
LAISVE * Entered as second
Semi-Weekly class matter at the

102-02 Liberty Avė. Post Office of Jamai-
Ozone Park, N. Y. 11417 ca, N. Y., under the

Area Code 212 Act of March 3, 1879
Tel. Michigan 1-6887

II - .........................

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

LAISVe-liberty
Dukartsavaitinis

apskrities (N. Y.) $10.00
.............................  $10.00

............................... $1200
$9.00

mplioriaus kaina 10 centų

Dalyje Queens
Kanadoje ......
Kitur užsieny?
Jungtinėse Valstijose
Pavienio egzc

e

PRICE 10c

No. 90 Antradienis, Lapkričio (November) 28, 1967, Ozone Park, N. Y. 11417 ★ ★ ★ ★ Metai 56-ieji

KRISLAI
Vilniaus universitetas 
Ukrainos pabėgėliai 
Anglijos finansinė krizė 
Prancūzijos Komunistų

Partija
—Rašo Mislinčius —

Vilniaus universitetas, įkur
tas 1579 m., buvo vienintelė 
aukštoji mokykla ir švietimo 

j žinynas Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje. Tai^ buvo 

.vienas pirmųjų universitetų 
^Europoje, nors jo fakultetų 

^skaičius ir buvo labai ribotas: 
buvo dėstoma filosofija ir te
ologija, o vėliau, bajorams 
reikalaujant, pridėta komer
cija, teisė ir kt. Biologijos 
studijavimas buvo draudžia
mas, nes tai prieštaravo “die
vo kūrybos” teiginiams. Buvo 
dėstoma graikų filosofo Aris
totelio sistema, stipriai atmieš
ta krikščionybės apaštalo To
mo Akviniečio metafiziniais 
samprotavimais. Filologija bu
vo padaryta teologijos tar
naite. Universitetas bandė iš
leisti kodaugiausia kunigų ir 
vienuolių. Moterų nepriėmė.

Vilniaus universiteto įsteigi
mo reikalą nulėmė ne mokslo 
troškimas, bet katalikybės plė
timas. Lietuvos Didysis Ku- 
nigaikštis Žygimantas Senasis 

▼ k)' italė o žmona Bona—buvo 
uolūs katalikai. Jie nenorėjo, 
kad Lietuvos didikų bei bajo
rų vaikai vyktų studijuoti į 
Vokietijos protestą n t i š k u s 
universitetus ir neužsikrėstų 
reformacija. Dėlto jie pavedė 
jėzuitams įkurti Vilniuje 
aukštąją mokyklą, kurios 
pirmasis rektorius buvo teolo
gijos profesorius jėzuitas Pet
ras Skarga (1579-1581 m., gy
venęs 1536-1612 m.). Moky
mas buvo remtas ne mokslo 
pagrindais, bet religine scho
lastika. Viskas buvo dėstoma 
lotynų kalba (nuo 1797 m. 
įvesta lenkų kalba).

Tuo metu feodalinėje Lie
tuvoje buvo baudžiava ir ver

govė. Mokyklas lankyti galė
jo tik bajorų vaikai. Studen
tai buvo laikomi bendrabu
čiuose, uniformuoti, lyg karei
viai, aštrioje jėzuitų (galuti
nai susikompromitavusį jezui- 

’ tų ordiną 1773 m. popiežius 
laikinai uždarė) priežiūroje: 
jiems reikėjo kasdien 
lankyti bažnyčią ir ten 
chore giedoti, dažnai atlikinė
ti išpažintį, dalyvauti bažny
tinėse demontracijose ir ko
voti su protestantais. Tokios 
kovos dažnai baigdavosi muš
tynėmis ar net žudynėmis. 
Jiems buvo įsakyta griauti 
kalvinistų bažnyčias bei kul
tūros namus, deginti jų kny
gas ir kankinti reformatus. 
Daįis Lietuvos didikų, kaip 

0pav. Radvilai ir kiti, buvo 
protestantai, bet palaipsniui 
ir juos jėzuitai nugalėjo.

Po 18.31 metų nepavykusio 
sukilimo dėl studentų priešca- 
rinio bruzdėjimo, Vilniaus 
universitetą Rusijos caras Ni
kai o jus I uždarė. Jis atidary
tas tik 1919 m., o 1946 m. 
pavadintas V. Kaipsuko var
du. Dabar mokymo sfera ja
me žymiai praplėsta ir moky
tis gali, kas tik nori.

Ukrainos antitar y b i n i a i 
qbėą)iai š. m. lapkričio 18 d. 
^Niujorke turėjo savo “pasauli

ni seimą,” kuriame, kaip jie 
sako, buvo atstovų iš 27 kraš-

(Tąsa 6-me pusi.)

Amerikos žvalgyba padėjo 
suskaldyti Suomių unijas
Helsinki.—Suomijos uni

jos nemažai nukentėjo nuo 
Amerikos žvalgybos, kuri 
prisidėjo prie suskaldymo 
unijų federacijos 1957 me
tais ir sudarymo anti - ko
munistinės federacijos.

Šiuo metu iškilo klausi
mas, kaip abi federacijas 
suvienyti. P i r m i e ji tam 
žingsniai jau padaryti. Bet 
vienybei pastojo kelią par
sidavėliai vadovai, kurie 
gaudavo iš Jungt. Valstijų 
Central Intelligence Agen
cy net po $20,000 į mėnesį.

Atskilusi federacija, ku
ri gaudavusi iš Amerikos 
žvalgybos po $20,000, yra 
socialdemokratų vadovybė- 
bėje, o kita federacija — 
kairiųjų vadovybėje,

Daabr kairieji reikalauja, 
kad tie, kurie priiminėjo iš 
Amerikos žvalgybos kyšius, 
pasitrauktų iš vadovybės. 
Bet jie ne tik nenori pasi
traukti, o dar ir užsigina 
ėmę kyšius. Tokiu būdu 
federacijų vienybės klausi
mas pastumtas šalin.

Indėnai pasiryžo apginti 
savo rezervacijos žemę

Fort Hall, Idaho.—Indė
nų rezervacijos taryba nu
sitarė ginti savo žemę vi
sais galimais būdais. Ji 
reikalavo, kad policija ir 
sargai areštuotų kiekvieną, 
kuris “įkels koją į rezer
vaciją tikslu išmatuoti že
mę dėl užliejimo kitos da
lies indėnų žemės, kad pa
didintų American Falls re
zervuarą.”

Indėnų taryba griežtai 
atmeta Idaho Water Re

sources Board planą van
dens rezervuarą padidinti. 
O dabartinis rezervuaras 
esąs per mažas apylinkei 
aptarnauti. Bet rezervua
ro didinimas priklauso nuo 
to, kiek indėnų rezervacijos 
žemės bus vandeniu užlieta.

Indėnai jaučiasi, kad jie 
visą laiką yra skriaudžia
mi, ir dabar mato, kad jų 
žemės dar labiau mažina
mos. Todėl : jie pasiryžo 
vesti kovą, kad apsaugotų 
savo rezervacijos žemę.

Brazilijos pažangiųjų 
lietuvių sveikinimas

Policija mušė taikos 
demonstrantus

Atidaryti Rojaus 
Mizaros vardo 
Kultūros Namai

r-Y Tarybų Sąjunga reikalauja 
uždrausti atominius ginklus

San Paulo. w— Didžiojo 
Spalio revoliucijos 50-ties 
metų sukakties proga Bra
zilijos pažangieji lietuviai 
sveikina socialistinius at- 
siekimus.

Šiais metais Tarybų Są
junga mini savo gyvenimo 
50-ties metų sukaktį.

Tarybų Lietuva mini 50- 
tis metų, kai ji buvo pas
kelbta tarybine respublika 
1917 m. gruodžio mėn.

1940 metais Lietuva įsi
jungė į tarybinių tautų šei
mą.

1954 m. Tarybų Sąjunga 
išvystė kovą už taiką pa
saulyje.

1957 m. paleistas pirma
sis žemės palydovas. Tary
binis žmogus pradėjo tirti 
Kosmosą.

Tarybų Sąjunga pasižy
mėjo didžiaisiais pasauli
niais laimėjimais. Joje nėra 
bedarbių.

Didžiojo Spalio sukaktį 
švenčia pažangi žmonija, 
sykiu ir pažangūs lietuviai, 
išsiblaškę po išeiviją.

Brazilijos lietuvių grupė 
----- t-

Kairas. —Jungtinės Ara
bų Respublikos vyriausybės 
atstovas pareiškė, kad ara
bai nesitaikys su Izraeliu, 
kol Izraelis nepasitrauks iš 
okupuotų teritorijų.

San Jose, Calif. — Apie 
200 policistų puolė taikos 
demonstr a n t u s prie. San 
Jose kolegijos ir prie Dow 
Chemical Co., kuri išdirba 
napalmą. Susikirtimuo s e 
keletas sužeistų, 14 demon
strantų areštuota.

Demonstrantai, įpykę ant 
policijos, sudegino Ameri
kos vėliavą ir prez. John- 
sono iškamšą.

Padvigubino šaukimą 
militarinėn tarnybon
Washington — Gynybos 

departamentas paskelbė 
kad sausio mėn. bus pa
šaukta militarinėn tarny
bon 34,000 naujokų. Tai 
dvigubai daugiau kaip pir
miau buvo šaukiama. Gruo
džio mėn. šaukiama 18,200 
naujokų.

Pentagonas skelbia, kad 
ateityje bus draftuojama į 
mėnesį maždaug po 30,000 
jaunuolių, kad galėtų pava
duoti Vietname užmuštus, 
sužeistus ir savo laiką ati
tarnavusius kareivius.

Telegramos
Vilnius. — Įamžinant pa

žangaus lietuvių emigraci- 
j o s Jungtinėse Amerikos 
Valstijose veikėjo Rojaus 
Mizaros atminimą, Lietu
vos TSR Ministrų Taryba 
nutarė suteikti jo vardą 
Alytaus rajono Nemuno 
kolūkio Kultūros namams 
ir juos vadinti Rojaus Mi
zaros Kultūros Namais.

Lapkričio 18 d. įvyko Ro
jaus Mizaros Kultūros Na
mų atidarymas. Į atidary
mo iškilmes atvyko Lietu- 
v o s Kompartijos Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius Sniečkus, Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas Šumauskas, kultū
ros ministras Šepetys, “Tie
sos” vyr. redaktorius Zima
nas, žurnalistas Laurinčiu- 
kas, rašytojai Baltrūnas ir 
Marukas, Kultūrinių Ry
šių su Užsienio Lietuviais 
Komiteto pirmininko pava
duotojas Kazakevičius, par
tijos Alytaus rajono komi
teto pirmasis sekretorius 
Raguotis, sekretoriai Žmui
dzinavičius ir Stankevičiū
tė, rajono Vykdomojo Ko
miteto pirmininkas Grigai
tis, rašytojo.'brolis Vincas 
Mizara.

Atidarymo metu kalbas 
pasakė kolūkio pirmininkas 
Prusevičius, prezi d e n t a s 
Šumauskas, mokytojas 
Kručkauskas. Įspūd i n g ą 
kalbą susirinkusiems pasa
kė CK pirmasis sekretorius 
Sniečkus: Tebūnie visada

iš Lietuvos
jaukūs ir Šviesūs šie Ro
jaus Mizaros vardu pava
dinti Rūmai visiems kolū
kiečiams ir svečiams. Tegu 
šviečia jie naujos socialis
tinės kultūros šviesa mūsų 
keliui į komunizmą.

Prie naujųjų Kultūros 
Namų pasodintos rašytojo 
atminimui eglaitės. Kolū
kiečiai ir svečiai aplankė 
naujuosiuose Kultūros Na
muose įrengtą Rojaus Mi
zaros memorialinį kambarį.

Po to Įvyko didelis kon
certas, kuriame dalyvavo 
Lietuvos ansamblio artistų 
grupė, vadovaujama Bartu
sevičiaus ir Alytaus Kultū
ros Namų kaimo kopela, 
vadovaujama Karpavičiaus.

• • •

Lankėsi Čilės ambasadorius
Vilnius. — Lietuvos sos

tinėje tris dienas viešėjo 
Čilės respublikos nepapras
tasis ambasadorius Tarybų 
Sąjungoje Maksimas Pace- 
kas su žmona.

Svečias, lydimas Lietuvos 
užsienio reikalų ministeri
jos skyriaus viršininko, 
Burkausko, susipažino su 
Vilniaus istoriniais ir ar- 
chitektūriniais paminklais, 
apsilankė Kapsuko univer
sitete.

Filharmonij o j e Pacekas 
klausėsi simfoninio koncer
to, kuriame dalyvavo Čilės 
smuikininkas Pedras de 
Andurainas.

A. Vaivutskas.

Jungt. Tautos, N. Y.—Ta
rybų S-gos deputatas už
sienio reikalų ministras 
Vasily V. Kuznetsovas pa
siūlė Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos Poli
tiniam Komitetui svarstyti 
atominių ginklų uždraudi
mo klausimą.

Tam klausimui pritarimą 
gavo iš daugelio valstybių 
atstovų. Jungtinių Vals
tijų atstovas irgi sakė, 
kad jo valdžia sutinkanti 
ne tik svarstyti, bet ir pa
sirašyti atominių ginklų 
draudimo sutartį, bet su 
kai kuriais Kuznetsovo pa

siūlymais nesutinkanti, nes 
jie esą nerealistiniai.

Daugelis nusiskundė, kad 
18 valstybių nusiginklavi
mo konferencija, kuri vyks
ta Ženevoje, nedaro reikia
mo progreso.

Jungtinių Tautų Asamb
lėja turi labai daug neiš
spręstų klausimų, o tuo pa

metu artinasi jos už- 
■ymo laikas. Tai’dabar 

, kad Asamblėja 
■darys gruodžio1 mėn. ir 
8 metuose susirinks la- 
anksti, gal pačioje me- 
pradžioje.

čiu 
dar 
mapoma 
užs: 
196 
bai

JAV, Kanados ir Izraelio 
Kompartijų pareiškimas

Maskva. — J u n gt i n i ų 
Valstijų, Kanados ir Izra
elio Komunistų partijų sek
retoriai, dalyvaudami 50 
metų socialistinės revoliu- 
c i j o s minėjime, padarė 
bendrą pareiškimą arabų ir 
Izraelio padėties klausimu.

Pareiškimas smerkia Iz
raelio vyriausybės, vedamą 
karinę politiką prieš ara
bus. Ragina pasitrdukti iš

jų teritorijų, kurias Iz- 
is užgrobė. Primena, 
Jungtinės Valstijos vie

nokiu ar kitokiu būdu pa- 
a Izraeliui kariauti su 
jais.
oliau pareiškime pasa

kyta, kad Jungtinių Valsti- 
vedamas karas Vietna- 
kaip ir pagalba Izrae- 
sudaro pasaulinei tai- 

pavojų.

ara 
rae. 
kad

ded 
a ra

ju 
me, 
liui 
kai

Dvi unijos palaiko Nai 
negrų diskriminaciją

dingos TS ūkiuose 
reformos

Nuteisti tėvynės išdavikai

Kasablanka. — Morokas 
gavo nemažai ginklų iš Če- 
koslavijos, tarp jų 6 tarybi
nio stiliaus tankus.

Covington^ Ky.—120 St. 
Elizabeth Hospital slaugių 
sustreikavo, kuomet ligoni
nės vadovybė atsisakė tar
tis su slaugių organizacija.

Lėktuvui sudužus 66 žuvo
Cincinnati, Ohio. — Ne

toli nuo šio miesto Trans
World Airlines lėktuvas su
sidaužė. 66 žmonės užmuš
ti, 16 sužeisti.

Šiauliai. — Lapkričio 17 
d. Lietuvos TSR Aukščiau
siojo teismo baudžiamųjų 
bylų teisminės kolegijos iš
važiuojamojoje sesijoje, ku
riai pirmininkavo Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo 
narys J. Burneikis, baigta 
nagrinėti Tėvynės išdavikų 
ir masinių tarybinių žmo
nių žudynių dalyvių — bu
vusio Papilės valsčiaus vo
kiečių policijos viršininko 
Vinco Viskanto, policininko 
Antano Jaugos, Povilo 
Stonkaus, buržuazinės na
cionalistinės antitarybinės 
gaujos dalyvių Antano Bal
trūno, Juozo Jaučkojo byla.

Teismo nuosprendžiu

Generalinis streikas 
Čilės respublikoje

Santiago. — Lapkričio 23 
d. paskelbtas generalinis 
streikas apėmė visą Čilės 
respubliką.

Policija ir kareiviai buvo 
panaudoti prieš streikie- 
rius. šiuo metu 5 streikie* 
riai užmušti, 20 sužeistų, 
apie šimtas areštuotų.

Vincas Viskantas nuteistas 
mirti, o jo talkininkai An
tanas Jauga — 15 metų 
laisvės atėmimo su ištrėmi
mu 5 metams, Povilas Ston
kus — 15 metų laisvės atė
mimo, Antanas Baltrūnas— 
13 metų laisvės atėmimo, 
Juozas Jaučkojis — 12 me
tų laisvės atėmimo.

Teismo nuosprendis ga
lutinas.

Keturi JAV jūreiviai 
Maskvoje

Maskva. — Čia atvyko 
ir televizijoje pasirodė ke- 
turi Amerikos jūreiviai, 
pasitraukę iš militar i n ė s 
tarnybos Vietname. Jie pa
smerkė Amerikos veiksmus 
Vietname.

Mirė vitaminų' išradėjas
Albany, N. Y. — Dr. Ca

simir Funk, vitaminų išra
dėjas, mirė sūnaus namuo
se nuo vėžio ligos, turėda
mas 83 metus amžiaus.

Detroit. — 56 įmonių 
įrankių dirbėjai sustreika
vo. Reikalauja $1.20 į vai. 
pakelti ir darbo sąlygas pa
gerinti.

New Rochelle, N. Y. — 
Valstijinė Žmogiškumo Tei
sių Komisija surado dvi 
unijas, kurios nelegaliai 
praktikuoja negrų diskri
minaciją.

International Brother- 
hood of Electrical Workers 
lokalas 501 ir Sheet Metal 
Workers lokalas 38 kalti
nami, kad jie neprileido ne
grų prie namų statybos 
darbų ir net paimtus neg
rus diskriminuodavo.

Plumbers Union lokalas 
86 taipgi buvo kaltinamas 
negrų diskriminavimu, bet 
komisija jį pateisino.

Vėliausios 
Žinios

Ankara.—Turkija paruo
šė mūšiams kariuomenę, 
tankus ir laivus. Dabar lau
kia, ką Graikija darys. 
Graikija taipgi mobilizuoja 
jėgas. Kipro klausimas te
bėra neišspręstas ir gali 
privesti prie Turkijos-Grai- 
kijos karo.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje pravesta žemės 
ūki J reforma 400 valstiji- 
nių 
štai 
nai 
nūs 
ūki

ūkių, kurie dabar pa- 
yti, kad jie ne tik pil- 
apsimokėtų, bet ir pel- 
darytų. O pirmiau tie 

ai panešdavo nuostolius. 
Apie 12,000 tarybinių 

į vis nedarydavo pelno, 
dar nuostolių turėdavo, 
įjos reformos, kaip ma- 
, juos pastatys ant tvir- 
jamatų, kad ateityje jie 
galės gerai verstis.

ūki 
bet 
Nai 
tošį

vis

Užgiria studentų 
protestus

Los Angeles. — Čia kal
bėdamas studentams, New 
Yorko majoras Lindsay pa
reiškė, kad studentų protes
tai
Suširinko apie 2,000 studen
tų.

reikalingi ir naudingi.

Kipre pasikartojo 
apsišaudymas

Nicosia.— Dviejuose Kip
ro miesteliuose pasikartojo 
apsišaudymas tarp graikų 
ir turkų vietos gyventojų.

Washington.—Senatas nu
balsavo pakelti Social Secu
rity iki 15 procentų.

Vadžia įsakė apsišaudy
mus sulaikyti.

Lisbon. — Portugalijoje 
tvanai apsėmė daug namų, 
žuvo apie 300 žmonių.

Chicago.— Švenčių metu 
trafiko nelaimėje per visą 
šalį užmušta apie 600 žmo
nių.

Huntington, N. Y.—Įžy- 
sis socialistų vad o v a s 
man Thomas ligoninėje 
ėjo 83-čią gimtadienį, 
dalinai suparalyžiuotas, 

os Angeles. — Kalifor
nijos katalikų bažnyčios 
vienuolės išstojo prieš kar- 
dinjlą McIntyre. Jos rei
kalauja gyventi taip, kaip 
ir kitos Amerikos moterys.

mu 
No* 
mir 
Jis
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Visi jie “kratosi,” bet visi nori
ŠIOMIS dienomis pradėjo eiti gandai, kad ir New 

Yorko miesto majoras John Lindsay pasiūlys savo kan
didatūrą į prezidentus Respublikonų partijos suvažia
vime. Bet jis tuoj tuos gandus paneigė. Panaši istorija 
su N. Y. valstijos gubernatoriumi Nelsonu Rockefelle- 
riu ir Kalifornijos gubernatoriumi Ronaldu Reaganu. 
Jie irgi tos garbingos vietos nenorį ir nesiekią. Richar
das Nixonas tebetyli, nors visi žino, kad jis dar kartą 
labai norėtų pabandyti į Baltuosius Rūmus pralįsti. Tik 
George Romney, Michigano valstijos gubėrnatorius, vie
šai paskelbė savo kandidatūrą.

Juokinga būtų manyti, kad Rockefelleris, Lindsay 
ir Reagan iš tikrųjų nenorėtų būti prezidentais. Viešai 
jie atsisako kandidatuoti su tam tikrais sumetimais. 
Viena, kad jiems bus lengviau suvažiavime gauti nomi
nacijas, kai jie iš anksto nebus pasisakę, kaip, kur, ko
kiais klausimais jie orientuojasi. Antra, iš anksto^ siū
lydami savo kandidatūrą ir dalyvaudami pirminiuose 
balsavimuose įvairiose valstijose, jie ne vieną politikie
rių užgautų ir supykdytų. Dabar, tylėdami, jie į suva
žiavimą ateis “švariomis rankomis.” Tie, kurie iš anksto 
viešai darbuojasi už savo kandidatūrą, paprastai, su
važiavime turi savo pasekėjus, bet nė vienas negali gau
ti delegatų daugumos.. Nei viena, nei kita pusė ne
nusileidžia. Prasideda derybos. Prąsideda ieškojimas 
vadinamo “black horse,” kuris visiems geras ir visiems 
priimtinas.

Gali taip atsitikti ir šį kartą Respublikonų Partijos 
nominacijų suvažiavime. Apie tokią galimybę ir progą, 
matyt, galvoja ir Rockefelleris su Lindsay ir Reaganu, 
“kratydamiesi” nuo kandidatūros.

Beveik tas pats ir su Demokratų partijos lyderiais. 
Ten tik tas aišku, kad bus dedamos didelės pastangos 
nominuoti Lindoną Johnsoną antram terminui. Bet 
kampanija “Dump Johnson” gali taip išpopuliarėti, jog 
jį reikės pasiųsti šunims šėko piauti. Kas tada? Gar
siai kalbama apie du kandidatus: senatorių McCarthy ir 
senatorių Robertą Keiute)jį. Bet jie irgi “reikalauja” 
saVo pasekėjus apie jų kandidatūras nė nekalbėti. Jiel 
neturį ambicijos būti prezidentu! Bet tai irgi tiktai 
svieto akių muilinimas. Jeigu jie dabar kandidatūros 
kratosi, tai tais pačiais išrokavimais, kaip ir minėti res
publikonų politikieriai.

Tai kaipgi jie suskaito?
KEISTI pranešimai sklinda į pasaulį iš Vietnamo 

džiunglių, kur verda kruvini mūšiai. Daug jaunų vyrų 
krinta iš abiejų pusių. Bet tuose pranešimuose esame 
drąsinami, kad kelis kartus daugiau nuostolių turi viet
namiečiai liaudiečiai, negu mes. Ir paduodami skaičiai. 
Beveik po kiekvieno mūšio gražiai suskaitomi kritę 
yietnamiečiai. Net ir po tų mūšių, kuriuose amerikie
čiai pralaimi, kuriuose amerikiečių jėgos turi pasitraukti.

Kokiu gi stebuklu pasitraukus iš kovos lauko galima 
suskaityti, kiek priešų nudėta?

Ko su tokiais pranešimais iš šio barbariško karo 
yra siekiama? Nejaugi mūsų valdžia mano, kad Ame
rikoj žmonės neturi proto pagalvoti, kad tuose praneši
muose nėra jokios logikos, kad jie yra neteisingi?

“Nereikia turėti iliuzijy...”
TAI žodžiai, paimti iš vieno lietuviškųjų reakcininkų 

laikraščio, įkuris kalba apie Spalio socialistinę revoliuci
ją ir jos poveikį į žmonijos istoriją. Girdi, “nereikia 
turėti iliuzijų dėl pasikeitimo sovietijoje.” Tai atsaky
mas tiems, kurie sako, kad Tarybų Sąjungos, taip pat 
ir Lietuvos, tarybinė-socialistinė santvarka palaipsniui 
pereisianti į kapitalizmą.

Mes pilnai sutinkame, kad iliuzijos ir klaidin
gos, ir kvailos. Kaip kapitalistinis pasaulis ne
besugrįžo į vergiją, nors daug kas tą pranašavo, 
taip socializmas niekados nebesugrįš į kapitalizmą. 
Kas praėjo, jau praėjo. Istorijos rato niekas nebepa
suka atgal. Socialimas yra daug pranašesnė santvarka 
už kapitalizmą. Tai jau puikiai tapo ir praktikoje įro
dyta.

Yra, žinoma, tokių, kurie labai norėtų socializmą 
nušluoti nuo žemės paviršiaus. Bet jeigu jų troškimai 
neišsipildė prieš apie keturiasdešimt metų, kai socialisti
nė santvarka buvo jaunutė, tai šiandien jokia kapita
listinė jėga su ja susidoroti nebegali.

Visos pranašystės apie tokius pasikeitimus “sovieti
joje,” apie kokius sapnuoja lietuviškieji reakcininkai ir 
jų spauda, jau seniai ir amžinai visų keturių vėjų iš
blaškytos.

Žinoma, pasikeitimų yra ir bus. Bet pasikeitimai ta 
prasme, kad socializmas tobulės ir stiprės ir kad dide
liais žingsniais pereis į komunizmą.

Taip moko marksizmas. Taip kalba gyvenimas. Tą 
rodo praktika visame ketvirtadalyje pasaulio.

MATYT, SLA VADAI 
LABAI SUSIRŪPINĘ

Iš “Tėvynės” sužinome, 
kad šiuo tarpu SLA (Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje) ilgametis prezidentas 
Dargis ir jo kolegos yra 
labai susirūpinę netekimu 
gan šiltų vietelių. Susivie
nijimo organas duoda ilgą 
vedamąjį tiesiog rūsčiai 
grūmojantį tiems SLA na
riams, kurie neprielankiai 
atsiliepia apie dabartinę 
vadovybę ir agituoja už 
naujus kandidatus. Laik
raštis šaukia: “Išsišokėliai 
turi būti sudrausti!” Kaip? 
Aišku, išmesti iš organiza
cijos.

Kailis vanojamas kokiam 
ten “Senam Nariui,” kuris 
visiškai nesiskaitąs su se
nomis “gražiomis” SLA rin
kiminėje agitacijoje tradi
cijomis. Prašome:

Slapukas rašeiva, prisiden
gęs anonimu “Senas Narys,” 
Kanados savaitrašty “Nepri
klausoma Lietuva” numery 
40, Susivienijimo atžvilgiu pa
pylė pamazgų. Pirmiausiai 
jam užkliūna dabartinis orga
nizacijos prezidentas, girdi, 
kam jis jau eilė metų kai esąs 
tose pareigose. Rašeiva va
paliota apie Meksikos prezi
dentus ir valdovus, pagaliau 
apie SLA prezidentą.

Ir prie ko čia SLA pre
zidentas? Toks sugretinimas, 
ar palyginimas daugiau nei 
naivus.

Tai vienas “Seno Nario” 
labai “baisus” nusidėjimas: 
kaip jis drįso seną SLA 
diktatorių lyginti prie bu
vusių Meksikos diktato
rių?! Nusidėjimas sme'rtel- 
nas, aišku.

Bet, matyt, dar didesnis 
“S. N.” nusidėjimiaš, kam 
jis klausius: “Kodėl vado
vybė nenori revizijos ?” 
Vietoje atsakyti į klausimą, 
ar SLA vadovybė su Dar
giu priešakyje nori, ar ne
nori rev i z i j o s, “Tėvynė” 
“pasikavoja” po valdžios 
sparnu. Girdi, valdžia viską 
tvarko ir prižiūri, “todėl 
“S. N.” paša k y m a s, kad 
SLA nenori revizijos, yra 
tik piktas prasimanymas, 
turįs pažeisti pasitikėjimą 
Susivienijimu. Vadinasi, ne- 
pasiti k ė j i m a s p. Dargiu 
Dargiu reiškia nepasitikėji
mą Susivienijimu! Mums 
primena ne tiek buvusius 
Meksikos diktatorius, kiek 
mums daug “artimesnį” bu
vusį Antaną Smetoną. Jis 
irgi prakeikdavo ir Lietu
vos išdaviku apšaukdavo 
kiekvieną, kuris juo nepasi
tikėdavo. Atminkime, kad 
jis net sušaudė keturis Lie
tuvos liaudies vadus vos 
tapęs diktatoriumi už tai, 
kad jie juo nepasitikėjo!

Sužinome dar ir kitą “S. 
N.”) nuodėmę. Jis “taip pat 
daro prielaidą ir kitus, suk

tus išvedžiojimus, kad SLA 
galėjo turėti nuostolių.”

Mes neturime jokio noro 
kištis į SLA reikalus bei 
einančią rinkiminę kampa
niją. Bet mums atrodo, kad 
SLA vadovybės toks jaut
rumas neprielankiam arba 
kritiškam žodžiui nieko 
bendra neturi su jokia de
mokratija. Organiz a c i j o s 
organo panaudojimas savo 
kandidatūrai r e k 1 a m u oti 
nėra sveikas reiškinys.

Indijos laikraštis apie 
Lietuvą

Indijos sostinėje Delyje 
leidžiamas jaunimo laikraš
tis vieną savo numerių iš
tisai paskyrė Lietuvos jau
nimo gyvenimui.

Laikraštyje išspausdintas 
Vilniaus Valstybinio u n i- 
versiteto docento Česlovo 
Kudabos straipsnis “Amži
nai jauna Lietuva”, jauni
mo diskusija apie didvyriš
kumą, pasakojama apie Lie
tuvos jaunuosius architektus, 
staklių kūrėjus, dailinin
kus, filmą “Mažasis prin
cas”, spausdinamas A. Ven
clovos eilėraštis “Indijos 
motina”, V. Žilinskaitės fel
jetonas, daug įvairios infor
macijos. Ištisas puslapis pa
skirtas sportui Lietuvoje.

Minėtas laikraštis lei
džiamas anglų ir hindi 
kalbomis.

“Jaunyste” Bulgarijoje
Kauno Politechnikos in

stituto studentų akademinis 
choras “Jaunystė” savo kon
certinę kelionę po Bulgari
ją pradėjo Rusės mieste. 
Jau geležinkelio stotyje, ai
dint orkestro garsams, 
“Jaunystės” choristai buvo 
apdovanoti > bulgariškomis 
rožėmis.

Pirmasis koncertas—Ru
sės kultūros rūmuose. Į per
pildytą shlę susirinko daug 
miesto gyventojų, ypač jau
nimo. .

Daug šiltų žodžių choro 
atsiliepimų knygoje po kon
certo įrašė miesto vadovai, 
muzikos specialistai. Bulga
rijos telegramų agentūra 
BTA apie “Jaunystę” per
davė žinias visai respubli
kai. Rusės laikraštis “Du
nojaus tiesa” rašė apie lie
tuvių meną, kaip apie ma
lonų siurprizą.

Sekantis miestas kelionė
je — Varna. “Jaunystė” 
svečiavosi “Auksinių smil
čių” ir “Draugystės” kuror
tuose, ilsėjosi prie Juodo
sios jūros, grožėjosi nuos
tabiu gamtos kampeliu. 
Daug malonių susitikimų 
buvo šiame mieste, daug ge
rų draugų surado čia Kau
no studentai. Atsisveikinę 
su Varna, jie. išvyko į Tyr- 
novą — buvusią Bulgarijos 
sostinę, iš ten — į Gabrovą 
ir Sofiją.

Antrajame pasauliniame 
kare Japonija nukentėjo 
palyginamai daug. Du mies
tai — Hiroshima ir Naga
saki — buvo nušluoti nuo 
žemės paviršiaus JAV bom
bomis su šimtais tūkstan
čių jų gyventojų. Tai pirmą 
kartą žmonijos istorijoje 
buvo panaudota degančioji- 
plėšrioji atomo jėga prieš 
žmogų, ir tai baltosios ra
sės prieš geltonąją rasę!

Po to smūgio, Japonija 
sustojo kariavus ir pasida
vė besąlyginiai, o besąlygi
nis pasidavimas reiškė kad 
karo ministerial ir aukšto 
rango generolai turėjo pa
siduoti teismui kaip karo 
kriminalistai, kurių 6 buvo 
pakarti. Japonija buvo nu
ginkluota, ir jai padaryta 
konstitucija, kuri griežtai 
užgina ginkluotis. Viskas 
padaryta, ko reikalavo JAV, 
TS, ir Anglijos kariškos 
jėgos.

1945 metų rugp. 14 d. Ja
ponija pasirašė sutartį, pri
imdama ir užgirdama visus 
talkininkų reikalavimus.

Dabar kyla klausimas, 
kam iš to nauda, kas dau
giau iš to laimėjo? JAV, 
nes Japonija paliko jos pil
noje globoje, ji padaryta 
JAV vasalu.

1949 m. Kinijos liaudis 
laimi kovą, ištrenkia Chian- 
gą !Kai-sheką ir paima ša
lį valdyti į savo rankas. Pa
saulio imperialistai persi- 
gąsta... Dabar būtų reika
linga Japonija ir jos jėga, 
Bet jau jos nėra. •

1950 metais karas Korė
joje, o šiuo laiku Vietname. 
Japonijos pagalba būtų rei
kalinga ir čia, nes imperia
listai susikalba,—jos nėra.

Tie nustatymai, kad Ja

ponija neprivalo ginkluotis, 
jau panaikinti, nes JAV 
1954 metais leido jai turė
ti liuosas rankas, su tuo su
pratimu, kad gal ji bus rei
kalinga Azijoje. Bet Ja
ponija nors netvirta, bet ji 
žino, kas jai į sveikatą. Ma
tant, kad JAV įsivėlusios į 
karą Vietname ir turi sun
kumų, sprendžia, kad dabar 
yra tinkamas laikas reika
lauti tų salų, kurias JAV 
valdo.

1967 m. lapkričio 14 ir 15 
dd. čia pribuvo, Japonijos 
premjeras Eisaku Šato pa
sitarimams reikale gražini
mo salų reikalais. Strategi
ja gera.

Pasiirta pas įkalbėta. 
Ejisaku /ato lankstus poli
tikas, gyrė JAV karą Viet
name kaipo “taikos karą,” 
už tai gavo pažadą, kad sa
las kada nors atgaus, bet 
šiuomi laiku jos “labai rei
kalingos” vesti karą Viet
name. Viena iš tų salų — 
Okinawa, yra kariškai pa
ruošta pagal vėliausius rei
kalavimus, ten sukloti bili
jonai dolerių, ir kaip dabar 
juos ten palikti? Taigi pa
žadėta, bet neduoda. Ar Ja
ponija bus kada nors tokia 
tvirta, kad jas atsiimtų?

Kiek yra žinoma, tai Ei
saku Šato prieš išskridimą 
buvo liudininku Tokio aero
uoste didelės demonstraci
jos, kur tūkstančiai studen
tų protestavo prieš karą 
Vietname ir aštriai kritika
vo Eisaku Šato. Būtų didelė 
kląida iš Japonijos, pusės 
daryti žygius ir pagelbėti 
JAV Viętname. Bet ar val
dininkai nepadaro klaidų? 
Ar, nepadąrė Jbhnšoųas?

Dzūkelis

IŠ LAIŠKU

tinieji gyvenimo mėnesiai 
buvo ištisa kančia, tačiau 
jis paliko nepalūžęs. Gy
venimo meilė ir tikėjimas^ 
gyvenimu 
raštjyje, ;
pat

atsispindi eilė-, 
parašytame prieš 

mirtį:
“Lėk, žirge mano, 
Lėk mano juodas. 
Te dunda žemė, 
Te skamba gruodas.”
ašė ir tapė jis beveik iki 
ies, nors buržuazijosmir 

valdymo metais nieko iš jo 
raštų nebuvo atspausdinta. 
Mir 
dėl

damas liko ateistu, to
jo vargano karsto ku

nigai neleido nešti bažny
čion.

Mama mirė 1939 metais 
džiovos. Bandymai gy- 
žmoną, J. B. Smelsto- 
paliko tik nemažas 

as. Dažnai sulyginu sa- 
ir daug iškentusių ma- 
tėvų likimą. Po tėvo 
dės likau visiškas naš-

nuo 
dyti 
riui 
skol 
vo 
no 
mir 
laitis. Tėvas mirdamas jau
dinti 
dar 
jauniausias, todėl tėvo mir-< 
ties 
sias 
kala 
bro 
vieijis, teko mesti mokslą 
gim 
riu

si, kad mane palieka, 
mažą. Šeimoje buvau

metu — nelaimingiau- 
. Kitaip susiklostė rei- 
i vėliau. Vyriausiam 
iui, tėvams tebesant gy^

nazijoje nebaigus ketu- 
klasių. Tarybinėje Lie

tuvoje aš galėjau, niekieno 
neremiamas, baigti univer- 

;ą. Negaliu sakyti, kadsite 
trūko vargų. Jų buvo. Net 
žyra 
bau 
katedroje, tačiau dirbau tik 
trej 
sun 
kad 
sula 
Tre 
bau,____________r_____ _
Mano likimu rūpinosi daug ? 
dra 
piliečių. 'Tai padėjo vėl at
sistoti ant kojų: Šiuo metu

ių. Mokslą baigęs dir- 
universiteto isto rijos

us metus. 1960 metais 
dai susirgau. Maniau, 

. gyvenimas baigtas ne- 
ukus ' trisdešimt metų, 
jūs metus niekur nedir- 
■ bet vienišas nepalikau.

igų — m^nd Tėvynės

dirt u Lietuvos TSR valst.
Istoriniame archyve.

“Gamta ir žmogus”—taip pavadinta paroda veikė
Vilniuje, Vingio parke. Ją aplankė tūkstahčiai vilniečių.

Nuotakoje: viename iš parodos kampelių.
' r A. Brazaičio nuotrauka

Brangūs Draugai!
Lietuvos TSR istorinį ar

chyvą pasiekė Jūsų reda
guojama “Šviesa.” Labai 
ačiū už suteiktą progą su
sipažinti su mūsų tautiečių 
spauda. Džiugu, kad gy
vendami toli nuo Lietuvos, 
domitės Lietuvos kltūriniu 
gyvenimu, gerai informuo
jate skaitytojus apie mūsų 
šalį.

Leiskite už visa tai pa
reikšti gilią padėką.

Taip pat noriu pareikšti 
gilų liūdesį dėl drg. Rojaus 
Mizaros mirties. Nulūžo 
stiprus ąžuolas. Daug pa
daryta, labai daug palikta. 
Tokių žmonių atminimas 
verčia gyventi prasmingiau 
ir gražiau.

Man asmeniškai drg. R. 
Mizaros atminimas dvigu
bai brangus. Tai, ką jis pa
rašė apie mano tėvą—J. B. 
Smelstorių, supažindina ma
ne su tėvo jaunyste. Pas
kutinėje drg. R. Mizaros 
korespondencijoje iš JAV, 
kuri jau po autoriaus mir
ties buvo išspausdinta mū
sų “Tiesoje/’ apie J. B. 
Smelstorių parašyta labai 
šiltai. Aš nedrįsdavau truk
dyti nei drg. R. Mizaros, 
nei kitų autorių, rašiusių 
apie mano tėvą. Žinojau, 
kad visi turite daug darbų. 
Atimti savo laiškais Jūsų 
brangų laiką, man atrodė, 
nekuklu. Dabar, kuomet 
mirtis išplėšė drg. R. Mi- 
zarą, o kiek anksčiau—drg. 
Kaškaitį, matau, kad perdi- 
delis kuklumas' taipgi blo
gybė. Savo padėką išreikš
ti reikia nesuvėluoti. Ypač 
vyresniosios kartos veikė
jams, —- už jų darbą, už jų

tiesos siekimą, už jų pras
mingą gyvenimą!

Galiu pasakyti, keletą žo
džių apie J. B. Smelstorių, 
apie jo gyvenimo pabaigą 
ir likimą. Gal tai gali būti 
įdomu žmonėms, pažinoju
siems jį. Prieš dešimtį me
tų (rodos, 1958 m.), “Tie
sa” buvo išspausdinusi 
straipsnį apie pažangiųjų 
lietuvių veiklą JAV-jose. 
Ten rašoma, kad buvęs “Ke
leivio” redaktorius J. B. 
Smelstorius vėliau nuėjo 
tarnauti buržuazijai. Čia 
trupučiuką apsilenkta su 
tiesa. Tikrai, grįžęs 1920 m. 
Lietuvon, jis tarnavo Kau
no centriniame .pašte virši
ninko pavaduotojo pareigo
se. Po 1926 m. perversmo 
Lietuvoje, tarnyboje buvo 
pažemintas, iš Kauno per
keltas į Panevėžį, kur pra
gyveno iki savo mirties. 
Gyveno skurdžiai. Jokio 
turto nesusikrovė ir mirė 
vokiškosios okupacijos me
tu 1943 m. rugpiūčio 24 d. 
skursdamas ir badaudamas. 
Tuo metu aš buvau 11-me- 
tis vaikas, bet pamenu, vie
tiniame (Panevėžio laikraš
tyje atspausdintą žinutę 
apie badaujantį senos kar
tos inteligentą. Į mūsų šal
tą, nekūrenamą kambarį 
ateidavo visiškai nepažįsta
mi žmonės, atnešdami kas 
duonos gabalėlį, kas vieną 
kitą bulvę. Buvau pakanka
mas padauža, kaip ir visi 
dešimtamečiai vaikai. Ne
pastebėdavau, kad tėvas 
paskutinį kąsnį atiduodavo 
man, phts likdamas visai 
nevalgęs. 1943 metų pava
sarį ėmė visas jo kūnas tin
ti, atsivėrė žaizdos. Pasku-

VIriausias J. B. Smelsto- 
riat s sūnus, mano brolis 
Polemonas, gyvena ir dirba 
Panevėžyje. Duktė Aldo
na 
beg; 
sūm 
nes 
gav< 
sius

—Biržuose. Vokiečiams 
ant iš Lietuvos dingo 
us Algirdas. Gal žuvo, 
apie jį jokių žinių ne- 

ome per visus praeju- 
į 23 pokario metus, 
aigdamas savo laišką, 

norėčiau paprašyti žmonių, 
paž 
rių, 
išliko jo nuotraukų? Kaid> 
metais žuvo beveik visos jo 
fote 
mingas galėdamas gauti se
nų nuotraukų fotokopijas 
su mano tėvo atvaizdu.

nojusių J. B. Smelsto- 
vienos paslaugos. Gal

grafijos. Būčiau lal-

Leiskite dar kartą pa
reik šti užuojautą visiems 
R. Mizaros artimiesiems ir
draugams.

V. Smelstorius

Pasukime galvas
• Kodėl Vėžys ilgai gy

veni?

mir
^odėl, kad neskuba nu-
i. M

Kas jūrininko šeimoj

ir n
ŠJ

nemyli jūros?
Jūrininko žmona.
• Koks įrankis vienodai 

reikalingas ir dirbančiam,
edirbančiam ?
,ukštas.

Kokios žuvys neplau
kioja vandeny?

Keptos, konservuotos, rū
kytos, farširuotos.

• Kada žmogus atsisako 
paimti dolerį?

K^i gali paimti du! j
Kas taip pat greifcaš; 
kiškis?

škienė.
kaip

J. Vosylius (“šluota”)
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KATERINAi 1 i —Markas V o v c o k a s

t i
> Nebesulauksime kitos tokios žiniuones, 

kokia buvo nabašninkė Danilova! Kiek 
žmonių už ją meldžiasi! Kas ją pažino
jo, geru žodžiu mini, ir kuris apie ją tik 
girdėjo, ir tas gerai mini. Taip ir kartos 
J kartą auga jos garbė.

O aš gi užaugau su ja kartu. Ji buvo 
iš svetimo pasviečio pas mus atvežta. 
Kažkur toli atiteko mūsų ponui 
tėvonija, nuvažiavo jis ten su ponia, pa
buvojo porą mėnesių ir parsivežė su sa
vim mergaitę Katią, kokių dešimties 
metų našlaitę. Keista pasirodė mums 
ta mergaitė: ne dėl to, kad ji nebuvo 
meili, bet žingsnio žengti nesugeba, suk
nelėje painiojasi, o kalba kažkaip sun
kiai, nemūsiškai.

Pas ponią mūsų buvo visas pulkas 
mergiščių; mes, būdavo, ir šaipomės tar
pusavyje: kokią keistuolę mums atvežė! 
Klausinėjame tai šio, tai to, — ji tik 
bailiai apsidairo; papasakoti nieko ne
nori. O kai jau apspintame ją, įkyriai 
pradedame kibti, ji nuo mūsų arba pa
sprunka, arba ima rankas grąžyti.

I Būdavo, išvažiuoja ponia į svečius, 
mes ją pažaisti, pabėgioti su savimi kvie- 

k čiame; neina su mumis, o bėga viena 
prie pilkapėlio, kurs pamiškėje buvo. 
Ten atsisėda ir sėdi. Ir vadino ji tą pil- 
kapėlį kapu; mes ją tikinome: “Tai ne 
kapas, čia niekas nepalaidotas.” O ji 
mums: “Kapas!” — ir ranka mosteli 
per tą pilkapėlį, vėl—kapas čia, ir vis
kas. Juokavome mes, juokavome, o pas
kiau ir pačios pradėjome pilkapėlį vadin
ti kapu.

Mes ją ir myluojame, ir glamonėjame, 
o ji mūsų vis šalinas. Apmaudu mums 
pasidarė, kad ji nemato mūsų meilu
mo, neparodo nė kokio lipšnumo.—ir pra
dėjome ja uiti ir persekioti. Paiki bu
vome vaikai, beširdžiai.

II
Pastebėjome, kad ji kiekvieną vakarą 

slapta islenka į ponų miegamąjį ir, du
ris privėrusi, sėdi ten; o vos išgirsta, 

f kad ponai iš svetainės ateina, išbėga. “Ką 
ji ten veikia?”—galvojame. Ir susita
rėme: pasislėpsime ir pažiūrėsime. Taip 
ir padarėme.

Matome—dega prieš paveikslus lam- 
pada*> pro langą šviečia mėnulio pilna- 

. tis, o Katia sėdi ant grindų ir, nutrau
kusi nuo vienos rankos rankovę, apžiū
rinėja ją (ii turėjo iš savo krašto atsi
vežusi marškinius su nemūsiškai išsiūto
mis ir išdygsniuoj an tomis rankovėmis), 
anžiūrinėja susimąsčiusi, užsimiršusi... 
tik retkarčiais ašarėlė nurieda per veidą. 
Ir lampada ją apšviečia, ir mėnulio 
pilnatis, o ji piršteliais pereilioja savo 
siuvinėtąją rankovėlę. Mes jai riktelė
jome — neišsigando; o kai kartodamos 
įpuolėme, nusigando, pravirko ir mums 
saviškai pasakė:

—Netrukdykite man!x
< Pagailo man tada jos; aš ją glamo

nėju, o ji mane tylomis tolyn stumia.
* Tą minutę įėjo ponia. “Kas išdrįso 
miegamajame sėdėti?” Prigrasino, ap
rėkė. sužinojo, kaip buvo. Teko mums, o 
daugiausia Katiai.

Nuo to laiko mes jai ir praeiti neduo
dame: vis iš tų rankovių tyčiojamės. Ji 
tyli. Tik po to jos nebematėme su tais 
marškiniais. Nežinau, kur ji juos padė
jo; mes manėme, kad ji juos sudeginusi.

III‘
Gyveno ji sų mumis per žiema. Ūk- 

vaizdė ją mokė įvairių darbų. Ji klau
sydavo, tačiau naudos iš to tebuvo ma
žai—menkai suprasdavo. Pradėjo kažko 
negaluoti. Mes ilgai to nepastebėjome, 
o ji vis labiau silpo, bejėgiškesnė darėsi. 
Jau nebepasprunka nuo mūsų, nebesi- 
grumia su mumis, o jeigu nutveriame, 
tai tik užsimerkia. O mes ją vis tiek ka
muojame. Negi vaikai ką nors apsvarsto.

Katia susirgo ir atsigulė. Sužinojome, 
atbėgome pas ją. Ji gulėjo kamarėlė
je po laiptais, ūkvaizdės slaugoma. Pa
sižiūrėsi į ją—sakytum vaškinė, tiesiog 
permatoma pasidarė. Paimsi už rankos, 
paleisi — ranka krinta. Jeigu ne karš
čiuojančios akys, pagalvotum, jog ji mi
rusi. Iš pirmykščio grožio tik juodi ant
akiai beliko, panašūs į raiščius.

Mes tylime, ir ji tyli. Pasėdėjome ir 
^išėjome: mums liūdnoka be Ratios pa- 
Wsldarė.

•) Aliejine lempele, nuolatos deginama šventųjų 

garbei prieš jų paveikslus.

IV
Baigės negiedra, praėjo pavasariniai 

lietučiai, sušilo, sužaliavo, pražydo. Tru
putį palengvėjo Katiai, ir ji prašosi ūk
vaizdės išleisti pasivaikščioti. Išsiprašė 
ir tiesiai į tą pilkapėlį, kurį kapu vadino, 
tiesiai tenai... O kai pagijo, mesi vėl 
ją užpuolėme,. vėl vaidytis su ja, tyčiotis 
iš jos pradėjome.

Sugalvojome ją patykoti ir pagąsdinti; 
kai išėjo, mes kitu keliu tiesiai tenai nu
bėgome. Tas pilkapėlis tankia žole ap
augęs, tokia aukšta! O aplink miškas— 
ąžuolai ir viržai. Štai mes rėplomis ar
čiau prislinkome, žiūrime — Katia guli, 
palengvėle liūliuojąs! ir kažkokią dai
nelę dainuoja, ir taip tyliai, taip grau
džiai, sakytum, karčias ašaras lieja. Sū- 
puojasi tartum lopšyje ir dainuoja.

Mes klausomės. Dainavo ji ir apie 
karvelį, ir apie gegutę, ir apie seseris, 
ir apie brolius. Dainavo — o mes užsi
klausėme; stovime kaip pakerėtos, o Ka
tia vis dainuoja ir dainuoja. Kai pri
siartinome, ji nutilo, išsigando, pabalo. 
Mes puolėme ją bučiuoti ir prašome:

—Pasakyk mums, kur tavo kraštas to
limasis? Koks jis? Papasakok!

Ji tiktai krūptelėjo.
—Na, pasakyk mums,— prašome,— ar 

visi ten, tavo krašte, kalba taip, kaip 
tu? Ar visų rankovės taip išsiuvinėtos? 
Ar visi tų dainelių moka? Ir mus išmo
kyk !

Ji žvilgterėjo į mus, ir kad ims raudo
ti! Vėl pažvelgė į mus, apvedė akimis 
mišką, lauką, mostelėjo ranka ir rau
dodama krito kniūpščia žemėn.

V
O rytą ji jau nebesikėlė, dega visa ir 

padrikus žodžius murma. Tai staiga pa
sikelia tartum sveika, sėdasi, panarina 
galvą ant kelių ir uždainuoja. Ir daina 
škamba, ir ašaros upe teka. Tai linksmai 
ir tyliai, dainuoja, tai staiga rikteli tar
tum aštraus skausmo perverta, pasike
lia ir žiūri į mus giedriu žvilgsniu; tie
siog klaiku mums darosi.

Liepė ponia ją šeimyninėn perkelti, 
kur šešias savaites pragulėjo. Pagaliau 
atgavo sąmonę, tačiau lyg ir ne visai: 
dairosi aplink ir, rodos, nieko nepažįs
ta. Taip ji bemaž metus vargo. Rodos, 
palengvėja jai, bet, žiūrėk, ir vėl kliedą, 
vėl kankinasi.

VI
O kai ji po ligos atėjo pas mus, mes 

jos net nebepažinome: be galo ištysusi, 
o jau plona, o liesutė. Dingo rausvumas 
ir akys tartum užgeso. Tapo tylesnė ir 
niūresnė.

Kartą, kaip ir anksčiau; pamėginome 
ją paerzinti, bet daugiau jau niekados 
nebandėme. Ji nebesigrūmė ir nebesi
karščiavo, kaip pirma, tiktai mums pa
sakė:

—Ko jums reikia? Aš jūsų neliečiu, 
nelieskite ir manęs!..

Ir taip ramiai pasakė, ir ramiai pažiū
rėjo j mus. Ištisą dieną, būdavo, dirba 
ir žodžio neprataria.

Ponia ją pamilo. “Tai bent darbinin
kė,—giriasi, būdavo, svečiams, — tokia 
stipri, išmaninga!”

Jos dainelės daugiau nebegirdėjom. 
Kiek kartų prašėme,—vis veltui!

—Padainuok mums tą dainelę, kurią 
ant kapo dainuodavai!

—Nebeprisimenu, — atsako, — nebeži
nau.

O pati mėgo klausytis, kai kiti dainuo
davo. Nekalbi ir nemeili buvo, bet kar
tais, būdavo, staiga ima ir sako: “Dai
nuokite, mergaitės, dainuokite!” Mes 
pačios nežinojom, kodėl' neatsikalbinė- 
damos jos klausydavome. Prašo “dai
nuokite”—mes ir pradedame dainuoti.

Ir kalba ji jau mūsiškai, saviškai, at
rodo, atprato, užmiršo.

VII
Mes lyg ir bijoti jos pradėjome. Vis 

prisimindavome praeitį, ir kokia keistuo
lė ji iš pradžių buvo. O dabar daugiau
sia ji mums baimės įvarė, kai ėmė lau
kais. miškais, klaidžioti, žoles ir gėleles 
rinkti. Atėjus sekmadieniui, pasiunčia 
mus ponams uogų ar grybų rinkti, o 
ji—bi tik su mumis eina. Nė saujelės 
nieko neprirenka, o žolių ir gėlių—pil
nas glėbys. Mes, būdavo, slapčia stebi
me ją: tai stovi ir į dangų žiūri, tai į 
vandenį žvilgčioja. Prieina prie me
džio—kiekvienas lapelis, rodos, jai mie
las, viską girdi ir, rodos, pagyvėja. Tar
tum jai ir linksma būtų, ir liūdesys im
tų, ir kažko verkti norėtųsi.

VIH fgj
Dar dvejus metus ji gyveno su mumis, 

ir vis tokia pati; paskui ponia išleido 
dukterį už vyro1, išvažiavo pas jaunuo
sius paviešėti ir Katią su savimi pasiė
mė. Kai mes su ja skyrėmės, labai ver
kėme, o ji—ne, tiktai buvo susisielojusi 
ir ištisą naktį kažkur vaikštinėjo. Prieš 
aušrą parėjo ir daug gėlių, daug žolių 
parsinešė.

Išvažiavo ji ir ponia ir po to ilgai jos 
nemačiau. Mūsų ponia susirgo, ištisus 
dvejus metus pragulėjo ir mirė ten. Per 
visą tą laiką mes tik retkarčiais, būda
vo, ką nors nugirstame apie Katią. Ūk
vaizdis ten važinėjo, tai jis štai ir pa
sakoja: girdėjau, už vyro tenai ją išlei
do, dar minėjo, prievarta atidavę. “O ji 
liko tokia, kokia ir anksčiau buvo, ir nuo 
vyro į mišką bėgioja,”—juokiasi.

Ir mes nusijuokėme.
Vieną vasaros vakarą sėdime ir šne

kučiuojamės, o aplink taip tylu. Staiga 
varpelis! Vis arčiau ir arčiau. Mato
me—karieta tiesiai į gonkas skrenda. 
“Ponai! jaunieji ponai!”

Išlipa jie, o paskui juos moteris, — 
Katria! Nudžiugome, bučiuojame ją, 
glėbesčiuojame, apžiūrinėjame, kas per 
žmogus iš jos tapo. Ji mielai mums at
sakinėja. Bet vis tiek kažkas keista jo
je. Žiūri į ją ir atrodo, kad tik ji tesu- 
brendo ir protan suėjo, o tu vaiku prieš 
ją palikai, neprilygti tau jos.

Kaimo trobos
Kaip tėvai ar jausmai intymūs 
Saugo šilumą kaimo trobos. 
Apsilanko svečiai, kaimynai 
Pakalbėt apie duoną ir žmogų.
Aslose jų tiek daug atšokta 
Prie alaus tų jaunų vestuvių. į 
O jas statė, gal būt, bemoksliai, 
Paprasti ir geri lietuviai.
Mūsų kuklios medinės gryčios, 
Išlakstytos vaikų kaip ripkų. 
Be dievų, be aukštų bažnyčių 
Auga vyrai aukšti. Auga stiprūs.
Ir langai čia lyg veržlios akys 
Į išeinančių vieškelius žiūri.— 
Dirba motinos, skalbia, šneka 
Apie orą, daržus ir siūlus.
Čia mediniai stalai. Čia gyvenam. 
Čia ir duoną mes valgom tyliai. 
...Teka didelis, geras Nemunas 
Pro namus, pro vartus ir pylimus.

J. Butą
• *“ •** *" • *"

VAKARAS
Pavargusio paukščio sparnais
Per pasaulį vakaras skrenda,
Skrenda didelis, šaltas, niūrus
Į juodžiausių vidurnakčių krantą. . .
Gesta žaros, ir miršta diena,
Pirmos žvaigždės pro ūkanas krenta. ..
...Milžino paukščio sparnais
Per pasaulį vakaras skrenda...

Brockton, Mass.
Pav 

mas : 
Taut. 
67 kt 
LDS

eikslų (slides) rody- 
vyko lapkr. 18 Liet. 
Name. Surengė LDS 
opa. Paveikslus rodė 
Centro' sekretorius J.

Siurbi. Jam padėjo su savo 
automobiliu J. Petruškevi
čius. Publikos buvo apie 50.

Paveikslai publikai pati
ko. Parodė Pasaulinę Paro
dą (Expo 67) Montrealyje,

žaros šermenis ir lai
d o t ų v e s krematorijoje; 
taipg 
Lietu

parodė nuotraukų iš 
vos, Vingio parke fes- 

labai daug jaunimo, 
Trakų pilį ir ežerus, Drus
kiniu

įėji
bet publika neskupėjo, net 
34 au
kas širdingai ačiū.

<us.
mas buvo nemokamas,

koj o po dolerį. Už au-

Siurba, būdamas pa
saulinėje parodoje, daug 
darbo įdėjo, tiek daug įvai
rių v 
fotog 
srity 
Ir ds 
žinėj

alstybių paviljonų nu- 
rafavo. Tai tikrai toje 
e pasišventęs žmogus, 
bar su paveikslais va- 
ant po kolonijas suda-

ro daug vargo.

(Bus daugiau)

Lietuvos kunigaikštis J. Radvila
Dr. A. Petriką

Š. m. spalio mėn. pra
džioje Varšuvoje mirė bu
vęs Lietuvos kunigaikštis 
(princas) Jonušas Radvila. 
Velionis senaisiais laikais 
buvo bene tik didžiausias 
Rytų Europos dvarininkas, 
turėjęs dvarus Lenkijoje, 
Lietuvoje, Vakarų Ukrai
noje, Baltarusijoje, Pietų 
Rusijoje ir kitur. Tačiau 
po dviejų pasaulinių karų 
bei revoliucijų — visi tur
tai nuo jo “pabėgo”: dva
rai bei ištaigūs palociai bu
vo suvisuomeninti, iš jo at
imti, ir jis mirė tik dviejų 
kambarėlių bute.

Po Pirmojo pasaulinio 
karo, jis šlėktų valdomoje 
Lenkijoje, buvo didelis po
litikas. Krašto Senate jis 
atstovavo dvarininkų luo
mui ir gynė jų reikalus. Jis 
1926 m. betarpiškai palai
kė Lenkijos diktatorių J. 
Pilsudskį ir bandė atkurti 
Lenkijoje monarchiją, su ka
ralium Pilsudskiu’ priešaky
je. Tam tikslui siekti jis 
buvo suorganizavęs netmo- 
narchistų partiją, bet para
mos lenku visuomenėje sa
vo užmačiom nerado. Po 
Antrojo pasaulinio karo, 
kai jo luomo lenkai pasL 
traukė “į vakarus,” Radvi
la liko savo gimtinėje. Ma
noma, jog jis tai padarė tu
rėdamas galvoje diversinius 
išpuolius. Hitleris norėjo jį 
padaryti okupuotos Lenkir 
jos generaliniu gubernato
rium, bet liaudis tam ne
pritarė.

Radvilai kadaise buvo la
bai turtingi Lietuvos didi
kai -magnatai. Jų giminė 
siekia XV-j į amžių, 1442 m. 
Jie savo rankose turėjo di
delę politinę galią ir vienu 
tarnu rėmė Lietuvoje besi
plečiančią reformaciją-pro- 
testantizma. Barbora Rad
vilaitė. būdama 16^kos me
tų amž., ištekėjo už Trakų 
vaivados magnato Goštau
to, bet šis no metų mirė 
ir Barbutė liko jauna naš
lė, kurią įsimylėjo Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Žygi
mantas Augustas (Jauna
sis), irgi našlys. Kai Barbo
ros broliai pastebėjo jų se
sers artimus su kun. Au
gustu santykius, jie jam 
paspendė spąstus: radę jį

Barboros kambaryje, tuoj 
pasišaukė kunigą bei liudi
ninkus ir ten pat juos su
tuokė. Šios sutuoktuvės 
buvo laikomos slapta, kad 
kunigaikščio tėvas, Lenki
jos karalius Žygim antas 
Senasis, ir ypatingai jo 
motina karalienė Bona, 
apie tai nesužinotų. Kal
bamosios vestuvės įvyko 
1547 m. Vilniuje.

Neužilgo Krokuvoje mi
rė Lenkijos-Lietuvos kara
lius Žygimantas Senasis, 
tad jo sūnus, Žygimantas 
Augustas (Jaunasis), pas
kutinysis jogailaitis, atsisė
do į tėvo, vakuota karaliaus 
sostą. Tokiu būdu Barbo
ra Radvilaitė tapo Lenki
jos-Lietuvos karaliene. Ta
čiau kai ji nuvyko į Kroku
va. lenkų ponija, sužinojusi 
apie šias vedybas, jos neap
kentė. Lenkai norėjo, kad 
jų karalienė būtų jei ne ka
ralaitė, tai bent jų tautos ko
kia kunigaikštytėj o ne lie
tuvė ir dar protestantė! 
Krokuvos arkivyskupas jau 
buvo paruošęs net ištuokos 
dokumentus, bet karalius 
su tuo nesutiko, jis savo 
žmoną mylėjo. Ypatingai 
jaunos karalienės Barboros 
neapkentė Augusto motina 
Bona, kilusi iš Italijos ku
nigaikščiu luomo. Neužil
go Radvilaitė ūmai mirė. 
Spėjama, jog jos uošvė Bo
na ją nunuodijusi. Senoji 
Bona buvo labai pikto būdo 
moteris. Ji, po vyro mirties, 
Vilniuje gyventi nenorėjo, 
tad, prisig r o b u s i kalnus 
turto, išvyko į Italija. Ten 
koks tai jos meilužis dėl 
turto ją nugalabijo.

Barbora Radvilaitė buvo 
labai graži. Koks tai žino
mas italas dailininkas nuta
pė puikų jos paveiksią. Sa
koma, jog tasai Radvilaitės 
portretas yra Vilniaus Auš
ros vartų bažnyčios alto
riuje ir tikinčiųjų laikomas 
“stebuklingu.”

Mirusiojo Jonušo Radvi
los sūnus Stanislovas, gyve
nąs Londone, yra vedęs bu
vusio JAV prezidento, ve- 
lionies J. Kenedžio, žmonos 
seseri Lee. Europos kuni
gaikščiai savo titulais su
žavi Amerikos milijonierių 
dukras!

Ribokas Bronius

Spinduliniai sviediniai 
prieš Kiniją

Washington. — Atominės 
Energijos (Komisija rapor
tavo, kad jau yra padarytas 
žymus progresas pagaminti 
branduolinius X-ray (spin
dulinius) sviedinius.

Tie sviediniai būsią nau
dojami specialiai prieš ko
munistinę Kiniją, kuri atei
tyje galinti padaryti žy
gius prieš Jungtines Vals
tijas.

TSRS santaupos auga
Maskva. —Tarybų Sąjun

gos žmonės dabar vis dau
giau padeda į bankus pini
gų, kad už kiek laiko ga
lėtų įsigyti automobilius, 
šaldytuvus ar kitus daly
kus, kurių dar trūksta ir 
tenka kiek palaukti.

Buvusi montelietė “Lais- 
skaitytoja B. Gutkaus- 

kien& minėjo savo 81 metų 
gimtadienį lapkričio 15 d. 
Surengė minėjimą jos duk- 

etta Petrick. Ji dabar 
na jau keletas metų 
dukterį Buzzards Bay,

vės”

tė B 
gyve 
pas 
Mas

rengime buvo viešnių 
Montellos: M. Gutaus- 
, Albina Miknis, K.

P. Sinkevičienė,

ir iš 
kien? 
Butkienė,
Elsię. Zaleckaitė. Jos gra
žiai 
šintis.

buvo priimtos ir pavai-

Vaišės buvo iškilmingos. 
Vise s išgėrė po tostą jubi
liatei. Palinkėjo ilgo am
žiau 
gimtadienių.

s ir sulaukti dar daug

Jubiliatė nepamiršo ir 
“Laisvės,” jai padovanojo $5.
Ji ląbai dėkinga savo duk
rai 
nioihs už atsilankymą ir jos 
pagerbimą.

už jos priežiūrą ir vieš-

Geo. Shimaitis

Gera Dovana 
Jūsų Anūkams

Suteikite gerą dovaną sąvo anūkui ar anūkei. 
Įrašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ant 
20 metų santaupų (endowment) apdraudos.

Galima įrašyti į LDS vaikus nuo gimimo dienos 
iki 15 metų amžiaus be daktaro egzaminacijos ant 
sekamų 20 metų “endowment” apdraudos sumų:

$300, $500, $1,000 ir $2,000
Laikas greitai bėga. Ir štai už 20 metų jūsų

anūkas ar anūkė jau gali gauti $1,000 arba net $2,000. 
Tai graži parama jaunam žmogui, ypatingai norin
čiam siektis aukštesnio moks o.

Bet jaunuolis, turintis “e 
ir už 12 metų po įrašymo į 
piniginę paramą. Pavyzdžiui, 
ant $2,000 sumos, už 12 metų 
pagal savo narystės paliudiji 
labai svarbus reikalas, jis gal

ndowment” apdraudą, 
LDS jau turėtų gerą 
jūsų anūkas, įrašytas 
jau turėtų virš $1,000 

mą. Jeigu susidarytų 
■j tų gauti tuos pinigus.

Patarkite ir savo draugams bei pažįstamiems 
įrašyti į LDS savo vaikus, savo anūkus.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuo
pą savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

LIETUVIŲ DARBININKV SUSIVIENIJIMAS 
(Association of Lithuanian Workers) 

104-07 102nd St., Ozone Park, N. Y. 11417

/
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Brangūs Draugai—Dėkoju
Širdis pilna padėkos — 

žodžių truksėta jai išreikš- 
ti!

Visiems draugams, kurie 
pagelbėjo te man šioje tra
giškai liūdnoje valandoje, 
noriu tarti širdingų ačiū. 
Norėčiau kiekvienam para
šyti laiškelį bei susitikusi 
žodžiu tarti ačiū, bet žinau, 
kad tai neįmanoma.

Didžiai dėkinga liekuosi 
Antanui Bimbai už prave- 
dimų tvarkos, kalbų laike 
šermenų, už parašytus žo
džius, už visokių paslaugų; 
“Vienybės” kolektyvo na
riams — Valei Tysliavienei, 
Salomėjai Narkeliūnaitei ir 
Jonui Valaičiui už filmavi
mų, už užrėk o r d a v i m ų 
į juosteles kalbų; gerbia
mam mokslininkui A. Žu
kauskui už nuvežimų juos
telių ir filmų į Tarybų Lie- 
tuvų, kurias jau antrų die
nų po įkalbėjimo bei filma
vimo jie Vilniuje turėjo; 
LTSR draugams — Leoka
dijai Diržinskaitei, A. Žu
kauskui, V. ir M. Zenkevi- 
čiams ir jų sūneliui Vy
tautui, G. Cibulskiui, L. ir 
L Vladimirovams ir R. ir O. 
žiugždams už dalyvavimų, 
už išreikštus jausmus, už 
gėles, už pasakytas kalbas; 
“Vilnies” kolektyvo drau
gams V. ir J. Andruliams 
ir L. Jonikui už atvykimų 
ir pasakytas kalbas; dakta
rui A. Petrikai, J. Grybui, 
K. Petrikienei, J. Gasiūnui, 
J. Siurbai, V. Tysliavienei 
ir B. Spūdienei už kalbas; 
N. Buknienei ir H. Feife- 
rienei už jautrius eilėraš
čių paskaitymus; taipgi vi
siems, kurie dalyvavo šer
meninėje bei palydėjo į am
žinų atilsį mano Rojų.

Kaip gaila, kad staigiai 
buvo susirgęs Rojaus ilga
metis asmeninis draugas 
Pranas Buknys. Žinau, jis 
būtų daug man padėjęs šio
je valandoje.

Giliai įspūdingas buvo 
“Laisvės” direktorių — Po
vilo Ventos, Jono Lazaus
ko, Valio Bunkaus ir Jur
gio Varisono — žestas sto
vėti prie karsto sargyboje 
programos metu per abi 
dienas šermeninėje ir kre- 
mat prijos koplyčioje. O 
taip pat giliai sujaudino ir 
paliko manyje nepamiršta
mų vaizdų draugų iš Tary
bų Lietuvos — Vytauto 
Zenkevičiaus ir Roberto 
Žiugždos, prisidėjimas prie 
sargyboje stovinčių keturių 
mielų draugų. Dėkoju, šir
dingai dėkoju.

Dėkoju Vytautui Belec
kui ir jo šeimai už puikiai 
paruoštus pietus po laido
tuvių ir Augusto Kodžio 
laidojimo įstaigai už visų 
tvarkų laike šermenų.

Draugams T. Lietuvoje, 
kurie atsiuntė tiek daug 
užuojautos telegramų bei 
laiškų kaip man asmeniš
kai, taip ir “Laisvės’” ko
lektyvui—tariu ačiū. Tariu 
dėkui rašytojams T. Lietu
voje, laikraščių ir žurnalų 
redakcijoms už malonius 
žodžius, prisiminimus apie 
mieląjį Rojų, suteiktus per 
spaudų.

Gėlių buvo daug—visiems 
dėkoju. Kurie prisiuntė 
ąsmeniškai, išreiškiau pa
dėkų, laiškais. Nuo drau
gijų ir laikraščių kolekty
vų buvo iš: “Liaudies Bal
so,” “Vilnies” ir “Laisvės” 
kolektyvų; Kųnącįps Lietu
viu Literatūros Draugijos; 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Ceptro; Literatu
res Draugijos Centro; De
troito draugijų — LLD 52

kp., LDS 21 kp. ir Moterų 
Progresyvaus klubo; ir nuo 
Worcesterio draugų ir 
draugijų.

Dėkoju visiems už užuo
jautos korteles ir laiškus, 
kurių gavau šimtais. Taip
gi širdingai ačiū už užuo
jautas, išreikštas per “Lais
vę,” “Vilnį” ir “Liaudies 
Balsų.”

Kų gi daugiau galiu pa
sakyti, mieli Rojaus ir ma
no bičiuliai? Bandysiu tęs
ti darbų, kuris buvo toks 
malonus ir taip reikalin
gas, kada veikėme kartu su 
Rojumi, pasitardami kiek
viename žygyje. Taigi ir 
dirbsiu, nors dabar bus 
daug sunkiau, o darbo pri
sidėjo kur kas daugiau, ži
nau, kad Jūs, draugai, ma
ne at jaučiate ir pagelbėsite.

Ieva Mizarienė

Oakland, Calif.
Lapkričio 11 dienų įvyko 

ALDLD 198 kuopos susi
rinkimas, kur buvo svarsto
mas organizacijos veiki
mas, parengimų sutvarky
mas ir darbo paskirstymas. 
Taip pat buvo skaityti laiš
kai iš kitų organizacijų ir 
apkalbėta jų svarba.

Draugė Karosienė plačiai 
kalbėjo apie spalio 16-21 
dienų kovų už taikų. Ji 
nurodė, kad tai buvo svar
bi kova už taikų, bet, ji 
sakė, kova turi didėti ir 
sklisti plačiau iki karas bus 
baigtas ir įvykdyta pastovi 
pasaulinė taika.

A. Taraška tarė kelis žo
džius ta pačia tema.

Kalbėta apie Leokadiją 
Diržinskaitę, kuri dabar 
yra Jungt. Tautų Asamblė
jos 22-ojoje sesijoje Tarybi
nės delegacij os nare. Mums, 
lietuviams, yra didelė gar
bė, kad mūsų tautietė už
ima tokį aukštų postų. Tuo 
mūsų tauta ir daugelio mū
sų gimtoji šalis Tarybų Lie
tuva vis plačiau garsėja 
kaip socialistinė valstybė, 
laisva šalis, be išnaudoto
jų, be pavergėjų.

Visi kuopos nariai norė
tų susipažinti su Diržins- 
kaite, dešinę rankų pa
spausti ir palinkėti jai ge
riausios laimės ir sėkmės 
jos atsakingame darbe ir 
privačiame gyvenime.

Gavome J. Baltušio 
puikių knygų

“Tėvų ir brolių takais”— 
labai puiki knyga. Autorius 
per trumpų laikų Jungtinė
se Valstijose susipažino su 
turtinga valstybe. Jis pa
matė ir tai, kaip daugelis 
žmonių gyvena skurde ir 
varge. Pamatė, kad yra 
klasių skirtumai, kad eina 
didelės kovos už lygiatei

siškumų. Pamatė, kaip 
darbo klasė yra išnaudoja
ma ir kaip išnaudot o j a i 
žeriasi sau bilijonus pelno. 
Jis labai gerai atskyrė juo
dų nuo balto, jam viskas 
buvo įdomu ir aišku.

Baltušis matėsi su savo 
bičiuliais, Amerikos seno
sios kartos lietuviais, pa^ 
pažangiaisiais, laisviečiais. 
Ir man teko jam dešinę 
paspausti. Malonus žmogus, 
rodosi, tu jį seniai pažįsti. 
Ar kuris aukštesnis, ar že
mesnis, jam visi lygūs. Jis 
taip pat matėsi ir su nau
jaisiais ateiviais lietuviais 
ir jis juos labai gerai su
prato ...

Man lankantis T. Lietu
voje 1965 m., kuomet ji 
šventė 25 metų sukaktį, te? 
ko matytis su savo senais 
draugais ir bičiuliais, taip 
pat ir J. Baltušis nepraleis 
do nepaspaudęs dešinės 
man. Ir dar įteikė puikių 
dovanų, jo parašytų knygų 
“Valiusei reikia Alekso.” 
Tai puiki apysakos knyga, 
išleista 1965 m. Jos tiražas 
25,000 egz.

Lietuvos liaudis dabar 
daug skaito, nes kainos 
prieinamos, ne taip, kaip 
Smetonos laikais, kada bu
vo aukštos kainos ir daug 
beraščių. Tik turčių sūne
liai galėjo eiti aukštesnį 
mokslų. Ir J. Baltušiui ne
lengva buvo baigti mokslų, 
bet jis jį įsigijo ir savo 
raštais teikia visiems lie
tuviams garbę. Linkime 
jam sėkmės ir stiprios sevi- 
katos.

Ig. K.

Bridgeport, Conn.
Sekmadienį, lapkričio 19, 

oras gražus, apie 40 laips
nių.

Apie pusę po 11-tos vai. 
ryto sėdome šeši ir važiuo
jame Hartfordan į spaudos 
parengimų. Vienas draugų 
sako, kad pietūs bus duo
dami 1 valandų, ar suspė
sime? Vairuotojas atsako, 
kad pilnai suspėsime.

Taip ir buvo. * Nejutome, 
kaip atsidūrėme 157 Hung
erford St. Ir žmonių ne
buvo daug, bet palengva 
daugėjo, vis rinkosi.

Už pusvalandžio pasiro
dė darbščiosios gaspadinės 
su valgiu ir paprašė sve- 
ičus prie stalų, kur visi iki 
soties pavaišinti.

Po pietų worcesterieciu 
choro solistai Janulienė, 
Smith-Janulytė ir Daukšys, 
ir Hartfordo Laisvės” cho
ras drauge su drauge Bra
zauskiene atliko dainų pro
gramų, kuri visiems patiko, 
tikrai žavinti.

J. Strižauskas

Amatininkai, pajieskodanu 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

u Emerges rajono ” virkščių' KoiuKyje—pabaigtuves. 
Baigti kirsti žiemkenčiai. Iš kiekvieno hektaro prikulta 
po 20 centnerių grūdų.

Nuotraukoj?: Taip pagerbiami kombainininkai. Iš 
kairės į dešinę—Stasys Zubelis, Vladas Pusvaškis ir Fe
liksas Krogertas su pabaigtuvių vainikais.

A. Dilio nuotrauka

Fitchburg, Mass.
Čionai išėjo streikan po- 

pierio išdirbyystės Fitch
burg Paper Co. 450 darbi
ninkų. Priežastys trys: 
darbininkus paleido iš dar
bo, todėl, kad atsisakė dirb
ti antrų atmaina ir už sa
vaitės laiko pasibaigė kon
traktas. (Kompanija siūlė 
19 c. ant valandos pakėli
mų mokesties, bet unija ne
sutinka, reikalauja 30 c. ir 
daugiau pagerinimo. Strei
kuoja jau 4 savaitės.

Nėra nauja, kad strei
kuoja. Bet aš čionai gyve
nu virš šešiasdešimt m. ir 
negirdėjau jokio nesmagu
mo tarp darbininkų ir kom
panijos.

• • • — m

Senoji lietuvių ateivių 
karta baigia išnykti.

Lapkričio 19 d. Mirė Ge
orge Murnik, sulaukęs 83 
m. amžiaus. Paliko nuliū
dime sūnų Mike, marčių, 3 
anūkus ir 4 proanūkius 
Daugiau iš giminių nėra 
žinoma.

George gimęs ir augęs 
Lietuvoje. Atkeliavo į šių 
šalį prieš pirmąjį pasauli
nį karų. Buvo mažažemio 
ūkininko sūnus, pažangus 
žmogus. Priklausė prie bu
vusios Lietuvių Socialistų 
Sųjungos 134 kuopos, kada 
gyvavo. Priklausė Lietuvių 
Jaunuomenės Draugyst e i 
(kai gyvavo). Skaitė “Lais
vę” regis nuo 1911 m. iki 
mirties ir šiaip pažangių 
literatūrų.

Iš Lietuvos paeina iš Pa
svalio parapijos. 1909 m. 
vedė Onų Grųnskis iš Gard
ner, Mass. Buvo sunkaus 
darbo žmogus.

Palaidotas laisvai ten, 
kur jo žmona palaidota 
1962 m. Forest Hill kapinė
se.

Spalio 24 d., mirė Eva Ši- 
manauskienė, po tėvais Ra
monas, sulaukusi 78 m. am
žiaus. Gimus ir augus Lie
tuvoje, atkeliavo į šių šalį 
1905 m. Paliko nuliūdime 
dvi dukteris ir žentų, dvi 
anūkes ir tris proanūkes 
Prie draugyščių niekur ne
prigulėjo. Palaidota su baž
nytinėm apeigom laisvose 
kapinėse, kur jos vyras An
tanas buvo palaidotas Fo
rest Hill kapinėse 1912 m.

Antana s Š i m anauskas 
buvo pažangus žmogus, 
daug dirbo Lietuvių Socia
listų Sųjungoj.

Didelė užuojauta, Murni- 
ko sūnui Mike ir marčiai, 
anūkams ir proanūkiams. O 
tau George, ilsėtis ramiai 
šios šalies žemelėj.

Taipgi užuojauta Eivos 
Šimanauskienės dukterim 
Julijai ir Viktorijai, anū
kams ir proanūkiams. O 
tau, Eva, amžinų atilsį.

Jonas Samulėnas jau 4 ir 
pusė metų kaip serga ir nė
ra. ženklo, kad kada page
rės. Tik laimė jam kad tu
ri gerų žmonų Onų ir jos 
sesutę Evų, kurios jį pri
žiūri, prigelbstant dviem 
slaugėm.

Vincas J. Pshalgauskas

Mirė dienraščio steigėjas
Princeton, N. J. — Mirė 

nuo vėžio ligos Bernard 
Kilgore, kuris iš mažo fi
nansinio laikraštuko padarė 
populiarų dienraštį' “The 
Wall Street Journal”.

Nori lėktuvų trukšmų 
sumažinti

Washington. —Transpor- 
tacijos sekr. Alan S. Boyd 
ragina Kongresų išleisti 
įstatymų, kuris galėtų su
mažinti lėktuvų triukšmų.

Rochester, N. Y.
Padėka geriems draugams

Buvo šeštadienio vakaras. 
Mano žmona Anelytė paga
mino gardžių vakarienę. 
Pabaigę, sėdime ir šneka
mės: kaip seniems yra blo
ga. Ta šeštadienį sueina 
lygiai 40 metų kai mudu 
apsivedėme ir negalime nei 
sukaktuvių vakaro susi
rengti. Ir štai priežastis:

Man gydytojas įsakė nie
kur iš stubos neiti, o mano 
Anelytė be manęs neina. 
Sėdime, vienas į kitų žiūri
me. Bet tuo metu pasidaro 
“stebuklas”—kas nors pra
dėjo duris belsti. Žiūrime, 
kad mūsų draugų ir drau
gių pilnas koridorius. Pra
dėjo dainuoti “Laimingų 40 
metų sukaktuvių.”

Mes visai nusigandome. 
Neturime kuo draugus pa
vaišinti. Bet svečiai, pama
tę mūsų išgųstį, tuojau 
mus suramino. Jie valgiais 
ir gėrimais apkrovė stalų. 
Pradėjom 40 metų sukaktu
ves.

Nežinau, kaip tas viskas 
pasibaigė. Tik rytų nubu
dęs žiūriu, kad guliu lovo
je, bet nežinau, kaip ten 
pakliuvau. Ateinu į sve
čių kambarį, peržiūrėti ry
tinį laikraštį, kambarys at
rodo kaip po vestuvių.

Pasišaukiau savo gerųjų 
Anelytę, pradėjau klausinė
ti: kas čia pasidarė? Ji 
man išaiškino, tada ir aš 
pradėjau atsiminti, kas bu
vo iš vakaro.

Štai tie mūsų geri drau
gai: Juozas ir Keidė Save- 
rinai, Juozas ir Viki Šukiai, 
Kazimieras ir Veronika 
Zlatkai, Keidė Anderson
Marytė Trilikauskienė, Jo
nas Maldaikis, ir mūsų ge
roji Albina Baronienė ir jos 
sūnus Albertas Baronas.

Širdingiausias ačiū mūsų 
draugams ir draugėms, kad 
mūsų nepamirštate.

George ir Anelytė 
(Nellie) švedai

MIAMI, FLA.
Kviečiame visas ir vi

sus viešnias ir svečius at
silankyti į LLD 75-os kuo
pos šaunų parengimų — 
bazarų. Turėsime visokių 
įdomybių. Pietūs duodami 
per abi dienas 12 valandų.

Taipgi turėsime meninę 
programų per abi dienas. 
Pirma dienų, lapkričio 29, 
keletu dainų sudainuos mū
sų draugai ukrainiečiai, o 
antra dienų dainuos mūsų 
vietinis Aido choras, vado
vaujamas gabaus muziko 
B. Nekrošos.

Mūsų šeimininkės sako, 
kad jos prigamins visokių 
skanėsių—pyragų, tortų ir 
visokių riestainių pardavi
mui.

Taigi prašau nepamiršti 
dienų. Būsite visi paten
kinti.

Šis “kermošius” įvyks 
lapkričio (Nov.) 29 ir 30 
dienomis L. S. Klubo sve
tainėje, 2610 N. W. 119th 
St., Miamyje.

Komisijos narys

Do-Barnstabe, Mass.
rothy Sheridan teisme ras
ta kalta dėl jos penkių me
tų dukters mirties. Paleista 
pataisai po policijos prie
žiūra penkiems metams. 
Kaltinta, kad ji, kaip Chris
tian Scientist sektos išpa
žintoja, dukrai susirgus'at
sisakė šaukti gydytojų, ti
kėdama,. kad jos tikėjimas 
dukra išgydys.

San Francisco, Calif.
Lapkričio 15 d. šauniame 

viešbutyje įvyko šio miesto 
ir apylinkės moterų kovo
tojų už taikų mitingas. Ja
me kalbėjo aukšto mokslo, 
plačiai žinoma Mrs. Dag- 
mar Wilson, kuri tik nese
niai grižo i iš Vietnamo. Ji 
pati ten mačiusi, kaip Ame
rikos Pentagono karas 
žiauriai žudo civilinius 
žmones, įskaitant moteris, 
kūdikius ir senelius. Žudo 
juos ne tik bombardavimu, 
bet ir jų augalus ir maistų 
užnuodija duomis.

Mrs. Wilson sakė mačiu
si ir Šiaurinio Vietnamo 
valdininkus, su jais kalbė
jusi. Jie pasakė, kad bai
gimas karo priklauso Ame
rikai. Jie turi sulaikyti 
bombardavim u s, ištraukti 
savo visų kariuomenę ir pa
likti “mums patiems spręs
ti, kokios santvarkos mes 
norime. Mūsų liaudis nusi
stačiusi kovoti priešų už- 
■ puolikų iki bus laimėta tai
są ir nepriklausomybė.”

Mrs. D. Wilson yra trijų 
vaikų motina. Ji pareiškė, 
jog nenori, kad jos vaikai 
žūtų atominiame kare. Ji 
sakė: jeigu Amerika karų 
plės, galimas dalykas, kad 
įvels į karų Kini jų ir kitas 
galingas valstybes, ir užsi
liepsnos pųsaulinis atominis 
karas, kuris nušluos visų 
žmonijų ir užnuodys mais
tų, orų ir vandenis.

Wilson šaukė visas mo
teris ruošfis 1968 m. sau
sio 8 d. žy.
tonų. Ji šakė, kad tuomet 
žygiuos 1( 
tinų

ro Vietname. Nurodė, kad 
mes neturime bijoti kalėji
mo bausmių. 
Amei 
mais 
lėti.
prasižengę ir niekas neturi 
teisės 
ti. M 
pašau 
mų be karų. Ji sakė: “Ša
lin k 
nių ži 
ja ta

Ko 
girdė;

Ponai nori 
ikos liaudį gųsdini- 
kalėjimu priversti ty-^ 
Mes nesame niekam

mus į kalėjimus grūs- 
es kovojame už viso 
lio liaudį, už gyveni-

iras ir nekaltų žmo- 
udymas!” Lai gyvuo- 
Jka pasaulyje!
/ingos vadovės kalbų 
o apie 300 moterų, 

taip įat ir lietuvių grupė, 
Ks. Karosienė, Mozūraitie-
nė, a du Burdai.

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 17 d. į mūsų 

miestų suvažiavo iš dauge
lio miestų negrų jaunimo 
organ|izacijos narių — apie 
3,000 
tracij 
bos pž 
naikir 
moky 
lo au

Švietimo taryba atsisakė 
priim 
misijų 
kalav:

— ir suruošė demons- 
ų prie Švietimo tary- 
e,stato, reikalaudami pa-'Jt 
ti negrų segregaciją 
dose ir lygaus moks- 
<ščio su baltaisiais.

i negrų išrinkta ko- 
ir išklausyti jų rei- 

mus ir dar pašaukė 
ų, kuri brutališkai iš- 
ė demonstrantus, su- 
mi 22 vidurinio moks- 
dentus, ir 50 areštuo- 
dicijos komisionierius 
su apie 200 policistų

iuoti į Washing-

tūkstančių mo- 
lankysis Baltajame 

Name ir (Kongrese, reika
laus sulaikyti karų Vietna
me ir gražinti jų vaikus 
namo.

Kalbėtoja stipriai pabrė
žė, kad moterys pasiryžu- 
sios kovoti už baigimų ka-

sklaid 
žeisds 
lo stu 
ti. P 
Rizzo 
asmeniškai komandavo sa
vo ar 
daužė

mijų, kurie paikomis 
15-meČius studentus ir 

uos cementu o t o m i s 
nis taip, kad kai ku- 
et kelnaitės nuplyšo

gatvė 
riu n 
iki kiino.

CįvJ
sistoja už
jaunu

Dėl r*
kio padėtis mieste įtempta.

“L” Reporteris

Mirus

1 Liberties Union už-1 
nukentėjusiuš 

olius.
šio ■ žiauraus nuoty-

Rojui Mizaiai
irdžių užuojautųReiškiame gilių ir nuos 

velionio žmonai Ievai, giminėms, idėjos drau
gams ir pažįstamiems. Liūdin

LLD 20 kuopos
e kartu su jumis.
valdyba ir nariai

Binghailnton, N. Y.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Reiškiame gilių užuojautų j 

giminėms ir drau.
d žmonai Ievai, 
arams.

w. J. Dorinai
Chibago, III.

Mirus

ROJUI MIZARAI
Musų nuoširdi užuojauta ; 

visiemį liūdintiems draugams.
pergyventi liūdesį ištver-Lietuvi 

mingai 
I. Veži

oje. Linkime

o žmonai Ievai ir 
Taipgi broliams

s
H. Vežienė
V. Kapčiauskienė
A. Kumpan
L. Maįnioniene
J. žemaitis
A. Žemaitienė 
žemaičių dukra
E. Van Berger

Juozapaitis 
Vaičekauskas
Vaicekauskienė 

Gekanauskienė 
Stanulis 
'gis Raguvis 
)zas Raguvis

Jonas Raguvis 
sė Raguvis

Ju
Ju

Ju
— Binghamton, N.

f
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Apie mūsų garsiuosius
* Šiaulius

♦ Šiauliai! Šiauliai! Gimtasis mieste! 
Brangus man čia kiekvienas akmuo. 
Apeičiau žemę kad ir pėsčias,
Bet grįžčiau pas tave namo.

Taip šiauliečių meilę gim
tajam miestui apdainuoja 
mūsų poetas Juozas Saba
liauskas. Mylim mes savo

Jo revoliucinės praeities, 
sunkios pogrindžio kovos 
metų šlovė, komunistų va
dovaujama darbo žmonių 
kovos už duonos kąsnį, už 
vaiko vietą mokyklos suo
le, už teisę geriau gyventi— 
visa garbinga miesto pra
eitis verčia dar labiau ver
tinti tai, ką mes turim 
šiandien. O turim daug!

Jau dabar Šiauliuose gy
vena virš 80-ties tūkstan
čių gyventojų. Bet miestas 
auga. Antanas Bimba, per
nai viešėdamas pas mus, 
neatpažino miesto, matyto 
pokariųz-ųietais. Atvažiuo
kit p\ kelių metų. Per 

iai vėl Jums 
taps klaidūs. Juk miestas 
auga ne pavieniais namais, 
o ištisomis gatvėmis, kvar
talais. Per devynis šių metų 
mėnesius vien gyvenamojo 
ploto pastatyta 23,500 kvad
ratinių metrų. Šiauliuose 
šiemet pastatytas statybi
nių konstrukcijų fabrikas, 
didžiausia visame 
niame Pabaltijyje 
gamykla.

Pietinėje miesto 
Bubių miškų ir Pagelavos 
ežero link, auga naujas 
miestas. Praeis keliolika 
metų ir čia dvylikaaukš- 
č^tipse, d e v y n a ukščiuose, 
penkiaaukščiuose gyvena
muose namuose įsikurs 
dar apie 80 tūkstančių gy
ventojų — antra tiek, kiek 
dabar.

Jeigu tuoj po karo miesto 
mokyklose mokėsi 2,352 mo
kiniai, tai šiandien dieninė
se bendro lavinimo mokyk
lose mokosi 14,209 mokiniai. 
Mieste yra 9 dieninės ir 5 
vakarinės vidurinės mokyk
los, 4 mokyklos - internatai, 
įvairios specialiosios mo
kyklos ir technikumai, dvi 
aukštosios mokyklos — pe
dagoginis institutas, kurio 
stacionare ir neakivaizdi
niame skyriuje mokosi 2,- 
6aj) studentų ir Kauno Po
litechnikos instituto Šiau
lių ^vakarinis filialas, kur 
mokosi 720 darbininkų, bū
simų inžinierių. Vien pe-

tarybi- 
briketų

pusėje,

dagoginiame institute dir
ba 15 mokslų kandidatų.

Šiauliečiai teikia vartoto
jui avalynę, trikotažą, pre
cizines stakles, televizorius, 
dviračius, baldus. Mūsų ga
minama produkcija turi pa
sisekimą. Ji siunčiama ne 
tik į visas sąjungines res
publikas, bet ir į 45 užsie
nio šalis. Per parą šiaulie
čiai išleidžia 1412 dviračių, 
560 variklių, 160 televizo
rių, 7,2 tūkst. vienetų tri
kotažo gaminių, 9.7 tūksan- 
čio porų avalynės, 9,2 tūks
tančio dekalitrų alaus ir 
įvairių bealkoholinių gėri
mų.

Pieno kombinato kolekty
vas antrajame šių metų ket
virtyje tapo visasąjunginio 
socialistinio lenktyniavimo 
nugalėtoju. Jam paskirta 
pereinamoji Raudonoji vė
liava ir pirmoji piniginė 
premija. Kombinato geriau
si gaminiai eksportuojami 
į užsienį, juos noriai perka 
Maskvos ir Leningrado gy
ventojai. Skanūs sūreliai 
“Gintaras”, “Vilnis”, “Ven
ta”. Jų gamybai naudoja
mas krapų, kmynų ekstrak
tas. Pradėta gaminti lydyti 
sūreliai su kumpiu ir gry
bais. Kombinato gamyklos 
ir cechai išleidžia virš 80 
pavadinimų pieno produk
tus. Kombinato kolektyvui 
vadovauja Lenino ordinin
kas M. Survila.

Vasarą Maskvoje vyko 
Lietuvos TSR kultūros ir 
meno dienos. Į Lietuvos de- 
legacijos sudėtį įėjo ir 
Šiaulių kultūros namų LT
SR nusipelnęs Jovaro dai
nų ir šokių liaudies an
samblis. Ansamblyje groja, 
šoka ir dainuoja virš 100 
žmonių. Maskviečiams labai 
patiko mūsų ansambliečių 
atlikta daina “Valio, piovė- 
jėliai,” birbyninkai, šokėjai. 
Ypatingą susidomėjimą šu
kė 1 ė trankus lietuviškas 
“Klumpakojis”, apie kurį 
sakoma, kad

Klumpakojis turi kojas— 
Per ankšta jam Lietuva. 
Klumpakojiui Vilnius 

(ploja, 
Ploja Kijevas, Maskva! 
Miesto jaunų ir gabių dai

lininkų sekcija dažnai ruo
šia gražias savo kūrybos

MIRUS

Klemensui Simon
Brooklyn, N. Y.

Reiškiame širdingą užuojautą gailesio valandoje 
velionio žmonai Katrei, artimiems ir draugams.

—Lietuvių Socialis Klubas
Miami, Florida

6 pusi.

darbų parodas, kviečiasi 
svečių iš kitų miestų.

Diabar Šiauliuose, kaip ir 
visoj Lietuvoj, kaip ir viso
je mūsų šalyje laukiama di
delės šventės ir ruošiama
si jai. Kiekvienas darbo 
žmogus savo valdžios pen
kiasdešimtmetį nori sutikti 
kuo geriau dirbdamas, kuo 
gražiau gyvendamas.

Ona Šulcaitė

a

Binghamton, N. Y.
Laikraščių “Laisvės”' ir 

Vilnies” ir “Liaudies Bal
so” vajus įpusėjo. Visų
skaitytojų prašome koope
ruoti su ALDLDl 20-os kuo
pos vajininkėmis. Kurių yra 
išsibaigiusios prenumeratos, 
prašome atsinaujinti. Ir 
prašome naujametinėm i s 
kalėdinėmis . šventėmis už
rašyti laikraštį dovanoms 
savo artimiesiems į Tary
bų Lietuvą, arba ir čionai, 
Amerikoje. Laikraštis bus 
jiems geriausias atmintinu- 
kas, geriausi jūsų linkėji
mai.

Lauksime jūsų koopera- 
vimo.

Nąugatuk, Conn.
Atrastas narkotikų lizdas

Lapkričio 10 d., viena 
jaunuolė šventė 17-ąjį 
gimtadienį pas Mrs. Dlu- 
gokeck, 43 Woodlawn Ave. 
Atrodo, svečių buvo iš pla
čios apylinkės, daugiausia 
iš Waterburio ir visi jau
nuoliai. .

Apie 11-tą vai. nakties 
kaimynai, negalėdami pa
kęsti perdidelio lermo,. pa
šaukė policiją, o vietinė po
licija pašaukė valstijos po
liciją, atrodo, kad vietinės 
policijos ta vieta buvo jau 
nužiūrėta, kad viena nėjo.' 
Suareštavo viso 63 — visus 
kiek toje parėję radosi ir 
namo savininkę, kaip nar
kotikų platintoją.

Savininkas tuo laiku toje 
parėję nebuvo. Jis buvęs 
savoje visokių religinių 
daiktų parduotuvėje.

J. Strižauskas

ALDLD 20 kuopos 
vajininkės

A. Žemaitienė
J. K. Nelesh

ir

Ligoniai
V. Kapičauskienė 

serga. Jos dukra

I

Drg. 
rimtai 
Adele Kumpan lapkričio 13 
ir mane nusivežė ligonę ap
lankyti. Biskelį pasikalbėjo
me. Nors ji man gerai at
rodė, bet tuojau pavargo, 
ji turi ramiai būti. Kapi
čauskienė guli General Hos
pital, Room 301, Bingham
ton, N. Y. Atlankykite 
draugę nors • kortele.

Gaila jos, gaila ir jos 
dukros ir žento Bill Kum
pam Jo motina neseniai su
grįžo iš ligoninės, o jo se
suo susižeidusi — vienoje 
šeimoje 3 ligoniai. Ade
lė rūpinasi ir LDS 6-os 
kuopos nariais, ji yra kuo
pos fin. sekretorė.

Ilgai sergantis ligonis A. 
Navalinskas yra Broome 
County Hospital, Front St. 
Binghamton, N. Y. Jį ap
lankiau lapkričio 10. Radau 
gerame ūpe dėl to, kad ga
vo atvirutes nuo savo sese
lės Paulinos ir jos sūnaus 
ir marčios James Bakshų, 

i taipgi nuo Kapičauskienės 
dukros Adelės ir žento Bill 
Kumpan.

Antanas Navalinskas pra
šė, kad aš padėkočiau vi
siems jo draugams už at- 
lankymus laiškais, kurių 
gavo iš Floridos ir Mich, 
Valstijų, taipgi vietiniams.

Draugės K. Vaicekaus
kienė ir M. Sadauskienė ei
na sveikyn, būna namie, po 
gydytojų priežiūra. Susi
žeidė Ana Barvainienė, na
mie nupuolė laiptais, pra
kirto galvą, taipgi ranka iš
tino ir koja skauda. Būna 
namie, 20 Lake Avė., po gy
dytojo priežiūra.

Gaila visų ligonių; vi
siems linkiu greit pasveikti.

Josephine

Huntington, N. Y.
Praėjusį penktadienį 

lapkričio 24, draugė Anas
tazija Kaulinienė tykiai 
minėjo savo gimtadienį, 
kad tik nepaendinčiau... 
76-ąjį.

Nors sveikata ji nesidi- 
džiuoja, bet jos namelis — 
švarutis, kaip kristalinis, 
o ir kastuvą ir grbėlį ji lai
ko saugiai padėjusi pava
sariui. Jonelis džiaugiasi 
ja kaip geriausia gaspadi- 
ne, ir darže dirbti jai drau
džia. Bet kaip tu skruz
dę sulaikysi... Jei Jono 
drausmė jos nuo darbo ne- 
sulaikėys, linkiu jai bent 
stiprios sveikatėlės! S.

So. Boston, Mass.
Visko po biskį iš mūsų 

veikimo
Lapkričio 18 d. LDS 60 

kuopa'surengė iš Expo 67 
Parodos paveikslų rodymą. 
Rodė J. Siurba iš New Yor- 
ko. Žmonių nedaug buvo, 
bet kurie buvo, visi užsiga
nėdino.

LLD 2-ra kuopa pereita
me susirinkime nutarė tu
rėti parengimą “Laisvės” 
10 tūkstančių dol. fondui. 
Komisijon apsiėmė Elz. 
Repshienė, B. čiuberkienė 
ir L. Plutienė. Dienos dar 
nepaskyrė, vėliau bus pra
nešta. i

Laisvės” vajus eina ne
blogai, bet man lankan
tis pas “Laisvės” skaity
tojus su atnau jin i m a i s 
randu nelabai džiuginantį 
vaizdą, nes mūsų skaityto
jai pasenę ir jau keletas 
yra mirę.

LLD 2-ros kuopos ir ALP 
Klubo susirinkimai įvyks 
gruodžio 2 dieną 5 vai. po
piet. Visi nariai turėtų su
sidomėti šiais susirinkimais, 
nes turėsim perrinkti val
dybas 1968 metams. Svar
biausia, jai ALP Klubo val
dyba, nes buvusi pirminin
kė Yvonne Niaurienė mi|rė. 
Kaip girdėti, ir kiti nori 
pasitraukti iš veikimo. To
dėl kam rūpi klubą palai
kyti, ateikit į šį susirinki
mą. Mums reikia, kas dar 
galėtų padirbėti ir palaiky
ti klubą.

Hartford, Conn.
Sekmadienį, gruodžio 3, 

157 Hungerford St., Lietu
vos Sūnų ir Dukterų pašal- 
pinė draugija rengia smagų 
pobūvį su skaniais pietu
mis. Pietūs bus duodami 
1 vai., o po pietų bus žai
dimai ir kitokį įvairumai. 
Nereiks nuobodžiauti.

Ši draugija visada sve
čius gerai pavaišina. Taip 
bus ir dabar. Draugija gy
vuoja jau 56 metai. Valdy
ba prašo narius ir dabar 
būti su savo draugija — 
dalyvauti parengime.

Taipgi, nariai, nepamirš
kite metinio susirinkimo 
gruodžio 14 d., nes kurie 
nariai neatsilankys į pa
rengimą ir susirinkimą, bus 
baudžiami.

Brockton, Mass.
Lapkričio 20 dieną be- 

ruošdama maistą virtuvėje 
Kazimiera Railienė gavo 
“shock”. Draugas A. Railą 
rado žmoną gulinčią ant as
los, o virtuvę pilną dūmų. 
Pašauktas ambulansas ligo
nę išvežė į Goddard Memo
rial ligoninę Staughtone.

Draugė Railienė smar
kiai susirgusi. Linkime jai 
pilnai ir greitai susveikti.

George Shimaitis

Mi

S. Rainard

Help Wanted Male Help Wanted Male

Wanted at Once
Opportunity. COOK.

Skilled prec ision machine as- 
men with good 

kground to as-
semblers. Exp. 
mechanical b a c 
semble parts ar d construct preci
sion built 
established 
Good pay.

rinting machinery, for 
progressive company. 
Steady work, overtime 

and good benefits. RUTHERFORD
MACHINERY CO., 401 Central Ave., 
East Rutherford, N. J.

(86-95)

PAINTERS
Experienced only. Top wages.

Residential 
Year 

See foreman.
Rte. 70, Cheery Hill, or call 

1-609-829-8^29.

develop, work.
round employ.
Point of Woods,r

(86-90)

DRIVER 
Experienced, main line florist. 

Must kri
Steady employment, 5 day work. 

Dependable
Midway 2-8532

iow vicinity.

mature man.

(86-90)

For
Man

janitorial work in gymnasium 
and gardening work

on atqlete fields.
driver’s license.

CH 7-4700 or
7-1118.

Must have

CH
(86-90)

Excellent Opportunity. COOK. 
Must know cutting of beef and 
specialize in broiling steaks, on 
open heart! i. Menu limited to steaks 
and lobsters. We are open 6 days, 
closed Sun 
phone! Sen

Box 215 
CHADD

in broiling steaks, on

lay. Salary open. Do not 
d full information. P. O.
CHADDS FORD INN.

>S FORD, PA. ' (86-90)

Chemist.
BS in Chbmistry or Chemical En
gineering to 5 years exp. in PVC 
Resin ma 
ties will include supervision of Con
trol Laboratory: direction and super
vision of 
process P!tC plant. Excellent fringe 
benefits. S 
experience 
plete confidence to Mr. Babula or 
call 609-493-2300 between 9 AM and 
4 P. M. far an application. RUCO 
DIVISION, HOOKER CHEMICAL 
CORPORATION, P. O. Box 456, 
Burlington, N. J. 08016.

An Equal Opportunity Employer

PVC RESIN CHEMIST.

aufacturer. Responsibili-

materials usage for new

alary commensurate with
Send resume in com-

(88-90)

MAN for 
nasium ai 
fields. M

OFFICE WORKER. Typing re
quired. Good opportunity for ad
vancement. Liberal fringe benefits.

I ■

Call 1-489-7211 for appointment.
(88-92)

CHEF. Sunday only 9:30 to 7 PM. 
Some bulk cooking, experience ne
cessary. Wages negotiable.

TEMPLE AMBLER CAMPUS
* Mt 6-5328

(88-89)

Janitorial Work in Gym- 
,] id gardening on 
ist have driver’s

CH 7-4700

Athletic 
license.

(88-93)

TRUCK DRIVER warehouseman
Upper Dai 
person d<: 
good poss 
week. $7£ 
cel. fringe benefits. Call JA 8-5780
Mon. for 
employer.

rby. Good opportunity for 
siring steady work with 

of advancement. 40 hr. 
wk. starting salary. Ex

appt. Equal opportunity 
(88-90)

ROOFERS, SIDING MAN, TRUCK 
DRIVERS
rates. Steady year round employ
ment. We
surance coverage. Must be willing 
to start 
8:30 AM.
30. Malve

. We pay top industry 

furnish equipment and in- 

immediately. Report 8 to 
180 Lincoln Highway, Rt. 

rn, Pa. or call 647-0123.
(88-90)

New York. — Plėšikai, 
Įsiveržė į Mrs. M. Mosier 
apartamentą Croyden vieš
butyje, išnešė kailinių ir 
brangakmenių $16,000 ver
tės. Tai jau trečią kartą 
apiplėšia šią aklą moterį.

CAFETERIA į HELP. Experience 
helpful, but not necessary. Must 
have transportation, 6 days. Wages 
negotiable.

TEMPLE AMBLER CAMPUS
Ml 6-5328. (88-89)

TOOLMAKER. Model Maker. Re
search Machinist. Progressive surgi
cal specialty Co. located in Norris
town area specializing in modi mak
ing & research development, 
pay & Co. paid benefits. Oppty to 
grow wit 
to Box 1 
279-0100.

Exc

i a small company. Reply 
.00, Bridgeport, Pa. or call 

(90-92)

Dominikas Verkelis išėjo 
pasivaikščioti, parpuolė ir 
labai susižeidė galvą. Bu
vo ligoninėje, o dabar gydo
si namie*

Onutė Silks turėjo ope
raciją ant akies. Gydosi 
namie.

' Linkime ligoniams grei
tai susveikti ir vėl sykiu 
su mumis dalyvauti, i

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LDS 67 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvvyks ketvir
tadienį, gruodžio 1, 7 vai. 
vakare.

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas . įvyks pirma
dienį, gruodžio 4, 7 v. vak.

Liet. Taut. Namo drau
gijos mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, gruo
džio 5, 7 vai. vak.

Šie susirinkimai atsibus 
Liet. Taut. Namo kamba
riuose.

Šv. Roko paš. draugijos 
mėn. susiri n k i m a s įvyks 
trečiadienį, gruodžio 6, 7 v. 
vakare.

Lietuvių Piliečių Klubo 
susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 7 vai. vakare, Liet.

Moterų Klubas turėjo 
gražų parengimą lapkričio 
19. Nepailstančios ga^padi- 
nės pagamino skanius pie
tus, o po pietų buvo kon
certas. Gražiai dainavo 
Hartfordo Laisvės choras 
ir worcesterietes Irene Ja
nulis, Helen Smith ir Al
bert Daukša.* Publikos bu
vo vidutiniškai. Atrodė, 
kad visi buvo patenkinti ir 
bus naudos spaudai.

New York. — Katalikų 
mokyklų superintendentas 
kun. R. P. [Rigney infor
muoja, kad šiais metais, 
kaip ir pernai, mokinių 
įstojimas į katalikų mokyk
las sumažėjo.

St. (90-91)

COUNTERMAN. Experienced in 
auto parts sales preferred. Perman
ent position.
BOYERTOWN | AUTOMOTIVE CO., 

Boyertowiji, Pa. 367-2811
(88-90)

MEN (6) Wbrk in a wood plant. 
Willing to train. Pref, some wood
working experience. MORRIS 
GREENSPAN, INC. NE Cor. “A” & 
Clearfield Sts. (88-91)

Garages & Gasoline Stations
SHELL OIL CO.

Has the following estab. Service 
Stations Available in:

(2) EAST MEADOW, L. I. 
Bellmore & No. Jerusalem Rd. 

Newbridge Av. & Front St.
GLEN COVE, L. I.

School & Cottage Sts. 
183-79 Libert^ Ave., Hollis, L.
Call: BILL GUTMANN, 8:30 AM-5 
PM) (516) CE 9-4288. (212) FA 7- 
6300. (88-90)

I.

FURNITURE REFINISHER
Experienced or inexperienced.

Six day week.
HI 9-7963

(88-89)

R Sanders & Finishers 
Linoleum & Tile layers.

FLOC
Also

Experienced. Steady work.
Call LI 8-2150

(88-90)

CARPENTERS & 
RPENTTER HELPER
$3 & $4 an hour depending 

Behind
te Shopping Center or

(89-90)

CA
Between
on experience. York Hills.
Queensga 
phone 7 .7-854-4944.

CLEVELAND, OHIO
Vietinės LLD 22 kuopos 

metinis susirinkimas įvyks 
penktadienio popietę, gruo
džio 8 d., 3:30 po pietų, Slo- 
vanian Hali, 15810 Holmes 
Ave., žemutiniame kamba
ryje.

Kviečiami visi kuopos na
riai kaip į metinį susirin
kimą atsilankyti, nes šiame 
susiri n k i m e turėsime iš
rinkti ir kuopos valdybą se
kantiems 1968 metams, o 
taipgi kiek plačiau apkalbė
ti ir mūsų kuopos tolimesnį 
veikimą.

Be to, dar yra nemažai 
kuopos narių, kufie, nėra 
pasiėmę naujos J. Baltušio 
parašytos knygos “Tėvų ir 
brolių takais/’ tai atsilan
kę į šį susirinkimą galėsi
te

JR DETAIL DRAFTSMAN. Re
cent H. S. grad with 1 to 2 years. 
Drafting exp. Must be capable of 
working from layouts. Work will be 
supervised by Engineer. We are a 
progressive establ. Meeh. Machine 
Designing Mfg. Co. KULICKE & 
SOFFA INDUSTRIES. 135 Com
merce Dr., Ft. Washington, Pa. 
MI 6-5800. (88-90)

TAILORS
5 for alterations and to make clothes. 
Experienced and dependable 

needed immed.
MODEL TAILORS 
55 North 52nd St. 

Philadelphia, Pa.

PLUMBERS & HELPER
Good pay. Depending on experience.

York Hills, behind
;i isgate Shopping Center 

York, Pa., 717-854-4944
(89-90)

Quee:

TRUCK Mechanics, 1st & 2nd 
class. Conven. to South Phila. 
Full benefits, scope of work and 
pay to

C;

loc.

match your abilities.
all Tim. HO 7-9700.

(89-94)

men

(90-95)

Help Wanted Male

IMMEDIATE OPENINGS
in King of Prussia to train as vend
ing machine attendants in King of 
Prussia. Hours 7:30 AM. to 4 PM. 
Applicants must have transporta
tion. Interested applicants should 
call DA 9-5700. (90-92)

ienced RUG MECHANIC, 
wall installation. Good pay 

age benefits.

Experu
Wall to 
and fri

FECERA’S FURNITURE STORE
433
326-4

High St., Pottstown, Pa.
362 from 9:30 to 6 P. M.

(89-92)

WELDERS & MECHANICS
Experience in metal sheet work 
and repair of tank trailers pre
ferred, 
section 
pitaliza 
Trailen 
N. Y,,

Steady work in a nice 
of Mid Hudson Valley. Hos- 
:ion. Apply: Transport 
;, Inc. POB 28, Newburgh, 
12550 or tel. 914-561-5348.

(£6-92)

ją pasiimti,
22 kp. sekretorius

J. žebrys (90-91)

Jackson, Miss. -—Rabinas 
P. E. Nussbaum kaltina 
Ku Klux Klaną už bombų 
sprogimą, kurios sužeidė jį 
ir jo žmoną. Prieš porą 
mėnesių taipgi buvo pana
šus sprogimas.

Help Wanted Female

HOUSEKEEPER
Live in.

Experienced person. 
-609-665-2875 after 7 P. M.

Cherry Hill, N. J.
(89-91)

/ Age 35 to 45. Live in. 
Permanent position. $70 per week.

Call

; • y
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A. Bimbos pilietybei ginti 
komiteto raportas ir padėka
Lietuvių A. Bimbos Pilietybei Ginti Komitetas reiš

kiame didelės padėkos žodi visiems, prisidėjųsiems su 
finansine ir kitokia parama prie pasiekimo pergalės. 
Be jūsų pagalbos ir paramos nebūtumėm galėję bylą 
laimėti.

Ypatingai mes dėkingi Amerikiniam Sveturgimiams 
Ginti Komitetui už suteiktus mums patarimus ir nuro
dymus. Ir advokatams Ira Gollobin ir Blanch Freed
man (kuri, gaila, jau mirus) už jų rūpestį ir darbą 
bylą laimėti.

Baigdami darba, mes čia paskelbiame ataskaitą:
Viso pajamų buvo $8,967.74.
Išlaidos:
Advokatams už legališkų dokumentų paruošimus ir 

kitus darbus—$6,234.36.
Spauda (anglų ir lietuvių kalbomis), kelionės, admi

nistracijos išlaidos—$860.
Lieka—$1,873.38. Likusius pavedame Amerikiniam 

Sveturgimiams Ginti Komitetui, kuris, kaip žinia, taip 
labai reikalingas paramos persekiojamų sveturgimių gy
nimui teismuose ir visais kitais būdais.

Šiuo mes savo darbą baigiame.
Komitetas
C. Bready, pirm.
J. Grybas, sekretorius
Bronė Keršulienė, iždininkė 
J. Wareson

, P. Beeis
V. Bunkienė

Įdoumus su LTSR atstove 
Jungt. Tautose pobūvis

Lapkričio 18-os vakarą 
įvyko įdomus susitikimas- 
pobūvis Tarybų Sąjungos 
D e legaci jos Jungtinėse 
Tautose būstinėje.

Dalyvius sukvietė Tary
bų Sąjungos Deleg a c i j o s 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos 22-oje sesijoje narė, 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko pavaduo
toja ir Lietuvos TSR Užsie
nio reikalų ministrė Leoka
dija Diržinskaitė.

Priėmime dalyvavo Ta
rybų Baltarusijos ir Ukrai
nos Užsienio reikalų mi
nistrai, taipgi Tarybų Es
tijos ir Latvijos atstovai.

Į priėmimą suvyko gra
žus būrys svečių; vietinių 
ir iš apylinkės, taipgi tū
li ir iš toliau; visokių pa
žiūrų, daugelio užsiėmimų 
žmonės.

Draugiškai pasitikti ir 
labai vaišingai priimti, vė
liau buvome pakviesti į 
gretimai esamą teatrą-salę. 
Mūsų garbingoji host esė 
Diržinskaitė vardan Lietu
vos TSR vyriausybės tarė 
į mus sveikinimo- žodį. .

Diplomatiškai glaustame 
pranešime ji priminė šio pri
ėmimo siekį — ji norėjo su
tikti daug savo tautiečių, 
su jais susipažinti, o pavie
niui tai būtų neįmanoma. 
Ji sakė, jog Tarybų Lietu
vos vyriausybė ir visa ta
rybinė liaudis brangina 
tuos, kurie sunkiais karo ir 
pokario metais visomis iš
galėmis Lietuvai padėjo ir 
šiandien darbuojasi už tai
ką. Šie yra ne eiliniai visos 
didžiosios Tarybų Sąjungos 
metai, tad ir mes per jus, 
lietuvių aktyvą, norėjome 
tarti savo tautiečiams išei
vijoje padėkos žodį, šiame 
susitikime radosi tam tokia 
proga, sakė ji.

Diržinskaitė paprašė Mild- 
redą Stensler su jos vado
vaujama dainininkų grupe 
toliau vesti programą. Ai
do choro kvartetas (Nastė 
Buknienė, Ona Čepulienė, 
Koste Rušinskienė, Nelė 
Ventienė) dainavo “Kas 
vakarą ružavą,” žodžiai V. 
Keimerio, muzika Daratė- 
lės Yuden; “Plaukia sau 
laivelis,” Šimkaus; “‘Nak
tis svajonėms,” Vanagai
čio. Publika šiltai sutiko 
jų dainas.

Viktoras Bekeris dainavo 
angliškai “Without a Song”; 
lietuviškai tėvynės ilgęsio 
dainą (pagal “Home on the 
Range” muzika), ir “Oi lau
kiau, laukiau.” Artistiškai 
atliktos dainos susilaukė 
gražaus įvertinimo.

Po dainų, Diržinskaitė 
Mildredą apjuosė gražute 
tautine juosta kaip pagar
ba už jos gabų ir nenuoalsų 
vadovavimą dainos meno 
srityje;

Sekė baltarusių filmas — 
daugiausiai meno veiksmai 
ir gamtovaizdžiai.

Paskiau žiūrėjom lietu
vių meninį filmą “Niekas 
nenorėjo mirti,” apie poka
rio metų sunkius išgyveni
mus Lietuvoje. Filmas gra
žus tuo, kad primena liau
džiai visuomet budėti, už 
geresni būvį kovoti; prime
na, kokią brangią kainą su
mokėjo ano meto kovotojai.

St.

Tarp lietuvių
Antanas Litvaitis, brook- 

lynietis, pirmadienį užėjo j 
“Laisvės” raštinę ir prane
šė, kad mirė jo brolis, gy
venantis Worcester, Mass. 
Jo brolis, Kazimieras Lit
vaitis, 72 m. amžiaus, po 
3 metų sunkios ligos, mirė 
lapkričio 13 d. Apart An
tano, velionis paliko žmoną 
Katrę, sūnus Donald ir Ed
ward, dukrą (vardo neat
simena), brolį Juozą ir se
serį Marę, gyvenančius 
Lietuvoje. Antanas buvo 
nuvykęs į laidotuves. Iš
reiškiu jam užuojautą.

L. K—te

Įdomi popietė
Sekmadienį, 10 d. gruo

džio įvyks nepaprastai sma
gi popietė. Bus dainų, po
ezijos ir kitų įvairumų pro
grama, kurią išpildys vie
tiniai ir tolimesnės viešnios.

Bus ir vaišių. Kiek teko 
sužinoti, tai tikrai vertin
ga ateiti į “Laisvės” sve
tainę 2-trą vai. p.p. Ruošia 
LDS 13 kuopa. Ateikite!

ENJ

Maskva: — Dienraščiai 
“Pravda” ir “Izvestija” pa
sisakė už šaukimą pasaulio 
komunistų konferensijos.

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.) 

tų. Tai buvo liekanos hitlerinių 
“banduristų,” petliuriečių ir 
kitokioi nacionalistinio ele
mento. Jie reikalavo savo tė
vynei “laisvės.” Dalis jų, pa
vakare susirinkusi prie T. Są
jungos pasiuntinybės rūmų, 
triukšmavo, kol juos policija 
išvaikė.

Ukrainiečiai nacionali štai 
Niujorko spaudoje skelbė vi
sokius antitarybinius šūkius, 
bet jie tiksliai užtylėjo tą 
faktą, kad prieš suvirs 300 
metų, kai Ukrainą terorizavo 
Turkijos ir Lietuvos-Lenkijos 
imperialistai; kai Ukraina bu
vo netekusi Kijevo srities 
ir miesto, Odesos, Krymo, 
Dniepro žiočių, viso Juodosios 
jūros pakraščio ir jai grėsė 
visiškas sunaikinimas, — Ru
sija ją išgelbėjo! Ji pati tuo
met prašė Rusijos globos. Nuo 
tada abi slavų tautos suda
rė vienalytę, neatsk i r i a m ą 
valstybę ir taikiai gyvena.

Tik Antrojo ipasaulinio karo 
metu hitlerininkai, norėdami 
susilpninti T. Sąjungą, su
kurstė dalį neprotaujančių bei 
istorijos nežinančių ukrainie
čių atplėšti savo šalį nuo T. 
Sąjungos ir prisidėti prie hit
lerinės “naujosios Europos” 
bloko. Tačiau rimtesni uk
rainiečiai prie jų nesidėjo ir 
dabar nesideda. Jie m a t o , 
kaip jų šalyje iškilo mokslas, 
kultūra, pramonė, technika; 
kaip atstatyti karo sugriauti 
miestai, kaip ji gražiai laikosi 
ir progresuoja. Apie jokį “at
siskyrimą” Ukrainos žmonės 
nė nesvajoja.

Anglija išgyvena ekonomi
nę krizę, jos finansai kritinėje 
padėtyje. Gelbėdama savo pi
niginę struktūrą, ji nuvertino 
svarą sterlingų 14.3%. Kitaip 
sakant, jos svaras vertas tik 
$2.20. O kadaise Anglijos 
svaras buvo vertas daugiau 
kaip $5. 1949 metais ji nu
vertino svarą 30%. Pasau
linėje finansų rinkoje svaras 
buvo 'pastoviausias pinigo vie
netas. Jei tik Anglija negaus 
iš užsienių pusantro milijardo 
(bilijono) dolerių paskolą, jos 
svaras gali kristi dar žemiau.

Šis finansinis Anglijos kra
chas palietė ir kitas šalis; kai 
kurios jų jau savo pinigus nu
vertino. Ispanijos valiuta nu
smuko 14.3%; už vieną Ame
rikos dolerį ji turi mokėti 70 
pesetų. Amerjkos doleris, kol 
kas, paliktas tose pačiose ri
bose, tik palūkanų nuošimtį 
už paskolas bankai pakėlė.

Kritus pinigų vertei, Angli
jos žmonių pragyvenimas žy
miai pabrangs. Ypatingai iš 
užsienio įvežamų būtiniausių 
reikmenų kainos pakils. O 
Anglija daug dalykų perka: 
iš Argentinos . mėsą, iš kitur 
gasoliną, maisto produktus ir 
kt. Nuošimčius už paskolas 
jau pakėlė iki 8%. Dėl gy
venimo pabrangimo, Anglijo
je gali kilti streikų banga, 
kas dar' labiau suvargins jau 
ir taip pašlijusią jos ekono
miją. O, rodos, dar taip ne
seniai Anglija didžiavosi, kad 
“virš jos imperijos saulė nie
kad nenusileidžia.”

Prancūzijos Komunistų Par
tija yra viena stipriausių vi
same Europos kontinente. Ji 
gimė 1920 m., kai senoji So
cialistų Partija suskilo. Da
bar Partija turi 420,000 na
rių su 19,000 'kuoipų. šalies 
parlamente yra 52 jos atsto
vai. Rinkimuose Partija gavo 
apie 28% rinkikų balsų. K. 
P. stipriausiai laikosi fabrikų 
rajonuose, kur yra daugiau
sia industrinio proletariato.

Kai 1947 m. šalies premje
ru buvo socialistas Paulius 
Ramandieras, o vidaus reika
lų ministras kitas socialistas 
Jules Mochas, jie Kom. Par
tiją, žiauriom represijom, la
bai apardė ir susilpnino. Ta
čiau 1965 m. rinkimuose K.

LAISVE

Įžymus svečias iš Lietuvos
Sužinojau, kad šiuo tar

pu Jungtinėse Vastijose 
lankosi įžymus Lietuvos ra
šyto jas,dramaturgas Kazys 
Saja. Jis atvyko pasisve
čiuoti pas savo brolį, ku
ris gyvena Kalifornijoje. 
Mūsų didžiajame New Yor
ke svečias pabuvo tik porą- 
trejetą dienų. Na, o Kali
fornijoje pas brolį išbusiąs 
gal apie porą mėnesių. Ta
čiau mane užtikrino, kad 
rašytojas po viešnagės pas 
brolį dar užsuks į New 
Yorką ir čia "jau praleis ke
letą dienų. Tikiu, kad ir 
mes, šio didmiesčio lietuviai, 
turėsime progą su svečiu 
susitikti ir susipažinti. Tos 
progos labai lauksime.

Kazys Saja yra vienas iš 
jaunosios kartos rašytojų. Gi
mė jis 1932 m. netoli Pasva
lio Skėrių kaimelyje labai 
biedno, beveik bežemio 
valstiečio šeimoje. Ir augo 
jis didžiausiame varge. 
Tiktai tarybinė santvarka 
atidarė šiam biedniokų sū
nui duris į mokslą ir pras
mingą gyvenimą. Jau Klai
pėdos žemės Ūkio Techni
kume jaunuolis pradėjo ra
šinėti ir čia jis parašė 
pirmuosius dramos veikalė
lius “Vaišnoros klaida,” 
“Premija,” “Kai ūsai dygs
ta,” kurie buvo pastatyti 
moksleivių saviveiklos sce
noje.

Iš technikumo Saja įsto
jo į Klaipėdos mokytojų in
stitutą ir, j į baigęs, mokė
si Vilniaus Valstybiniame 
pedagogi n i a m e institute. 
Nuo čia jau, matyt, iš tik
rųjų Kazys Saja pradėjo 
savo gražią, bet nelengvą 
rašytojo karjerą.. Savo vei
kalams jis pamėgo komedi
jos ir satyros žanrą. Jo 
talentingai plunksnai pri
klauso tokie scenos veika
lai kaip “Silva studentau
ja,” “Vis per gerą širdį,” 
“Septynios (ožkenos,” “Ne
rimą,” “Saulė,” “Gaidžio 
pentinai” ir kt.

Man atrodo, kad būtų la
bai gražu, jeigu Kaliforni
jos lietuviai paieškotų pro
gos su rašytoju Kaziu Saja 
susitikti ir susipažinti. Ne
abejoju, kad ir rašytojui

Partija rėmė kairiojo bendro 
fronto kandidatą į šalies pre
zidentus — Fransuą Mitter- 
raną. Su kitom kairiojo bloko 
partijoms komunistai sudarė 
stiprią koaliciją, kuri yra pre
zidentui Degoliui opozicija.

Komunistų dienraštis 
“L’Humanite” turi 200,000 
skaitytojų, o jo sekmadienio 
laida siekia apie pusę mili
jono ėmėjų. Gi socialistų ir 
degolistų spauda yra daug 
silpnesnė.

Šiuo metu Prancūzijos po
litinėje arenoje grumiasi dvi 
pagrindinės jėgos: degolistai 
ir komunistai.

Jei tik po Degolio preziden
tu bus Fr. Mitterranas — ko
munistai įeis į šalies valdžią. 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Maspeth, N. Y.

Rože Laukaitiene
Mirė lapkričio 22, 1965.

Jau dveji, metai sukako kai mirė mano mylima 
žmona Rožė, vaikų motina ir anūkų močiutė.

Ilsėkis ramiai Alyvų Kalnelio kapinėse. Mes 
Tavęs niekad nepamiršime. Tavo kapą lankysime 
kiekvieną dieną.

Jurgis, vyras
dukra Julė ir vyras
Ben Petrulis 
sūnus Juozas 
ir žmona Joan

Mūsų

būtų malonu ir naudinga 
susipažinti su savo mielais 
tautiečiais, nublok š t a i s į 
šios plačios šalies tolimą 
“užkampį.”

Salietis

Iš klubiečių susirinkimo
Lapkričio 15 d. vakare 

Niujorko pažangios lietu
vės moterys susirinko 
“Laisvės” salėn į savo Klubo 
mėnesinį susirinkimą, kurį 
pravedė klubo pirmininkė
I. Mizarienė.

Klubo valdyba pranešė, 
kad klubas yra gerame sto
vyje ir narių skaičiumi ir 
finansais.

I. Mizarienė kalbėjo apie 
i vėlesnius svarbius įvykius. 
Sakė, visoje šalyje didėja 
sąjūdis prieš karą Vietna
me, ir mūsų klubietės ne
atsilieka nuo kovos už tai
ką. Spalio 21 d. įvykusio
je prieškarinėje demonst
racijoje Washingtone da
lyvavo nemažas skaičius 
klubiečių: K. Rušinskienė, 
A. Rainienė, H. Feiferiene,
I. Bimbienė, N. B u k n i e - 
n ė ir kitos. Susirinkime 
kalbėjo N. Buknienė, H. 
Feif e r i e n ė ir A. Rainie
nė. Jos išsamiai papa
sakojo apie didžiulę anti
karinę demonstraciją. Sa
kė, pavargom, tačiau esa
me patenkintos, kad nors 
maža dalimi galėjome pri
sidėti prie šios svarbios 
kovos, už taiką.

Ad. Rainienė pateikė ra
portą iš L L D apskrities 
konferencijos, įvyk u s i o s 
spalio 22 d. Harrison, N.
J. Konferencija buvo bran
di, pravesta gerų tarimų 
Draugijos gerovei.

Lietuvos TSR Užsienio 
Reikalų Ministrė Leokadija 
Diržinskaitė per I. Miza- 
rienę įteikė Moterų klubui 
dovanėlę. Šir d i n g a i jai 
ačiū. Klubietės ilgai ją 
prisimins.

Helena Feiferiene atsi
kreipė į Klubą dėl paramos 
Argentinos lietuvių pažan
giam laikraščiui “Vagai.” 
Klubas paskyrė auką $25.

Mirė Klubo narė Elena 
Merkienė. Klubietės miru
sią ją pagerbė minute tylos.

Ona Bečienė ir L. Bart
kienė pasimokė j o Klubui po 
$5 ir tapo amžinomis Klu
bo narėmis. O. Kvedarai- 
tė (Quater) paaukojo $5,

: GERIAUSIOS IR 
VĖLIAUSIOS 

KALĖDINĖS DAINOS YRA
I Ant
i REQUEST RECORDS j: 

Užeikite pas savo kaimynystėj
; pardavėją. Nepriimkite neorlgi- ;
; nališkų plokštelių. Rašykite dėl;
i katalogo pas:
!REQUEST RECORDS, INC.: 

66 Mechanic Street
New Rochelle, N. Y. 10801

Antradienis, Lapkričio (November) 28, 1967,

K. K. davė Klubui 2 sva
rus kavos. Ačiū joms.

Primenu klubietėms, kad 
paskutinis šių metų susi
rinkimas įvyks gruodžio 13 
d. mums įprastoje vietoje. 
Susiririkimas bus svarbus. 
Aptarsime mūsų nuveiktus 
darbus ir išrinksime naują 
Klubo valdybą 1968 me
tams.

Užbaigus susir i n k i m ą, 
klubietės Julė Lazauskienė 
ir A. Petraitienė pateikė 
vaišių, i Julė nedalyvavo, 
nes susirgo, ji pavedė vai
šių stalą paruošti A. Pet- 
raitienei ir K. Čeikauskie
nei. Ačių A. Petraitienei 
ir J. Lazauskienei už vai
šes. Paskambinau Juliukei 
telefonu, paklausiau, kaip 
jos sveikata. Sakė, susir
gusi siinkia sloga ir i m s 
laiko susveikti. Linkiu jai 
greiti susveikti ir vėl grįž
ti į mūsų eiles. V. B.

; Sveikina
Miela Lillian! Sveikinu 

iš saulėtos Kalifornijos. 
Leidžiu atostogas, oras la
bai šiltas, medžiai žaliuoja, 
gėlės žydi, o žolė ruda dėl 
to, kad nėra lietaus. Svei
kinu visą “Laisvės” kolek
tyvą, taip pat boarddirek- 
torius. Daug sėkmės vi
siems Manau grįžti namo 
gruodžio pabaigoje. Gus 
Diržuvait.

(Diržu vai tis yra mūsų 
Bendrovių Direktorių Ta
rybos narys. Jis ir jo> ma
loni žmona gyvena naujoje 
vietoje, Coney Island srity
je, Brooklyne. Laukiame 
jo sugrįžtant, kad vęl juos 
matytume mūsų parengi
muose. L. K—tė.)

Maskva. — Mirė Pavel 
D. Kotin 75 metų amžiaus. 
Tai buvo pagarsėjęs Tary
bų Sąjungos piešėjas, 1963 
m. gavęs Lenino premiją.

MUŠDAMS TAIKOS NEĮGYSI
Gi mušdams bei smaugdams žmogų 
Taikos niekad neįgysi, 
Tiktar savo vardą brangų 
Pažeisi ir sudarkysi, 
Ir sau priešą padarysi, 

Juk jis tik tolei 
Kolei progos ne 
Ir kai progą gi 
Tai kirs tau atg|al tuoj aus.

Šitie suminėti žodžiai
Reik primint ir karin 
Kurie žmones žudo žiauriai 
Kad patikt kapitalistams 
Bei žiauriems militari stams.

Juk taip žftionės 
Būtinai sukilt turės. 
Ir gaujas karo 
Turės vyti po v

' Pas mus galite įsigyti Kalėdų ir Naujų Metų 
Švenčių proga visokių KNYG 
NALŲ, LAIKRAŠČIŲ. ’

Turime didelį pasirinkimą—
ĮVAIRIŲ VAIKAMS ŽAIS’"
GINTARINIŲ KARIELIŲ, 
ir kitokių dalykėlių. 
MENINIŲ ALBUMŲ.
LIETUVIŲ KALBA KNYGŲ, PLOKŠTELIŲ 
DOVANŲ.

Rašykite dėl mūsų per
PRAŠOME RAŠYTI ANGLŲ KALBA

y,
J, PLOKŠTELIŲ, ŽUR-

Užsisakykite per laiškus arba
KRAUTUVĖS VALANDOS: r 

.nuo 10 v. ryto iki 6 y. vakaro; ketvir 
o šeštadienį nuo 9 vai. ryt) iki 5 vai. vakaro.

Four Continent Book Corporation *
> Fifth Ave.. N.Y.C., 10010. TeLCHelsea 2-4500156 Fifth Avė.

Piirengimų kalendorius
Gruodžio 10 d. A

LDS 13 kuopos įvairumų 
parengimas Laisvės saloje, 
Ozone Park, N. Y. Pra
džia 2 vai. popiet.

de

Čia buvo garsinama, kad 
gruodžio 12 dieną įvyks 185 

opos susirinkimas su di
liais pietumis. Bet ka- 
ngi sužinojome, kad tą 

pačią dieną Laisvės salė
je yra ruošiamas susitiki
mas su viešnia iš Lietuvos 

sa 
lis

formoje šaunios vakarienės, 
i mums pietus tenka at
likti. Žinome, kad dauge- 

mūsų narių norės daly- 
uti susitikime.
Bet mūsų kuopos susi- 

rihkimas įvyks, kaip gar
sinta, 2-rą valandą po pie
tų. Visi nariai raginami 
dalyvauti.

SVEIKSTA
Džiugu pranešti, kad 

draugė Anna Malins (Mali
ni .uskienė) šešias savaites 
išbuvusi ligoninėje jau su- 

!grįžo namo ir atgauna svei
katą. Linkime Annai pilnai
susveikti ir vėl su mumis 
dalyvauti sueigose bei pa
re ogimuose.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendro

vės direktorių susirinki
mas įvyks trečiadienį, lap
kričio 29, savame name.
Pradžia 2 vai. popiet. Svar
bu visiems direktoriams da-
dalyvauti.

J.G. (89-9$

<uala Lumpur. — Malay
sia užmezgė diplomatinius 
ryšius su Tarybų Sąjunga
ir tikisi prekybą praplėsti 
su socialistinėmis šalimis.

kentės, 
Airės, 
pagaus,

nkams,

nekentės —

trauklių 
elnių.

' Jonas Juška

PROGA l

■'LŲ 1 s*
SAGUČIŲ, AUSKARŲ,

iodinio katalogo.

ateikite ir pasirinkite.
irmad., antrad., ir penktad., 
tad. nuo 10 v. ryto iki 7 v. v., s

I
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