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KRISLAI
L. Diržinskaitės misija 
Jiems negalima atleisti 
Lietuvos vardą išgarsino 
Dingo autorius ir jo knyga 
Skurdo visur pilna

— Rašo J. Gasiūnas —
Tarybų Sąjungos atstovė Jung
tinių Tautų Asamblėjoje Le
okadija Diržinskaitė pasakė 
keletą svarbių kalbų Asamb
lėjos komitetuose.

Ą Lapkričio 16 ir 17 dienomis 
ji plačiai nušvietė nacinių kri- 
nninalistų problemą, kuri lie
čia visas p a s a u 1 io tautas. 
Asamblėjos socialinių, huma
nitarinių ir kultūrinių klau
simų komitete ji išdėstė, kad 
nacistiniams nusikaltę 1 i a m s 
negalima atleisti.

O tokių nusikaltėlių pilna 
Vakarų Vokietija ir daugelis 
jų slapstosi įvairiose šalyse.

'

Diržinskaitė priminė, kad 
nemaža lietuvių tautos bude
lių susirado prieglobstį Jung
tinėse Valstijose, kai kurie 
patapo JAV piliečiais ir da
bar ramiai čia gyvena.

Iš šešių tūkstančių esesinin
kų, kaltų, nužudžius keturis 
milijonus Osvencimo kalinių, 
pareiškė kalbėtoja, patraukta 
atsakomybėn tik 40 žmonių.

Tai tik vienas pavyzdys, 
k&ip traktuojami Vakarų Vo
kietijoje naciniai kriminalis
tai ir kaip jie Amerikoje glo
bojami.

L. Diržinskaitė buvo užre
gistruota J. T. Generalinėje 
Asamblėjoje ne tik kaip Ta
rybų Sąjungos atstovė, bet 
kartu kaip Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko pa
vaduotoja ir užsienio reikalų 
ministrė.

Tuo savo žygiu ji iškėlė 
Lietuvos vardą tiek visose 
Jungtinių Tautų valstybėse, 
tiek ir abelnai plačiame pa
saulyje. Lietuvos vardas nu
skambėjo per visus pasaulio 
kontinentus.

O tai didžiulis mūsų mažy- 
tautai atsiekimas.

{Taip, lietuvių tauta tikrai 
didžiuojasi savo atstove ir 
viena geriausių kovotojų prieš 
pasaulio liaudies priešus.

žinoma, atsiranda ir tokių, 
kurie norėtų Dirži n s k a i t ę 
Šaukšte vandens prigirdyti, 
jos visus titulus palaidoti. 
Jiems pikta, kad Lietuvių tau
tos dukra labai plačiai pa
garsėjo ir kartu Lietuvos var
dą išgarsino.

Bet tai vis Lietuvos kamie
no atplaišos, užsienyje irgi ne
randančios sau ramios viete
lės. I

Vienas atplaiša Chicagoje 
sugalvojo pasipinigauti, kaip 
daugelis kitų panašių atplai
šų daro.

Tūlas Jonas Rimašauskas 
prieš 12 metų parašęs kny
gą “Sovietinis genocidas Lie
tuvoje” ir prenumeratomis su
rinkęs $899.86. Knyga bu
vusi ir spaudai paduota.

Autorius manė su savo di
džiuliais melais (veikiausia 
Hitlerio išmokytas) apsuks 
lietuviškos publikos protą ir 
doleriai byrės kaip iš maišo. 
Pasirodo, kad mažai jis te- 
* lengvatikių, ir knyga ne

ėdė po šiai dienai.

“Vienybė rašo, kad prenu- 
k' meratoriai “'Pasiryžę Rima- 

šauską paraginti, knygą kaip
*K

Prez. de Gaulle kritikavo 
Ameriką ir jos sąjungininkes

Paryžius. —Spaudos kon
ferencijoje prezidentas de 
Gaulle aštriai kritikavo 
Jungtines Valstijas, nesi
gailėjo pipirų Anglijai, Ka
nadai ir Izraeliui.

Jungtinės Valstijos turė
tų nuvertinti dolerį, sakė 
de Gaulle. Kitaip, nieko ge
ro negalima tikėtis preky
boje su užsieniu.

Jungtinių Valstijų preky
ba vedama deficito būdu per 
pastaruosius 8 metus. De
ficitas yra lygus Amerikos 
investmentams Vakarų Eu
ropoje.

Angliją negalima priimti į

bendrąją rinką todėl, sako 
de Gaulle, kad neatsirybo- 
ja nuo Jungtinių Valstijų.

De Gaulle aiškino, kad 
Kanada turėtų suteikti 
prancūziškam Kvebekui sa- 
vivaldybą ir kad Kvebeko 
valdžia galėtų palaikyti ar
timus ryšius su Kanada, 
taipgi ir su Prancūzija.

Prancūzijos prezidentas 
pasakė, kad Izraelis buvo 
pirmas paleisti šūvius į ara
bų žemę ir kad jis siekiasi 
užkariautas teritorijas pa
silaikyti. Jis todėl kaltas 
dėl karo su arabais, kaip 
Amerika kalta dėl karo 
Vietname.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31,1967 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
Connecticut valstija .......................................... 3409
M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė,

Haverhill, Mass. ................................... • • • 2956
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y......................... 2932
V. Vitkauskas, St. Petersburg, Fla......................2180
New Jersey valstija .........  1870
So. Boston, Mass................................................. 1628
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...................... 1400
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass......................... 1370
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................ 1052
A. Lipčius, Chester, Pa.................................... 972

..... $10.00 

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

Metai 56-ieji

Senatas nutarė pensininkams 
pakelti mokestis iki 15 proc.

Rinkimuose negrai laimėjo
41 vietą; 640 įvairiose vietose

Lapkričio 7 d. rinkimuose 
negrai laimėjo net 41 vietą. 
35 vietas jie užkariavo pie
tinėse valstijose. Vien tik 
Mississippi valstijoje laimė
jo 22 vietas. Virginijos, 
Mississippi ir Louisiana 
valstijų legislatūrose jie 
laimėjo po vieną atstovą.

Labai svarbius • laimėji
mus jie atsiekė dviejuose 
pramoniniuose miestuosė. 
Clevelando majoru išrink
tas Carl Stokes, Gary, Ind., 
— R. G. Hatcher, šiuose 
miestuose jie laimėjo dar
bo unijų pagalba, taipgi 
daugelio, baltų jų pagalba.

Svarbų laimėjimą pasiekė 
Kentucky valstijoje Mrs. 
Georgia Davis, kuri yra 
pirma moteris ir pirmas 
negras išrinkta į valstijos 
senatą.

nors baigti, bet... Rimašaus- 
ko negalėję surasti. Ir iki 
šiol jo neberandą”. ..

Aišku, jei tai melų knygai 
prenumeratorių būtų susidarę 
nemažai, veikiausia Rimašaus- 
ko nebūtų reikėję su žiburiu 
ieškoti ir niekur nerasti. Da
bar gi, mažai dolerių tega- 
vęs, juos pasisavino už savo 
darbą, o prenumeratoriams— 
špyga...

Kaip “Vienybė” rašo, “ki
taip sakant, visi šaukštai po 
pietų”... Nei knygos, nei 
pinigų, nei Rimašausko. Vis
kas dingo.

Federalinių statistikos biu
ro ekspertų apskaičiavimu, 
bet kurio didmiesčio keturių 
narių šeimai dabar reikia 
apie $9,000 metinių pajamų, 
kad nebūtų nedatekliaus.

Bet tie patys ekspertai ap
skaičiuoja, kad šiuo metu, 
bendrai imant, keturių šeimos 
pajamos tesiekia $3,200. Me
tinis nedateklius pasidaro: 
$5,800.

Taipgi tie patys ekspertai 
pripažįsta, kad Ame r i k o j e 
skurdžiai gyvena apie 30 mi
lijonų žmonių.

Taigi, kas gi gali pasigirti 
vedamu skurdui karu? Kas 
kita su Vietnamo karu, kuris 
sumaumoja .ir gerą dalį skur
dui kovoti skiriamu fondu.

Su lapkričio 7 d. laimė
jusiu 41 negru viso pasida
ro 640 negrų, išrinktų į 
įvairias vietas Jungtinėse 
Valstijose.

Rumunija reformuoja 
ekonomiką

Naujos šiaurės Vietnamo 
reformos ekonomikoje

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo vyriausybė nutarė 
dar daugiau decentralizuoti 
ekonomiką, kad galėtų sėk
mingiau ją apsaugoti nuo 
amerikiečių bombardavimo.

Kongresas užgyrė 
ragangaudiškumą

Washington. — Kongre
sas 269 balsais prieš 104 
vėl įstatė į darbą subversy- 
vės veiklos kontrolės tary
bą, suteikdamas galią me
džioti “raudonųjų” veiklą.

Teismų n u o s prendžiai 
pirmiau sulaikė komunistų 
ir kitų z pažangių jų žmonių 
persekiojimą, kurį “subver- 
syvių” tyrinėtojai tęsė per 
pastaruosius 17 metų.

“Subversyės veiklos” ty
rinėtojai gauna atlyginimo 
po $26,000 į metus.

Eisenhoweris nori 
visuotinio karo

Gettysburg, Pa. — Čia 
kalbėdamas, buvęs prezi
dentas Eisenhoweris pasi
sakė už visuotiną karą, kad 
Amerikos jėgos pilnai įsi
veržtų į Šiaurės Vietnamą, 
kad pereitų Kambodijos ir 
Laoso rubežius ir visur par
tizanus naikintų, kad lėk
tuvai nepaisytų nei Kinijos 
rubežių.

Jis pataria siusti Vietna- 
man dar 100,000 amerikie
čių kareivių.

Duona nunuodijo 77 žmones
Bogota, Kolumbija. —Su

valgę duonos su nuodais, 
mirė 77 žmonės ir 86 ran
dasi kritiškoje padėtyje.

P. Beeis, Great Neck, N. Y. 928
Miami, Fla. .............................  892
Philadelphia, Pa........................... 824
Rochester, N. Y....... ................. 772
I. Klevinskas, Scranton, Pa. 588
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 540
Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 496
V. Taraškicne—B. Sutkus, San

Francisco, Calif................. 468
J. Stanienė, Baltimore, Md...... 468
M. Žiedelis, Nashua, N. H. 432

LLD 20 kp. ir Moterų skyrius,
Binghamton, N. Y............. 368

Geo. Žebrys, 'Cleveland, Ohio 342
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 312
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 252
Los Angeles, Calif.................... 192
Chicago, Ill ............................... 120
L. Tilvikas, Easton, Pa............. 72
C. K. Urban, Hudson, Mass........ 72
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 32

Washington. — 78 bal
sais prieš 6 senatas nutarė 
pakelti pensininkams iš So
cial Security mokamą pen
siją 15 proc.

Taipgi patvarkė, kad pen
sininkai gali, nenustodami 
pensijos, į metus užsidirbti 
iki $2,400.' Nustatytas pen
sijų mokėjimas nuo $70 iki 
$163 i mėnesį. Iki šiol buvo 
mokama nuo $44 iki $142.

Senato priimtas socialės 
apdraudos bilius siekia 7 
bilijonus dolerių. Kad tą 
fondą išlaikyti, nutarta pa
kelti nuo algų mokestį iki 
5.8 proc. Dabar darbininkas 
ir samdytojas moka po 4.4 
procento.

Nutarimas taipgi paliečia

valstijų palaikomiems me
dicaid planams. New Yor- 

valstijos medicaid pla- 
gali smarkiai’dėl to nu- 

tėti, nes gali nustoti 46 
jonų dolerių metinės

ko
nas
ken
mil:
federalinės paramos kitais 
fiskaliniais metais, o vėliau 
net 114 milijonų dolerių.

bf u tarta mokėti $50 į mė- 
sulaukusiems 72 metų, 

u1 jie nepaeina po social
nes::
jeig 
security.

Labar klausimas, ką pa
darys kongreso ir senato 
bendra kompromisinė kon-
ferencija.

Manoma pradėti mokėti 
eltą socialę apdraudąpak

su sekamu balandžio mėne-
siu.

Iš Connecticut valstijos, J. Strižauskas, bridgepor- 
tietis ir hartfordietė prisiuntė po naują prenumeratą 
ir atnaujinimų. J. J. Moc kaltis, bridgeportietis pri
siuntė atnaujinimų.

Valys Bunkus, Brooklyno vajininkas, pridavė daug 
atnaujinimų. į

A. Račkauskienė ir M. Kazlauskienė, haverhillietės, 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

New Jersey- valstijos vajininkaF prisiuntė atnauji
nimų: R.' Šimkienė, newarkiete; K. Paciūnas, elizabeth- 
ietis; J. Bimba> patersonietis; Geo. Stasiukaitis, cliff; 
sidietis;. S.; Radušis, bayonnietis. Jiems padėjo su at
naujinimais M. Klimas ir J. Grayson.

So. Bostono vajininkė V. Kvetkas, dorchesterietė, 
prisiuntė atnaujinimų.

Iš Chicagos į New Yorką buvo atvykę Andruliai ir 
Grigai. Jie pridavė atnaujinimų.

J. K. Mąžukna (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa., pri
siuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Jam pagelbėjo huntingtonietis 
F. Klaston su nauja prenumerata ir atnaujinimais.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: O. Ži
linskienė, Plymouth, Pa.; Vera Smalstienė, Livonia, 
Mich.; M. Žiedelis, Nashua, N. H.; J. Stanienė, Balti
more, Md.; philadelphiečiai R. Merkis ir A. J. Pranai
tis; A. Lipčius, Chester, Pa., ir Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass.

(Nukelta į 5-tą pusi.) (

Prez. Johnsonas įsake mažini 
valdiškų įstaigų išlaidas

Tarybų Sąjunga pageidauja 
visų komunistų vienybes

Maskva. — Tarybų Są
junga nusistačiusi, kad pa
saulinis komunistų suvažia
vimas neizoliuotų Kinijos ir 
kad nei viena partija netu
rėtų kištis į vidujinius- ki
tų partijų reikalus.

Tokioje dvasioje tilpo 
“Pravdoje” vedamasis, ku
ris ryškina Kompartijos po- 
litbiuro nuomonę.

Suvažiavimo sva r b i a u- 
sias tikslas apvienyti ko
munistines jėgas kovose

prieš imperializmą, prieš 
atominio karo grėsmę pa
šau' iui.

Panaikino mirties bausmę
O 

lam 
87 
ties

ttava. — Kanados par- 
mtas 114 balsais prieš 
nutarė panaikinti mir- 
bausmę, kaip išbandy

mą 
ties 
licis

per penketą metų. Mir- 
bausmė palikta už po- 

to ar kalėjimo sargo

LSI vaistai sužalojo vaiką

Washington.—Prezidentas 
Johnsonas liepė visoms vy
riausybės agentūroms žy
miai mažinti išlaidas. Tuo 
savo žygiu jis mano sutau
pyti apie 4 bilijonus dolerių.

Valdžios agentūros, prez. 
Johnsono įsakymu, turėtų 
sumažinti asmeniškas iš
laidas 2 proc. ir abelnąsias

išlaidas 10 proc.
Tas patvarkymas, tačiau 

paliečia daugiausia civilines 
valdžios įstaigas.

Vietnamo karo reikalams 
skiriamos sumos nemažina
mos, bet didinamos. John
sonas todėl nori, kad kon
gresas sutiktų pakelti 10 
proc. taksų.

Kinija nelaimėjo 
Jungtinėse Tautose
Jungtinių Tautų genera

linėje Asamblėjoje 58 bal
sais prieš 45 atmesta rezo
liucija už Kinijos priėmimą 
į Jungtines Tautas ir už 
Čian Kąišeko atstovybės iš
metimą.

Prieš metus už Kinijos 
priėmimą buvo balsų pa- 
paduota 46, prieš—57/ Pa
sirodo, kad Kinija per me
tus laiko nieko Jungtinėse 
Tautose nelaimėjo.

Baston. —Motina pagim
dė vaiką, kurio dešinė koja 
gerokai trumpesnė už kai
riąją. Nėštumo metu ji nau
doje' 
Dak 
tie 
gimį

• žalingus LSD vaistus, 
tarai pripažįsta, kad 
vaistai sužalojo nauja-

Studentai paskelbė 
bado ' streiką

Newark, Del. — 23 Dela
ware universiteto studentai 
paskelbė bado streiką, pro
testuodami prieš suspenda
vimą šešių studentų, daly- 
v a v u s i ų demonstracijoje 
pries karą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington.— Gynybos 

sekretorius Robert McNa
mara apsiėmė Pasaulinio 
Banko prezidentu. Sakoma, 
jis sulaikinėdavo Pentago
no vadovybę nuo veržimosi 
į Šiaurės Vietnamą, kaip 
norėtų Eisenhoweris. Lai
kinai jis pasiliko sekreto
rium, įki kitas bus paskir
tas Gynybos sekretorium.

Roma.— Policija išvaikė 
demonstrantus prieš karą

Vietname prie Amerikos 
ambasados. Demonstracijo
je dalyvavo daugiau kaip 
5,000 žmonių. Susirėmime 
yra sužeistų ir areštuotų.

Nikosija.— Kipro prezi
dentas Makarios praneša, 
kad Turkija ir Graikija su
tiko ištraukti savo karines 
jėgas iš Kipro, tik dar nė
ra susitarta, kada jos bus 
ištrauktos. Karo atmosfera 
sušvelnėjo.

Profesorius Kubilius 
išvyko Lietuvon

Toronto. — Lapkričio 20 
d. prof. J. Kubilius, dėstęs 
Kanados universite tuose 
apie du mėnesius, apleido 
Torontą. Prieš išvykdamas 
buvo užėjęs į Liaudies Bal
so raštinę “pasižiūrėti, kaip 
LB darbininkai darbuoja
si,” ir atsisveikinti.

Kelyje, sakė jis, sustos 
Ottawoje ir Montreale, bet 
tik labai trumpam laikui.

Profesorius išsi reiškė, 
kad jis labai patenkintas 
savo viešėjimu Kanadoje. 
Jį visur labai maloniai su
tikę Kanados universitetų 
profesoriai, turėjęs nema
žai susitikimų ir su tautie
čiais. Buvę atvykę net iš 
JAV. ‘L. B”.

TSRS atstovas kalbėjo 
katalikams

N?w York. — St. John’s 
University salėje katalikų 
studentams kalbėjo Tarybų 

ngos atstovas Jungti- 
Tautose V. Kuzmin.nėse

Studentų grupė protestuo
dami išėjo iš Salės.

TSRS raketos Pacifike
Maskva. — Tarybų Są

jungos vyriausybė paskel
bė, ] 
dym 
kuri 
stijes. Tai bus tarybinių ra
ketų išbandymas.

<ad ji turės raketų šau- 
ą arti Midway salos, 
ą valdo Jungtinės Val-

Mete kunigystę 
tymos katalikų bažny- 

kunigas James Kava-čios
nauth, nepakęsdamas celi
bato, metė kunigystę. Jis 
nusi sprendė apsivesti.



^2 pusL LAISVE Penktadienis, Gruodžio (December) 1, 1967

L A T C V V LITHUANIAN 
: *■ ■“ * W SEMI-WEEKLY

'•f ____

- PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays 

102*02 LIBERTY AVENUE. OZONE PARK, N.Y. 11417
J Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
'Established April 5, 1911 -------- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ____ 19.00 Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
United States, per 6 months $5.00 Canada. Lat Amer., 6 months. $5.50 
Queens Co., per year __ __  $10.00 Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six months $5.50 Foreign countries, 6 months, $6.50

KAS KA RAŠO IR SAKO
■     "" v " " 1! - -   ' - -     '■!

Nauojos knygos

Lietuviu literatūro
D r. A. Petrik

s antologij
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Robert Kennedy įsidrąsina
LAPKRIČIO 26 dieną senatorius Robert Kennedy 

per televiziją jau beveik atvirai pasmerkė prezidento 
Johnsono užsieninę politiką ir jo sukurtą Vietnamo ka
rą. Jis pareiškė, kad prezidentas iškraipė jo brolio 
John Kennedy politiką Vietname. Girdi, mano brolis 
nežadėjo Pietų Vietnamo žmonėms, kad mes už juos 
kariausime. O dabar mes kariaujame jų vardu, nes jie, 
tnatyt, patys nenori kariauti. Jis sužymėjo keletą mū
šių, kuriuose vis amerikiečiai ir amerikiečiai mušėsi ir 
kraują Re j o, o ne vietnamiečiadi

Taip pat senatorius storai pabrėžė mūsų “moralinę 
Stsakomybę.” Kaip atrodo, kad mes už tūkstančių my- 

ų sėjame mirtį ir sunaikinimą ant žmonių, kurie mums 
niekuo nenusidėjo?!

Dabar eina spėliojimai, ko iš tikrųjų Robert Ken
nedy siekiasi? Ar jau jis visiškai sutraukė santykius 
SU prezidentu? Jei taip, tai kodėl jis tebekartoja, kad 
jis remsiąs prezidento- kandidatūrą antram terminui ir 
kad jis pats nenori kandidatuoti?

Nėra abejonės, kad sen. Kennedy yra veikiamas 
“Dump Johnson” sąjūdžio. O tas judėjimas, kad demo
kratai Johnsono nebestatytų savo kandidatu 1968 metų 
suvažiavime, tiesiog virsta nebeužgesinamu gaišiu. 
Pranešama, kad tik viename New Yorke jau daugiau 
Kaip 30,000 Demokratų partijos narių pasirašė reikala- 
vįmą, kad Johnsonas nebūtų nominuojamas. To judėji
mo vadai patys stebisi. Jie niekada nesitikėję tokio 
atsiliepimo. “New York Timese” jau pasirodė keli pil- 

puslapiai su tūkstančiais parašų.
17 Tai parodo, kad demokratai labai giliai susirūpinę 
sąvo partijos politine ateitimi. Vis daugiau jų įsitikina, 
kad kaip nors Vietnamo karas turi baigtis prieš prezi- 
q^ntinius rinkimus, arba jie turės išsikraustyti iš Bal
tųjų Rūmų. O jie to, žinomą, labaijnęnori.
ii Daugeliui gudresniu stebėtojų htrodo, kad šis Ro
bert Kennedžio įsidrąsinimas reiškia tik vieną, būtent, 
kad jis tiesia sau kelią į Demokratų partijos kan
didatus. * Tie jo užginčijamai palaipsniui “išgaruosią” 
tukimams artėjant Jeigu jis nesiektų ir nenorėtų kan
didatūros, jeigu jis iš tikrųjų galvotų apie rėmimą John- 
sdno kandidatūros, tai kokiems galams jis tokius John- 
šonui nepalankius pareiškimus darytų?

Civiliu laisvių sąjunga
VIENA iš seniausių ir pastoviausių Amerikos žmo

gių civilinių laisvių ir teisių gynimo organizacija yra 
American Civil Liberties Union. Kadaise joje buvo la
bai veiklus Socialistų Partijos vadas Norman Thomas 
ir įžymioji komunistė G. Flynn.

Amerikinių civilinių laisvių sąjunga yra liberalų 
organizacija. Ji buvo suorganizuota prieš 47 metus ir 
sąvo veiklos nebuvo nutraukus nei vienai dienai.

Šiomis dienomis sąjungos direktorius Mr. Pember
ton kreipiasi į visuomenę paramos ne formoje aukų, bet 
naujų narių. Metinė duoklė 10 dolerių. Jis sako, kad 
organizacija dabar turi 120,000, bet nori tą skaičių ge
rokai padidinti.
. , Reakcinės jėgos iš visų pusių kėsinasi ant Ame
rikos žmonių konstitucijos garantuotų civilinių laisvių. 
Labai teisingai Mr. Pemberton sako, kad be kovos už 
jąs civilinės laisvės iš mūsų bus atimtos. Jas reikia 
ginti ir už jas kovoti.
i Ir reikia pripažinti, kad Amerikinių civilinių laisvių 
sąjunga tikrai gali didžiuotis savo rekordu.!• ♦

^Tiktai tragedija!”
. SU KAREIVIU John W. Guinn Elizabethtown, 

Tenn., istorija baisi ir džiugi. Jo motinai buvo praneš- 
taįkad jis Vietname žuvo. “Jo” palaikai buvo parvežti 
iFiškilmingai palaidoti. Bet pasirodė, kad buvo padary
ta klaida, kad jis tebėra gyvas ir kad tie palaikai buvo 
kito amerikiečio. Galima įsivaizduoti, kaip apsidžiaugė 
jo motina ir kiti artimieji,, kai jų John(sugrįžo namo!
7- Kaip jaunuolis Guinn žiūri j šį karą

“Šis karas nėra mūsų karas!” jis pareiškė. “Tai tik
tai tragedija. Visi amerikiečiai turėtų būti iš Vietnamo 
ištraukti ir sugrąžinti namo!*'

Vaikų darbas Italijoje
Roma. — Parlamente iš

kilo klausimas, kaip panai
kinti Italijoje pasiskleidusj 
nelegalį vaikų darbą. Ko
munistų deputatai reika
lauja daryti žygius, kad 
vaikų darbas būtų panai, 
kintas.

Šiuo metu apskaičiuoja
ma, kad Italijos pramonėje

dirba daugiau' kaip pusė 
milijono vaikų nuo 6 iki 14 
metų amžiaus. O ūkio dar
buose taipgi nemažai jų 
dirba.

Briuselis. —* Belgijos So
cialistų partija reikalauja 
Amerikos sulaikyti šiaurės 
Vietnamo bombardavimą ir 
daryti žygius taikai Viet* 
name.

PATARIMAS VYSK. 
BRIZGIUI IR JO 
KOLEGOMS 
PASISKAITYTI

Kreipiame vyskupo Briz- 
gio ir jo kolegų veiksnių 
dėmesį į “Gimtojo krašto” 
lapkričio 12 dienos laidą. 
Ten yra išspausdintas labai 
įdomus Kazio Rukšėno 
straipsnis “‘Protingi* lietu
viai ir jų pamokslai.” 
Straipsnyje kalbama apie 
Lietuvos aukštosios dvasi
ninkijos santykius su hit
leriniais žmogžudžiais. Ja-- 
me paminėtas ir vyskupas 
Brizgys.

. Viskas paimta iš slapto 
vokiečių saugumo policijos 
ir SD vado Lietuvoje Jė
gerio raporto Berlynui 1943 
metais. Tarp kitko, žmog
žudžių vadas raportuoja 
Hitlerio valdžiai Berlyne:

"Tam, kad visomis mūsų ži
nioje esančiomis priemonė
mis įveiktumėme dėl mobiliza
cijos susidariusią viešosios 
nuomonės krjzę, generalinis 
komisaras paprašė vokiečių 
saugumo policiją tarpininkau
ti tarp jo ir aukštosios Kau
no dvasininkijos. Šiandien 
vokiečių civilinė valdžia Lie
tuvoje supranta, kad netinka 
prieš bažnyčią imtis gąsdini
mo politikos, o būtų geriau 
įtraukti ją į darbą vokiečių 
interesų dėlei. Pasikalbėjus 
su vyskupu Skvirecku ir vys
kupu Brizgiu, ipavyko juos 
įjungti, kiek tai galima, į 
propagandinę akciją., Arki
vyskupas pareiškė sutinkąs 
kovo 4, šventojo Kazimiero 
(lietuvių globėjo), dieną pa
sakyti katedroje pamokslą 
prieš bolševizmą, šį pamoks
ią transliuoš Ktiuno radijas. 
Be to, vasario 28 d:'Katedros 
Vikaras Zakarauskas pasakė 
pamokslą apie komunistų ipa-> 
vojų ir pritarė vokiečių sie
kimams. Labai draugiški vo
kiečiams lietuvių dvasininki
jos sluoksniai, prie kurių pri
skirtini ypač Kauno kunigų 
seminarijos rektorius Petrai
tis ir Kauno Kurijos slaptasis 
sekretorius kanauninkas San- 
danavičius, stengiasi, kad ši 
akcija išsiplėstų ir į province 
te •” 1 J Jbj

Kitąme savo raporte Jė
geris vėl sako:

Taigi, arkivyskupas Skvi
reckas, vyskupas Brizgys ir 
kiti aukštieji dievo tarnai... 
Jei uoliausiai talkininkavo 
gestapui. Tiesiai, be užuolan
kų kalba hitlerininkas, kur 
juos reikia “įtraukti”, “įjung
ti.” Matyt, nedaug ir pa
stangų tereikėjo šiam tikslui. 
Ar Lietuvą, ar lietuvius gy
nė vyskupas Brizgys ir kiti?

Juos vėl mini Jėgeris 1948 
metų balandžio ipabaigoje ra
šytoje Berlynui ataskaitoje:

‘‘Ryšium su mobilizacija į 
darbus, vermachto dalinius ir 
kita, į propagandinę veiklą 
buvo įtraukta katalikų bažny
čia. Arkivyskupas (Skvirec
kas—K. R.) net paskelbė ga
nytojišką laišką prieš bolše
vizmą, be to, vyskupas Briz
gys pasakė per radiją kalbą, 
kurioje generolo majoro Jus
to, Letuvos apsauginės srities 
komendanto, pageidavimu jis 
kvietė stoti į vermachto staty
bos batalionus. Kiti dvasi
ninkai taip pat pa'sakė labai 
teigiamus pamokslus įprieš 
bolševizmą ir parėmė vokie
čių interesus. Į Lieuvių konfe
renciją taip pat buvo pakvies
ti delegatais iš viso 17 dva
sininkų. Vienas jų konferen
cijoje pasakė nepaprastai ge
rą, padariusią didžiulio įspū
džio kalbą, kuri iš dalies la
bai padėjo palankiai konfe
rencijos eigai. Baudžiamąsias 
priemones prieš paskirus dva
sininkus, žodžiu ar raštu pa
sisakiusius prieš lųobilizaęijos

akciją, kataliku bažnyčia lai
ko visai pateisinamomis.”

Ęazys^ Rukšėnas, pada
vęs ištraukas iš Jėgerio ra
portų, komentuoja:

“Paskiri d v a s i n inkai... 
žmonės, kur ie pakėlė balsą 
prieš fašizmą, kurie slapstė 
pasmerktuosius mirti, turėjo 
patys žūti. Bažnyčios galvos 
‘pateisino’ jų mirtį.

Tuo metu, kai net kunigai 
protestavo prieš hitlerininkų 
darbus, iš mašinų su garsia
kalbiais sklido ir vyskupo 
Brizgio žodžiai, kviečiantieji 
Lietuvos vyrus į pagalbą Hit
leriui. Rozenbergo ir Gebelso 
propagandai išsijuosę tarnavo 
vyskupas Brizgys ir kiti titu
luoti dvasininkijos vadovai.

Šiandien jie tarnauja nau
jiems bosams. Dažnai per ra
diją ir dabar kreipiasi į Lie
tuvos tikinčiuosius. Bet Lie
tuvos žmonės prisimena praei
tį, žino, ka verti buvusių Hit
lerio pamokslininkų žodžiai.”

VEIKSNIAI APIE SAVE
Štai jums visas krislas 

apie tai, kaip “veiksniai” 
patys žiūri į save:

“Mes, ypač JAV lietuviai, 
kultūros baruose galėtu
mėm ypačiai daug nuveik
ti... Tačiau nuo stovykli
nių metų Vokietijoj mūsų 
gretose įsivėlė obskurantiz- 
mo vėžys, regimai apsireiš
kiąs nepagarba praeičiai ir 
jos darbams, egoistinėm 
užmačiom, tiesiog apakina 
dabarties tautinių siekių 
bei uždavinių akivaizdoje. 
Amerikoj, ypač pastaruoju 
laiku, mes esame linkę vie
nas kįtą apšmeižti ir sunie
kinti, bet ne vienas kitą pa
remti, su laiminčiu ar , ku
riančiu draugė. į priekį eiti” 
(“Dirva”; lapkr. 20 d.).

, ,__ _ i....___

JIEMS NIEKO NEBUVO
Duokite mūsų broliams 

menševikams pasaulį supa
žindinti su Lietuvos istori
ja. Jie — specialistai. Pra
šome. Jiems Spalio Revo
liucijos jokio poveikio Lie
tuvoje nebuvo. Jiems Lie
tuvoje 1918-1919 m. darbo 
žmonių valdžia nebuvo į- 
kurta, Jiems per visą sme- 
tonijados laikotarpį Lietu
voje komunistų “su žiburiu 
reikėjo ieškoti? ir t.t. (“N.” 
lapkr. 15 d.).

Kas čia tokio, kad Lietu
vos kalėjimai buvo užpildy
ti komunistais.' Kas čia to
kio, kad pirmutinis įsigalė
jusio fašizmo aktas buvo 
sušaudymas keturių Lietu
vos Komunistų vadų. O 
“Naujienoms” reikėjo ko
munistų su žiburiu ieškoti.

Taip, reikėjo tada ir šian
dien dar reikia ko nors su 
žiburiu ieškoti, bet tikrai 
ne komunistų,/ Su žiburiu 
reikėjo ir reikia ieškoti 
“N.” redaktorių galvose 
proto.

buvusios pasiuntusios Jung
tinių Valstijų delegacijos 
Jungtinėse Tautose pirmi
ninkui Arthur Goldbergui. 
Tos mote relės smarkiai 
užprotestavusios, kam po
nas Goldbergas leido Dir- 
žinskaitei tituluotis Lietu
vos Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotoją ir 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministre.

Ar begalima įsivaizduoti 
didesnį žioplumą, kaip neži
nojimas, kad ponas Gold
bergas neturi nei galios, nei 
teisės nustatyti, kaip kurie 
kurios tautos ar valstybės 
atstovai Jungtinėse Tauto
se tituluojasi ir kokias jie 
savo šalyje pareigas eina, 
arba postus užima!

Ponia Žilionienė ir jos ko
legės latvė Ozolins ir estė 
Kulman juk labai gražiai 
galėjo pasiklausti pas . bet 
kurį Jungtinių Tautų parei
gūną, kaip delegacijos su
daromos ir kaip jos jtvarko- 
si, kad viso svieto akyse ne
pasirodytų didelėmis igno- 
rantėmis. Bet, matyt, joms 
ir tiek “razumo” trūko.

Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komitetas 
Vilniuje šįmet išleido gra
žią 558 puslapių lietuvių li
teratūros antologiją, pav- 
dintą poeto Maironio eilė- 
rašio motyvu: “Graži tu, 
mano brangi tėvynė.” An
tologija. skirta Lietuvos 
gamtos grožio aprašymui ir 
parodymui, ypatingai lietu
viui išeiviui pasidžiaugti. 
Kūrinį paruošė rašytojas 
Vytautas Kazakevičius, ku
riam talkino kiti trys jo ko
legos : Kazys Ambrasas, 
Antanas Miškinis ir Bro
nius Raguotis. Knygoje su
dėta 191 rašytojo darbų pa
vyzdžio.’ ;r 19 liaudies dai
nų, apdainuojančių gamtą. 
Redaktoriai parinko geres
niuosius poetų ir prozinin
kų peizažinius darbus. Tarp 
užsienio lietuvių rašytojų 
yra pažymėti ir keli geres
nieji amerikiečiai, pasižy
mėję peizažo kūriniais.

Antologijos Įvade Vy
tautas Kązakevičius visai 
teisingai sako:

Ku

Ku

Kai

Ir

tiki?senobinei
’ toj puikybė

. jūsų pasidėjo?
’ ramus jūsų

ūžimas nuo vėjo, 
balto miško

lapeliai šlamėjo
senos pušys

siūravo, braškėjo?..
a, prapuolė:

tik ant lauko pliko
Kelios pušelės

. apykreivės liko!..
’anausko sukurtas ši-

Vis

Ba 
lėlio Vaizdas verčia mus 
pajusti Lietuvos miško ra
mybę ir grožį.

Iš senesniųjų poetų, ra
šiusių apie Lietuvos gamtą, 
antologijoje pristatyti Dio
nizas 7 
m.),
( 1760-1833 m.), Jonas 
Krikščiūnas-Jo varas (1880- 
19 66 m.), A. Vienažindys 
(gim.
(gim.
Vanagėlis (gim. 1863 m.), 
V.x Kudirka- V. Kapsas 
(1858.

Poška (1757-183 0
Antanas Strazdas

1841 m.), A. Vištelisy
1837 m.), Ksaveras

-1899 m.), ir kiti.

DAR APIE MINISTRĘ 
LEOKADIJĄ

Iš Brooklyno pranciškonų 
laikraščio sužinome; kad 
esanti kokia ten “Baltijos 
moterų taryba”, kuriai, ma
tyt, priklauso ir vargšės 
lietuvaitės klerikalų veikė
jos ir kurios pirminiųke 
esanti G. žilionienė.

Apie šių moterėlių išmin
tį ir politinę dorą galima 
spręsti iš jų skundo prieš 
Tarybų Sąjungos Jungtinė
se Tautose delegacijos ųa- 
rę ir Lietuvos užsienio rei
kalų ministrę Leokadiją 
Diržinskaitę.

Su minėtos žilionienės 
parašu savo protestą jos

IR SUSIDOROJO
Didesnių specialistų, kaip 

reikia su istorija susidoroti, 
už mūsų klerikalus mes ne
žinome. Kai visas civilizuo
tas pasaulis šiomis dieno
mis kalbėjo apie Tarybų 
Sąjungos didžiulius nuveik
tus darbus visose gyvenimo 
srityse, Chicagos marijonų 
laikraščio redaktoriams Ta
rybų Sąjungos “penkias
dešimtmečio pažanga nėra 
pažanga, bet didžiausia šio 
šimtmečio žmonijos nelai- 

—- • 9 me .
Tų redaktorių nelaimė 

bus tame, kad jie protiniai 
tebegyvena tuos laikus, ka
da katalikų bažnyčia pra
keikdavo* ir laikydavo žmo
nijos nelaime kiekvieną pa
žangą, inkvizitoriai 
mokslininkus ir kultūrinin
kus ant laužo degindavo. 
Todėl nereikia stebėtis, kad 
tie milžiniški mokslo ir kul
tūros laimėjimai Tarybų 
Sąjungoje ir visame socia
listiniame pasaulyje, ku
riuos buvo galima pasiekti 
tik Spalio revoliucijos po
veikyje, jiems yra baisi ne
laimė. Jie yra obskurantiz- 
mo vėžio aukos.

Amerikos kareivių 
išsišokimai

Roma.—rDu Amerikos ka
reiviai lapkričio 10 d. metė 
butelį su degamuoju skys
čiu į Italijos Kompartijos 
sekcijos patalpas vienoje iš 
centrinių Livorno miesto 
aikščių.

Amerikos kareivius chu
liganus sulaikė vietiniai pi
liečiai, kai jie mėgino pa
bėgti Amerikos kariniu au
tobusu. , \

Tai, kad Amerikos ka
riauninkai Italijos teritori
joje elgiasi kaip namie, jų 
įžūlus išsišokimas sukėlė 
Livorno gyventojų pasipik
tinimą. Rei k a 1 a u j a m a 
griežtai nubausti chuliga
nus iš anapus vandenyno.

Rytų Vokietijai trūksta 
darbininkų

Berlynas. — Rytų Vokie
tija dabar importuoja dar
bininkus iš kitų socialisti
nių šalių. Jos ekonomikai 
plečiantis pasidaro darbi
ninkų trūkumas.

“Čia surinkti lietuvių 
poetinės kūrybos pavyz
džiai apie gamtą, apie lietu
vio santykį su ja, apie tė
viškės peizažą, apie mintis, 
n u o t a i kas, jausmus, ku
riuos žadina Nemuno kraš
to gamta, apie požiūrį į 
vieną ar kitą gamtos reiš
kinį ir pan...

Gamta ir peizažas asoci
juojasi su tėviške ir tėvy
ne. Tad antologija turi 
būti ypač artima išeivijos 
skaitytojui. Ape šį skaity
toją* pirmiausia galvojant, 
ji ir Sudaryta. Tai kultūri
niu , ryšių su užsienio ‘ lietu
viais komiteto dovana 
jam.”. i •

Ir kokią brangi dovana, 
kurios jis niekad neužmirš! 
Kiek žemiau ten pat skai
tome:

“Užsienio lietuvis galės 
rasti antologijoje ne tik 
dvasinio-estetinio peno, bet 
ir įvairiai pasinaudoti ja— 
kad ir sudarant įvairių va
karų programas, mokantis 
lituanistinėse mokyklose ir 
pan.

Tikimės, jog antologija 
“Graži tuį mano brangi tė
vyne,” sudomins ir Lietu
vos skaitytoją, — - paskatins 
jį atidžiau pažvelgti į tą 
aplinką, kurioje gyvena, iš 
naujo pamatyti ir įvertina 
ti jos grožį.”1

Apie kalbamosios knygos 
naudą niekas negali abejo
ti, ypačiai Amerikos lietu
viams, bei kitiems užsienie
čiams, ji bus nepaprastai 
brangi ir miela.

Antologija pradėta liau
dį e s dainomis ir lietuvių 
poezijos tėvo, Kristijono 
Donelaičio (1714-1780 m.), 
klasikiniu šedevru “Metai”:

Jau saulutė vėl atkopdama 
budino svietą, 

Ir, žiemos šaltos triūsus 
pagriaudama, juokės.

Šalčių pramones su 
ledais sugaišti pagavo,

Ir putodams sniegs 
visur į nieką pavirto.

Taip Donelaitis apdaina
vo “pavasario linksmybes.”

Nemažiau imponuojantis 
ir Antano Baranausko 
(1835-1902- m.) “Anykščių 
šilelio” fragmentas, kuria
me poetas garbina Lietuvos 
gamtą:

i

Kalnai'kelmuoti, 
pakalnės nuplikę!

Kas jūsų grožei .,

jaunesniųjų poetų ple- 
atstovauja Maironis, 

is Baltrušaitis, Jonas

Gi 
j adai 
Jurgi 
Biliūnas, V. Mykolaitis-Pu
tinas, Salomėja Nėris, A. 
Dabu 
Mont
Žaliomis (Vaclovas Anskai- 
tis), P. Cvirka, K. Boru
ta, A. Venclova, Julius Ja
nonis, Liudas Gira, J. Mar
cinkevičius, A. Churginas, 
Efd. Mieželaitis, V. Mozū-

lis, Zigmas Gėlė, Vyt. 
vila, Br. Pranskus-

riūnąs, Art. Regratis, Al. 
Mald 
Balta 
Mišk 
rija.
saka^,-J. Paleckis, Alf. Bie-‘. 
liaus

Ta 
prozilninkų, pateiktų anto
logijoje, minėtini istorikas 
Simo 
1865 
nė-žt 
Vien 
Šatrih’os Ragana, Gabrielė 
Petkevičaitė - Bitė, V. Krė- 
vė-M ickevičius, Aid. Kaza- 
navic ienė-Didž i u 1 y t ė, S. 
Čiurl|ionienė - Kymantaitė, 
Ieva 
sakielnė, J. Baltušis. M. 
Sluclfis, J. Avyžius ir kiti.

Ta 
ado n

mis, V. Reimeris, Ant. 
kis, A. Gricius, A. 
nis, T. Tilvytis, Vald1- 
Valsiūnienė, K. Kor-

kas ir daug kitų. • . 
;p žymesniųjų peizažo

įas Daukantas (1793- • 
m.), Julė Žymontie- 

maitė, Vaižgantas, A. 
lolis, Lazdynų Pelėda,

Simonaitytė, H. Kor-

graži Lietuvos gamta^ 
lojančių rašytojų gsP 
a, kuria kiek vien 
nes literatūros mylė- 
gali pasidžiaugti ir jų

s
groži
toj as
vardus įsiminti. Knyga ir 
jos 
gaut 
taip

turiniu galės pasimė- 
kaip užsienio lietuvis, 
lygiai ir Tėvynės pi- 

Kiekvienas joje sau 
anot Vaižganto, litera-

.tologija pailiustruota

ras, 
tūridių “deimančiukų.

garnį ovai z d ž i ų , istorinių 
pami 
fotografijomis, 
įdėta 
graf 
susipažinti su pačia knyga 
ir jos dalyviais. Leidėjai 
atliko tikrai gražų darbiai 
Ačiū

nklų ir dailės kūrinių 
Pabaigoje 

trumpos autorių bio- 
jėlės, kurios padeda

Leidėjai

į *■

jiems!

Washington. — Census 
as paskelbė, kad dabarBiui

Jungtinės Valstijos jau tu-

jonų
20 d 
Ii'jonų.

augiau kaip 200 mili- 
gyventojų. Lapkričio 

. buvo pasiekta 200 mi-

PATAISA
aisvės” koncerto au«į 

teširne praleista pavž^ 
amaikietės M. Kavoliū- 

niene, aukojo $5.00. Atsi
prašome.
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KATERINA

nesni

galėtų įrašyti į LDS’'

vaikus i L D S vaikų

ar ne?
J. Petruškevičius

Ikoholikų, kurie ,skai-

jos

j

i

*is-

t

/

Ne ' 
o jo

York. — Apskaičiuo- 
kad New Yorko mies-

ginti 
ti į k

į pagalbą, o su jų pa
mes galėtume žymiai i

ntų dalyvavo maršavi- 
rieš karą Vietname.

kurios decentralizuos 
orię ir pastatys ekono- 
ant pelningo pagrin-

Prašyti, raginti jau- 
is narius kiek galint 
arbuoti mūsų vajuje. | 
e s n i e j i nariai turi

mane!
kiek laiko,-* sako 
nausi

kareštas. — Rumunija 
kad ji praveda

suteikė Trakimavi- 
Na, ir pavalgydino 
Ačiū jiems.

Būda- 
nerimsta, 

o vis tiek

1. Visur, visose L D S 
kuopose, kur tik yra jau
nesnių (čiagimių) narių, 
mūsų senesnieji veikėjai

Valparaiso, Ind. — Šim
tas Valparaiso universiteto 
stude 
me p

senesmų vietas ir kiek ga
lint, pagal savo supratimą 
darbu otis.

'T- (Pabaiga)
4 IX

■ Jos vyras taip pat atvažiavo.
Su vyru ji gyveno ne visai santaiko

je, o ją karštai mylėjo ir dažnai, būda
vo, su ašaromis skundžiasi, kad štai žmo
na jo nemylinti. O ji nors kokį links
mesnį žodį jam pasakytų, tiktai nulei
džia akis, tartum sustingsta, tampa to
kia griežta ir šalta. Jis pasižiūri, atsi
dūsta ir tuoj pat nurimsta. O kai tik ■ 
jos nėra, jis vėl pasakoja ir karščiuoja
si: “Ir už ką aš ją myliu? už ką? Ne
verta ji! Ir kaip aš ją maldavau:mylėk! 
O ko susilaukiau? — Tu, sako, mane prie
varta paėmei; tu šventos teisybės netu
ri; tu mane, sako, tartum kokį daiktą 
pasisavinai. O aš ją paėmiau dėl to, kad 
gyventi be jos negalėjau!” Ir kai, bū
davo, pasiklausai, darydavos jo gaila; 
o kai ją pamatai, tai kažkodėl nuo jo at
šali. “Nelaimingas žmogus”, — tepasa
kai.

O ji niekados niekam nesiskundė, ir 
niekas nedrįso jos klausinėti, apgailes
tauti ją akyse, nebent tik dainos pasi
klausome. O kaip ji dainuodavo! 
Viešpatie, kai dainuodavo! Būda
vo, klausai — tavo širdis 
lauk veržiasi. Sunku tau, 
klausytumės. Na, papasakosiu jums, 
buvome mes su ja vienose vestuvėse. Ir 
jaunikis, ir jaunoji — visiški našlaičiai. 
Ten mes ir dainavome, ir verkavome, o 
Katerina vis žiūrėjo į jaunąją ir saky
tum pagailo jai jos — parėmė rankomis 
galvą ir staiga uždainavo; sielvartingai 
uždainavo. Visi nurimo, nutilo. Išsi- 
puošę svečiai, — ir tie, kurie sėdėjo, ir 
tie, kurie stovėjo ar juokavo bei pokš
tus krėtė, — sakytum, suakmenėjo: vi
si nuleido galvas, o ašaros trimis upe
liais pasiliejo. Ir taip tylu pasidarė, tik
tai jos balsas skamba, o jaunoji rauda. 
O ji užsidengė savo veidą baltomis ran
komis ir vis dainuoja, ir sustoti, atrodo, 
nebeturi jėgos: tiesiog savaime daina- 
^osi jai! Ir kai ji ištarė: “Į bažnyčią 
rtfošti yra kam, tik manęs palaimint nė
ra kam!” — ir jaunikis, ir jaunoji kri
to be sąmonės. Još dainoje buvo kažkas 
nežmogiška.

Nuo to laiko, būdavo, ją pirmąją į 
vestuves kviečia: “Padainuok, Katerina, 
norime paverkti!” Taip, būdavo, kalba. 
Ir ji neatsikalbinėdama pradėjo vestuvė
se lankytis. Dar dieną prieš vestuves, 
būdavo, taip patenkinta jaučiasi, kad 
jai akys imdavo spindėti, o balsas vis 
virpa.

Vestuvėse, žinai, degtinę geria; na, ir 
ji pradėjo įprasti. O pirmą kartą su iš
gėrimu štai kaip buvo. Gyveno mūsų 
kaime vienas nelaimingas žmogus, var
du Michailas. Mirė jo žmona, išmirė 
vaikai, nuskurdo ir iš vargo gerti pra
dėjo. Buvo jis vestuvėse kartu su mu- 
rms ir klausėsi, kaip Katerina dainavo, 
ir labai karčiai verkė. Įpylė degtinės, 
priėjo prie jos. “Išgerk, — sako,- 
gerk, vargšele, — palengvės!” Ji pakė
lė akis, pažiūrėjo į ji, o jis vis verkia, 
vis prašo: “Išgerk!” Paėmė ji, ir išgėrė.

Ne veltui juk sakoma, kad degtinėje 
vargas skandinasi, dėl to ir geria ją, 
dėl to tai bėdžiai taip trokšta išgerti. 
Įsitraukė į gėrimą ir Katerina... Iš 
karto mes nepastebėjome, tik vėliau 
mums visiems akys atsivėrė. Ji, būda
vo, pirma atidainuoja, o tada jau ima 
gerti. .

Kartą pokylyje aš jai ir sakau tylutė
liai :

— Katerina, balandėli! Tu daug ne
gerk: čia svetimu žmonių yra, pasmerks 
tavėį geriau padainuok mums!

Ak jūs, žmonės beširdžiai! — kar
čiai atsakė.— Jums tik dainuok ir dai
nuok — atsikvėpti neleidžiate. Duokite 
užmaršiosios degtinėlės išgerti!

Ir kai jau, būdavo, išgeria, daugiau 
nedainuoja, o taip sau sėdi, tartum snū
duriuoja. Gaila ir žiūrėti į ją.

Ji mylėjo vaikus. Būdavo, ateis ir sė-' 
di tarpe jų, ir vis tarsi jai jų gaila bū
tų. Žiūri, ir galvelę paglosto, kitą už 
smakrelio ar auselės paima.

r vaikai ją mylėjo. Pasakas, būdavo, 
seka ir keista darosi žiūrėti į juos.

ai ir linksmi, ir bijosi, auseles pa
statę klausosi, glaudžiasi prie jos, o ji 
pasakoja, pasakoja.

džiuginu, ir manęs niekas nelinksmina, 
Markas V O V Č O k a S ir manyje jokio nuoširdumo nėra”. 
______________________________ Kvailioja, galvoju, ir man gaila jos pa

sidarė. Aš jai tada kažką parodžiau, 
kad tik nuraminčiau. Kurgi, galvoju, 
kur jai atminti! O ji viską įsiminė. Gir
džiu, jau pradėjo kitus gydyti. Man ap
maudu ir pikta buvo, kad ji iš manęs 
kąsnį duonos glemžia. Kartą ji atėjo 
su pilnomis saujomis žolių. Nemeiliai 
ją sutikau, o ji tartum nemato to.’ “Pa
žįsti šitas žoles, senele?” — Nepažįstu, 
sakau, ir žinoti nenoriu. “Ne,— sako,— 
tu paimk. Tai tau aš atnešiau. Puikios 
žolės — gyduolės”. — O kaip tu jas iš- 
bandei, jeigu jau taip tikini?” “Pati su 
savim išbandžiau, senele!” —Kaip tai 
su savim? “O taip,— sako, — aš visa
da pirmiausia pati išgeriu; jeigu neper- 
bloškia, tada ir žmonėms duodu”. Nu
stebino ji mane, dievaži! O kalba taip, 
kad širdis ja tiki. Ir nuo to laiko ji man 
žoles visokias neša. Ačiū jai, neapvylė 
manęs už mano pamokymus.

XIV
Senelė man mažai tepagelbėjo. Kate

rina parvažiavo — išgydė. Ji, būdavo, 
tik galvą suims, tyliai ir ramiai, rūpes
tingai, taip iš karto ir palengvėja tau.

Ir visados ji, būdavo, pirmiausia pa
klausia :

— Gal turi širdyje sielvartą? Pasisa
kyk man.

Aš jai kartą sakau:
— Kam tai pasakoti? svetimas siel-

Mes ir pačios, būdavo, susirenkame, 
klausomės. Pasitaiko, kad ji mūsų nė 
nepastebi, akys dega, o žodžiai liete 
liejasi, žodžiai iš širdies skrenda ir šir
din prašosi.

Ir niekados ji, būdavo, nepasakos to 
paties, niekados. Vaikai ir kalba jai:

— Ne, ne, — šaukia,— užmiršote, te
tulyte: tada štai taip pasakojote (daž
nai ji apie Joną Prastuolį pasakojo), o 
dabar, matyt, užmiršote!

— Vaikučiai! — sako, o pati žiūri sa
vo šviesiomis ir svarbiomis akimis. — 
Tas Jonas Prastuolis mirė; pas mane ki
tas atsirado!

Vaikai, būdavo, juokiasi, o mums gai
la darosi jos: sveiko ji proto,

XI
Gretimame kaime gyveno 

vieniša senelė, pagarsėjusi
iškaršusį 
žiniuonė. 

Kažkas Katerinai papasakojo, kokius 
stebuklus ta senelė daro, kaip ligonius 
ji išgydo ir kaip visi patarimų pas ją 
bėga. Katerina susimąstė, o kitą dieną 
išėjo pas žiniuonę ir ten ilgai pabuvo.

Sugrįžo — ponia pyksta: “Kaip drįsąi 
nesiklausius išeiti?” grasina ir šūkauja. 
Katerina klausosi ir vis apie kažką gal
voja, mąsto.

Ir nuo tos dienos ji tapo tokia meili, 
tokia maloni. Būdavo, sėdi ji ir žiūri— 
rūsti ir šalta, tartum teisėjas; o vos už
girdo kieno balsą, pamato ką — tuoj nu
sijuokia ir meiliai pažvelgia.

Ir gerti metė. Mes galvojome: “Ačiū 
dievui, ačiū žiniuonei —- išgydė!”

XII
Susirgo pas mus mergaitė. Katerina 

jos motinai sako:
—Aš išgydysiu jūsų dukrelę!
Ši tyli, bijosi sutikti.
O Katerina:
— Nesibijok, nesibijok! Aš žinau,kuo 

ją gydyti ir«išgydysiu. '
“Ir staiga aš ja patikėjau, — pasakojo 

vėliau ta moteris, — patikėjau dukrelę, 
ji ir išgydė. Ištisas naktis su manimi 
sėdėjo; būdavo, nusikamavusi užsnūstu, 
o prabundu — ji vis nemiega, vis į mano 
dukrelę žiūri...”

Išgydė ji antrą, ir jau pradėjo visus 
kaime gydyti. Ir i kitus kaimus ją kvie
tė — visur ji padėjo.

Išsigabeno ją kartą kažkur toli pas 
sergančią. Ponia visados ją išleisdavo, 
ir jai patikėdavo, kai Katerina, būdavo, 
jai kokių nors lauktuvių parveža —nors 
pyragėlį, nors ką. Na, dar ir tai, kad 
visi jai dėl Katerinos lenkėsi ir pataika
vo. Juk ji gali leisti, gali ir neleisti — 
jos valia... Kartą taip, Katerinai išva
žiavus, susirgau: krūtinę man gelia, šal
tis krečia —< įsiligojau. Motulė galvoja: 
“Nuvešiu aš tave pas senelę;, ji geriau 
už Kateriną gydo”.

XIII
Nuvažiavom mes ten. Stovi lūšnelė, 

stogas. pasišiaušęs, durys girgžda. Įė
jome — guli smulkutė senutėlė ir vai
toja. Žiūriu į ją, akis įsmeigusi,— iš
karšusį, vos gyva.

— Senele, padėkite! — sakau.
— Padėk man, viešpatie, pasiimk grei

čiau pas save! — suvaitojo.— Aš seniai 
jau sukvailiojau, vaikeli!

— O štai,— sakau, — jūs mūsų Kate
riną tai išgydėte — kaip ranka ligą nu- 
ėmėte.

— Keista jūsų, Katerina!— atsako.— 
Ateina pas mane, klausia: “Kaip man 
pasaulyje gyventi?” O pati vis man į 
akis žiūri — išgąsdino. Gyvenk, mielo
ji, kaip žmonės gyvena, kalbu, persižeg
nok, maldą atkalbėk — tu apduota. Ji 
atsisėdo, persižegnojo ir pravirko. O 
čia pas mane žolės ant sienų sukabinė
tos, ant langų prieš saulutę džiūvo. 
“Kam tau tiek žolių?”— klausia.—Žmo
nėms padedu. “Pagelbėk gi ir man, 
brangioji!”

—• O kas gi tau skauda, sakyk! “Šir
dį man skauda!”— pratarė tyliai ir ap
sipylė ašaromis. — O galvos neskauda? 
“Ir galvą skauda, ir aš visa sergu!” 
Duodu jai žolių; ji padėkojo ir išėjo. Aš 
užsnūdau, girdžiu vėl beldžiasi, vėl ji.— 
Ko tau? “Pasakyk man, brangioji, ko
kiomis žolelėmis gydai?” Aš supykau, 
variau ją, o ji taip rauda, taip ašaras 
lieja: “Jei nepasakysi, tai užmušk čia 

Vis tiek aš pražūsiu... Jau 
pasaulyje kanki- 

vis veltui ir veltui, nieko aš ne-

Gerai pavyko paveikslų 
rodymas Mass, valstijoje

Lapkričio 18 ir 19 dieno
mis LDS centro sekreto
rius J. Siurba buvo atvykęs 
pas mus į Massachusetts 
Jis parodė įdomius spal
votus paveikslus ir pa
kalbėjo apie Lietuvių Dar
bininkų Susivienjimo reika
lus Montello, S o . Bostone, 
Worcesteryje ir Norwoo- 
de. Parodė apie pustrečio 
šimto * spalvotų paveikslų 
(slides). Daugiausia pa
veikslų parodė iš atsibuvu
sios Pasaulinės Parodos 
Montrealyje, Kanadoje. 
Taipgi parodė ^nemažai įdo
mių vaizdų iš Lietuvos.

Bendrai paveikslų rody
mas visose tose vietose iš
ėjo su geromis pasekmėmis. 
Kadangi apsiėmiau savo 
automobiliu nuvežti J. Siur- 
bą iš miesto į miestą, tai 
man teko būti visose ketu
riose vietose.

Paveikslų rodymas pra
dėta rodyti su Montello. 
Čia buvo gerai išreklamuo
ta, tai ir gražus skaičius 
publikos atsilankė. Per
traukoje pirmininkas pa
prašė aukų padengimui su
sidariusių išlaidų. Publi
ka gražiai atsiliepė, taip, 
kad padengus išlaidas ren
gėjams dar liko pelno to
limesniam veikimui.

South Bostone publikos 
buvo mažiau. Daug south- 
bostoniečių buvo nuvykę į 
Lawrence Maple Parko už
darymo banketą, tai dauge
lis nesuspėjo į laiką. Buvo ir 
čia gera nuotaika. Draugės 
Belekevičienė ir Žukauskie
nė buvo Pasaulinėje Paro
doje ir jos matė save pa
veiksluose, kuriuos J. Siur
ba nutraukė Tarybų Są
jungos paviljono teatre lai
ke Lietuvos dienos. Ren
kant aukas išlaidų paden
gimui kas tai iš publikos 
pastebėjo, kad už tai jos 
“turėtų prisidėti” su stam
besne auka, tai jos paauko
jo po $5.00. Bendrai ir čia 
susirinkusieji gerai prisi
dėjo aukomis padengimui 
susidariusių išlaidų.

Pasibaigė parengimas. O 
lietus pylė visu smarkumu. 
Į mano namus važiuoti yra 
40 mylių. Elzbieta Repšie- 

vartas niekam nekartus, svetima bėda 
niekam nereikalinga.

— Argi man nereikalinga? — atsakė. 
— Argi man ne karti? Nėra margame 
pasaulyje svetimo sielvarto, visas siel
vartas mano. Pagyventum tu su ma
nuoju — sužinotum!..

Nustebau aš tokią kalbą girdėdamas 
ir leptelėjau:

— Bet vyras — juk tavo?
Ji nesupyko, ne! Tik truputėlį pamąs

tė ir pasakė:
— Ir jo skausmas — mano skausmas, 

tik ne mano reikalas jam padėti, 
savo noru jam sunkenybe tapau; 
noras buvo nesupratingas.

XV ,i
Atrodė, kad ji tapo rami, patenkinta, 

bet ne dienomis, o valandomis guro. Vi
sa pražilo, gilios raukšlės išvagojo kak
tą. O vis pasakas sekė, dainas kaip ir 
anksčiau dainavo, — rodosi, net dar pui
kiau ! Būdavo, verki verki ir dar verkti 
noris jos beklausant.

O kai ji susirgo, kiek žmonių prie jos 
susirinko! Koks verksmas! Kiek siel
varto! Vyras ją labai mylėjo, nebepana
šus į žmogų tapo; verkdavo jos, būdavo, 
ištisomis valandomis, graužėsi — net 
baisu.

Ji vis tylėjo ir tartum susimąsčiusi vis 
žiūrėjo į visus. Tik kartą, jau prieš 
mirtį, prašneko lyg savęs nebesuprasda
ma:

— Vargšai jūs žmonės! nelaimingi jūs 
žmonės! '

8 pusi.
—■ — ■ - •

turėti į dažnai prašyti, ra- 
jaunesnius narius įei- 
aopų valdybas, užimti 
Lių vietas ir kiek ga-

Jau n 
draugų, turi pažįstamų, ku
riuos 
daugelis jų galėtų įrašyti 
savo 
skyri

Atsikreipiant į jaunesnius 
narius, mes galėtume gauti 
juos 
galba
sustiprinti LDS organizaci
nę padėtį, sakė J. Siurba.

New
jama
tas tĮiri daugiau, kaip 300,
000
tosi ligoniais ir reikalingi 
gydymo.

Bu 
paskelbė 
ekonomikoje naujas refor
mas, 
prarr 
miką 
do.

nė patarė pernakvoti 
namuose. Ji ne tik suteikė 
mums nakvynę, bet ir ge
rai užkandžiais pavaišino. 
Ačiū draugei.

Ruošdamas šį paveikslų 
rodymo maršrutą, Norwoo
ds kaip mažiausią koloniją, 
palikau ant pabaigos. Sa
koma, jog paskutiniam pri
sėdus prie stalo mažiausia 
tenka vaišių. Bet toks ma
no manymas buvo klaidin
gas. Norwoodieciai rūpes
tingi ir svetingi draugai. 
Jie čia rūpinosi, kad būtų 
geras parengimas. Pagal 
koloniją, čia nemažai publi
kos susirinko.

Pasibaigus programai, su
stojo vyrai, sutaisė stalus, 
o moterys apkrovė juos val
giu. Užkandžiavome ir tę
sėme pokalbius apie, valan
dą laiko. Nors buvo jau 
vėlokas laikas, bet norwoo
dieciai nenoriai skirstėsi 
namo. Čia mums gerą nak
vynę 
čiai. 
mus.

Dabar apie vaizdus, apie 
paveikslus. Paveikslai bu
vo aiškūs ir įdomūs. Daug 
ką iš jų gali sužinoti, pa
simokyti. Pirmą kartą mes 
pamatėme vaizdą, kaip mū
sų žemė atrodo, nufotogra
fuota iš apie 200 mylių 
aukščio. Paveikslas paro
do, kad mūsų žemė apva
li, kaip kamuolys. O mes 
atsimename, kaip seniau 
religijų skelbėjai aiškinda
vo, būk dievas žemę sutvėrė 
plokščią, ir kad ji stovinti 
ant stulpų.

Pertraukoje visose ketu
riose vietose J. Siurba api
būdino LDS svarbius rei
kalus. Jis nurodė, jog mū
sų Susivienijimas yra labai 
geroje finansinėje padėty
je. Bet organizaciniai mes 
turime nemažai silpnumo 
kuopose. Mūsų senesnieji 
veikėjai jau nepajėgia tiek 
darbuotis, kiek seniau dar
bavosi. Todėl ir mūsų va
jus įrašymui naujų narių 
eina silpnokai. J. Siurba 
prašė mūsų senesnius veikė
jus ir bendrai narius ge
rai įsitėmyti sekamus du 
punktus:

Mirus

Frank Yal
Rugsėjo 2, 19 

, — ir —

Rojui Miz.
Rugsėjo 23, 1$

Mano nuoširdi užuojauta 
jų draugų žmonoms Anne "i 

Mizarienei, taipgi artimiesic 
Gaila netekus gerų mot

i

LŠtis 
67

irai
67
;.viršminėtų gerų- 
akštienei ir Ievai 
ras giminėms, 
ytų draugų.
^nna Titanis
Voodhaven, N. Y.

Mirus

ROJUI MI2
Mūsų giliausia užuojauta 
giminėms, “Laisvės” kolek 

ir broliams Liet
Marcella 1 
Edward i 

Cl

ARAI
jo žmonai Ievai, 
syvui, draugams 
iivoje.
Vassel
r Frances Jordan 
licago, Ill.

Mirus

ROJUI MI2
Reiškiu gilią užuojautą jo i 

nėms, artimiesiems ir broliai

i

ARAI
smonai Ievai, girni
us Lietuvoje.

Vincė Grozan
Lake Worth, Fla.

BROOKLYN, N 

LIŪDNAS PRISUK 

Anna Baltrui 
Jau dveji metai kai mirė i 

na Ona, sūnaus brangioji m: 
Ilsękis ramiai, mieloji, me 

pamiršime.
Vincas Ba 
Arthur Ba• i

[INIMAS

Gailiene
nano mylima žmo- 
įmytė.
s tavęs niekad ne-

Itrušaitis, vyras,
[trušaitis, sūnus.



I psi

Mūsų Čiurlionio paveikslai- 
Austrijos prezidentui

siartinimui ir koVai už tai-Laiškas iš Linco, Austrijoje
Jau ketvirtą kartą šiemet 

esu užsienyje. Ryšium su 
Spalio Revoliucijos ir Tary
bą Sąjungos įkūrimo 50- 
mečiu daugelyje šalių vyks
ta toms sukaktuvėms pa
žymėti skirtos iškilmės. 
Kaip jau esu rašęs, daly
vavau Belgijoje tokiose iš
kilmėse, kurias ruošė te
nykštės komunistą partinės 
organizacijos. Šiuo metu 
daugelis draugą iš Maskvos 
ir kitą Tarybą Sąjungos 
vietą yra išvykę į užsienį 
atstovauti mūsą šalį to
kiuose minėjimuose.

Austrijos - Tarybą Sąjun
gos draugija jau seniai bu
vo pakvietusi mane atvyk
ti į Austriją dalyvauti jos 
ruošiamose iškilmėse, nes 
esu Tarybą Sąjungos-Aust- 
rijos draugijos vicepirmi
ninkas jau daugelį metą. O 
mūsą draugijos pirminin- 
k a s, žinomasis kompozi
torius »D. Šostakovičius, nu
laužė koją ir guli ligoninė
je.

Atvykome į Vieną lapkri
čio 16 d. kartu su kitais 
delegacijos nariais — V. 
Gorškovu, leningradiete E. 
Lebedinskaja ir draugijos 
sekretoriumi I Vederniko- 
vu. Prieš mūsą atvykimą 
po Austriją su tokia pat 
misija važinėjo partinė de
legacija su Estijos Kom
partijos Centro Komiteto 
sekretoriumi J. Kebinu 
priešakyje.

Įdomus suvažiavimas
Pirmiausiai mums teko 

dalyvauti Austrijos - Tary
bą Sąjungos draugijos kon
grese, skirtame Tąrybą Są
jungos . sukaktuvėms. Kar
tu tai buvo eilinis draugi
jos suvažiavimas su veiklos 
ataskaita ir valdybos rin
kimais.

Tarybinės valstybės su
kaktuvėms skirtoje dalyje 
Ryšią su užsieniais komi
teto pirmininkas įgaliotasis 
ministras Dr. F. Karasek 
padarė pranešimą “Tarybą 
Sąjungos 50-metis ir mes,” 
kuriame iškėlė Tarybą Są
jungos reikšmę ir įtaką is
torinių įvykių eigoje, ypač 
hitlerininką sutriuškinime 
ir Austrijos išvadavime. 
Diskusijose pasisakė visa 
eilė įžymių mokslininką, ra
šytojų, visuomenės ir poli
tikos veikėją, esančią akty
viais draugijos veikėjais ir 
abiejų valstybių susiartini
mo šalininkais. Tai buvo 
įvairią pažiūriu žmonės — 
liaudies partijos ir socialis
tų, katalikų ir komunistų 
bei kitų politinių nusistaty
mų žmonės.

Valdybos sąstatas šiame 
kongrese mažai pasikeitė. 
Jos prezidentu liko nuolati
nis draugijos pirmininkas 
Prof. Dr. Hugo Glazeris, 
turįs jau 8 6 metus, švie
saus proto ir gyvo sąmo
jaus žmogus, įžymus medi
cinos mokslininkas.

Mūsą sveikinimas
Savo sveikinimo kalboje, 

kurią pasakiau vokiškai, 
pažymėjau didelį pasikeiti
mą, įvykusį per 50 metą, 
pažiūrose į Tarybų Sąjun
gą. Per tą laiką pasiteisi
no viltys tą, kurie supra
to tarybinės valstybės es
mę ir siekimus, kurie pati
kėjo, kad toji valstybė ne 
tik pergyvens sunkumus, 
bet ir suvaidins svarbą 
vaidmenį istorijoje. Pabrė
žiau reikšmę veiklos, skir
tos tautų ir valstybių su

ką, kurios išlaikymas yra 
svarbiausias šią laikų už
davinys.

Be dalyvavimo kongrese, 
kuris tęsėsi dvi dienas, bu
vome dideliame koncerte, 
skirtame Tarybų Sąjungos 
50-mečiui, kuriame man ir
gi teko kalbėti kartu su 
draugijos prezidentu H. 
Glazeriu. To koncerto pro
gramą atliko Archangelsko 
dainų ir šokių ansabblis 
“Siverko.” Salė, kurioje 
telpa 2,500 žmonių, buvo 
pilnutėlė, o koncertas turė
jo didelį pasisekimą, ploji
mai buvo tiesiog audringi, 
daugelį šokių ir dainų, ku
rią tarpe buvo ir austrų 
daina, teko pakartoti.

Pas valstybes veikėjus
Daug laiko užėmė vizitai 

pas Austrijos valstybės vei
kėjus ir vadovus. Pirmiau
siai aplankiau parlamento 
III prezidentą J. Valnerį, 
su kuriuo esu pažįstamas 
nuo pernai, kada jis atvyko 
į Tarybą Sąjungą, vado
vaudamas Austrijos parla
mentarų delegacijai, o man 
tą delegaciją teko priimi
nėti. Aplankiau taip pat 
parlamento I prezidentą 
Dr. A. Maletą ir II prezi
dentą K. Valdbrunerį. Au
diencijoje taip pat priėmė 
Austrijos federalinis prezi
dentas Dr. Franc Jonas, 
kuriam perdaviau Tarybų 
Sąjungos A. Tarybos Prezi 
diumo pirminipko N. Pod- 
gorno sveikinimus.

Labai nuoširdžiame pa
sikalbėjime prezidentas Jo
nas išreiškė pasitenkinimą 
šiemet įvykusiu N. Podgor- 
no atsilankymu Austrijo
je, o taip pat sakė su ma
lonumu nuvyksiąs į Maskvą 
1968 metų gegužyje. Pre
zidentas pasveikino mus su 
tarybinių muzikantų laimė
jimu išvakarėse paaiškėju- 
sio • pianistų ir dainininkų 
konkurso išdavose. Pasi
rodė, kad iš 6 premijų ke
turias laimėjo tarybiniai 
atstovai, vieną premiją lai
mėjo Vokietijos Demokra
tinės Respublikos atstovas, 
o vieną — Japonijos atsto
vas.

Su sąmojumi prezidentas 
pažymėjo pasigailėjimą, kad 
šiame, Vienoje įvykusiame, 
Šuberto vardo konkurse nė 
vienas vienietis nei apskri
tai austras negavo premi
jos. “Išeina, kad Šubertas 
ne tą miestą pasirinko sa
vo gimimo vietai,”—pajuo
kavo prezidentas.

Audienci j ai baig i a n t i s 
įteikiau prezidentui F. Jo
nui specialų atminimo me
dalį, skirtą Tarybų Sąjun
gos 50-mečiui, o taip pat 
M. K. Čiurlionio paveikslų 
albumą, kuriuo jis labai su
sidomėjo.

Istoriniuose rūmuose
Įdomu buvo apsilankyti 

Austrijos vyriausybės rezi
dencijoje senuose istori
niuose rūmuose. Juose ma
tėme salę, kurioje vyko 
garsusis Vienos kongresas 
po Napoleono karų — 1815 
metais. Ten pat įvyko ir 
svarbus Austrijos istorijos 
įvykis — valstybinės sutar
ties pasirašymas 1955 me
tais, kada Austrija vėl at
gavo savarankumą po išya- 
davimo iš hitlerinio jungo 
ir sąjungininkų okupacinės 
santvarkos likvidavimo.

Pasikalbėjime su Austri
jos kancleriu Dr. J. Klausu 
buvo pasidžiaugta gerais

mūsų šalių santykiais, ku
rie yra geru pavyzdžiu tai
kaus sambūvio tarp valsty
bių su įaviriomis politinė
mis ir socialinėmis san
tvarkomis. Dar vieną vi
zitą Vienoje turėjome į 
stambų miestą Lincą, čia 
pirmiausiai mus priėmė 
Aukštutinės Austrijos kraš
to viršininkas Dr. H. Gleis- 
neris su savo pavaduoto
jais. Paskui susipažinome 
su Linco miestu ir jo apy
linkėmis.

Vakare įvyko koncertas 
didžiojoje koncertų salėje, 
kur sutelpa apie 1,000 žmo
nių, bet jų buvo daugiau, 
nes daugeliui neužteko sė
dimų vietų ir teko stovėti.

Čia trumpą pranešimą 
apie Tarybų Sąjungos 50- 
metį padarė Austrijos - Ta
rybų Sąjungos generalinis 
sekretorius M. Griunber- 
gas, o aš pasakiau sveiki
nimo žodį. Programą at
liko tas pats “Siverko” 
ansamblis.

Šiandien aplankysime mu
ziejų ir įvairias žymias 
vietas, o vakare nuvyksime 
į Steirą,' kur įvyks vaka
ras su koncertu. Manome 
aplankyti taip pat liūdnai 
pagarsėjusią Mauthauzeno 
koncentracijos stovyklą, 
kurioje hitlerininkai nužu
dė daugybę žmonių.

Rytą keliaujame toliau — 
į Zalcburgą, paskui į Ins- 
bruką, iš kur grįšime į 
Vieną, o paskui — namon.

Justas Paleckis
Lincas, Austrija 
1967,XI.22

M. Uždavinio i keys with which to unlock

Norwood, Mass.
Lapkričio 19 d. vakarą 

LDS Centro sekretorius Jo
nas Siurba 
rezidencijoje parodė gra
žius paveikslus.

Dalis paveikslų buvo 
traukta Montrealio Expo 
67, antras dalis — Tarybų 
Lietuvoj. Paveikslai buvo 
labai gražūs, publikai pa
tiko.

J. Siurba (baigęs paveik
slus rodyti) pusę valandos 
pašventė aiškindamas LDS 
reikalus. Nurodė, kad mū
sų LDS finansiškai yra 
tvirta. Nariai ligoje pašal
pą gauna didesnę negu pa- 
šalpgaviui yra nustatyta. 
Girdi, viskas, ko reikia, tai 
gauti-įrašyti naujų narių iš 
jaunosios gentkartės. Lai 
LDS turtas, kurį mes su- 
krovėm, tenka mūsų vala
kams ir anūkams...

Siurbai baigus kalbėti, 
prasidėjo vaišės su pyra
gais, keiku, kugeliu, sūriu 
ir šilta kava viskas bu
vo iš anksto paruošta. Mū
sų darbščios draugės, eida
mos paveikslų žiūrėti, atė
jo ne su tuščiomis ranko
mis: M. Trakimavičienė at
nešė didelį skanų pyragą, 
Ag. Jakštienė, B. Sarapie- 
nė, EI. Kurulienė —■< po py
ragą, O. ir Zarubos — du 
kugelius, M. Krasauskienė 
— sv. kavos ir sūrį, N. Gry
bienė ir M. Uždaviniiis —po 
sūrį.

Visiems už gardžias mais
to dovanas ir už prie stalų 
patarnavimą varde LDS 3 
kuopos tariu širdingą ačiū.

Paveikslų rodymas vi
sais atžvilgiais pavyko la
bai gerai.

M. Uždavinis

Užgyrė sveikatos 
paramai bilių

Washington. — Senatas 
užgyrė bilių, kuris skiria 
sveikatos paramai 589 mi
lijonus dolerių, taipgi žiur
kėms naikinti 40 mil. dol.
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Iš laiškų
Dear Friends,

My Lithuanian friends 
here in the San Francisco 
Bay area are always telling 
me about their wonderful 
Lithuanian newspaper, but 
they never tell me anything 
about Lithuania. However, 
through a wonderful stroke 
of luck last week a fascina
ting new book about Lithu
ania fell into my hands and 
I devoured its 223 pages 
almost in one gulp. The 
book is called: “BEYOND 
THE BORDERS of MYTH 
(FROM VILNIUS TO HA
NOI)” and is by the fa
mous Lithuanian-American 
writer, Phillip Bono sky, 
who, you may recall, also 
wrote, “Brother Bill Mc
Kie,” “Burning Valley,” 
“The Magic Fern,” “Dragon 
Pink on Old White,” and 
many short stories and 
articles.

I was amazed to discover 
in the book that Lithuania 
has a history of struggle 
and oppression strongly pa
ralleling that of Vietnam, 
and was particularly scour
ged, as Vietnam is now be
ing scourged, by the Nazis 
during World War II. The 
author tells in great detail 
how Lithuania rose from 
the ashes to become a land 
of socialist peace and plen
ty and predicts that Viet
nam will do likewise.

I was also amazed to dis
cover that Lithuania pos
sesses a very old civiliza
tion and culture and that 
its scholars are now, by re
surrecting the Lithuanian 
language in all its ancient 
glory, presenting us with 

the treasures of much of 
our history and culture 
that have so long lay veiled 
in mystery.

I am so happy to be able 
to call this book to your at
tention at this time, be
cause it will afford so ma
ny older Lithuanians the 
ideal chance to acquaint 
their children and grand
children and great grand
children with an up-to-date 
picture of modern Lithu
ania and its long and mag
nificent history in the form 
of a Christmas gift. It’s 
published by Praxis Press, 
Box 152, N. Y. 10032 and 
sells for $5.00

Cordially, 
Harold Heller

16 Walnut Avenue 
Mill Valley, Calif. 94941 z 
November 16, 1967

St. Petersburg, Fla.
Tampo je susiorganizavę 

tarybininkai St. Petersbur- 
ge turėjo pirmą parengimą. 
Po pietų jų programa pra
sidėjo įprastiniu pasititula- 
vimui “ponai ir ponios” ir 
tęsėsi visa pasaka apie bu
vusią Lietuvoj prie ponų 
valdžios gerovę. Kalbėjo 
dr. Jonas Jesaitis.

Žmonės apie tą jų “prie 
ponų gerovę” kalba kitaip: 
jie sako — tūkstančiams 
mūsų žmonių nebūtų reikė
ję palikti tėvynę ieškant 
duonos svetur. O kai darbi
ninkai nusikratė tų parazi
tų, tada ponai' pabėgo ir 
Lietuva gyvena be ponų.

Čia, kaip ir visur, Ameri
kos finansų kontrolieriai 
nusigandę dėl Britanijos 
valiutos nupiginimo.

1 Tai girdėjęs

Cleveland, Ohio
Iš bendro spaudos 

parengimo
Lapkričio 12 dieną įvyko 

visų vietinių draugijų ben
dras parengimas, kurio vi
sas pelnas skiriamas spau
dos naudai. Iš parengimo 
gaspadoriaus teko girdėti, 
kad šis parengimas davė 
kiek virš $100 pelno.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą pelną sukaupti padė
jo ir draugų atneštos dova
nos, o jų atnešė sekami 
draugai: J. Žebrys, J. Že
maitis, M. Machuta, M. Ka- 
zen, A. Jasiūnas, A. Bace
vičienė, A. Susnienė, Z. Šei- 
monienė ir P. Dagis. Ką 
jie aukojo, nėra svarbu at
skirai sužymėti. Svarbu, 
kad aukojo ir kad bemaž 
visų atneštos dovanos buvo 
nemažiau kaip po $5 vertės. 
Drg. P, Chepla aukojo $5, 
o draugė Paulina Daraš- 
kienė tam pobūviui prikepė 
duonų ir viską paaukojo. 
Ačiū visiems už dovanas, 
už aukas, o taipgi ir vi
siems už dalyvavimą pobū
vyje, kas sudarė galimybes 
sukelti šiek tiek taip reika
lingos paramos mūsų spau
dai.

Pas mus, pastaruoju lai
ku, ypatingai ruošiantis 
prie bent kokios pramogos, 
sunkiausias darbas yra 
gauti gaspadines, bet šį 
kartą mums toji laimė nusi

KNYGOS KNYGOS KNYGOS
LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJA PARDUODA LABAI 

NUPIGINTA KAINA KNYGAS
ĮSIGYKITE SAU, SAVO DRAUGAMS IR GIMINĖMS LIETUVOJE

VIENA KNYGA - - 50c
Kas pirks už $2 vertes — gaus 5 knygas 

Grožinė literatūra:
“ALIEJUS”....................... - - -
“ALGIO LUMBIQ NUOTYKIAI” 
“PETRO CVIRKOS APSAKYMAI” 
“POVILAS JURKA”.......................
“ŪKANOS” .............................
“ŠLIUPTARNIAI” ...... 
“PROŠVAISTĖS” ...... 
“DŽIAUGSMAI IR SIELVARTAI” 
“SPALIS IR KITOS APYSAKOS”

Memuarinė literatūra: 
“ATSIMINIMAI IR DABARTIS”.........

“ITE, MISSA ĖST” - '.............................................
“IŠ ATSIMINIMŲ” - - - -..............................
“ŽVILGSNIS Į PRAEITI” - - -.......................

Knygos apie Lietuvą:
“LIETUVIŲ TAUTINIO ATBUDIMO 

PIONIERIAI” - -
“PRISIKĖLUSI LIETUVA”.......................... - - -
“LITHUANIA — PAST & PRESENT” - - - - 
“150 DIENŲ TARYBŲ LIETUVOJE” - - - - 
“NAUJOJI LIETUVA”..............................................
“LIETUVIŲ MENO ISTORIJOS BRUOŽAI” - - 
“DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS PRIEŠAS” - - 
“JAUDINANTYS SUSITIKIMAI”..........................

Įvairiais klausimais: 
“AMERIKOS PREZIDENTAI” -.......

“VIRĖJA” -i - - -......................................
“RELIGIJA” .... . . - - -
“PASAKOJIMAI IŠ ISTORIJOS” - - - - - 
“PRELATAS OLŠAUSKIS” ....... 
“KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ”.......................
“LLD IR PAŽANGIEJI LIETUVIAI” . . - .

Brošiūros po 25c: 
“KAIP BŪTI JAUNAM NET IR SENATVĖJE” 

“SALOMĖJA NĖRIS”..............................

Jūsų pasirinktas knygas pasiuntimui į Lietuvą, mes galime pasiųsti iš 
Centro jūsų nurodytu adresu, jeigu pridėsite 25 centus kiekvienos 

knygos pasiuntimui.

L. L. D. CENTRAS
IEVA MIZARIENĖ, sekretorė

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

šypsojo taip, kad gavome 
gerą ir patyrusią dėl skait
lingų sueigų pietų paruoši
mo virėją, draugę E. Ga- 
briūnienę. Kaip pirmes- 
niuose keliuose įvykiuose, 
taip ir šį kartą ji nesitenki
no tik paprastų pietų pa
ruošimu, bet dėjo pastan
gas pagaminti ką nors to
kio nepaprasto. Ji pasikvie
tė talkon A. Salin, N. Pet
ronienę. Jos per dvi dienas 
privyniojo tiek visokios rū
šies virtienių, kad užteko 
pamaitinti ir patenkinti vi
są to pobūvio publiką.

O prie stalų patarnauti 
pagelbėjo M. Mason, M. 
Machuta, V. Mockaitienė ir 
dar kas daugiau.

Kadangi šio parengimo 
komisija buvo gana skait
linga, tai jos reikalas bus 
susirinkti ir likusį pelną 
tinkamai padalinti.

J. žebrys

Washington. — AFL-CIO 
Centras ir 22 unijos, ku
rių nariai streikuoja, rei
kalauja valdžios ištirti, ko
dėl vario kompanijos atsi
sako tartis su darbininkų 
unijomis.

Jau keturi mėnesiai, kaip 
vario darbininkai streikuo
ja, o kompanijos visai ne
nori skaitytis su streikie- 
rių reikalavimais. Strei
kas apima apie 60,000 dar
bininkų.

DITROIT, M1CH.
21 kuopos susirinki-LDS

mas pyks gruodžio 3 d., 114 
vai. ryto, Draugijų salėje/ 
4097 Porter St. Gerbiami 
kuopos nariai, visi dalyvau
kite, 
bus n 
rėme 1 
me at 
įrašyt

nes šis susirinkimas 
^paprastas, jame tū
tą nors naują. Prašo
si vesti naujų narių 

į LDS 21 kuopą.
>ekr. N. Astrauskienė

raugijų salėje, 4097

rašomi dalyvauti ir 
narių atsivesti įsira- 
į kuopą, nes yra gar- 
klausyti tokiai gar- 

organizacijai.

LLD 52 kuopos susirinki
mas įvyks gruodžio 20 die
ną D 
Porter St. Visi kuopos na
riai p 
naujų 
šymui 
be pr 
binga

Kurie nariai dar nepasB 
mokėjote už šuos metus, 
šis yra paskutinis mėnuo 
užsim akėti duokles ir gauti 
už šiuos metus naują J. 
Baltušio parašytą knygą* 
Tėvą ir brolių takais” ~

įdomi knyga. Būkite
H 

labai 
susirilkime ir pasiimkite 
šią knygą.

Sekr. N. Astrauskienė

buvo paskelbę strei-

Policistai laimėjo streiką
McKeesport, Pa. — Poli

cistai 
ką. if’o 16 valandų streikas 
buvo 
gavo $1,000 į metus pakelti.

laimėtas. Policistai

Upton Sinclairo
MizarosR.

R. Mizaros
Mizaros

AI . Margerio 
Kaškaičio 
Dagilio

Prūseikos 
Ragausko 
Kaškaičio 
Mizaros

Petrikos 
Bimbos

(angliškai)
Al. Margerio
A. Bimbos
J. Jurginio 
(Daugelio autorių) 
Ievos Mizarienės

s.
D

. Bimbos
, Pettrikienes

, Matulaičio
. M. Šolomsko

, Kaune ck i o
.. Bimbos
.. Petrikos

i

Dr. J. J. Kaškiaučiaus
A. Venclovos
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'LAISVES' VAJUSi

(Atkelta iš 1-mo psl.)
* AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

M. Kazlauskiene ir A. Račkauskienė, Haverhill,
prisiuntė blanką ir $142. Aukojo:

LDS 136 kuopa ....................................  $100.00
M. Karpavičienė (Nashua, N. H.) ............... 10.00
K. Volungis (laidotuvių direktorius) ........... 10.00

. Popierinis ..............   10.00
K. Markūnas (Lawrence) .......................... 5.00
M. Kazlauskienė ...............................................  5.00
Juzė Šleivienė (Methuen) ............................  2.00
Po $1: Uršulė Ko veli, S. Penkauskas, Paul Lupsevič, 

P. Aleksonis, A. Butėnas, John Kodis, M. Balevičius, 
lawrencieciai ir iš apylinkės.

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $126. Au
kojo:

J. Žemaitis ........................................  $100.00
A. Raymond ..................................................... 16.00
J. Margaitis (Windsor) ...............................   4.00
Wm. Lecky ......................................................... 4.00
Po $1: K. Lugauskas (Windsor Locks), ir J. Jasas, 

Hartford.

Mikolas Gavėnas, iš Pittsfield, Mass., rašo: Mirė 
mano draugė Elzbieta. Ji išgyveno 79 metus, už kiekvie- 
ntįgtius metus po dolerį, prisiunčiu $79.

VJ. Bimba, Paterson, N. J., prisiuntė $43. Aukojo:
P. Dennis, Clifton......................................  $10.00
F. F Trainiai ..................................................... 6.00
M. Swed .........   5.00
S. M. Aliukoniai ..........................................    5.00
J. S. Bimbai, Hawthorne .........................  5.00
O. KerševiČienė ...;............................................ 5.00
P. V. Augučiai ....................................  5.00
C. Skarbalienė .....................  2.00

Geo. Stasiukaitis, Cliffside Park, N. J., prisiuntė 
blanką ir $41. Aukojo:

S. G. Stasiukaičiai, Fairview..............................$25.00
J. Ališauskas, Englewood................................... 10.00
J. Bakūnas ......................................................... 5.00
K. DerenČius .................................................. 1.00

Felicia Shimkienė, Kearny-Harrison, N. J., apylin
kė, prisiuntė blanką ir $39. Aukojo:

G. Kairis ......................................   $16.00
▼ K. Zutkus, Hillside ......... 6.00

F. Shimkienė .............   ,. 5.00
’ M. Atkočiūnas ?.............    5.00

J. Sikorskis ....................  3.00
Po $1: F. Josmantas, B. Yuška, B. Ostapuk, P. Mar

šom

Valys Bunkus, Brooklyn-Jamaica, N. Y., pridavė 
$28. Aukojo:

Mary Kreivėnas .............................................    $6.00
Frank Bush ....................................................... 6.00
Geo. Laukaitis, Maspeth ................................... 5.00
J. Anskis ............   5.00
Po $1: Helen Samanek, New Hyde Park; J. Kal

vaitis, Maspeth; V. Lisajienė, Woodhaven; P. Petraitis, 
M. Kalvaitienė, P. Jones, brooklyniečiai.

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $26. Au
kojo:

L. Bartkus, Linden .......................................... $6.00
*fcg. Beeis, Union .................................................  6.00
W. Siman, Union.................................................  6.00
A. Paciūnas, Clark .......................................... 5.00
Po $1: J. Šalkauskas, Union; Fr. Stankus jr M. 

Užkurėnas, lindeniečiai.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $20. Au
kojo:

M. Gutauskienė ...........................................     $11.00
A. Kukaitienė .................................................. 5.00
Po $1: A. Venslauskas, John Stoškus, G. Budrikie- 

nė ir John Grigas.

.. V. Kvetkas, Dorchester, Mass., prisiuntė $17. Au
kojo:

G. Kvetkas ...............................................  $6.00
N.- Grigaliūnas, Watertown .............................  5.00
J. Gritz, Cambridge ...........................  4.00
Pox$l: K. Pluta ir M. Stašienė, Cambridge.

L. Tilwick, Easton, Pa., prisiuntė $16. Aukojo:
A. Šlapikas ......................................................... 5.00
L. Tilwjck..............................................................  5.00
P. S. Švelnikas .................................................. 5.00
Anna Kulaitis .. .......................................   1.00

P. Bechin, Great Neck, N. Y., prisiuntė $15. Auko
jo:

M. Adomonis ....................................  $11.00
J. Giedrynas .............................  3.00
J. Krauch ............................................................. 1.00

NiiHytų gauta sekamai: 
^ffa^tfordietė . . . . . ...........   $100.00

A. Latven, Windsor, Conn.......................... 55.00
L. Butkevich, Hartford, Conn................■>.......... 50.00

> V. Rudaitis, Chicago, Ill. .. ............     50.00

Nuo svečių pas J. J. Lazauskus,
Ozone Park, N. Y., per I. Mizarienę ... 42.50 

N. Y. Lietuvių Moterų Klubas,
per V. Nevins ............................................ 25.00

J. Barnett, Hartford, Conn...................  21.00
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass.........................  17.00
J. Laukaitis, Maspeth, N. Y............................. 15.00
F. Milvid, Bayonne, N. J.....................  11.00
A. Klepasky, Somerville, N. J. .. . ...................  11.00
A. Dovidas, Pittsburgh, Pa........................... 11.00
A. Katinas, Bridgeport, Conn............................. 11.00
A. Mureika, Milford, Conn.............. ............... 11.00
R. Zhluba, W. Medway, Mass...............................8.00
K. Ęarlan, Jensen Beach, Fla........................... 6.00
S. M. Smith, La Porte, Ind............................... 6.00
V. Bizulis, Philadelphia, Pa..............................  6.00
H. Lyben, Detroit, Mich...................................... 6.00
A. Sveskosky, Detroit, Mich........... ................ 6.00
A. Brazys, Baltimore, Md.................................. 6.00
J. Grayson, Pt. Pleasant, N. J................ .  6.00
F. Klaston, Huntington Sta., N. Y................ 5.00
Mary Dobinis, Cambria Hts., N. Y.................. 5.00
Chas. Devetzko, Brick Township, N. J............ 5.00
V. Macy, Voluntown, Conn............................. 5.00
George Švedas, Rochester, N. Y....................... 5.00
N. Anglis, Huntington Sta., N. Y. .'..............  4.00
Mary Rinkus, Ossining, N. Y. ............  3.00
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa......... .  2.00
B. Petraitis, Baltimore, Md............................... 2.00
F. Buslevičius, Nashua, N. H........................... 2.00
J. M. Zale, Ozone Park, N. Y...............................2.00
G. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla. ............. 2.00
Po $1: M. Mačionis, Newark, N. J.; F. Muzik, Budd 

Lake, N. J.; M. Grakey, Asbury, N. J.; E. Pazarskas, 
Chicago, Ill.; A. Pauliukaitis, E. Tureikienė, V. Urbas, 
Philadelphia, Pa.; O. Krutulienė, Anna Zelin, Plymouth, 
Pa.; V. Kazlauskas, Wilkes-Barre, Pa.; A. Benson, De
troit, Mich.; V. Gizauskas, Chester, Pa.; M. Bakūnienė, 
Pt. Pleasant, N. J.; J. Saurusaitis, E. Hartford, Conn.; 
J. Bakšys, Gulfport, ir A. Vegel, St. Pete,, Fla.; A. La- 
pata, S. Windsor, Conn.; J. Kripaitis, B’klyn, N. Y.; D. 
Burnett, Canterbury, Conn.; B. Mikulis, J. Svirnelis, 
J. Jonis, A. Pazniokas, Nashua, N. H.; V. Grigas, Hud
son, N. H.; K. Vikonis, Philadelphia, Pa.; J. Yakštas, 
Chicago, Ill.

Į fondą anksčiau gauta $5,374.85. Dabar įplaukė 
$1,140.50. Viso gauta $6,515.35. Dar reikia $3,484.65.

Anksčiau buvo paskelbta miestų stovis aukomis. 
Žinoma, dabar tas stovis gerokai pasikeitė. Vėliau bus 
pranešta.

, Dėkojame viršminėtiems bičiuliams už jų aukas ir 
vajininkams už gražų, pasidarbavimą.

1 1 Yra'dar daug laiškų, kuriuos reikia sutvarkyti ir 
pranešti rezultatus. Ateina šventės, užrašykite laikraštį 
“Laisvę” kaip dovaną.

“Laisvės” Administracija

PRANEŠIMAI Skaudus smūgis J. P.
brockton, mass. ir M. Mileliams

LDS 67 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvvyks ketvir
tadienį, gruodžio 7, 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 pas. draugijos 
mėn. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 6, 7 v. 
vakare.

« Lietuvių Piliečių Klubo 
susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 7 vai. vakare, Liet, 
piliečių salėje, 128 Ame s 
St. (90-91)

Lapkričio 22 d. pas mus 
(Union City, Mich.) suba- 
toje J. P. ir M. Milleriai, 
gyvenanti Largo, Fla., pra
nešė, kad lapkričio 20 d., 
krematorijos būdu, jie pa
laidojo staiga mirusią — be 
sirgimo, savo dukrą Mrs. 
Eugene Brown (Mileriutę), 
gyvenusią Greenville, Ohio.

Velionė Brown (Milleriū- 
tė) buvo vienturtė J. P. ir 
M. Mįllerių dukra. Ji paliko 
3 jaunus vaikučius — ber
niuką ir 2 mergaites, savo 
vyrą Eugene Brown, jo tė
velius ir savo tėvelius Mile
rius.

Užuojauta -liūdesio palies
tiems. Drg. J. P. Milleris 
yra “Laisvės” Skaitytojas 
ir jos bendradarbis.

L. U.
“Laisvės”, personalas taip

gi reiškia nuoširdžią užuo
jautą.

Leon Urbon
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija rengia žaislų' parę 
gruodžio 3 dienų, sekmadie
nį popiet. Durys bus atdaros 
12:30, o pietūs bus duodami 
1 vai., po to bus žaidimai iki 
9 v. v. Visus kviečiame atsi
lankyti ir paremti pašalpinę 
draugiją.

Rengimo komisija

Laisvės Choras rengia kalė
dų parę gruodžio 12 d., ant- 
rądiėnio vakare 7:30 v. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, — 
jiem bus veltui, o svečiam 
reikės mokėt prieinama kai* 
na. Kviečia L. Choro komisija.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susi

rinkimas įvyks gruodžio- 
December, 9-tą dieną, 2-rą 
v. popiet. Visi nariai kvie
čiami įz šį svarbų susirinki
mą, baigiantis šiam metui. 
Perrinksim kuopos valdybą 
sekamiems metams. Išklau- 
sysim mūsų parengimų ko
misijos raportų. Pasitarsi
me, ką veiksime sekamais 
metais.

Valdyba 
(91-92)

Hartford, Conn.
Spaudos parengimas 19 

d. lapkr. skaitomas pavyku
siu, nors, rodos, turėjo būti 
daugiau publikos. Matėsi 
svečių iš apylinkės kolonijų 
arčiau ir toliau.

Tikimės nesuvylėm sve
čių. Turėjom gražią meni
nę programą, kuri susidė
jo iš dainų. Athko Worces- 
terio dainininkai H. Smith, 
I. Janulienė ir A. Dupšas. 
Laisvės choras po vadovy
be Willma Hollis ir Eilenu- 
tė Brazauskienė. Visi labai 
gražiai padainavo liaudies 
daineles, akomponavo Hel- 
len Smith visiems, taipgi ji 
akomponavo Laisvės chorui 
ir New Yorke- “Laisvės” 
koncerte. Be jos patarna
vimo tikrai būt buvęs dide
lis nemalonumas L. chorui, 
nes netikėtai susirgo choro 
pianistė, o kitą gaut ant 
greitųjų ne įmanoma. Tai- 
begaliniai mes esam jai dė
kingi.

Ona Visotskienė iš Ken- 
singtono, dainų ir L. choro, 
mylėtoja norėdama, kad 
choras padainuotų savo na
muose visiems choro daini
ninkams užmokėjo už pie
tus, Didelė garbė jai užtai. 
Visi artistai dovanai patar
navo, taipgi ir W. Hollis.

Su maistu prisidėjo M. 
Raulinaitienė pyragą, H. 
Urbonienė iš Wilson 2 py
ragu, V. Kazlau pyragą ir 
daržovių, V. Vasil skanių 
grybų, K. Remeitienė iš 
Berlin $2. O gaspadinės pri
sidėjo su sunkiu darbu.

Taigi, varde Liet. Mote
rų klubo, tariu didelį lie
tuvišką ačiū visiems, kas 
tik padavė ranką.

^V. K.
------------------- i— 1

< ‘

Haverhill, Mass.
Kaip čia gali būti?
Gaunu “Laisvės” 89-ą nu

merį ir nustebau... M. Kaz
lauskienė ir A. Račkaus
kienė išėjusios į viršūnes, 
gavusios daugiausia prenu
meratų atnaujinimų senų ir 
gavusios daug naujų.

Sakau: Kaip čia galėjo 
įvykti? Ir greitai sužino
jau, kad jos rengiasi kuo- 
daugiausiai “Laisvei” pre
numeratų gauti. Čia ne vis
kas?..

Aš klausiu jas: Tai kaip 
bus su d. George Shimaičiu, 
juk- ir jis nemiegos, per me
tų metus taip energingai 
veikęs? Jos atsako: “Mes 
irgi turime gerų prietelkų. 
Jos mums daug padės.” O 
seni veteranai daug savimi 
pasitiki, lieka kaip apsnū
dę. O mes nesnaudžiam ir 
surinktų prenumeratų ne
laikome įpabaigą, bet 
tuojau su tvarkom ir siun
čiam “Laisvėn”. Gi ten — 
jųjų rūpestingumas sutvar
kyti ir duoti mums punktų, 
kiek tik galima.

Vajininkės M. Kazlaus
kienė ir A. Račkauskienė 
linki kuogeriausių pasek
mių visiems darbuotojams 
dėl “Laisvės” naudos.

Jųjų ramstis W. R.

Sudegę penki vaikai
Salem, N. J.— Penki vai

kai sudegė, kuomet medinis 
namas supleškėjo. Gaisra- 
gesiai nespėjo ugnies užge- 
syti ir vaikus išgelbėti.

' Šis namas buvo pripažin
tas inspektorių kaip nebe
tinkamas gyventi. Jis buvo 
keliaujančių dar b i n i n k ų 
stovykloje.

Help Wanted Male Help Wanted Male

Wanted at Once

Skilled precision machine as
semblers. Exp. men with good 
mechanical background to as
semble parts and construct preci
sion built printing machinery, for 
established progressive company. 
Good pay. Steady work, overtime 
and good benefits. RUTHERFORD 
MACHINERY CO., 401 Central Ave., 
East Rutherford, N. J.

(86-95)

MAN for Janitorial Work in Gym
nasium and gardening on Athletic 
fields. Must have driver’s license.

CH 7-4700
(88-93)

ALTERATIONS

TOOLMAKER. Model Maker. Re
search Machinist. Progressive surgi
cal specialty Co. located in Norris
town area specializing in Mold mak
ing & research development. Exc 
pay & Co. paid benefits. Oppty to 
grow with a small company. Reply 
to Box 100, Bridgeport, Pa. or call 
279-0100. (91-93)

GIMBELS
Has a full time opening in our 
alterations work room for a tailor. 
Excellent starting salary, and a 
full range of Co. paid benefits, 
including 10% employees discount.

APPLY NOW

PERSONNEL OFFICES

PHILADELPHIA 
CHELTENHAM

UPPER DARBY
NORTHEAST

MOORESTOWN
V A

KING OF PRUSSIA
(91-93)

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

Call Tim. HO 7-9700.
(89-94)

Experienced RUG MECHANIC.
Wall to wall installation. Good pay 
and fringe benefits.

FECERA’S FURNITURE STORE 
433 High St., Pottstown, Pa. 
326-4962 from 9:30 to 6 P. M.

(89-92)

Help Wanted Female

HOUSEKEEPER
Age 35 to 45. Live in.

Permanent position. $70 per week. 
Experienced person.

Call 1-609-665-2875 after 7 P. M.
Cherry Hill, N. J.

(89-91)

WELDERS & MECHANICS
Experience in metal sheet work 
and repair of tank trailers pre
ferred. Steady work in a nice 
section of Mid Hudson Valley. Hos
pitalization. Apply: Transport 
Trailers, Inc. POB 28, Newburgh, 
N. Y., 12550 or tel. 914-561-5348.

(86-92)

Immediate Openings
MACHINE OPERATORS 

ASSEMBLERS 
GENERAL FACTORY WORKERS 
Local firm with many company 

benefits. Steady employment. 
For interview, call 279-6111.

(91-97)

Dance Trainees Ballroom. Become 
Asst, teacher in 2 weeks. $2 hrly 
pay from start. Eves. pt. time 
comm. Call after 6 PM for appt. 
MA 7-2087. Join our Happy Class 
Teachers pay, $2.50 hrly. Est. 49 
yrs. BEACON ACADEMY, 1109 
Walnut St., Phila., Pa. 19017.

(91-92)

WAITRESSES. Day and evening, 
full and part time. Good tips, uni
forms supplied and company benefits.

HOSTESSES
Full time day work, part time 
evening and week-ends. Good work
ing conditions. High wages and 
Company benefits. Uniforms supplied. 
Apply between 2-6 PM or call make 
an appointment. 284 E. Lancaster 
Ave., Aunt Jemima Kitchen, Wyn
newood, Pa. MI 9-9748. (91-92)

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos susirinki
mas įvyks gruodžio 2 d., 2 va
landą, 2219 W. Pratts. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. 
Bus svarbus metinis susirinki
mas. —Valdyba

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, kurie nėra 
pasiėmę naujos J. Baltušio 
parašytos knygos “Tėvų ir 
brolių takais,” tai atsilan
kę į šį susirinkimą galėsi
te ją pasiimti.

22 kp. sekretorius
J. žebrys (90-91)

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

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

MEN 
Willing 
working 
GREEN 
Clearfiei

(6) Work in a wood plant, 
to train. Pref, some wood

experience. MORRIS
SPAN, INC. NE Cor. “A” & 
d Sts. (88-91)

5 for al 
Experie

TAILORS
terations and to make clothes.
need and dependable men 

needed immed.
MODEL TAILORS
55 North 52nd St.

Philadelphia, Pa.
(90-95)

IM1
in King 
ing mac 
Prussia.
Applican 
tion. I 
call DA

MEDIATE OPENINGS
of Prussia to train as vend- 
hine attendants in King of 
Hours 7:30 AM. to 4 PM. 
ts must have transporta- 
nterested applicants should

9-5700. (90-92)

SIGN E
For yeai 
company 
Apply a 
Inc., 20z 
or call f 
at yoUr

SECTOR. Experienced only, 
round job with established 

All modern equipment. 
; once to Hutchinson Signs, 

Allen Sty Trenton, N. J., 
09-394-8132 for appointment 

convenience. (9193)

CAR WASH KEY MEN.
Aggressive men as full time em
ployees in a brand new car wash 
in E. Norriton Twp. Excellent
opportur ity. Call Mr. Baker, MO 
7-0800.

(91-94)

AINTENANCE MAN
Assistan : / for new Garden Apart
ments ii N. E. Philadelphia, Pa. 
Salary plus apartment. Call dai
ly 9 AM to 5 PM.

NI 4-5721
(91-93)

SHEETR 
ers. Min 
heli-arc 
read prints, 
for assembly of sheetmetal cabinets 
and cot soles. 
Metal C 
hand disc, grinders, 
shop exb. helpful/ 
ENCLOSURES, Inc., 7825 Airport 
Highway 

6

4ETAL WORKERS. Weld-
2 yrs exp. Familiar w/arc, 

and wire feed equip. Must
Assembly Mechanics

Must read prints, 
rinders. 1 yr. exp. using 

Auto Body 
ELECTRONIC

, Pennsauken, N. J. 
)9-665-6810 ( 91-94)

AIRCRAFT PROPELLER MECHA
NIC. Must be expd & familiar 
w/overhąul techniques of propellers 
used in 
craft, 
take cl| 
prop she. 
benefits, 
terview 
giving exp. resume. Reading Avia
tion Se 'vice, Inc., Municipal Air- 
iport, Reading, Pa

single & multi engine air
Excel oppty to advance & 
arge of long established 

sho(p. Top pay & excel fringe 
Call A. M. Horst for in- 
at 215-375-8551 or write

19603.
(9195)
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Lietuviški apmąstymai 
New Yorke

— Rašo Almus Šalčius —
Tadui Kosciuškai— 

150-osios mirties metinės
Daugeliui jaunųjų lietu

viukų Kosciuška tėra tiltas 
pakeliui iš Karalienės 
(Queens) valsčiaus į Niu
jorko centrą. “Gimtasis 
Kraštas” (spalio 19) -pri 
mena, Rimanto Jasio raši
niu, kad tada senosios Lie
tuvos valstybės ir jaunosios 
Amerikos didvyris brig, ge
nerolas Tadas Kosciuška 
mirė 1817 metų spalio 15 d. 
Šveicarijoje.
Reikia plačios kultūrinės 

kronikos
Lietuviškam kultūriniam 

sąmoningumui išlikti JAV 
būtiniausia sąlyga: sekti ir 
žinoti, kas dedasi lietuviš
kame ir visame pasaulyje. 
Jei skaitai visus lietuviš
ku s leidinius pasaulyje, 
susidaro stiprus įspūdis lie
tuvių naudai. Kiek žmo
nių užsienyje ir tėvynėje 
gali sau leisti šitokį liuk
susą? Kiek red aktorių 
traktuoja kūrėjus, o meni
ninkus vien tik menininko 
verte?

Štai montreališkio J. Kar
delio savaitraštyje iš eilės 
kelintame numeryje disku
tuojamas Expo Virgilijaus 
Noreikos koncertas: kas 
ką per jį kam pasakė, pa- 
kuždėjo. iO šviesuoliui 
skaitytojui ar neįdomiau 
žinoti, jog aną dieną ma
estro Noreika Leningrado 
Didžiosios Filharmo n i j o s 
perpildytai salei dainavo F, 
J. Brahmso, E. Grigo dai
nas, arijas, J. Gruodžio 
“Visur Tyla,” B. Dvariono 
“žvaigždutė”? Kaip nu
stebs “anti” redaktoriai ir 
sakys: “Tai tik dėl pro
pagandos... Noreika Le
ningrade išpildė F. Šuberto 
“Avė Maria”!..

Iš lietuvos ateinančiame 
kultūriniame laikraštyje ar 
žurnale žybčioja deiman
čiukai, bet pikta, kad ma
sė išeivių nei matys, nei 
girdės juos. Pasitenkins 
“Draugo,” “Dirvos” ir ki
tų “informacinių” laikraš
čių “virškalais.”

Ar žinote, ką jie daro?
Tėvynainių atsie k i m a i 

imponuoja. “Anti” politi
kieriams sunku susigaudy
ti. Švedijoje jie baugino 
vietinius neiti i Lietuvių 
Kamerinio Orkestro kon
certą 50 metinių revoliuci
jos proga. Kai dėlto teda
lyvavo 30 žmonių, Toronto 
“Tėviškės Žiburiuose” kal
tinami “sovietai,” kad jie 
tyčiomis nereklamavę lie
tuvių!...
Bravo Kubiliui iš LTSR!

“Tiesoje” aną dieną dau
gelis lietuvių skaitė litera
tūros kritiko Vytauto Ku
biliaus pasisakymus. Jis 
apibūdino Lietuvos šian
dieninį kultūrinį gyvenimą. 
(Pasisakymai perspausdinti 

Kretingos pranciškonų J. 
Brazaičio - Ambazevičiaus 
Brooklyno “Darbininke”). 
Jis sako: “Pirmaiusia — 
vis platesnis praeities me
ninių vertybių įtraukimas į 
šios dienos dvasinę apy
vartą. .. Antra, didelės pa
stangos išvesti lietuvių me
ną į bendrą šiuolaikinės 
pasaulio kultūros orbitą, 
nugalėti provincinio už
kampio ribas ir vietinius 
dydžius, mokytis naujų 
mąstymo būdų ir formų. 
Trečia, rūpinimasis lietuvių

žemėje, liaudies kūryboje, 
mu, ieškojimas šaknų savo 
meno nacionaliniu savitu- 
praeities tradicijose...”

“Tiesoje” užbaig i a m a : 
“Reikėtų siekti: (1 kuo pil
niausios informacijos apie 
viską, kas dedasi šioje že
mėje; 2) kovoti su grubu
mu žmonių santykiuose, su 
nepasitikėjimu, su visomis 
pastipūtimo ir pataikavimo 
formomis; 3) išsaugoti jau
noje kartoje didelių žmo
giškų vertybių ir idealų su
pratimą...’’

Bimbos gynimo 
komiteto pranešimas
Pereitame “Laisvės” nu

meryje buvo paskelbtas Ko
miteto raportas ir padėka. 
Prie to raporto dar turiu 
pridėti.

L. Jonikui pasidarbavus, 
chicagiečiai gražiai prisidė
jo prie to svarbaus darbo. 
Sekami įsigijo įžangos bi- 
letus, nors dėl tolio negalė
jo dalyvauti bankete: L. ir 
A. Jonikai, J. M. Kamins
kas, P. Pauliukas, M. Fri- 
berg, V: Rudaitis, A. Ma
ziliauskas, S. Večkys, Del
la Reuther, A. Drobus 
(Stevensville, Mich.), F. Čer- 
nauskas ir J. Andrulienė.

Ignas Kamar, Oakland, 
Calif., aukojo $5; P. V. ir 
H. A. Gasparas, Grand Ra
pids, Mich., $10.

A. B. Pilietybei ginti ko
mitetas su pažangiaisiais 
Jungtinių Valstijų ir Ka
nados lietuviais atliko gra
žų pergalės darbą.

Beje, Vaičekauskai iš 
Binghamtono, N. Y., buvo 
prisidėję prie pergalės - su 
$18.75. Bet jų vardai nebu
vo paskelbti spaudoje.

Visos šios aukos priskai- 
tytos prie bendrų pajamų.

J. Grybas, 
Komiteto sekr.

SERGA
Sužinota, kad aną dieną 

darbe labai skaudžiai ir pa
vojingai susižeidė rašytojo 
Filipo Bonoskio žmona Fay. 
Laiptais lipdama krito, su
siskaldę kaktą ir labai su
žeidė akis.

Linkime Fay greitai ir 
pilnai susveikti.

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

Įdomus koncertas-mitingas
nos prasmę, atrodo, dau
giatautė publika dainas su
prato ir gerai jas įvertino.

Lapkričio 19 d. Barbizon 
Plaza viešbučio teatre įvy
ko Amerikinio sveturgi- 
miams ginti Komiteto kon- Aidui akompanavo A n n e 
centas- mitingas. T

Komiteto darbuotoja Ro
se Raynes, tarusi sveikini
mo žodį, pristatė profesorę 
Louise P. Smith, Ameriki
nio Komiteto ilgametę pir
mininkę, kuri net sunkiai
siais makartizmo laikais 
plačiai keliavo po šalį mo
bilizuodama sveturgimių ir 
paties Komiteto apgynimą. 
Prašė, kad profesorė, minė
dama savo aštuoniasdešim
tąjį gimtadienį, plačiau 
apie save prasitartų.

Profesorė šiltai padėkojo 
už sveikinimą. Ji savo kal
boje kvietė dalyvius ir 
bendrai visuomenę brangin
ti laisvę, šviesą, jas saugo
ti, kad niekas nesikėsintų 
jas paneigti. Jos kalba pa
kartojamai palydėjo gau
sūs aplodismentai.

Kalbėjo kita. 80-metė, 
Mrs. Hamish MacKay, de- 
portanto žmona, atvykusi 
iš Kanados. Kalbėtojos vy- 
r a s, unijų darbuotojas, 
prieš keletą metų iš JAV 
buvo išdeportuotas Kana- 
don. Jaudindamasi, protar
piais iki nutrūkimo balso, 
ji priminė, ką reiškia 30 
metų išgyvenus deportavi
mu suskaldyti šeimą ir <ėl 
ją naujai atkurti naujoj 
vietoj patiems jau gerokai 
senstelėjusiems.

Eūlatio Fernandez kalbė- 
io ispaniškai, anie Lotvnų 
Amerikos žmonių proble
mas namie, ir čion atvykus.

Advokatas John Abt aiš
kino atakų prieš svetur gi-į 
mins nekonstitucin gumą, ganizations, 
Pateikė svarbių informaci
jų įstatymiškomis temomis.

Koncertas
Jacaueline Sharpe keliais 

atvejais išstojo su liaudies 
dainomis, taipgi skaityme 
dramos vaizdelio su Anne 
Allan ir Douglas Gordon. 
Ji visais atvejais buvo klau- 
sovų gražiai įvertinta.

Gale Fisher dainavo uk
rainiečių dainas. Ji irgi bu
vo šiltai sutikta.

Ispanai šnkėiai gerai pa
sirodė. Nedide]ė grupė šo
kėjų ir muzikantas, jie at
liko daug šokių ir visi jiems 
sekėsi. >

Aido choras, vadovauja
mas Mildredos Stensler, ke
turiomis dainomis užbaigė 
programą. Solo partijas 
atliko Augustinas Iešmantą 
ir Viktoras Bekeris. Diri
gentei Mildredai trumpai 
paaiškinus pradedamos dai-

Salyk.
Programai pirmininkavo 

Henry Foner, įžymus unijų 
veikėjas.

Koncertas suteikė Komi
teto darbui gražios para
mos. Lietuviai tame irgi 
draugiškai prisidėjo.

Rengimo komisija dėkin
ga “Laisvei” už vietą gar
sinimams, Aidui, jo moky
tojai Stensler ir solistams 
už dainas, ir visiems talki
ninkams tikėtų pardavime 
ir finansinės paramos ga
vime.

Taksių vairuotojai 
priima sutartį

Masiniame narių susirin
kime Manhattan Center 
keturiais balsais prieš vie
ną balsuota priimti unijos 
viršininkų su samdytojais 
suderėtą kontraktą. Daly
vavo apie 4,000 unijistų.

Unijos viršininkas Van 
Arsdale tikrino, kad numa
tyta uždarbio pakėlimai po 
$15 per 5 dienų savaitę. Bet 
girdėjosi įspėjimų, kad pa
kėlimai mokesties priklau
sys nuo to, kiek miesto val
džia leis kelti fėrą.

Važiavimui į Laisvės 
salę pakaity nėra

Gal būt rasis didmiesty
je grupė lietuvių, kurių ke
liavimo į “Laisvės” salę 
kelrodis bus kiek pakeistas. 
Bet daugumos lietuvių sub
way pakaitos nepaliečia.

Keliavimui iš senojo Wil- 
liamsburgo, Ridgew o o d o, 
East New Yorko įprastieji 
Canarsie, Jamaica ir Lef
ferts traukiniai tebetar
nauja kaip seniau.

Pakaitos, kur jos yra, — 
nedidelės. Sąjūdžiai centri
nėse stotyse susidarė dau
giausiai dėl abejonių,, ne 
dėl paklydimų. Prie to pri
sidėjo jėgos nutrūkimas po
roje vietų. Aišku, keleiviai 
visas bėdas pridėjo pakaitų 
sąskaiton ir už tai pyko. 
Apsibarimo ir pykčio pir
mąją masinio keliavimo

Sveiksta
Ch. Meškėno sveikata 

buvo pusėtinai pašlijusi. 
Daktaro patariamas pasi
davė Beth Israel ligoninėn 
New Yorke. Po 6 savaičių 
tyrimo ir gydymo sugrįžo 
į namus kur bus po dak
taro priežiūra.

Linkiu ligoniui greitai 
pasveikti. J.

Zajankauskas (Zayan) 
Juozas po sunkios operaci
jos Kings County ligoninė
je sveiksta ir gal gruodžio 
3 dieną grįš į savo namus: 
Brooklyn (Ridgewood), N. 
Y. i Koresp.

Parengimų kalendorius
Gruodžio 10 d. ,

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

Čia buvo garsinama, kad 
gruodžio 12 dieną įvyks 185 
kuopos susirinkimas su di
egliais pietumis. Bet ka
ti angi sužinojome, kad tą 
pačią dieną Laisvės salė
je yra ruošiamas susitiki
mas su viešnia iš Lietuvos 
formoje šaunios vakarienės, 
tai mums pietus tenka at- 
aukti. žinome, kad dauge- 
is mūsų narių norės daly

vauti susitikime.

s

Kultūrine ir Vaišią Popiete 
Sekmadienį Gruodžio 10

LAISVĖS SALĖJE 
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.
Programoje dalyvaus

Elena Jeskevičiūtė 
papasakos savo įspūdžius 
iš Lietuvos.

Amelia Young 
dainuos solo

Aldona Anderson
(buvusi Aido Choro vado
vė) akompanistė.

Keletas jaunuolių skaitys 
angliškus vertimus iš 

Lietuvos poetų. Amelia Young
Taipgi bus skaitoma lietuvių poezija lietuvių kalboje

Po programos bus bufetas su įvairiais valgiais.
Įėjimas $1.75 asmeniui Pradžia 2 vai. popiet

Rengia ir visus kviečia LDS 13 kuopos komitetas

matėsi daug.
Valstijinė loterija pradė

jo pardavinėti bilietus ir 
laikraščių kioskuose. Tuo 
tarpu politiniuose rateliuo
se tebesiginčijama klausi
mu kas turėtų bilietus par
davinėti. --------------- \

Rockvillietė jauna moti
na vieškelyje staiga sustab
dė savo auto. Jos 4 metų 
dukrytė, stovėjusi ant pas
kutinės sėdynės, atsimušė į 
priešakinę sėdynę ir tuojau 
mirė.

Sveikinimai
Šiomis dienomis Lilija 

gavo atviruką iš Bingham
ton, N. Y., nuo Walter ir 
Mylda Žukas, gyvenančių 
E1 i z a b e th, N. J., ir nuo 
Walterio motinos, Helen 
Žukas. Siunčia linkėjimus 
visiems laisviečiams.

Taip pat gautas kitas 
atvirukas iš Vilniaus nuo 
Alberto Laurinčiuko. Jis 
sveikina visus laisviečius, 
su kuriais turėjo malonumo 
susitikti Montrealyje, Ex- 
po-67. Sako, kad jau tėvy
nėje prasideda žiema, bet 
pats jaučiasi pavasariškai.

Bet mūsų kuopos susi
rinkimas įvyks, kaip gar
sinta, 2-rą valandą po pie
tų. Visi nariai raginami 
dalyvauti.

REAL ESTATE
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Beautiful 2 & 3 bedroom apts. in 
:iew fireproof bldg, with elevator.

block for 2 subways. Balconies, 
Dining areas. Luxury in good neigh- 
lorhood near best shopping. Pros
pect Towers 9th St., bet. 4th&5lh 
kves. Brooklyn. 763-0624.

People who like people
One American song says: 

“People, who like people, 
are the luckiest people in 
the world”. Let us hope so-.

We, who belong to theor-
* to various 

committees, to Aido chorus, 
to Women’s club, et cetera, 
are constantly in touch 
with people and are enjoy
ing it, knowing that it has 
a purpose. ,

Chorus members, many of 
whom belonging to it for 
years and years, coming 
every week for rehearsals 
(rain or shine), spending 
their time and money, are 
people, who like people.

So are many people ar
ound “Laisve” who are do
ing a lot of voluntary work. 
They do a great deal to 
keep our press and organi
zations going.

Many people, besides their 
organizational activities, 
have even given their 
homes for organizational 
use at times, like Mildred 
Stensler and John and Julia 
Lazauskai for Aido* chorus 
picnics. Walter and Ber
nice Kershulis have very 
often taken out of town 
guests to stay with them, 
and have had many gather
ings at their beautiful gar
den during the summer 
months. It’s not all fun. It’s

work, worry, expense. But 
they have done it with' a 
smile. So have Nellie and 
Paul Venta used their 
home many times for en
tertaining guests from Li th* 
uania. Few others have 
done it too, but not as much 
as Kershuliai, ■ Ventai and 
Lazauskai.

People appreciate their 
services to the movement, 
even 
have

if they don’t always 
a chance to show it.

Use

Pranešimas
ELIZABETH, N. J.

Du svarbūs susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 54 

kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, 10 d. gruodžio 
(December), 408 Court St., 
2 valandą, rusų kambariuo
se.

Šiame susirinkime turėsi
me rinkti naują komitetą 
abejų organizacijų sekan
tiems metams.

Taipgi bus išduotas ra
portas iš LLD 2-ros apskri
ties konferencijos.

Yra ir kitokių reikalų ap
svarstyti, baigiant šiuos 19- 
67 metus.

Visi nariai būtinai daly
vaukite. —Valdyba

(91-92)

Jai liūdni šie metai
Brooklynietė Vikt o r i j a 

Balkus pasiskundė, kad 
Lietuvoj mirė jos brolis Ka
zimieras Baranauskas. Pa
liko liūdinti žmona Marė, 
du sūnūs ir dvi dukterys, 
taipgi dvi seserys, Anelė 
Lietuvoje ir Viktorija 
Bbooklyne. ; 1

Velionis gyveno Vėžionių 
kaime,' Daugų paštas, Aly
taus1 rajonas, LTSR. — O 
prieš keturis mėnesius In
diana valstijoje mirė mano 
žentas Mikolas Švedas, liko 
moteris ir sūnus. Šie metai 
man gailesčių metai, — 
liūdnai guodėsi Viktorija.

’ Ilgametei “Laisvės” skai
tytojai Viktorijai linkime 
tuos liūdesius nugalėti.

: GERIAUSIOS IR : 
VĖLIAUSIOS 

KALĖDINĖS DAINOS YRA;
! Ant * ![

REQUEST RECORDS į 
!; Užeikite pas savo kaimynystėj;! 
■; pardavėją. Nepriimkite neorigi-;! 

nališkų plokštelių. Rašykite dėl/ 
;! katalogo pas: ]>
’REQUEST RECORDS, INC.:!

66 Mechanic Street
New Rochelle, N. Y. 10801!

Pranešimai
OZONE PARK, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, gruodžio 4 
d. Pradžia 7 v. v., 102-02 Li
berty Avė. Kviečiame narius 
dalyvauti, nes bus renkama 
valdyba 1968 metams. Po su- . 
sirinkimo bus ir vaišės. Nesi- 
vėluokite.

Pakvietimas
Nuoširdžiai kvi e č i a m e 

ateiti ir smagiai praleisti 
sekmadienio popietę.

Tikimės išgirsti negirdė
tų ir naujom temom dainų, 
pokalbių ir deklamacijų.

Taipgi būsite skaniai pa
vaišinti. Ateikite į “Lais
vės” svetainę 10 d. gruo
džio, 2 vai. p. p.

13 kp. Nare

OZONE PARK, N. Y. 4
LDS 13 kp. metinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, gruo
džio 6 d., 7:30 v. v., 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Kviečiame visus narius da
lyvauti šiame susirinkime? tu
rėsime išrinkti kuopos valdy
bą sekamiems metams ii; pasi
tarti kas link kuopos paren
gimo, kuris įvyks gruodžio 10 
dieną. Turėsime karštos ka
vos ir skanių tortų.

Prot. sekretorius
(91-92)

ŠVENČIŲ PROGA $

Tiesiog nuo Rekordinio Rodymo Maskvoje
SPECIALUS RODYMAS NUO DABAR \

IKI GRUODŽIO 13 DIENOS

Innokenty Smoktunovsky (“Hamlet”) yra puikus 
savo pirmoje rolėje kaip komikas— 

“AN UNCOMMON THIEF”
' Ekstra! Muzikališkas vaisas!

“REQUIEM FOR MOZART”
Su puikiais balsais Lemeshov’o ir Pirogov’o iš 

Bolšoj Operos.

CINEMA VILLAGE
12th St., just East of 5th Ave., New York

WA 4-8863 ~

Ji Pas mus galite įsigyti Kalėdų ir Naujų Metų 
jS/ Švenčių proga visokių KN 
y NAL'Ų, LAIKRAŠČIŲ.

Turime didelį pasirink 
y ĮVAIRIŲ VAIKAMS ^AISLŲ 
Vį GINTARINIŲ KARIEL 
AK ir kitokių dalykėlių.

i MENINIŲ ALBUMŲ.
LIETUVIŲ KALBA K 

y DOVANŲ, 
vį Rašykite dėl mūsų

YGŲ, PLOKŠTELIŲ, ŽUR-

imą—

Ų, SAGUČIŲ, AUSKARŲ,

NYGŲ, PLOKŠTELIŲ

periodinio
I ANGLŲ

katalogo.
KALBA

ir pasirinkite.Užsisakykite per Raiškus arba ateikite
Mūsų KRAUTUVES VALANDOS: pirmad., an trad., ir penktad 
nuo 10 v. ryto iki 6 v. vakaro; ketvirtad. nuo 10 v. ryto iki 7 v. v. 

o šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.
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