos gauti 
tam tikro Amerikai reika
lingo metalo. Susitarimas 
siekia 125 milijonus dolerių.

T. S-gos erdvėlaivis nuleido 
vėliavą ant Marso planetos

Nuotraukoje matome vieną centrinių Dakaro aveniu.

Maskva. — TSRS spau
dos agentūra Tass skelbia, 
kad Tarybinis erdvėlaivis 
Maršas 2 jau pasiekė plane
tos Marso orbitą, skrieja 
visai arti Marso ir nuleido 
tarybinę vėliavą. Dabar 
perduoda nuotraukas ir ki
tas informacijas nuo Mar-
so.

Erdvėlaivis Marsas 3 taip-

gi artinasi prie planetos 
Marso. Abu erdvėlaiviai 
paruošti nusileisti ant Mar
so. Jie buvo paleisti kelio
nėn gegužės pabaigoje.

Jungtinių Valstijų erdvė
laivis Mariner 9 tebeskrie- 
ja aplink Marsą ir vis siun
čia nuotraukas. Bet nuo
traukos nėra visai ryškios.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Kardiologų išradimas cialybių gydytojai ir dirba

Konferencija atmetė Nixono 
siūlomą skurdo programą

Daktarų streikas prieš 
religinius fanatikus
Hadera, Izraelis. — Hillel 

Joffe ligoninės daktarai pa
skelbė 24 valandų streiką 
prieš religinius fanatikus, 
kurie trukdo patologistams 
mirusiųjų skrodimus dary
ti, kai būtinai reikia tai 
daryti.

Premjerė Meir pareiškė, 
kad ji remia daktarus, 
smerkia religinius teroris
tus. Kai kurios religinės 
grupės kovoja prieš skro
dimus, kaip priešingus žy
dų tradicijoms.

Grąžino nuodingiausia s 
javų naikintojus

Washingtonas. — Iš Pie
tų Vietnamo grąžino mili
joną 400,000 galionų javų ir 
kitokių gamtinių žaliumynų 
naikintojų į Jungtines Vals
tijas.

Pietų Vietname išpurkšta 
pusšešto milijonų galionų 
1969 ir 1970 metais, daug 
javų sunaikinta, kad nepa
tektų partizanams, apnuo
dyta tūkstančiai žmonių ir 
gyvulių.

Karakas, Venezuela.—Lo
tynų Amerikos šalių ban
kininkų konferencija kalti
na Nixono administraciją 
už pasaulinę finansinę kri
zę.

Chicago. — Liaudies Ko
alicija Taikai ir Teisingu
mui sudarė planus kovai už 
karo baigimą Indokinijoje.

Gdansko penketukas
Varšuva (Tass - Elta).— 

Sukako pusė metų,kai gimė 
visai Lenkijai žinomas 
Gdansko penketukas, Len
kijos laikraščiai pranešė sa
vo skaitytojams, kad vaikai 
jaučiasi gerai. Trijų ber
niukų svoris artėja prie 
septynių kilogramų, mer
gaitės sveria kiek mažiau.

Vaikai labai judrūs ir 
smalsūs. Jie kasdien pasi
vaikščioja po miestą drau
ge su mama ir specialiai 
prie vaikų priskirta medici
nos seserimi. Miesto gyven
tojai tuo visada domisi. 
Lenkijos kino dokumenta
listai Gdansko penketuką 
nufilmavo, ir juosta išeis į 
šalies ekranus.

Prancūzijos raginimas
Paryžius, (Tass-Elta). — 

Prancūzijos vyriausybė pa
ragino Indijos ir Pakistano 
vyriausybes 4‘vengti visų 
priemonių, kurios gali padi
dinti pasienyje įtempimą, 
vengti bet kokių karo veik
smų, kurių padariniai galė
tų tapti dramatiški ir nebe
atitaisomi”.

Nutarimas paskelbti šį 
raginimą, kaip pranešė 
spaudos konferencijoje val
stybės sekretorius prie mi
nistro pirmininko Leo Aul
omis, priimtas Paryžiuje 
įvykusiame Prancūzijos Mi
nistrų tarybos posėdyje.

Vilniaus universiteto hos- 
pitalinės terapijos katedros 
docentas, medicinos mokslų 

, daktaras J. Rugienius, ben
dradarbiaudamas su inži
nieriais, LTSR Mokslų aka
demijos Chemijos ir chemi
nės technologijos instituto 
elektroche m i k a i s, sukūrė 
originalų širdies mikrozon- 
dą. Šio tipo zondu galima 
gauti informaciją iš trijų 
širdies ertmių.

Lietuvos mokslininko ir 
jo bendradarbių išradimas 
turi didelę teorinę ir prak
tinę reikšmę. Jį aukštai ver
tina ir domisi kitų respub
likų bei užsienio kardiolo
gai.
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Kaimo ambulatorija

Ukmergės rajono Želvos 
tarybinio ūkio centrinėje 
gyvenvietėje rajono lėšomis 
pastatyta eksperim e n t i n ė 
kaimo ambulatorija. Kon
sultuojant rajoninės ligoni
nės vyriausiajam gydytojui 
K. Navakauskui, projektą 
šiai gydymo įstaigai paruo
šė vietos specialistai.

Čia veikia trys kabinetai: 
vidaus ligų, stomatologinis 
ir pediatrinis. Šių trijų spe-

ambulatorijoje. Be to, čia 
yra gerai įrengta fiziotera
pijos kombinatas, proceodū- 
rų kambarys, laboratorija 
tyrimams, taip pat akuše
rės kabinetas. Ambulatori
ja aprūpinta modernia me
dicinos aparatūra.
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Kvalifikuoti kadrai 
žemės ūkiui

Beveik tris tūkstančius 
inžinierių per 25 metus pa
ruošė Lietuvos žemės ūkio 
akademija. Pirmaisiais po
kario metais įsteigtų že
mės ūkio mechanizavimo, 
hidromelioravimo ir žemė
tvarkos fakultetų auklėti
niai dabar sėkmingai dar
buojasi Lietuvos ūkiuose. 
Ypač daug mechanikų, elek
trikų, hidrotechnikų, žemė
tvarkininkų ruošiama pa
staruoju metu.

Svarbias problemas spren
džia ir šios aukštosios mo
kyklos mokslininkai. Kate
drose nagrinėjami aktua
lūs ežerų melioracijos, miš
kų nusausinimo, drenuotų 
žemių vandens balanso ge
rinimo, įvairių žemės ūkio 
mašinų tobulinimo klausi
mai. V. P.

Washingtonas. — Nixono 
administracijos s u t i kimu 
sušaukta Baltųjų rūmų 
konferencija pensininkų ir 
kitu seno amžiaus reika
lams aptarti. Dalyvavo 3,500 
delegatų ir 500 tėmytojų.

Konferencija buvo išda
linta i grupes keliuose vieš
bučiuose, bet tos. grupės 
palaikė ryšius ir bendrai 
dalinosi siūlymais. Pasiro

dė, kad konferencija visai 
nepritaria Nixono adminis
tracijos siūlomai skurdo 
programai.

Dalyviai pasisakė, kad 
pensininkų 25 milijonai su
daro jėgą, su kuria valdžia 
privalo skaitytis. Senojo 
amžiaus metinės pajamos 
turėtų siekti porai nema
žiau $4,500, pavieniems — 
$3,000. Tai būtų neturtin
gųjų lygio pajamos.

supažindinti su tikrais fak
tais, kaip nėštumo apsi
saugoti.

Karakas, Venezuela. — 
Centralinės Amerikos res
publikų atstovai turėjo pa
sitarimus ekonominiais rei
kalais. Pareiškė nepasiten
kinimą Nixono administra
cijos uždėtais specialiais 
taksais ant į Jungtines Val
stijas įvežamų produktų.

Jungt. Tautos smerkia NATO 
rasizmo praktikavimą

Jungtinių Tautų sociali-0 ’
nis, žmoniškumo ir kultūros 
komitetas 74 balsais prieš 
12, pasmerkė kai kurias 
NATO organizacijos vals
tybes, kurios praktikuoja 
rasizmą, o kai kurios to
kioms valstybėms padeda.

Prieš tokį nutarimą grie
žtai įšstojo Jungtinės Vals
tijos. Jų atstovas Dervins- 
kis bandė sapalioti, būk Ta
rybų Sąjunga laikanti pa
vergusi daug tautų, tarp 
kurių esą Lietuva, Latvija 
ir Estija. Lietuvos atstovas 
tarybinėje delegacijoje Zen
kevičius sukritikavo Der- 
vinskį. Jungtinės Valstijos 
mažai tegavo pritarėjų.

Santiago. — Čilės ir Len
kijos atstovai pasirašė su
tartį. Lenkija suteikia 25 
milijonų dolerių kreditų Či
lei.

Žuvo 33 JAV kariai
Saigonas, P. Vietnamas.— 

33 amerikiečiai kariai, nu
skirti grįžti namo, žuvo he
likopteriui įkritus į jūrą.

Indokinijoje numušti 4 
heilikopteriai, žuvo keletas 
amerikiečių. Bombardavi
mas padidintas Pietų Viet
name, Šiaurės Vietname, 
Kambodijoje ir Laose. 40,- 
000 pietvietnamiečių veržia
si gilyn Kambodijoje.

540 kompaniją paleido 
400,000 darbininką
Bonna. — Vakarų Vokie

tijoje sustreikavus 120,000 
metalo ir automobilių dar
bininkų, 540 kompanijų pa
skelbė 400,000 darbininkų 
lokautą, uždarė fabrikus, 
laikinai paleido is darbo 
darbininkus.

Streikieriai reikalauja pa
kelti algas 7.5%. Darbinin
kų reikalavimas buvo už- 
girtas valdiškos arbitracijos 
komisijos. Bet kompanijos 
atsisako su tuo skaitytis. 
Jos paskelbė lokautą.

Washingtonas. — Kong
resinis juodųjų Kokusas 
nutarė turėti politinę kon
venciją balandžio ar gegu
žės mėn., kad geriau pasi
ruošti prezidentiniams rin
kimams.

100,000 demonstravo 
prieš neofašistus

Roma. — Daugiau kaip 
100,000 dalyvavo demonst
racijoje prieš neofašistus. 
Kituose miestuose taipgi 
įvyko panašios demonstra
cijos Kompartijos vadovy
bėje.

Monarchistų partija nusi
tarė susijungti su neofašis- 
tais ir kartu kovoti prieš 
pažangųjį judėjimą.

Jaunąją balsuotoją 
konferencija

Chicago.—-Apie 1,000 jau
nųjų balsuotojų suvyko į 
konferenciją pasiruošti 1972 
metų prezidentiniams rin
kimams.

Jie atstovavo 25 milijo
nus jaunuolių, kuriems bu
vo suteikta balsavimo tei
sė nuo 18 metų amžiaus.

Redwood City, Calif. — 
Studentas John L. Frazier 
teisme rastas kaltu už nu
žudymą 1970 m. spalio 19 
d. dr. V. M. Ohtos, jo žmo
nos, dviejų sūnų ir sekre
torės. Jis sakėsi žudęs juos 
kovodamas “prieš materia
lizmą”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Delhis. — Indijos 

m iii tarinės jėgos atėjo pa
galbon kovojantiems benga
lams už nepriklausomybę 
Rytų Pakistane. Indai ir 
bengaliečiai kartu užėmė 
keletą miestų, sumušė Pa
kistano atsiųstą kariuome
nę. Pakistanas ir Indija 
jau karo stovyje.

Bayamon.—Puerto Rikos 
judėjimo už nepriklausomy
bę 8-asis kongresas nusita
rė pasivadinti Socialistų 
partija, kovojančia už savo 
šalies nepriklausomybę ir 
darbininkų klasės reikalus.

Jungtinių Tautų Saugu
mo taryboje svarstomas 
Pakistano-Indijos karas. 
Jungtinių Valstijų pasiūly
tą rezoliuciją už reikalavi
mą pertraukti mūšius Ta
rybų Sąjunga vetavo (at
metė). Svarstomos kitos re
zoliucijos.

Belfast, šiaurės Airija. — 
Bombos sprogimas name už
mušė mažiausia 15 žmonių, 
sužeidė 20.
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JEI PASAULIS 
NUSIGINKLUOTŲ

Vilniaus “Gimtasis
tas” rašo:

“Žmonija nenori

Kraš-

Faktai patvirtina
“Nauji imigrantai Izraely sunkiai verčiasi.” “Tūks

tančiai į Izraelį atvykusių žydu vargsta, kol suranda 
tinkamą, darbą”...

Jeigu tokias straipsnio antraštes bei poantraštes 
parašytų ir išspausdintų tarybiniai žurnalistai, iš anks
to galima atspėti, ką pasakytų Izraelio sionistai, rekla
muojantys “šventosios žemės” rojų ir šmeižiantys tarybi
nius žmones “antisemitizmu”: “Tai komunistų propa
gandos prasimanymai! — sakytų jie. — Tai šmeižimas 
Izraelio”...

Panašiais žodžiais atsilieptų apie mus ir kiti reak
cininkai, jų tarpe ir karingieji lietuviškieji “vaduoto
jai,” kurie, sutardami su sionistiniais ekstremistais, 
džiaugsmingai sveikina tuos socialistinių šalių žydus, 
kurie vyksta į Izraelį, arba plyšoja dėl to, jei kuris nors 
iš jų negali tuoj pat išvykti i tą sali.

Deja, šį kartą minėtas antraštes ir paantraštes pa
rašė patys sionistų užtarėjai — Čikagos klerikalai savo 
organe “Draugas.” Straipsnio autorius Vyt.j Alseika 
(“Draugo korespondentas Niujorke) atskleidė kai ku
riuos faktus, nesutampančius su sionistų reklama apie 
džiaugsmingą imigrantų gyvenimą Izraelyje. Beje, nau
jų faktij bei ypatingų naujienų jis nepaskelbė, o pakar
tojo tai, kas jau visiems žinoma. ■

Naujiems imigrantams atvykus į Izraelį, rašo auto
rius, mėnesį arba du vyksta džiugūs susitikimai su arti
maisiais, giminėmis. Bet, praslinkus keliems mėnesiams, 
atvykusioms ir Izraelio įstaigoms iškyla daug sunkiai 
išsprendžiamų arba is viso neišsprendžiamų klausimų. 
“Darbą gauti pagal savo profesiją Izraely nėra papras
ta, — pažymi Vyt. Alseika, — ypač kai pradėjo plaukti 
vis gausesnės imigrantų bangos... Ypatingai ne
lengva įsikurti Izraelyje mokytojams, rašytojams 
ir šiaip intelektualams, nes jiems tenka išmokti hebrajų 
kalbą... Jie priversti ieškoti bet kokio, net jiems visai 
svetimo darbo, o darbas savo specialybėje virsta tolima 
svajone.”

Būna atvejų, primena straipsnio autorius, kad kai 
kurie naujieji imigrantai nusivilia sąlygomis Izraelyje 
ir vyksta laimės ieškoti į kitus kraštus, — dažniausiai į 
Vakarų Europą. Štai iš Leningrado atkeliavęs dailinin
kas Jokūbas (William) Brui nusivylė, nes, pasak Vyt. 
Alseikos, čia, Izraelyje, jam “teko mokėti už dažus bei 
kitus menininko reikmenis, o Rusijoje jis tai gaudavo 
veltui.” Kitas leningradietis, kailių specialistas, toliau 
rašo straipsnio autorius, buvo priverstas dirbti kroviku 
Haifos uoste ir “tik vėliau, laikraščiams iškėlus jo bė
das, gavo geresnių pasiūlymų.”

Tiesa, kai kuriems pavyksta geriau, primena Vyt. 
Alseika, bet ir jie nebūna patenkinti. Pavyzdžiui, Rygos 
fotografas J. Šneideris, įsidarbinęs Izraelyje pagal savo 
specialybę, dabar uždirba daugiau, negu Latvijoje, bet 
skundžiasi, kad “didelė uždarbio dalis tenka buto nuo
mai, kuri Latvijoje buvusi nepalyginamai žemesnė.”

Ar galėsime mes, žydai imigrantai, atvykę į Izraelį, 
pritapti prie naujo krašto, jo visuomenės, jo sąlygų? 
Ar galėsime susigyventi šiame kapitalistiniame krašte, 
ilgai gyvenę socialistinėje šalyje? Kartodamas tokius 
gyvybinius imigrantų keliamus klausimus, straipsnio au
torius Vyt. Alseika neatsako į juos — jis tik konstatuoja 
faktus, kurie pasiekia užsienį ir kuriuos skelbia kai ku
rie JAV laikraščiai.

Lietuvos gyventojams tokie faktai irgi ne naujiena. 
Dar prieš eilę metų nemaža Lietuvos žydų, išvykusių į 
Izraelį, sugrįžo atgal arba prašėsi leidimų sugrįžti į Ta
rybų šalį. “Mes negalime toliau gyventi kapitalistinėje 
santvarkoje,” — rašė daugelis žydų, kurie, sionistų pro
pagandos suvilioti, buvo išvykę į Izraelį. Tokius žodžius 
jie kartojo savo pareiškimuose Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumui, prašydami suteikti ga
limybę grįžti į Tarybų šalį. Apie tai savo laiku ne kar
tą buvo rašyta mūsų respublikos spaudoje. Panašios 
Lietuvos žydų atstovų mintys buvo išdėstytos šių metų 
pradžioje Vilniuje išleistoje knygoje “Sionizmas—impe
rializmo ginklas,” taip pat “Kauno tiesos” laikraštyje 
išspausdintame kolektyviniame laiške, kurį pasirašė 
“Kauno audinių” fabriko cecho viršininkas D. Teperis, 
istorijose mokslų kandidatas P. Freidheimas, nusipelnęs 
pramonės darbuotojas B. Cerberis, Politechnikos insti
tuto vyresnysis dėstytojas L. Solominas, filosofijos 
mokslų daktaras I. Zaksas ir kiti. “Nejaugi, norint įsi
tikinti socializmo pranašumu prieš kapitalizmą, reikia 
vykti už jūrių marių patirti ant savo sprando vilkiškus 
kapitalistinės santvarkos įstatymus, griauti jau sutvar
kytą gyvenimą,” — rašė jie, smerkdami antitarybinę si
onistų propagandą. — “250 tūkstančių apgautų žydų 
paliko “išsvajotąją žemę” — Izraelį, kur viešpatauja 
militarizmas, rasizmas, kapitalistinė eksploatacija.”

Laiško autoriai konkrečiomis pavardėmis primena, 
kokia kaina už savo lengvabūdiškumą (“tai per daug 
švelnus žodis”) teko sumokėti tiems, kurie, nepaisydami

karo, 
žmonija nenori girdėti gin
klų žvangėjimo. Taikos iš
saugojimo ir sustiprinimo, 
visuotinio ar bent dalinio 
nusiginklavimo problemos 
pastaruoju metu svarsto
mos ypač plačiai ir autori
tetingai. Daug pastangų ir 
iniciatyvos šiuo reikalu ro
do Tarybų Sąjunga. Įvai
riuose spaudos leidiniuose 
skelbiama įdomių nusigink
lavimo problemą liečiančių 
statistikos duomenų, žiups
nelį jų čia ir pateiksime.

Už lėšas, kurias visos val
stybės per pastarąjį dešimt
metį išleido kariniams tik
slams, būtų galima visiškai 
likviduoti butu problemą 
mūsų planetoje.

Amerikos ekonomistų 
skaičiavimu, jeigu būtų 
siginkluota, tai JAV 
riausybė galėtų skirti 
milijardų dolerių tokiems
būtiniems reikalams: 160

pa- 
nu- 
vy- 
330

milijardų dolerių — lūšny
nams likviduoti, naujiems 
butams statyti, vandens tie
kimo sistemai plėsti; 80 mi
lijardų — mokyklų statybai 
ir švietimui; 105 milijardus 
—• keliams tiesti ir kitiems 
tikslams.

Žurnalo “Ekonomic notes” 
duomenimis, už 22 milijar
dus dolerių, kuriuos JAV 
per metus išleidžia Vietna
me, būtų galima įrengti 296 
tūkstančius klasių mokyk
lose ir 656 tūkstančius lovų 
ligoninėse.

NATO blokui priklausan
čios valstybės per 20 metų 
išleido ginklams 1,300 mili
jardų dolerių. Dabar išlei
džiama daugiau kaip po 100 
milijardų dolerių kasmet.

Amerikie č i ų strateginis 
bombonešis B-17 kainavo 
200 tūkstančių dolerių; B- 
29—600 tūkstančiu; B-36— 
4 milijonus; B-52 — 8 mil. 
dolerių. Kiekviena ginklų 
“nauja karta” kainuoja 2-3 
kartus brangiau, negu ank
stesnioji.”

Mielas Drauge ir 
visi laisviečiai!

Pereitame laiške iš 
kuvos minėjau, kad lankė
mės metalurgijos įmonėje 
Nova Hutą, pavadintoje 
Lenino vardu. Teko matyti 
kelionėse daug įvairių plie
no ir kitokių metalų liejyk
lų, bet šis milžinas negalėjo 
nenustebinti savo dydžiu ir 
galingumu. Visas gamybi
nis kompleksas, o taip pat 
darbininkų bei tarnautojų 
gyvenimas užima 17 ketvir
tainių kilometrų plotą. Tai 
ištisas naujas miestas, ta
pęs nauju Krokuvos prie
miesčiu, o gyvena jame apie 
170,000 žmonių, iš kurių ga
mykloje ir remontinėse 
dirbtuvėse dirba 36,000 dar
bininkų ir tarnautojų. Plie
no išliejama per metus 5 
milijonai tonų, gaminama 
daug kokso, valcuotų gami
nių, vielos, skardos ir kito
kių metalo dirbinių. Gy
venamieji namai daugia
aukščiai, butai su visais pa
togumais, visur išvedžioti 
asfaltuoti keliai, visur pri
eina geležinkelio bėgiai ga
miniams pervežti.

Iš kovų prieš hitlerizmą

Kro-

veikė j ai, j ų tarpe poetai 
Mickevičius ir Slovackis, o 
taip pat laikotarpyje tarp 
dviejų pasaulinių karų Len
kijai ilgą laiką vadovavęs 
Pilsudskis.

Domėjausi 1910 metais 
pastatytojo Krokuvoje Žal
girio pergalės paminklo li
kimu. Pasirodo, hitlerinin
kai tą paminklą visiškai su
naikino. Dabar ten stovi 
paminklinis akmuo. Esą 
buvęs svarstytas klausimas 
dkl to paminklo atstatymo. 
Tačiau architektai nuspren
dė, kad toje pat vietoje ne
tikslu paminklą atstatyti, 
nes aikštė per maža. Atei
tyje manoma Žalgirio pa
minklą arba atstatyti arba 
sukurti jaują.

Revoliucijos minėjimas
Iš Varšuvos per Kielcus 

ir Radomą grįžome į Var
šuvą. Tai buvo lapkričio 6 
d., Spalio šventės išvakarės. 
Tad netrukus npuvykome 
į šventei, skirtą iškilmingą 
vakarą Didžiajame teatre, 
esantį kaip tik prieš “Eu- 
rops” viešbutį, kuriame su
stojome. Po trumpo E. Ba- 
biulo pranešimo įvyko kon
certas. Jį atliko Lenki-

Iš kalbų, pasakytų prof 
Jono Švedo laidotuvėse

Lietuvos TSR aukštojo ir 
specialiojo vidurinio moks
lo ministras H. Zabulis:

— Tarytum rudens šalnų 
pakąsetas, užgeso Jonas 
Švedas. Nežinau, ar yra 
mūsų gimtajame krašte 
žmogus, kuris nebūtų gir
dėjęs šito vardo, ar yra 
nors vienas dainininkas, 
kuris nebūtų dainavęs gra
žių ir nuoširdžių kompozi
toriaus dainų. Velionis pri
klauso prie tokių asmeny
bių, kurių vaidmuo negali 
būti įvertintas vien tik gy
venimo keliu nueitais žings
niais, amžiaus metų skaičiu
mi ai' netgi sukurtų kūrinių 
apimtimi. Jonas Švedas — 
ištisa epocha mūsų kultūro
je. Paveldėjęs iš savo mo
kytojo Stasio Šimkaus lie
tuviškos dainos meilę, jis 
nuėjo į liaudies tankmę, 
ėmė įsiklausyti ne tik į jos 
melodijų neištobulintus są-

Prie gamyklos esančiame jos kariuomenės ansamb- 
klube įrengtas įdomus Ko-lis drauge l .. 
votojų už. laisvę ir demo
kratiją sąjungos skyriaus 
muziejus. Jame atvaizduo
tas sunkus kovos kelias, ku
rį teko pereiti Lenkijai ko
voje prieš hitlerininkus. 
Dirbą gamykloje buvusieji 
kareiviai ir karininkai per
davė muziejui kaip ekspo
natus jų turėtus mundurus, 
ginklus ir įvairius daiktus, 

Mintyse dar Vkamba primenančius jų dalyvavi- 
tavo su didžiule meile tarrti kare įvairiuose fron- 
žodžiai, kad lietuvių liau- tuose,, 
dies meną mes turime puo
selėti, turime jį saugoti 
kaip brangiausią tautos tur
tą. Tam kilniam reikalui tu 
paskyrei visą savo gyveni
mą. Didelė dalis tavo su
kurtų dainų jau seniai vir
to liaudies dainomis. Sun
kiais pokario metais daly
vaudami senojo Vilniaus at
statymo darbuose, visi 
traukdavome tavo puikųjį 
maršą “Atstatysim miestą 
Gedimino.” Ir dainos žo
džiai išsipildė. Liaudis pa
kėlė iš i

liaudies meno lobiais.
Kompozitorių sąj u n g o s 

valdybos pirmininkas V. 
Laurušas:

— Tarybų Lietuvos kom- 
pozitorirų ir muzikologų 
šeima gedi dėl staigios kom
pozitoriaus Jono Švedo mir
ties. i

, tiek Rytų fronte 
su Tarybine Armija, tiek 
įvairiuose Vakarų fron
tuose nuo Tobruko Afri
koje ligi Monte Masinio Ita
lijoje ir Norvegijojos Nar- 
viko šiaurėje. Įvairiose vie
tose kariavo lenkai, bet iš
vadavimas atėjo iš Ryty, 
laimėtojų kelią ligi Berlyno 
nuėjo lenkų armijos, kovo
jusios petys į petį su Tary
bine Armija, o teko nusivil
ti tiems, kurie pasitikėjo 
Vakarais. Daugelis iš Va- 

______ „ karų grįžo į Liaudies Len- 
gr i u vėsių žiląjį -.‘kiją, o kai kurie tebesiblaš- 

skambiif bet’ ir į ’liaudį Vilnių, per visų mūsų res- ^’s
S1OS lueilKlJOb dLSLdiymą bU. 
ikikarinėmis sienomis Ry
tuose, su Vilniumi ir Lvo
vu.

Prisiminimai apie 
žilą senovę

Krokuvoje dar aplankė
me garsųjį ir lenkų labai 
gerbiamąjį Vavelį. Tai se
noji karališkoji pilis, kurio
je gyveno Lenkijos karaliai

grojimo būdus. Jeigu šian
dien niekas neabejoja lietu
vių liaudies instrumentų 
galimybėmis, jeigu šiandien 
jiems rašomi netgi sudėtin
gų formų kūriniai, tai už 
tai mes turime būti dėkingi 
tik Jonui švedui, kuris po 
trupinėlį surinko visas mū
sų liaudies muzikavimo 
priemones, ištobulino jas ir 
vėl atidavė liaudžiai.

Vilniaus konservatorijos 
profesorius J. Gaudrimas:

— Visi, kam teko ben
drauti su šiuo menininku, 
turėjo progos patirti jo di
delį nuoširdumą, nepapras
tą pareigingumą, jausti jo 
pastangas puoselėti lietuvių 
tarybinėje muzikoje klasi
kines tradicijas, pagrįstas

I publiką nuvilnijo tavo kan
tata, skirta Tarybų Lietu
vos dešimtmečiui.’ Kokį di
delį įspūdį padarė tavo dai
na “Kareivio motina,” ko
kio populiarumo susilaukė 
“Linelį raunu ne viena.” 
Kūrybiniu palikimu tu įra
šei savo vardą į lietuvių 
kultrūos istoriją.

Ar galima šiandien, sto- 
; vint prie karsto, išsakyti, 
Įką reiškia tavo vardas pa
saulyje išgarsėjusiam an
sambliui “Lietuva.” Kiek 
talento, energijos idėjai tu, 
kurdamas jį ir ugdydamas. 
Tavo svajonė išsipildė — 
lietuvių liaudies instrumen
tai skamba puik i a u s i o s e 
koncertų salėse. Tavo pra
dėtą gražų darbą tęsia ta
vieji mokiniai.

istorinės tiesos, pasidavė sionistų propagandai ir paliko 
savo Tėvynę, kad po sunkių pergyvenimų, vargo ir kan
čių vėl ją surastų. Ar jų likimas “nėra rimtas per
spėjimas tiems,' kurie dar neatsikratė nacionalizmo tvai
ko?” — klausia laiško autoriai.

Minėtas Čikagos klerikalų laikraščio koresponden
tas Vyt. Alseika, suprantama, negalėjo išdėstyti tokių 
minčių klerikalų organe išspausdintame straipsnyje. 
Tačiau kai kurios jo iškeltos nuotrupos apie sunkią i ir 
vargingą naujųjų imigrantų padėtį Izraelyje patvirtina 
Tarybų Lietuvos žydų atstovų viešai skelbtas mintis. 
Kitaip sakant, faktai patvirtina tiesą. (ELTA)

! s u simf oni 
niu orkestru bei daininin
kais ir deklamatoriais-artis- 
tais. Antroje dalyje daly
vavo Gruzijos estradinis 
ansamblis “įveria.” Po va
karo nuvykome į priėmimą 
Tarybų Sąjungos pasiunti
nybėje, kur svečius sutiko 
naujasis pasiuntinys Sta
nislovas Pilatovič, iki tol 
dirbęs Baltarusijos kom
partijos CK sekretoriumi, 
gerai kalbąs lenkiškai.

Priėmimo metu turėjau 
progos susitikti ir pasikal
bėti su Lenkijos vadovau
jančiais asmenimis — CK 
sekretoriumi E. Gereku, 
Valstybės Tarybos pirmi
ninku J. Girankevičiu, Mi
nistrų Tarybos pirmininku 
P. Jaroševičių, užsienio rei
kalų ministru S. Jendry- 
chovskiu ir daugeliu kitu.

Šventės dieną, lapkričio 7 
d., turėjome pramoginę iš
vyką į netoli Varšuvos

ros populiarizatorius Len
kijoje, poetas Zigmuntas t 
Stoberskis padarė praneši
mą apie lietuvių literatūros * 
kelią nuo jos pradžios iki 
šių dienų. Poezijos pavyz
džius iš įvairių laikotarpių, 
pradedant A. Baranausku 
ir b a i g i a n t J. Degutyte, 
skaitė jaunas artistas Kris
tupas Kolbergas. Praneši
mo apie lietuvių literatūrą 
plaklausyti susirinko gana 
daug vyresnio amžiaus ra
šytojų. Pažymėtina, kad Z. 
Stoberskis ir jo žmona Ana
stazija atlieka didelį darbą 
lietuvių prozos ir poezijos 
kūrinių vertimais į lenkų 
kalbą. Pernai Zu Stoberskio 
rūpesčiu buvo išleista lenkų 
kalba lietuvių naujosios po
ezijos antologija. Dabar jis 
verčia V. Petkevičiaus ro
maną “Duona, meilė ir šau
tuvas.”
Vaakr, lapkričio 9 d., nu

važiavome į Chorakovą. Ten 
apžiūrėjome dirbtinio šilko 
įmonę, o taip pat jos klubą, < 
vaikų darželį, technikos mo- . 
kyklą, pasikalbėjome su ga
myklos visuomeninių orga
nizacijų atstovais. Iš ten 
nuvykome į Želazovą Volią, 
kur pabuvojome F. Šopeno 
gimtajame name.

Grįžę į Varšuvą susiti
kome su Lenkijos Taikos 
komiteto vadovybe, kur po 
pasitarimo pasirašėme ben
drą komunikatą apie mūsų 
delegacijos apsilankymą bei 
pasitarimus, apib ū d i n a n t 
a p s a v r s t y t u s politinius 

j klausimus. Ryt, lapkričio 11 
d., grįžtame namon.

Siučiu visiems labas die
nas ir geriausius linkėji-

• Imus.
Justas Paleckis
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Ginklas -- Mimikrija
4^

Yra roplių, panašių į kir
mėles, bet yra ir kitų kir
mėliškos išvaizdos gyvūnų, 
kurie instinktyviai mėgdžio
ja gyvates. Vienintelis šio 
Pietų Amerikos vikšro gin
klas yra mimikrija — pana
šumas į pavojingus gyvū
nus. šis vikšras gyvena ant 
medžių G vi j anos miškuose. 
Jis yra labai nejudrus ir pa-

esančią vietovę Vilianovą. buna panašus į me
čia svarbiausia įžymybė yra 4Z1® sakutę. Tačiau vos pa- 
Jano III Sobieskio laikais J udmus medžio sakas, viks-

d ° . _ i i • •1iki sostinės perkėlimo j
Varšuvą. Ten dabar dide
lis muziejus su viduramžių 
ginklų ir įvairių karališkų
jų regalijų rinkiniais bei 
meno kūriniais, skulptūro
mis, paveikslais, vaizduo
jančiais senąją garbę ir at- 
vai zd u o j a n č i a i s daugelį 
senų laikų veikėjų. Visur 
ten greta figūruoja Lenki
jos erelis ir Lietuvos Di
džiosios kunigą ikštystės 
Vytis, simbolizuoją anų lai
kų suvienytąją valstybę — 
Žečpospolitą. Didelėje gar
bėje čia laikomas Jogaila ir 
visa Jogailaičių dinastija, 
kurios laikais Lenkijos-Lie
tuvos valstybė pasiekė dide
lės galybės, suvaidino svar
bų vaidmenį vokiškosios 
kryžiuočių agresijos į Ry
tus sulaikyme. Vavelio rū- 
syję palaidoti įžymūs lenkų

pradėti statyti karališkieji 
rūmai, kurie paversti dide
liu muziejumi su daugybe 
įavirių meno turtų, senų 
paveikslų galerija. Ir čia 
visur matyti senieji Lenki
jos ir Lietuvos herbai. Pie
tavome restorane, kurio pa
vadinimas “Kuznia” (“Kal
vė”) liudijąs, kad ten buvu
si karališkoji kalvė.

Susitikimai
Lapkričio 8 d. aplankėme

vieną V a r š u v o s vidurinę 
mokyklą, paskui vizitavome 
Lenkijos Suvienytosios Dar
bininkų Partijos Centro Ko
miteto Tarptautinį skyrių 
ir Lenkijos Tarptautinių 
reikalų institutą. Vakare 
apsilankiau Lenkijos Rašy
tojų sąjungos klube. Čia 
žinomasis lietuvių literatū

ras ištiesia kūno priekį iš
silenkia, o jo pirmasis kū
no narelis pradeda plėstis į 
gumbą. Ant šio gumbo at
siranda didelė, grėsminga 
juoda dėmė su geltonu ap
vadėliu. Tokioje padėtyje 
vikšras būna labai panašūs 
į nuodingos gyvatės, kurių 
daug gyvena medžių iapijo- 
je, galvą. JJt "

Daug panašių vikšrų gy- 
vena ir Brazilijos džiunglė
se. Geriausiai prisitaikiusi 
yra Leucorhampha triptole- 
mus rūšis. Šie virkšrai gy
vena ant šakų, pakibę že
myn galva. Pajudinti jie 
staiga išsilenkia, išsipučia 
ir pradeda linguoti kaip gy
vatės. Nekalta “šakelė” ar
ba v i k s r a s, staiga pavirtęs 
“gyvate,” sudaro pritren
kiantį įspūdį.

Sveikinkite savuosius
■ per “Laisvę” ■ ū

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę.” Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus 
su vienu parašymu. Bet nedelskite — tuojau 
prisiųskite savo sveikinimus. Kaina: nuo $5.00. 
Kas norite didesnio formato tai $10.00.

Administracija
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ĮDOMŪS ĮSPŪDŽIAI [traukiniai perveža apie
tiit -i • • m o • .'penkis milijonus žmonių'JAV gubernatoriai lar. sąjungoj
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JNuo s. m. spalio 9 d. iki šaligatviai Maskvoje yra pįie kur mįeste
spalio 18 d. Michigano užpildyti žmonėm:.;. Hd 9 .v-
valstijos gubernatorius va}; x~ ameinkiečiuikuncįžių. Gubernatorius pa- 
William Milliken ir septyni 
kiti Amerikos valstijų gu
bernatoriai aplankė ir vie
šėjo Tarybų Sąjungoje. Jie 
buvo pasiųsti mūsų Valsty
bės deartamento draugiš
kumą sustiprinti ir padis- 
kusuoti apie Tarybų Sąjun
gos ir Amerikos prekybą. 
Michigano gubernato r i u s 
Milliken sugrįžo su šviežiu- 
nauju supratimu apie Tary
bų Sąjungos gyvenmią ir 
tos šalies progresą, palygi
nant su problemomis Mi- 
chigane ir k i tose mūsų 
valstijose.

Gubernatorius sugrįžęs į 
valstijos sostinę Lansingą 
pasakojo, kad ten buvę 
apie šimtą susitikimų su 
išgėrimu už taiką, draugys
tę ir kitokiomis temomis. 
Vienoje vakarienėje buvę 
net septyniolika “toastų,” 
ir būk tai, jei neišgeri viso 
stiklelio iki dugno, tai įžei
di šeimininkus - re n g ė j u s. 
Vieną sykį jis tik biskį nu- 
gėręs iš stiklelio, kuomet 
“toastas” buvo už taiką. 
Jam buvo pastebėta, ar jis 
negėrė iki dugno todėl, kad 
jis yra prieš taiką pasauly
je? yd. ė; ■ j 

Skrendant lėktuvu iš 
New Yorko į Maskvą, gu
bernatoriui Milliken atro
dę, kad jis skrenda viršum 
Mich i g a n o valstijos, kur 
matėsi gražūs dideli me
džiai, kaip yra Michigano 
šiaurėje. O važiuojant nuo 
lėktuvų stoties į Maskvą, 
jis pastebėjs ant kelio di
delį raudoną paminklą, ku
ris pastatytas atminimui, 
kaip maskviečiai g y n ė s i | 
nuo Hitlerio armijos prieš 

%0 metų. Tarybinis paly-Į 
dovas išdidžiai paaiškino/ 
jog 60,000 piliečių iškasė 
apkasus ant kelių į Maskvą, 
kad hitlerininkai negalėtų 
pasiekti jų mylimo miesto 
Maskvos, ir kad didelis 
hitlerininkų sunaikinimas 
Antrajame pasauli n i a m e 
kare prasidėjo tada, kai 
tarybiniai žmonės gynė 
Maskvą ir neprileido hitle
rininkų. Čia jiems ir buvo 
jų pražūtis. Ir važinėjant 
po Tarybų Sąjungą guber- 
n a t o r i u s Milliken matė 
daug tokių paminklų atmi
nimui hitlerininkų suplieki
me.

Gubernatorius sakė, jog

LLD REIKALAI
per dieną., Už penkis cen-| LLD nariai gaus įdomią šių nuožmių priešų, bet, 
tus maskvietis gali važiuo- Stasio Jokubkos parašytą kaip ir praeityje, Lietuvos 

? ir trau- knygą “Tėvų Žemė.” Kny- liaudis kovojo, visaip ken- 
Kiniai kursuoja kas 30 se-'ga vidutinio didumo, 275 kė grobikams. Lietuvos 

puslapių, gausiai iliustruo- liaudis žinojo, kad ji gru- 
tą 

Knygos autorius lankėsi ji šalis, į kurios šeimą 
Lietuvoje per du kartus, jungė Lietuva, išvys — 
1959 m. vyko su pirmąja galės užpuolikus, 
turististų grupe, ten išbu-| Plačiai pavažinėjęs 
vo 25 dienas. Antruoju kar-.Lietuvą, Jokubka rašo: 
tu išsiruošė ilgesniam lai-'

HELP WANTED-MALb-FEMALI HELP WANTED-MALB-PEMALF
CERAMIC DECORATOR

Gold or color lining. Experienced. 
Paid Blue Cross and Blue Shield. 
Full time. Call 609-394-5950. Mat
ure man or woman, preferred. 7:30

view. (93-99)

OFF-SET PRESSMAN — Exper
ienced operator on chief 15 and 17, 
permanent position, excellent com
pany benefits. L. P. Thebault Co., 
201-538-5700.

(93-95)

vaikščiojant gatvėmis susi-, sįūlęs vienam jaunuoliui 
daro nepaprastas vaizdas,! su Michigan vals-
kuomet jo galvoje visuomet; C1 jos įrašu. Jaunuolis priė- 
buvo mintis, k.a d Tarybų, męS taip linksmai, kad 

ištraukęs maišo. zul_ 
kį ir norėjęs dovanoti gu
bernatoriui už jo malonu
mą.

Gubernat orius pasakė, 
kad Maskva yra toli pažen
gus, panaikindama netur
tingųjų rajonus ir daro gė
dą Washingtonui, Detroi
tu! ir kitiems Amerikos 
didmiesčiams. Sako, iki šių 
metų pabaigos daugiau 
kaip penki milijonai mask
viečių turės naujus apart- 
mentus su naujais įrengi
mais. Bet, žinoma, guber
natorius sako, jog skirtu
mas yra tas, kad ten nėra 
privatiškų nuosavybių, kaip 
Amerikoje. Nuomos už tuos 
apartmentus yra nuo ketu
rių iki šešių nuošimčių 
darbininko algos, kuris už
laiko šeimą.

Iš Maskvos gubernatoriai 
nuskrido į Ukrainos sostinę 
Kievą. Jiems didelis įspūdis 
Kieve buvo gražūs 'parkai 
ir miesto švara. Jie paste
bėjo, j°g’ nė vienas pilietis 
nieko nemeta ant gavės ir 
viską padeda į didelius me
talinius uzbonus, kurie yra 
kiekvienoje gatvėje. Jie ap
lankė vieną mokyklą, ku
rioje mokosi septynių ir 
aštuonių metų vaikučiai, ir 
jiems įspūdį padarė tie vai
kučiai, kurie nepaprastai 
taisykliškai kalbėjo angliš
kai. Gubernatorius Hali iš 
Oklahoma valstijos visiems 
padovanojo raiščius dėl gal
vų ir išmokė šukuot taip, 
kaip mūsų indėnai.

Sekančias dvi dienas gu
bernatoriai praleido Tary
bų Sąjungos pietuose, mies
te Tbilisyje. Jie aplankė 
valstybinius ūkius ir turėjo 
pasikalbėjimus dėl preky
bos. Aplankė senas, bet žy
mias katedras, kuriose jie 
matė senas moteris pote
riaujant. Skubotai kalbėjosi 
su katedrų kunigais, kurie 
sa, jog tikyba yra laisva 
ir visi, kurie tiki į Kristų, 
ateina, bet jaunuoliai tik 
aplanko dėl pasižiūrėjimo.

Michigano gubernatorius 
gerai pasikalbėjo su Tary
bų Sąjungos atstovais 
Maskvos ambasadoje ir su
grįžęs namo sakė, jog Mi
chigano valstija gali ge- 

, riausia pasinaudoti preky
ba su TSRS.

Visi gubernatoriai buvo 
pakviesti į Kremlių susi
tikti ir pasikalbėti su 
premjeru Kosyginu. J i e 
kalbėjosi 70 minučių, ir pa
gal gubernatorių raportą, 
tai buvo pirmą sykį, jog 
Tarybų Sąjungos ir kitų 
šalių reporteriai galėjo da
lyvauti tame pasikalbėjime. 
Visi gubernatoriai išreiškė

miasi ne viena, kad didžio- to 4:00. Salary discussed at Inter-
įsi- 
nu-

šalis yra nuskriausta bied- 
nuomenė. Bet, jis sako, 
kaip tik priešingai: labai 
mažai matosi policijos gat
vėse. žmonės visi yra gra
žiai apsirengę ir vaikšto 
vikriai, daugiausia gražiai 
susikabinę. Jaunos mergi
nos nepaprastai daug dė
mesio kreipia į naujausias 
madas: avi raudonais irisu 
lengvu mėlynu (purple) at
spalviu plastikiniais bate
liais, stiliškos suknelės ir 
švarkai. Jauni vyrai taip
gi g r a ž i a i apsirengę, ir 
jiems labai patinką ameri
kietiški vakarinių valstijų 
drabužiai. ' '

Gubernatorius toliau sa
kė, kad Maskvoje nėra jo
kių problemų su narkoti
kais, bet girtų gatvėse tai 
matosi. Jie svirduliuoja bet 
nieko neužkabina, ir eina 
kur jiems reikia.

Gubernatorius Milliken 
pirmą dieną Maskvoje ap
lankė Kremlių ir sakė, jog 
požeminiai traukiniai 
(subways) Maskvoje yra 
geriausi visame pasaulyje. 
Aplankė Armory Chamber 
Kremliuje, kuris yra mu
ziejus ir kuriame yra sau
gomi visi Caro turtai ir 
dovanos nuo kitų šalių val
dovų. Noris pradėjo lyti, 
kai jie sustojo į eilę pama
tyti Lenino, bet eilė buvusi 
kelių blokų ilgio, ir, girdi, 
eilė būna blokų ir blokų il
gio kiekvieną dieną, ne tik 
sekmadieniais. Jam buvo 
labai įspūdinga, kuomet pa
matė du jaunavedžius sto
vinčius eilėje, ir kuomet 
priėjo prie Lenino pamin
klo (mauzoliejaus), jaunave
dė apsirengus balta sukne
le ir su valionu ir padėjo 
savo gėlių puokštę prie du
rų. Gubernatoriui buvo la
bai įspūdinga, kaip tarybi
niai žmonės gerbia ir myli 
mirusį Leniną.

Maskvos požeminiai trau
kiniai padarė didelį įspūdį 
visiems gubernato r i a m s , 
nes jie specialiai žiūrinėjo, 
kaip įsteigti tokius trauki
nius savo miestuose. Pože
minės stotys yra tokios 
gražios ir švarios, kaip 
viešbučio prieangiai. Tie

“Ir ką gi tada, 1959-aisiais

LIŪDN S PRISIMINIMAS

Benediktas Sutkus
Betveriu Metų Mirties Sukaktis

Mirė gruodžio 8, 1967
Jo pelenai randasi Olivet Memorial Park 

Columberium.
Mielas Beni, nepamiršiu tavęs niekuomet.
Dirbsiu dėl idėjos, dėl kurios tu dirbai, gyvas 
būdamas...

San Francisco, Calif.

Vale Sutkiene, žmona
Kastule Fabričius, sesuo 

ir gimines

NURSES
Exciting openings now 

RN’s and LPN’s in the 
tended care wing at 
Memorial Hospital. Positions

; available on all 3 shifts in both the 
• new wing and the General Hospital.

exist for 
new ex

Chenango 
are

kui, plačiau susipažinti su^metais, Lietuvoje matėme? ...... ,.„.o _ ______________
tenaitiniu gyvenimu. Kraštas buvo tada tik ką1 Competitive salaries, a full range

Apie gyvenimą Lietuvoje užgydęs karo bonefits’ new modern unities,
dabar yra daug rašoma, žaizdas, bet jau tvirtai at- 
kasmet šalį aplanko šimtai1 ,• ■ • . t •

turistų. Iš Lietuvos į Ame- karo griuvėsių. ________
riką atkeliauja pasižymeju- augo fabrikai, dideli apar
siu mokslininkų, rašytojų, famentiniai gyvenamieji na- 
menininkų ir paprastų^pi- mai, kolūkių laukuose dūz- 

”” f 7 ' gė traktoriai, kombainai
tys siejasi su tenaitiniu ,gy- pUrkštė grūdus. Visi turė- 
venimu. Kas gali daugiau |j0 darbus, vaikus leido į 

mokslą. Miestuose ir ke
liuose buvo pilna sunkveži
mių, automašinų. Krautu
vėse dar trūko retesnių 
prekių, bet nė vienas ne
buvo basas, visi apsivilkę, 
gyvenimas virė.

Ruošdamasis pastaroj on 
kelionėn, nerimau savo kai
lyje, pamatyti, kaip gi da-

tenaitiniu gyvenimu.
karo padarytas

kasmet šalį aplanko šimtai sįstojęs ant kojų, pakilęs iš 
turistų. Iš Lietuvos į Ame- karo griuvėsiu. Miestuose

and pleasant surrounding’s. This is 
an opportunity you won’t want to 
miss.

For details, contact Personnel 
Director, Chenango Memorial Hos
pital, Norwich, N. Y. 607-334-9966.

(91-93)

liečiu. Visų užsieniečių min ge traktoriai, kombainai 
. Visi ture-

venimu.
suinteresuoti žmogų, jeigu | 
ne ta šalis, kurioje gimė, 
augo, arba iš kur atkeliavo 
jo tėvai? Tokie klausimai 
nuolatos girdisi veik kožno- 
je lietuvių šeimoje.

Lietuva kėlėsi iš po sun
kių karo padarytų griuvė
sių. Lietuvos žemei vėl te
ko sugerti daug pralieto 
kraujo, ašarų nuo įsiveržu- (bar,' *po dešimties metų

Jaunimas, kuris tada ėjo
mintį, o Michi gano gu-| mokslus, jau suaugęs. Šim- 
bernatorius tiesiog pasakė,'tai pionierių, kuriuos tada
jog nepaisant, kad šie gu
bernatorial atstovauja dvi 
Amerikos partijas (republi- 
konus ir demokratus) ir 
ateinančiuose rinkim u o s e 
jie konkuruos vieni prieš 
kitus, bet jie visi nori tai
kos visame pasaulyje. Prem
jeras Kosyginas, tarp kit
ko, sakęs, jog visi, kurie 
nori taikos pasaulyje, ži
no ir supranta, kad tai 
yra sunkus dalykas, kai 
yra stoka draugiškumo 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos.

Gubernatorius sake, kad 
apleisdamas Tarybų Są
jungą jis galvojo, kokia 
graži ir įvairi yra Tarybų 
šalis. Jis taipgi galvojo, 
kokius didelius pasiekimus 
ji padare ir kiek ji paau
kojo tai pasiekdama. Jis 
kalvoj o, kad nepaisant, kaip 
skirtinga santvarka yra 
mūsų Amerikoje, vis tiek 
yra didelis įspūdis 
progresą

aplankėm Druskininkuose, 
Neringoje ir kitose stovyk
lose visarojančius, jau vy
rukai ir merginus. Kolūkie
čiai, be abejo, turi daugiau 
žemės ūkio technikos, ge
resnes sąlygas ir didesnes 
paskatas kolektyviai dirbti. 
O kiek gi dar fabrikų per 
dešimtį metų priaugo? Ko
kie dabar turi būti miestai, 
jeigu statyba vyko tokiu 
sparčiu tempu, kaip buvo, 
pradėta?” (pusl.6).

Jokubka gimęs Ameriko
je. 1913 m. jį tėvai parsi
vežė į Lietuvą. Sulaukęs 18 
m., 1927 m. kartu su šim
tais kitų bedarbių, valdžios 
lėšomis, iškeliavo į Brazi
lijos kavos plantacijas lai
mės ieškoti. Dabar jis darė 
palyginimą, koks gyvenimas 
buvo Lietuvoje buržuazijos 
viešpatavimo laikais su gy
venimu Tarybų valdžios me
tais. Skirtumas didelis. At- 

kokį A Y kęs į Lietuvą 195 9 m.

Stationary Engineer — Licensed 
Blue or Black Seal Fireman to run 
boilers & boilerroom equipment. 
Good starting salary plus benefits. 
For interview call Mr. Jerry Sca- 
ramuzzi at 201-471-4500.

We are an equal opportunity em
ployer. (91-96)

POLISHING LATHE OPERATOR.

Small expanding company. Full 
company benefits. Excellent starting 
salary & overtime. 201-257-0300.

(91-97)
HOUSEKEEPER — Live in, for 

motherless home, Stockton, N. J. 
Area (on Delaware River.) Driver's 
license required, good salary, priv
ate room and car provided. Call Mr. 
Leonard (609)-397-2168.

(92-96)

JEWELRY TOOL & DIE MAKER.
Experienced EDM operator. Un
usual permanent opening with mfg. 
concern. Hospitalization, paid vaca
tions and all related benefits. Top 
pay for right person. 201-589-9092.

(91-95)
BUSINESS OPPORTUNITY

OCEAN FRONT MOTEL
POPULAR NEW JERSEY SHORE 

Flush AH Brick Construction 
138 Units

Liquor License 
Plush Dining Room 
Night Club 
Restaurant 
Sauna Bath 
Olympic Pool 

Net $225,000, Yearly
After 1st mortgage payment. Total 
price $3,000,000. Down payment 
$900,000. Present mortgage can be 
assumed $1,000,000. Owner will take 
back 2nd mortgage at 8%. Terms 
of 2nd mortgage subject to nego
tiation calf 201-244-4566 Realtor.

(91-98)

SERVICE STATION
SUN TAN LAKE ESSO 

RT. 23, RIVERDALE, N. J. 
Excellent highway location. Actual 
monthly volume 30,000: Potential 
50,000 gallons Avail immediately. 
Dealer training. Call today 201- 
342-0700 Dick Lugg.

(91-99)

tokio tipo įmonėms, kad čia 
buvo švaru ir tvarkinga.

Antras didelis dėmesio 
vertas fabrikas kabelio 
gamykla, “verpianti” kabe
lius elektros variklių, radijo 
bei televizorių pramonei. 
Taip pat naujai pastatytas 
1959 m. Fabrike dirba dau
giau kaip 1,300 darbininkų, 
ir visi su brandos atesta
tais, baigę vidurinį mokslą.

Didelį įspūdį paliko “Ek- 
s įspūdis, kokį A y Kęs į Lietuvą lyby m., Irano” gamykla, per metus 

progresą padarė Tarybų iau nematė piemenukų, ber-l“iškepanti” maždaug mili- 
šalis, palyginus su visu pa- lllJ> nei slaugių. Buvę beže- jonų geros kokybės kinds- 
šauliu ir su praeitimi. Žmo-|miai beturčių vaikai pasie- kopų televizoriams. Be pa
nes yra gerai aprengti, ge- kę aukštąjį mokslą, pasida- nevėžiškio, visame pasauly- 
rai pavalgydinti ir gerai inžinieriais, ' \
aprūpinti namais. Gatvės j dirba, stato, gražina salį, 
švariois ir daug saugesnės ’ 
negu didžiumoje Jungtinių 
Valstijų miestų.

Mr. Millįken sakė, jog jis 
sugrįžo namo įsitikinęs, jog 
Amerikos santvarka yra 
geriausia, bet mes turime 
žengti pirmyn ir sutvar
kyti mūsų gyvenimo vietas, 
maišinę transportaciją, ci
vilines teises, prasižengi
mus (crimes) ir kitokias 
problemas, kurios kankina 
mus visus.

Stefanija

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Vincui Smudin
1971 m. lapkričio 6 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio dukte
riai Jean Brown, sūnui Stanley Smudin, anūkams, 
giminėms ir draugams.

L.L.D. 45 kuopa 
valdyba ir nariai

National belt concern out of New 
York is looking for a suede and 
leather cutter for ladies belts.

PLEASURE BELT
344 W. 38 St., New York 10018 

LA 4-3883
(91-93)

MACHINISTS
Experienced Machinists for plas

tic packaging machinery. Call 
Carson Industries in Newark, N. J.

201-242-3120. (91-96)

įvairios Žinios
Hanojus.—Danija ir Nor

vegija oficialiai pripažino 
Vietnamo Demokratinę Re
spubliką (Šiaurės Vietna
mą) ir užmezgė diplomati
nius ryšius.

^Chicago. — Nacionalinė 
Saugumo taryba skelbia, 
kad Padėkų dienos savait
galyje trafiko nelaimėse už
mušta 607 žmonės.

Haga. — Olandijos Dar
bo Unijų Federacija nuta
rė teikti paramą Vakarų 
Vokietijos metalo ir auto
mobilių darbininkų streikui.

lengvina žmonių gyvenimą. 
Lietuvo virsta inžinerių, 
technikų, įvairių mokslnin- 
kų šalimi.

Knygos autorius užaugo 
ir mokėsi Panevėžyje, tai 
nenuostabu, kad jis kiek 
daugiau dėmesio kreipė į jo 
gyventas vietoves.

“Panevėžyje pirmiausiai 
apsilankiau linų kombinate. 
Fabrikas pradėtas 1957. Jis 
užima 14 hektarų teritoriją, 
turi virš 400 staklių. Fab
rike dirba apie 2,000 žmo
nių, tarp kurių 52 inžinie
riai bei 58 
meistrai. Per 
kas suvartoja 
linų ir kelis 
medvilnės, kurią gauna iš 
broliškų tarybinių respubli-

technikais, j e yra dar tik du tokie fab
rikai — vienas Jungtinėse 
Valstijose, antras Prancū
zijoje.

Visi “Ekrano” darbinin
kai kvalifikuoti. Čia vien 
tik inžinierių — 260, tech
nikų apie 400. Būdingiau
sia,—tai visi jauni žmonės, 
augę ir mokslus ėję prie 
tarybinės santvarkos” (psl. 
165-169).

Knygos autorius pažymi, 
kad Panevėžyje yra 34 at
skiros įmonės, kuriose dir
ba tūkstančiai darbininkų. 
Kituose miestuose taipgi iš
augo didelių įmonių

Žemės ūkis Lietuvoje su 
produkcija jau pasiekė lygį 
daugelio aukštai technikoje 
išvvysčiusių šalių. Jau ne 
naujiena pamatyti Lietuvo
je paukščių farmas, kurio
se kudakina po 100 tūkstan
čių vištų, su tūkstančiais 
broilerių. Darbas visur me
chanizuotas, švara, tvarka 
rūpestingai saugojama.

Knygoje yra sukaupta 
daug duomenų ir apie ki
tokias pramonės šakas, 
mokslo įstaigas, poilsio-svei 
katos kurortus ir daug ki-

technikai ir 
metus f abri-

3,000 tonų
šimtus tonų

Galiu pasigirti: jaunystė
je esu dirbęs Brazilijoje au
dimo fabrikuose, ir žinau, 
kaip linų ar medvilnės bun- 
dulys pavirsta audeklu. Bet 
čia buvo ir daugybė nema
tytų sudėtingų mašinų; net 
neįsivaizdavau, kad gali bū
ti tokios. Džiugino, kad ne
buvo kamšos, kuri įprasta tokių laimėjimų

Addis Ababa, Etiopija.— 
Afrikos Vienybės Organi
zacija, susidedanti iš 41 val
stybes atstovų, pasmerkė 
Anglijos susitarimą su Ro- 
dezija, kaip nelegalų žygį 
padėti Rodezijos baltųjų 
mažumai valdyti afrikiečių 
daugumą.

New Del his. — Indijos 
Darbo Unijų Kongresas pa
sisakė už taikų susitaiky
mą Indijos su Pakistanu, 
kad būtų galima karas iš-

Chicago. — Apklausinėti 
23,000 studentų; pasisakė, 
kad karo baigimas Indoki
nijoje yra visų svarbiausias 
klausimas.

La Paz. — Bolivijos mili- 
tarinis diktatorius Hugo 
Banzer įvedė mirties baus
mę, panaikintą pirmesnės 
progresyvės valdžios.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.
, ■ ------ ------------------ ---—..... " ' ' . ■.........

Pradėjus skaityti “Tėvų 
Žemė”, nesinori skirtis su 
knyga. Gerbiamas Jokub
ka atliko labai didelį, ver
tingą darbą. LLD nariai 
bus jam dėkingi už įdėtąjį 
triūsą.

K. Petrikiene
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AČIŪ JUMS, DRAUGAI
Visų gerai žinomų ne tik 

Amerikoje, bet ir Lietuvoje 
ilgamečių laisviečių Bronės 
ir Valterio Keršulių kvie
timu š. m. spalio 13 d. at
vykau į Amerkią, į New 
Yorko miestą.

Šiai kelionei ruoštis ilgai 
neteko, nes nepraėjo nė 
pora mėnesių, kaip buvo 
gautas pra nešimas, kad 
mano pareiškimas yra pa
tenkintas ir man yra lei
džiama laikinai išvykti į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Tuoj po to prasidėjo 
intensyvus ruošimasis. Dar
bo turėjau labai daug, kaip 
prieš kiekvieną kelionę. Ta
čiau ši kelionė buvo neei
linė ir privalėjau pats jai 
tinkamai pasiruošti, o taip 
pat sutvarkyti ilgesniam 
laikotarpiui tarnybinius ir 
šeimyninius reikalus. Nors 
išvykimo data iš Lietuvos 
praktiškai buvo neribota, 
tačiau norėjosi greičiau iš
važiuoti, nes pagal draugi? 
pasakojimus ruduo čia bū
na vėlyvesnis ir dar ilgai 
galima džiaugtis šviečiančia 
saulute. Taip buvo ir šį 
kartą, spėliojimas pasitvir
tino, oras čia buvo ant tiek 
gražus, kad galima buvo ei
ti į jūrą ir maudytis. Taip, 
žinoma, galėjo pasakyti tik 
atvažiavęs iš Lietuvos, čia 
gyvenantis amerikonas su 
kiekviena diena jautė tols
tantį rudenėlį. Dabar, ka
da mano viešnagė jau eina 
į pabaigą, orai ir čia tru
putį pablogėjo, saulutė tik 
retkarčiais pasirodo, padaž
nėjo lietutis ir nors nenori, 
o išeidamas iš namų turi 
užsidėti ir lietpaltį. Manau,! 
kad šiuo metu Lietuvoje 
lietpalčio jau nebepakąnka 
ir žmonės vaikšto pilnoje 
žieminėje aprangoje.

Į Ameriką teko atvykti 
pirmą kartą, todėl dar prieš 
išvažiuosiant, o taip pat ke
lionėje savyje jaučiausi ka
žin kokį tai jaukumą, ku
rio anksčiau patirti neteko. 
Nors važiuodamas gerai ži
nojau, į kurią šalį važiuo
ju, kas manęs ten laukia, su 
kokiais žmonėmis turėsiu 
daugiausia bendrauti, bet 
dabar, kada viskas jau pra
eityje, atrodo buvo ko čia 
jaudintis. Žmonės kaip žmo
nės, panašiai apsirengę, at
rodytų lyg aš būčiau Mask
voje, o ne New Yorke. Ne
stebino manęs ir didesnis 
mašinų kiekis, šviesiausi 
reklamų ištaisymai, aukš
tesni namai ir kita, gal to
dėl, kad buvau daug skai
tęs ir girdėjęs pasakojimų 
apie Ameriką, o ypač apie 
New Yorką. Manyčiau, kad 
aš Ameriką įsivaizdavau 
gražesnę ir įdomesnę negu 
kad dabar ją pamačiau.

Nors Amerika yra gana 
toli nuo mano Tėvynės ir 
ją skiria Atlanto vandeny
nas, bet aš čia jaučiausi pa
našiai lyg būčiau namuose, 
Vilniuje. Mane priėmė ir 
globojo labai svetingai di
delis lietuviškas draugų bū
rys. Su didele draugų da
limi buvau jau anksčiau pa-

4 žįstamas, su kitais susipaži
nau čia atvažiavęs, visi jie 
buvo labai draugiški kalboj 
ir kiekvieno jų veido išraiš
koje ir kalboje jautėsi gim
tojo krašto ilgesys. Turbūt 
nepraėjo nė vienas parengi
mas “Laisvės” svetainėje, 
kad nebūčiau jame dalyva
vęs. Čia atsispindėjo visa 
Brooklyno pažangiosios vi
suomenės veikla. Susirink
davo aptarti savo reikalų

“Laisvės” turto šeiminin
kai - šeriniu kai, leidyklos ir 
spaustuvės darbuotojai, mo
terų klubo i r lite r a t ū r o s 
draugija, čia buvo praveda
mos “Aido” choro repetici
jos ir kiti rengimai. Visuo
se šiuose rengimuose aš 
jaučiausi kaip pilniausias 
šios šeimos narys, ir man 
buvo malonu justi, kad tą 
patį galvoja visi mano drau
gai, su kuriais bendravau. 
Turbūt neapsiriksiu išsi
reiškęs, kad “Laisvės” na
mas ir jame atliekamas dar
bas bei pravedamos priemo
nės yra ne tik Brooklyne 
gyvenančių lietuvių švieti
mo, kultūros ir meno židi
nys, jo spinduliai sklinda į 
visas šalis, tuo pačiu pa- 
siekkdami ir Lietuvą. La
bai svarbu šį židinį išlaiky
ti ir toliau, neleisti jam 
blėsti. Manau, kad brookly- 
niečiai visa tai gerai žino 
ir deda dideles pastangas 
jo išlaikymui.

Atvažiavus į nežinomą ša
lį ir tuo pačiu į patį didžiau
sią miestą pasaulyje New 
Yorką, sunku būtų vienam 
klaidžioti po miestą aplan
kant istorines ir kultūrines 
vietas, tačiau aš to sunku
mo nejaučiau: šalia manęs 
visados būdavo mūsų ge
riausi bičiuliai Bronė ir 
Valteris Keršuliai, mano gi
minaičiai Nelė ir Povilas 
Ventai ir kiti geri draugai, 
kurie negailėdami savo 
brangaus laiko ir energijos 
darė viską, kad tik aš kuo 
daugiau pamatyčiau ir su
žinočiau, apie Ameriką. Šir
dingas ačiū jums, mieli 

Į draugai! Atskirai norė
čiau padėkoti ir kitiems 
draugams, kurie, būdami 
užimti savo tiesioginiu dar
bu ir šeimyniniais rūpes
čiais, surado dieną ki
tą laiko ir aprodė New 
Yorką bei žymiąsias jo vie
tas. Esu labai dėkingas 
M a r g arėtai Kavaliauskai
tei,, Mildai Stenslerienei, 
Onutei ir Jonui Kerami- 
nams, Elenai ir Robertui 
Feiferiams ir Henrikui Juš
kai. Šių draugų pastangų 
dėka buvo organizuota eks
kursija garlaiviu apie New 
Yorko salą. Aplankyti žy
mesni teatrai, kinai, ir dai
lininkų kūrybos ir veiklos 
centras Vašingtono aikštė
je, Istorinis muziejus, Zo
ologijos ir miesto Centri
nis parkas, pabuvota Suvie
nytųjų Nacijų organizaci
jos būstinėje, Brooklyno 
universitete, labai aukšta
me New Yorko pastate Em
pire State Buiding. Buvo 
pamatyti vandenyno kran
tai iš arti, turėjau galimybę 
pažvelgti į jo beribinius to- 

Įlius ir kitų vertingų prie
monių, kurių čia išvardinti 
neįmanoma. Visos tos prie
monės buvo organizuota tu
riningai ir suteikė man dva
sinį pasitenkinimą, ir tą vi- 
stį galėjau užfiksuoti kino 
ir foto juostoje.

Apart tenaitinių priemo
nių ture j au visą eilę susi
tikimų ir apsilankymų na
muose, kurie nepraeidavo 
be vaišių. Manau, kad ne
apsiriksiu sakydamas, kad 
Jūsų vaišingumas čia Ame
rikoje yra nė kiek nema
žesnis negu Lietuvoje, ne
žiūrint, kad Lietuvą esate 
apleidę jau daugel metų, ar 
ba esate čia gimę. Todėl, 
baigdmas išreikšti šią min
tį norėčiau padėkoti Lilijai 
Kavaliauskaitei ir palinkėti 
jai sveikatos ir greito su-

grįžimo į “L” administra
ciją, Ilzei ir Antanui Bim- 
bams, Onai ir Vincui Če
puliams, Julei ir Jonui La
zauskams, Kostei ir Jonui 
Rušinskams, Marijonai 
Adams, Nelei, Henrikui, Ju
zei, Stasiui, Birutei ir Ai
bini Žvirbliams, Juozui Be
leckui, Steponui Večkiui, 
Jonui Siurbai ir daugeliui 
kitų draugų.

Atskirai norėčiau padėko
ti visiems “Aido” choro da
lyviams (pirmininkas Jonas 
Grybas) ir Moterų klubo 
narėms (pirmininkė Ieva 
Mizarienė), todėl, kad su
darėte galimybę dalyvauti 
“Aido” choro ir moterų klu
bo renginiuose. Ypač ma
lonu buvo bendrauti su “Ai
do” choro dalyviais, daly
vauti visose repeticijose, 
dainuoti širdį veriančias 
dainas, linksmintis, juoktis. 
Šie keli Jūsų kolektyve pra
leisti vakarai bus įrašyti į 
asmeninį svarbesnių įvykių 
sąrašą ir visam laikui išliks 
mano atmintyje. Jūsų toks 
nuoširdus priėmimas yra ne 
kas kita, kaip meilės išreiš
kimas Tarybinei Lietuvai ir 
jos darbo žmonėms.
Na, dabar norėčiau bandy

ti atsakyti į “standartinį” | 
klausimą — kaip patiko j 
Amerika? Į šį klausimą pil
nai atsakyti yra labai sun
ku ir gal būt neįmanoma. 
Galiu pasakyti tik apiben
drintoje formoje, kad Ame
rika yra didelių kontrastų 
šalis. Čia yra daug gėrio, 
bet yra ir labai daug blo
gio. Šalia aukščiausios pa
saulyje prabangos ir turto 
yra ir skurdo. Šalia aukštų

Vienybe minėjo savo 85 metŲ

Seniausias lietuvių laik
raštis Amerikoje paminėjo 
savo 85 metu sukakti, kuri v v.7
įvyko lapkričio 28 d. Lietu
vių Piliečių Klubo salėje, 
Maspeth, N. Y.

Per metų metus šio laik
raščio leidėjams rūpėjo pa
informuoti užsienio lietu
vius apie gyvenimą ne 
tik JAV, bet ir tėvynėje, 
puoselėti lietuvių kultūrą, 
tradicijas ir sekti, komen
tuoti apie Lietuvos vidinės 
santvarkos eigą. Jie domisi 
ir dabartine Tarybų Lietu
va. Bando papasakoti (su 
savomis išvadomis) apie 
naują tarybinę santvarką, 
kas verčia ne vieną skai
tytoją, nežiūrint kokios po
litinės idėjos jis bebūtų,— 
kritiškai bei skeptiškai į tai 
atsižvelgti.

Laikantis tokios galvose
nos, į “Vienybės” sukaktu
vinį banketą susirinko su
sidomėjusios mišrių įsitiki
nimų publikos, taip sakant, 
“iš kairės ir iš dešinės.” 
Daugiausia matėsi senosios 
kartos lietuvių ir tik ke
letas naujųjų ateivių. Visi 
pasivaišino ir pasilinksmi
no, o žurnalistė Salomėja 
N arkeliūnaitė nufotografa
vo paminėjimo dalyvius.

Programos vedėjas “Vie
nybės” redaktorius Jonas 
Valaitis iškvietė pakalbėti ( 
keletą vienybiečių - vetera
nų, laikraščio bendradarbių 
bei rėmėjų. Buvo ir poezi
jos skaitymas, Kalbėjo ten 

kultūros šedevrų siaučia! atsilankę ir kitų srovių sve
čiai. Tarp jų buvo pakvies
ta kalbėti 
sekretorė 
kuri, tarp 
savo vyro 
su poetu 
kurių pelenai palaidoti Lie
tuvoje. Ji palinkėjo, kad 
Vienybė” išlaikytų tą tei

singąjį kelią kuriuo eina 
Lietuvos liaudis.

Gražius sveikinimus iš
reiškė ir mūsų Aido choro 
mokytoja Mildred Stensler, 
kurios iniciatyvos dėka sve
čiai sudainavo “Vienybei” 
“Ilgiausių metų.” 

j Kalbėjo neseniai sugrįžęs 
Į iš kelionių jaunasis Juozas

10 metų nuo poeto ir buvu
sio “Vienybės” redakto
riaus Juozo Tysliavos mir
ties,—jo atminimui pagerb
ti, svečiai paprašyti atsisto
ti minutei tylos.

Stebint “Vienybės” 85- 
ųjų metinių sukakties pa
minėjimą, man prisiminė 
įvykęs toje pačioje salėje 
“Laisvės” 60-ųjų metinių 
gerai pavykęs jubiliejinis 
paminėjimas. Prisimenu ir 
tai, kad praėjusių metų ru
denį tas pats Lietuvių Pilie
čiu Klubas atšventė savo 
60-ąsias metines, o sekančių 
metų pavasarį mūsų Aido 
choras taip pat atšvęs savo 
60-asias metines. Tai vis 
reikšmingos jubiliejinės 
šventės, kas parodo, kad 
užsienio lietuviams rūpėjo 
ir rūpi išlaikyti savo kalbą, 
kultūrą, meną. Nors yra 
daug lietuvių toli nuo tė
vynės, išsiblaškiusių įvai
riuose kraštuose, bet jie la
bai aktyvūs lietuvybės iš
laikyme ir savo gimtojo 
krašto nepamiršta.

Linkime “Vienybei” dar 
daug daug metų gyvuoti ir 
teisingą žodį apie Tarybų 
Lietuvą puoselėti !

H. Feiferienė

narkomanija, girtuoklystė, 
chuliganizmas ir kita. Ša
lia to, kas yra daroma žmo
gaus gyvenimo prailgini
mui, lengvai žiūrima į gy
vybę, kuri yra prarandama 
karuose ir automobilių su
sidūrimuose. Daugelis šių 
reiškiniu 
niams žmonėms yra nesu
prantami ir svetimi.

Na, o kas labiausiai pati
ko? Labiausiai patiko tai 
žmonės, su kuriais teko ben
drauti, susidurti įstaigose, 
mokyklose, transporto prie
monėse, gatvėse ir kitur. 
Visi jie man atrodė labai 
mandagūs ir išsilavinę, kas 
paliko man labai malonų Tysliava ir jo motina, “Vie- 
įspudį. nybės” leidėja, Valerija Tys-

_ Baigdamas, norėčiau pa-.liavienė, kuri jau 35 metai

ir L L D Centro 
Ieva Mizarienė, 
kitko, prisiminė 
Rojaus pažintį 

Juozu Tysliava,

Mieste pasidairius
Consolidated Edison elek

tros biznio pajamos per pa
staruosius 12 mėnesių pa
kilo 23.3%. Pajamų turėjo 
200 milijonų dolerių. Pelnas 
gerokai pakilo. Nepaisant 
to, korporacija siekiasi da- 
ibar pakelti elektros naudo
tojams mokestį.

įspūdį.

mums tarybi-*“1

dėkoti už pakvietimą ir to
kį gražų priėmimą. Lauk
sime Jūsų atsilankymo Lie
tuvos padangėje, o atvykę 
būsite garbingi mūsų sve
čiai.

Vilniaus politechnikumo 
direktoriaus 

pavaduotojas
R. Valatka

York—VilniusNew

Plečiasi antisemitizmas
Grossingers, N. Y. — An- 

ti-Defamation League pre
zidentas Graubard susirū
pinęs didėjimu antisemitiz
mo Amerikoje. Jis tai pa
sakė 400 delegatų, dalyvau
jančių lygos 54 suvažiavime.

Arabų propaganda prieš 
Izraelio agresiją smarkiai 
paveikia amerikiečius prieš 
žydus. Taipgi žydai tero
ristai prisideda prie antise
mitizmo plėtimo.

Du esseldorf. — V a k a r ų 
Vokietijos Komunistų par
tijos kongresas pasveikino 
metalo ir automobilių dar
bininkų streikus, pasižadė
jo visais galimais būdais 
juos remti.

Photography in Pramogų Kalendorius
Photography is a big 

thing in Lithuania now
adays. All of us who have 
visited Lithuania own some 
beautiful photographs of 
ourselves or of our groups. 
Picture taking is very po
pular indeed. And profes
sionally Lithuanian photog
raphers have advanced tre
mendously. Annual photog
raphy show in Kaunas was 
a big success as usual.

Besides Lithuanian pho- 
tagraphers, there were dis
plays by other nationali
ties. Very outstanding has 
been Aleksandras Macijau
skas.

Aleksandras Macijauskas 
started his work in 1963, 
has participated in many 
international exhibitions 
and won many awards. The 
biggest prize was given to 
him in 1969 for a photo 
“Ružomberokis”. His work 
is characterized as natural 
and very human. He tries 
to take pictures of people 
in their natural poses anc 
activities.

Future plans for Lithua
nian photographers Zavads
kis, Luckus, 'Sutkus and 
others are numerous inter
national photo exhibitions. 
And very near 
there 
photo 
Photo

will be 
album 
Art”.

Jesus Fernadez buvo įsi
laužęs į sinagoga Williams- 
burge, bandė ją apiplėšti ir 
padegti. Žydai jį pagavo 
ir sumušė iki sąmonės ne
tekimo. Policija jį išgelbėjo.

Brooklyno Housing Auth
ority policija areštavo 47 
žmones, pas kuriuos rado 
daug narkotikų. Jie buvo 
susirinkę į vieną apartmen-

kai neša šią sunkią spaudos 
darbo naštą, bandydama iš
leisti “Vienybę” kaip galint 
reguliariai. Ji padėkojo 
svečiams už atsilankymą ir 
dėmesį.

Kadangi šiemet sukanka

Vietname užmušto mari
no Rotkos tėvai reikalauja 
teismo nuspręsti, ar šis ka
ras yra konstitucinis ir le
galus.

Neturtingieji pensininkai, 
kurių nuomos kontroliuoja
mos, tikisi su sausio 1 d. 
nuomų nepakėlimo, kai na
mų savininkai galės pakelti

Liūdna Sukaktis

Ona Nečiunskiene
Mirė 1954 m.

Šių metų gruodžio 7 dieną sukako septyniolika metų 
kai mirtis atskyrė mano mylimą gyvenimo 

draugę ir dukterų motiną. Mes jos liūdime.
Kazys Nečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys

, i e Jv Wilson ir B. Farrel, žentai
Hicksville, N. Y.

Gruodžio 12 d.
Atsisveikinimas su gerb. 

Vyt. Zenkevičium, kuris iš
vyks iš New Yorko į pabai
gą gruodžio mėnesio užsi
baigus sesijoms Jungtinėse 
Tautose.

Bus pietūs 1 vai. dieną, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., 
Rengia 
Moterų 
Choras.

Ozone Park, N. Y. 
Niujorko Lietuvių 
Klubas ir Aido

Gruodžio 31 d.
Naujųjų Metų laukimas. 

Rengia Aido choras. Bus 
visko, kas tik reikalinga 
dėl Naujųjų Metų.

Įėjimas kaip auka $6.
Pradžia 8-tą valandą va

kare.
Laisvės salėje, 102-02 Li

berty Avė, Ozone Parke.
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in future 
out a new 

“Lithuanian

Ilse

Dallas, Texas. — Liaudies 
Partijos konvencija nomi
navo antikarinį kovotoją 
dr. Spock prezidentiniu 
kandidatu ir nusitarė turė
ti kandidatus 35 valstijose.

Gruodžio 1 d., trečiadienį, 
M. Simonavičiui buvo pada
ryta operacija ant akies 
(glaucoma) Brooklyn Eye 
& Ear ligoninėje.

Šią žinią telefonu perda
vė Adelė Petraitienė ir sa
kė, d. Simonavičius jaučia
si, kad operacija buvo sėk
minga. M

Linkime musų mielam 
draugui greit susveikt.

Ieva

Maskva — JAV prekybos 
sekretorius Stans tarėsi su- 
TSRS pramonės ministru 
Kortunovu dėl pirkimo ta
rybinio natūralaus gazo.

MIRĖ
Penktadienio rytą, gruo

džio 3 d., mirė Jonas Sirge- 
das, kuris gyveno Milltown, 
New Jersey.

Jonas Sirgedas brolis mū
sų Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo narės Emilijos 
Liepienės ir Onos Kvartū- 
nienes. y

Šią žinią pranešė telefonu 
M. Liepa. Apie laidotuves 
dar nebuvo žinių

Ieva
visiems kitiems nuomas 
pusaštunto procento.

Mirė 59 metų amžiaus 
marksistinis rašyto j as Rich
ard Greenleaf, gavęs širdies 
smūgį. Jis yra parašęs ne
mažai knygų.

Rep.
----------------------------------------------------—

PAIEŠKOJIMAS
Norėčiau surasti senyvą žmogų, 

kad pagelbėt man prie namo. Aš 
gyvenu viena, kojos silpnos, tai ne
labai galiu apsidirbti, o prie namo 
yra darbo. Pragyvenimas užtikrin
tas. Namas penkių kambarių, visi 
patogumai, “air condition". Būtų 
gerai, jei turėtumėt automobili, nes 
susisiekimas šiame miestelyje 
koks, 
mą.

Australijos specialistai nu
statė, kad geriausi cigarečių 
filtrai yra iš avies vilnos.

ne
duosiu atsaky-

Mary Sarpolus 
611 No. Parkill Street 
West Frankfort, Ill. 62896 

(92-93)

■Rašykite

Atostogoms!
Pranešimas

Kas norite atvažiuoti į 
St. Petersburg, Fla., o netu
rite geros vietos kur apsisto
ti, galite pas mane. Aš tu
riu vietos dviem žmonėm. 
Rašydami pasakykite ant 
kiek ilgai norėsite apsistoti. 
O jeigu norite pirkti namą 
pigiai, rašykite man.

Peter Sluckis
1764 Temple Terr. So.
St. Petersburg, Fla. 33711

(91-93)

ATSISVEIKINSIME
su

Tarybų Sąjungos Jungtinėse Tautose atstovu gerb.

Vytautu Zenkevičium
Sekmadienį, gruodžio 12 d., 1 valandą dieną

"LAISVES” SALEJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Pietūs su menine programa
Ruošia: Niujorko Lietuvių Moterų Klubas 

ir Aido Choras

V. Zenkevičius išvyks namo apie gruodžio 21 d., 
tad čia bus paskutine proga jo lietuviams draugams 
su juo pasimatyti.

Auka $5.00 Kviečia Rengėjai




