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KRISLAI
LDS 18*asis seimas 
Kaip su mūsų vajais? 
Šventines dovanos 
Niūri padėtis 
Naujas fiureris

— Rašo J. Gasiūnas —

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro Valdyba nu
tarė šaukti savo organizaci
jos dvimetinį seimą liepos 12- 
13 dienomis Worcesteryje.

Valdyba kviečia kuopas jau 
Sabar ruoštis, kad 18-asis sei- 
rąas geriausia pavyktų, kad 
jis būtų vienas skaitlingiau
sių seimų.

O jis bus skaitlingas ir na
šus, jeigu LDS kuopos tinka
mai pasiruoš delegatus j sei
mą atsiųsti.

Pirmseiminis vajus, kaip 
LDS organas “Tiesa” rašo, ei
na silpnokai. “Tik apie 70 
naujų narių gavome per šį va
jų. Vajuje darbuojasi 23 LDS 
kuopos. Virš 100 kuopų ne
dalyvauja vajuje.”

Vajus tęsis iki birželio 1 
d. Jeigu daugiau kuopų įsi
trauks į vajų, daugiau vaji- 
ninkų pasidarbuos, vajus gali 
duoti gražių pasekmių.

Juk tai būtų gražiausias 
seimui sveikinimas iš tų kuo- 
vįi, kurios bus vajuje pasi- 
(Yafbavę. 

•
Labai nesmagu, labai liūdna 

skaityti LDS organe kampe
lį “Mirę LDS Nariai.” Kiek
viename “Tiesos” numeryje 
tiek daug mirusių narių var
dų, tarp kurių dauguma mums 
gerai pažįstamų.

Mirtis pasigrobia daugelį ir 
gerų mūsų organizacijų veikė
jų, palieka mūsų veikloje 
spragas, kurias sunku užpil
dyti.

Tad įrašymas naujų narių į 
LDS arba į LLD yra begali
niai svarbus darbas. Kaipgi 
kitaip mes galėsime išlaikyti 
savo organizacijas ir palaiky
ti pažangiąją veiklą tinkamo
je aukštumoje?

^Kalbant apie vajus tenka 
priminti, kad Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
šių metų vajų taipgi reikėtų 
kiek nors pagyvinti, daugiau 
naujų narių gauti.

Laikraščių “Laisvės” ir “Vil
nies” vajai prašosi visų tal
kos ne tik prenumeratoms 
atnaujinti, bet ir naujų skai
tytojų gauti, taipgi ir aukų 
daugiau sukelti.

Tai vis mūsų visų didieji 
darbai. Artinantis kalėdinėms 
šventėms ir Naujiems me
tams, kuomet skiriame savie
siems dovanėles, nepamirški
me ir mūsų spaudai finansinės 
dovanėlės. Naujo skaitytojo 
gavimas yra dviguba dovana: 
spaudai ir tam, kuriam laik
raštis užrašomas.

Amerikiečių tyrinėtojų ra
portas, slaptai paskleistas 
Amerikos misijoje Pietų Viet
namo sostinėje, rodo ten esan
čią niūrią ipadėtį.

Ilgas karas žmones baisiai 
vargina. Daugelis mano, kad 
amerikiečiai tiksliai ilgina ka
rą, ir kad jie pasidarė pilnais 
viešpačiais Vietname, o tai 
reiškia, kad “pati Vietnamo 
iwj|jįklausomybė yra pavoju- 
i W 1

Iš to viso galima padaryti 
išvadą, kad amerikiečiams 
Vietname nesiseka ir kad jie

Aukse. Teismas panaikino 
ragangaudišką aktą

TEISMAS SURADOu

JAV KALTASU

Kriminalizmas pakilo JAV 
šešiolika procentų

Washingtonas. — Aukse. 
Teisinas 6 balsais prieš 2 
nusprendė, kad Subversy- 
vės Veiklos Kontrolės akto, 
1950 m. priimto, skyrius, 
draudžiantis komunistams 
dirbti militarinėse įmonėse, 
yra nekonstitucinis.

Vyriausias teisėjas War
ren pareiškė, jog asmens 
laisvės varžymas, kad ir 
būtų paremtas “nacionali
nės gynybos” pagrindu, ne
gali būti toleruojamas, kuo
met J. V. Konstitucijos pir
masis priedas laiduoja dar

bininkams teises nevaržo
mai priklausyti prie savo 
organizacijų.

Šis A. Teismo nuospren
dis yra didžiulis laimėjimas 
ne tik Komunistų Partijos 
nariams, bet ir abelnai dar
bininkams. Pirmiau dauge
lis darbininkų, pasireišku
sių unijinėje ar kitokioje 
veikloje, greit netekdavo 
darbo. O dabar jau nebus 
leista darbdaviams mėtyti 
iš darbo už politinę ar ki
tokią veiklą.

A. T. nuosprendis -- didžiulis 
darbininkams laimėjimas

New Yorkas. — Genera
linis Komunistų Partijos 
sekretorius Gus Hali pa
reiškė, kad Aukščiausiojo 
Teismo nuosprendis, panai
kinęs McCarrano akto ne- 
konstitucinį skyrių, “yra 
didžiulis laimėjimas visiems 
darbo unijistams ir visiems 
dirbtuvių darbininkams.”

Jis toliau nurodo, kad 
dirbantiems gynybos įmo

nėse kovingiems darbinin
kams grėsė ne tik iš dar
bo išmetimas, bet dar 5 me
tų kalėjimas ir už kiekvie
ną išdirbtą dieną pasimokė- 
ti bausmės po $10,000.

Aukščiausiojo Teismo nuo
sprendis, Guss Hali sako, 
sutvirtina darbininkų judė
jimą ir politinės veiklos tei
ses sekamuose svarbių rin
kimų metuose.

Roskilde, Danija. — Ang
lijos lordo Rtissellio suor
ganizuotas tarptautinis ka
ro kriminalysčių tribuno
las, išklausęs įvairių šalių 
liudininkų liudijimus, vien
balsiai išnešė nuosprendį, 
kad Jungtinės Valstijos yra 
kaltos dėl karo Vietname.

Faktais įrodyta, k a d 
Jung t i n ė s Valstijos yra 
kaltos naikinime Vietna
mo žmonių, kad jų kari
nės jėgos, nesiskaitydamos 
su tarptaut i n i a i s įstaty
mais, nežmoniškai elgiasi 
su civiliniais gyventojais, 
kad jų karinės jėgos nau
doja karo įstatymais už
draustus ginklus ir t. t.

Tribunolo nuosprendžius 
skaitė prancūzų filosofas 
Jean Paul Sartre ir Tribu
nolo pirmininkas Vladimir

Dedijer, Jugoslavijos isto
rikas.

Tribunolo sąstatą sudarė 
daugelio šalių atstovai, pa
sižymėję visuomenininkai, 
juristai, mokslininkai.

Nubausti 748 jaunuoliai
Washingtonas. — Fede- 

raliniai teismai nubaudė 
748 jaunuolius, atsisakiu
sius tarnauti militarinėje 
tarnyboje. Jų baushiės sie
kia iki 32 mėnesių kalėji
mo. Visi jie pareiškė, kad 
jie nenori vykti Vietnaman 
ten žmones užmušinėti.

Mirė žymus aktorius
New Yorkas. — Mirė 

Howard Freeman, 65 me
tų amžiaus. Buvo žymus 
aktorius nuo 1919 metų.

............ ......- .

TSRS sveikina naują Parama Graikijos
Rumunijos prezidentą patriotams

Nepritaria Johnsono siūlymui 
daugiau algų nekelti

Bal Harbour, Fla.—AFL- 
CIO konvencija dauguma 
balsų priėmė prez. Meany 
siūlymą palaikyti preziden
to Johnsono politiką Viet
namo karo klausimu. Bet 
daugelis delegatų kalbėjo 
prieš karą, už taiką.

Kitas dalykas, tai prez. 
Johnsono siūlymas susilai
kyti nuo algų kėlimo. Tuo 
klausimu daugelis kalbėjo 
ir vis prieš pasisakė. De
legatai nurodė, kad algas 
“užšaldyti” yra negalima, 
kuomet produktų kainos 
paliekamos “neužšaldytos,”

kuomet ir dabar prekių kai
nos nuolat kyla ir kyla.

Konvencijai raportuota, 
kad korporacijų pelnai, 
taksus atmokėjus, nuo. 1960 
metų pakilo 74.5%, šėrinin- 
kams dividendai pakilo arti 
70%, o abelnai imant al
gos tepakilo 54%.

Delegatai nurodinėjo, kad 
darbininkai negali atsisa
kyti nuo streiko teisių, nuo 
kovos už aukštesnes algas 
ir geresnes darbo sąlygas.

Konvencijai raportuota, 
kad federacija dabar turi 
daugiau kaip 14 milijonų 
narių.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos Kompartijos generali
nis sekretorius L. I. Brež
nevas ir prezidentas N. V. 
Podgorny pasiuntė sveiki
nimą naujai išrinktam Ru
munijos prezidentui Nico- 
lae Ceausescu.

N. Ceausescu taipgi yra 
Rumunijos Kompartijos ge
neralinis sekretorius.

Kas užmušė Kenedį?
Dallas, Texas. — Čia te

levizijoje kalbėdamas, New 
Orleans prok u r o r a s Jim 
Garrison sakė, kad jis turi 
Įrodymų, kurie negalimi 
užginčyti, kas nušovė prez. 
Kenedį.

Jis teigė, kad žmogžudis, 
iškilęs iš srutų kanalizaci
jos, paleidęs .45 kalibro 
kulką į prez. Kenedį. Da
bar ta kulka, kuri užmušė 
Kenedį, esanti “federalinio 
agento” žinioje.

Ženeva. — Kelios tonos 
drabužių artimiausiu metu 
bus nusiųsti Graikijos pat
riotams, karinės chuntos 
režimo aukoms, vargstan
čioms kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose.

Šie drabužiai surinkti So 
de Fono mieste “Šveicari
jos moterų federacijos už 
taiką ir pažangą” organiza
cijos iniciatyva.

Laišką Šveicar i j o s vy
riausybei, kuriuo prašoma 
padėti nugabenti ši siunti
nį ir išdalyti drabužius ka- 
niams ir jų šeimų nariams, 
pasirašė 585 žmonės.

Rytą vokiečiai pertekliuje
Berlynas.—“N. Y. Times” 

korespondentas P. Shabe- 
coff, pavažinėjęs po Vo
kietijos Demokratinę res
publiką (Rytų Vokietiją), 
rašo ‘savo laikraščiui, kad 
ten žmonės pertekliuje gy
vena.

Washingtonas. — Fede
ralinis Investigacijų Biuras 
informuoja, kad per pasta
ruosius 9 šių metų mėne
sius visame krašte krimina
lizmas pakilo net 16 proc., 
palyginus su 1966 m. 9 mė
nesių laikotarpiu.

Daugiausia bankai nuken
tėjo, nes apiplėšimai pakilo 
net 60 proc. Įvairūs api
plėšimai pakilo 27 procen
tais. Žmonių užmušinėji 
mai — 16 proc., moterų iš
prievartavimai — 7 proc., 
ginkluoti apiplėšimai — 33 
procentais.

Prez. 
nepas i t 
krašte 
na kong 
mą fina 
cijai, ko 
nalistais

Johnsonas išreiškė 
e n k i n i m ą tokia 

padėtimi. Jis kalti- 
resą už nepakanka- 
nsinę paramą poli- 
vojančiai su krimi-

Lėta integracija unijose
Bal Harbour, Fla.—Neg

rų darb 
kins, ka 
konvend 
tūlos ur 
kiną ra 
nenori 
jai.

ninku vadovas Wil- 
Ibėdamas AFL-CIO 
ijoje, nurodė, kad 
ijos labai lėtai nai

kinę diskriminaciją, 
pasiduoti integraci-

Karas pavojingai plečiamas, 
perspėja Tarybų Sąjunga
Maskva. — Tarybų Są

jungos vyriausybė kaltina 
Jungtines Valstijas už Viet
namo karo pavojingai plė
timą Pietrytinėje Azijoje.

Par ei š k i m e nurodoma, 
kad Jungtinės Vai s t i j o s 
pradėjo “naują provokaci
jų kampaniją prieš neutra
lią Kombodiją.” Jungtinės 
Valstijos siekiasi tos šalies 
pakraščius bloką duoti ir

net p ra 
teritorij

Taipg 
jos plan’ 
so valst 
sidaryti 
Tailando į Pietų Vietnamą.

lėti tiesioginę į jos 
ą invaziją.
i Jungtinės Valsti- 
uoja įsivežti į Lao- 
ybę, kad galėtų pa- 

tiesioginį kelią iš

Bangsokas. — Tailando 
valdžia paskelbė karo stovį 
penkiose provincijose, kur 
veikia partizanai.

Ku Klux Klanas tebeveikia
kaip teroristų konspiracija

labai perdeda su pasigyri
mais. /

Naujas vokiečių fiureris jau 
demonstruoja savo idėjas ir 
galią. Adolfas von Thaddens, 
dešiniausios Nacionalinės De
mokratų partijos vadovas, pa
skelbė organizacijos “sargy
binę draugiją.”

Iš jo aiškinimo suprantama, 
kad jo organizuojami sargai 
turi labai svarbią misiją at
likti: apsaugoti nuo “idėjinių 
priešų” jo partijos mitingus, 
tos ipartijos vadovus.
Tai labai panašu, kaip buvo 

organizuojami h i 11 e r i n i ai 
“šturmininkai.”

Aišku, jie nešios uniformas 
ir ginklus, kaip kad buvo Hit
lerio laikais. Jie skins kelią 
“nacionalinei demokratijai,” 
kaip Hitlerio “šturmininkai” 
skyųė kelią “nacionaliniam 
socializmui.”

Dar nežinia, ką darys Va
karų Vokietijos vyriausybė, 
kuomet jos panosėje nauja 
ginkluota jėga auga.

Žemės drebėjimas 
Vakarinėje Indijoje
New Delhi. — Vakarinė

je Indijoje ištikęs žemės 
drebėjimas užmušė daugiau 
kaip 300 žmonių, -sužeirė 
2,000.

Drebėjimas padarė ne
mažai nuostolių pastatams. 
Daug namų sužalojo, Koy- 
na elektros jėgainę sugrio
vė.

Jaunimas už McCarthy
Chicago. — Čia įvykusi 

studentų ir kitų jaunuolių 
konferencija pasisakė rem
ti McCarthy prezidento vie
tai.

2,000,000 algos pakeltos
Washingtonas. — K o n - 

gresas nutarė pakelti algas 
dviem milijonams federali- 
nių darbininkų.

MB
l

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Washingtonas. — Neame- 
rikinės Veiklos komitetas 
pagaliau paskelbė savo ra
porte apie Ku Klux Kla
ną. Raportas apima 371 
puslapį.

Tyrinėjimas buvo pradė
tas prieš trejetą metų. Da
bar raporte paskelbta, kad 
United Klans of America, 
Inc., turi 14 skyrių, ku
riuose yra 16,810 narių.

Klano istorija rodo, kad 
jis pradėjo savo teroristinį 
darbą tuoj po Civilinio karo 
ir kad jis šiuo metu nuo sa
vo kruvinų darbų ir teroro 
neatsisako.

Komiteto raporte nuro
dyta, kad jis konspiruoja

prieš tūlus piliečius, kad 
jiems nebūtų progų naudo- 

kor stitucinėmis teisė- 
Terorizmas tebėra 
k Klano priemonė 
i “baltųjų viršeny- 
kitų rasių.

tis 
mis. 
Ku Klu 
palaikyt 
bę” ant

Klanai skelbia, kad jie 
kovoja 
tuo pac 
negrų 
The Ni 
for Ad 
ored People, neteisingai ap
šaukia komunistinėmis.

prieš komunizmą ir 
iu kartu kovingas 
organizacijas, kaip 

ational Association 
Į vancement of Col-

Atvežė lėktuvais 
10,000 kareivių

Graikijoje sukilimas , 
nepavyko

Atėnai.—Graikijoje ruoš
tas sukilimas prieš fašisti
nę militaristų valdžią nepa
vyko. Karalius pabėgo į 
Romą. Sakoma, karalius 
pritaręs sukilimui.

100,000 narkotikų 
naudotojų

New Yorkas. — Šio mies
to 100,000 nuolatinių nar
kotikų naudotojų kasdien 
pavagia po 10 milijonų do
lerių vertės produktų.

Kviečių eksportas mažesnis
Winnipegas. — Kanados 

kviečių eksportas šiais me
tais žymiai mažesnis. Iki 
spalio pabaigos buvo eks
portuota 64,487,000 bušelių, 
palyginus su 163,249,000 
bušelių praėjusiais metais.

Streikai siaučia 
Prancūzijoje

Paryžius. — Komunistų 
ir katalikų vadovybėje uni
jos paskelbė protesto strei
kus prieš prez. Ch. de Gaul
le, kam jis ragina darbi
ninkus neišlaidžiai gyventi, 
diržus susiveržti, nereika
lauti didesnių algų.

Areštuotas už opiumo 
cigaretes

Maskva. — Newybrkietis 
jaunuolis St. Zipper areš
tuotas Taškente, kai pas jį 
rasta marijuana (narkoti
kų) cigarečių, kurios Tary
bų Sąjungoje užgintos pla
tinti. Po penkių savaičių 
buvo paleistas.

Dideli tvanai Ceilone
Colombo*—Dideli tvanai 

Ceilone paliko 125,000 gy
ventojų benamiais.

Raketieriai įsigalėję 
N. Y. aerodromuose
New Yorkas. — Valsti

jos tyrinėjimų komisija su
rado, kad New Yorko ae
rodromuose įsigalėję Mafi
jos raketieriai.

Pasirodo, kad ji kontro
liuoja lėktuvais pervežamų 
prekių biznį, kuris vien tik 
Kennedy International ae
rodrome siekia iki 6 bilijo
nų dolerių į metus.

Numato smegenų perkėlimą
New Yorkas. — D r. Mi

chael E. DeBakey sako, kad 
ateityje bus galima perkel
ti iš vieno žmogaus į kitą 
ne tik širdį, bet visą širdies 
ir plaučių sistemą, taipgi 
ir smegenis. .

Saigonas.—Daugiau kaip 
10,000 Jungtinių Valstijų 
kareivių lėktuvais atvežė į
Vietnamą. 
džiausią 
mas kai

Daba
jų kareivių Vietname yra 
arti pusės milijono.

Tai buvo di- 
s lėktuvais perkėli- 
reivių.
r Jungtinių Valsti-

Ispanijoje streikai 
uždrausti

Mad ridas.—Diktatoriaus 
Franko I aukščiausiasis teis
mas patvarkė, kad visi 
streikai Ispanijoje “iš prin
cipo nelegalūs.”

Toks nuosprendis padary
tas tuo metu, kai visa Is
panija apimta streikų ir ki
tų kovų prieš diktatūrą. 
Daugelyje vietų studentai 
streikus vadovauja.
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Argi taip galėjo būti?
PRAĖJUSĮ antradienį per radiją pranešė iš Pietų 

Vietnamo, kad ten buvo užpultas ir sudegintas vienas 
ištisas kaimas. Kai paskui amerikiečiai jį “paėmė,” tai 
suradę penkiasdešimt lavonų.

Kokių žmonių tie lavonai? Ogi, pasak pranešėjo, 
pagal mūsų militarinių vadų suteiktą informaciją, jie 
visi buvo Šiaurės Vietnamo kareivių lavonai!

Bet kas atsitiko su to kaimo žmonėmis—vyrais, mo
terimis, vaikais? Nejaugi nei amerikiečių kulkos, nei 
pagaliau ugnis jų nelietė, o tik išrankiojo šiauriečius 
vietnamiečius ir nuskynė arba pavertė pelenais?

Argi sveiko proto žmogus gali tikėti tokio praneši
mo teisingumu?

Traukias ir Arthur Goldbergas
DABAR jau nebėra jokia, paslaptis, kad Arthur 

Goldbergas pasitraukia iš amerikinės delegacijos Jung
tinėse Tautose pirmininkystės. Taip pat jau viešai skel
biama ir jo pasitraukimo iš tos aukštos vietos priežastis.

Goldbergas nebesutinka su prezidento Johnsono už
sienine politika ir jo vedamu Vietname karu. Jis nebe
gali, nebeturi sąžinės ginti politiką, kuriai jis nebeprita
ria. Jis nori, kad tuoj būtų sulaikytas Šiaurės Viet
namo bombardavimas ir ieškoma kelių taikai pasiekti. 

. Bet to nenori prezidentas, to nenori militarinių jėgų 
vadovybė. Tuo būdu Goldbergas turi rezignuoti.

Beje, sakoma, kad ypač Goldbergas nebegalįs su
sikalbėti su valstybės sekretoriumi ponu Dean Rusku. 
Šis, kaip žinia, rėmė ir remia kiekvieną prezidento ir mi- 
litaristų žygį karui išplėsti. Na, o valstybės sekreto
riaus ir delegacijos pirmininko kooperavimas labai svar
bus ir reikalingas. Kadangi Mr. Ruskas nesitraukia, tai 
Goldbergas turi pasišalinti.

Didžiulis demokratijos 
laimėjimas
PRIEŠ septynioliką metų Kongresas priėmė taip 

vadinamą “Subversyvios Veiklos Kontrolės Įstatymą.” 
Jame yra punktas, kuris draudžia komunistams dirbti 
apsigynimo darbuose, — tokiose žmonėse, kurios ką 
nors turi su gamyba militariniams poreikiams. Įmonės 
turi kiekvieną samdomą darbininką perleisti per še- 
rengą, gauti iš FBI užgyrimą. Komunistui dirbti to
kiose įmonėse laikoma kriminališku prasižengimu!

Ir, žinoma, to fašistinio įstatymo griežtai prisi
laikoma.

Bet štai dabar Aukščiausiasis Teismas patvarko, 
kad tasai to biauraus ir pikto Įstatymo punktas prie
šingas šalies Konstitucijai ir turi eiti į išmatų dėžę. Jis 
nelegalus, jis neturėjo būti priimtas... •

Tai vienas iš didžiausių demokratijos ir žmonių 
laisvės laimėjimų. Reikia Aukščiausiąjį Teismą nuo
širdžiai pasveikinti.

Svarbu ir tas, kad šį istorinį nuosprendį parašė ir 
paskelbė Teismo pirmininkas Earl Warren. Tuo dar 
kartą jis parodė, kad jam šalies Konstitucijoje garan
tuotos žmonių laisvės ir teisės dar nėra mirusi raidė, 
kad jas reikia gerbti, saugoti ir ginti nuo reakcijos 
pasikėsinimų.

Kas ką rašo ir sako
APIE SENATORIAUS 
eugenę McCarthy 
POPULIARUMĄ

Chicagos dienraštis “Vil
nis” savo vedamajame “Ge
ras pareiškimas” sako:

Mes jau minėjome, jog sen. 
Eugene J. McCarthy, pasimo- 
jęs kandidatuoti prieš prez. 
Johnsoną, staiga pasidarė la
bai populiarus žmogus. Ir 
komercinė spauda daug apie 
jį rašo.

Konservatyvus laik rastis 
“Chicago American,” savo 
vedamajame gruodžio 1 d., 
užgiria sen. McCarthy kandi
datūrą.

Šis laikraštis sako, nevisai 
sutinkąs su McCarthy’o po
žiūriu į karą - Vietname, bet 
užgiria jo kandidatūrą, nes 
laike rinkiminės kampaanijos 
Amerikos žmonėms tas duos 
progą daugiau sužinoti apie 
karo politiką, karo siekius ir 
t. t.

Tai yra kad ir netiesioginis 
išstojimas prieš prez. Johnso
ną. j

Paprastai komercinė spauda 
taikstosi žmonių sentimentui. 
Palaikymas sen. McCarthy 
išstojimo prieš savo partijos 
ir valdžios galvą — preziden
tą Johnsoną — matyt, gauna 
labai daugelio žmonių prita
rimą.

Karui pasipriešinimas šioje 
šalyj žymiai didėja. Tas daro 
senatorių McCarthy labiau po
puliariu.

“Nėra lesų”
PO ilgo vilkinimo ir atidėliojimo pagaliau Kongreso 

Atstovų Butas nubalsavo karui prieš skurdą paskirti 
$1,800,000,000. Bet ir ši suma būsianti dviem šimtais 
milijonų dolerių sumažinta. Be to, Atstovų Buto nuta
rimas dar nereiškia, kad jį užgirs Senatas. Dar visko 
gali būti ir su ta suma.

Jau sena istorija. Juk tie nepilni du bilijonai do
lerių tėra menkutis lašelis į didelį vandens kibirą. Tos 
sumos neužtektų pašalinimui skurdo iš mūsų New Yor- 
ko vieno Harlemo distrikto. O tokių getų, o tokių laužy
nų ir lūšnynų po visą kraštą yra šimtai.

Vietnamo karui per metus išleidžiama daugiau kaip 
trisdešimt bilijonų dolerių, ttio tarpu nėra lėšų susi
dorojimui su skurdu čia ant vietos!

Kvaila ir žiauru, bet tokie žmonės sėdi šalies sos
tinėje ir veda mūsų reikalus. Turime prezidentą ir 
Kongresą, kuriems darbo liaudies reikalai yra svetimi.

IR MŪSŲ DRAUGAI 
KANADIEČIAI BARA 
GEN. DE GAULLĘ

“Liaudies balsas” (gr. 8 
d.) vedamajame “Ne į savo 
reikalus kišasi”' smarkiai 
kritikuoja Prancūzijos pre
zidentą. Laikraštis sako:

Generolas De Gaulle, Fran
cuos prezidentas, ir1 vėl ap
raudojo Kvebeko francūzus. 
Girdi, jie nesą lygūs Kana
dos piliečiai. Matyti, jis yra’; 
klaidingai informuotas. Ki
taip, jis taip nekalbėtų. Juk 
tokios kalbos nedaro jam gar
bės. Iš kitos pusės, jis ke
lia prieš save visą Kanadą.

Tikrumoje, tai už savo si
tu a c i j ą atsakomingi patys 
francūzai. Jeigu jie kai kur 
atsilikę, tai jie turi kaltinti 
savo vadus Kvebeke. Ypač 
turėtų apkaltinti dvasiški ją, 
kuri visą laiką žiūrėjo, kaip 
save kalba gintaro dirbiniai, 
karalystei. Tiesa, jie ipatys 
žiūrėjo daugiau žemiškų gė
rybių, bet savo parapijonus 
jie ruošė kitam gyvenimui.

Tiesa, pastaraisiais metais 
įvyko šioks tolęs pasikeitimas. 
Ir Kvebeko provincijoj pradė
ta daugiau atydos kreipti’ į 
žemišką gyvenimą. Bet per 
tokį trupipą laiką negalėjo 

j įvykti tokia pamaina, Auri iš
keltų francūzus iš atsilikimo, 
kuriose srityse jie atsilikę.

Kas liečia visos Kanados 
plotą, francūzai negali sakyti, 
kad jie diskriminuojami. Jie 
turėjo ir premjerų ir ministrų. 
Jie aktyviai dalyvauja visos 
Kanados gyvenime. Kurie tik 
prasimušė, prasilavino, tie vi
suomet rado vietą aukštose 
įstaigose. Niekas nevaržo jų 
kalbos, nevaržo jų papročių. 
Jeigu jie būtų veržlesni, tai 
neatsiliktų nuo anglų.

Atsiskyrus jų gyvenimas ne 
tik nepagerėtų, bet dar pa
blogėtų. Nes jie dar labiau 
atsiskirtų nuo Kanados 
žangos.

sų, bet ir daugelio kitų res
publikų žiūrovai, pasigėrėti 
tais dirbiniais, kuriuos sukūrė 
darbščios ir nagingos žemai
čių rankos.

šią parodą aukštai verti
no čekoslovakai, jugoslavai ir 
kt. Apie tai pasakojo Liau
dies meno rūmų atstovė O. 
Naruševičienė. Jai teko kai 
kur važiuoti su šia paroda, 
todėl teko girdėti ir skaityti 
daug gerų atsiliepimų. Užsie
nyje paroda, žinoma, buvo 
kiek turtingesnė, bet ir ši sa
vo gražiais eksponatais nega
lėjo nejaudinti. Tai tikrai 
puiki Žemaitijos liaudies meis
trų dovana Spalio jubiliejui.

Parodos eksponatai atspin
di mūsų respublikos istoriją. 
Mums jie primena seną praei
tį, kai prie ratelio buvo mo
komasi skaityti, kai iš toli rei
kėjo atsigabenti lietu viską 
spaudą. Prisimeni senų žmo
nių pasakojimus, dainas, kaip 
prie balanų šviesos mūsų 
darbščios moterys ausdavo 
gražiausias juostas, rankšluos
čius ir lovatieses. Visiems pa
tiko ir Žemaičių liaudies me
no simbolis — medinės klum
pės.

Džiugu matyti, kad Žemai
tijos liaudies meistrai auga 
savo kūryboje, didėja jų 
meistriškumas, estetinis išpru
simas, vis daugiau populiarė
ja anksčiau užmirštos liau
dies meno šakos.

Tur būt, labiausiai žiūrovų 
yra mėgiama mūsų liaudies 
skulptūra.

Parodos ekspozicijoje buvo 
ne vienas tauragiškių liaudies 
meistrų darbas. Reikia pasi
džiaugti jų įdomiomis temo
mis, atlikimo technika.

Paroda labai turtinga eks-Į 
ponatais. Visų net neįmanoma; 
suminėti ir aprašyti. Patys už ti negali, 
save kalba gintaro -dirbiniai, 
metalo pynimo darbai.

pa-

IŠ LAIŠKŲ

noriu

J. Daubaras iš Vabalnin
ko rašo B. Sadauskui, Pho
enix, Arizona.
Gerb. B. Sadauskai!

Dabar aš Tamstai
apibudinti, mano suprati
mu, mūsų, tai yra Tarybų 
S-gos Vyriausybės su Kini
jos Vyriausybe santykių, 
taikaus sambūvio ir mate
rialinio suinteres u o t u m o 
klausimus.

Yra ne tik kompartijos 
narių tarpe, bet net ir kaž
kurių kapitalistinių kraštų 
partijų tarpe kaikurių ne
sutikimų dėl TSRS santy
kių su Kinijos vadovybe.

Tokie, dažniausia, išei
nant iš savo tautinės padė
ties, orentuojasi vien savo 
kraštų specifine padėtimi, 
nekreipdami arba mažai 
kreipdami dėmesį į bendrą 
tarptautinės veiklos solida
rumą. Nors tokių tėra ma
žai, bet apie juos reikia pa
kalbėt. Reikia pakalbėt apie 
jų politinę orientaciją.

Jau seniai yra išryškinta 
ir nustatyta kad komunis
tai, nuosaikieji internacio
nalistai komunistai, yra to- 
buliausieji kovotojai su ka
pitalistiniu pasauliu ir sie
kėjai tobulo ir savalaikio 
komunizmo. Gi tautiniai- 
nacionalistiniai “komunis
tai”, kaip kiniečiai (ne vi
si), kurių politinė platfor
ma — mišinys su naciona- 
lizmu-trockizmu, lai k y d a- 
miesi separatizmo (savisto
vaus atskirumo), nei dabar
ties, nei ateities klausimų, 
tiek ekonominių, tiek teri- 
torialių ir politinių išspręs-

ėjimas prie lemtingos re
voliucijos ir ilgalaikio įsi- 
stiprinimo reikalautų kuo 
mažiau aukų. Tam Leninas 
buvo už tai, kad Pirmojo 
Pasaulinio Karo pabaigoje 
kuo skubiausiai būtų su
daryta Brastos taikos su
tartis su Vokietija ir nebe- 
liet darbo žmonių kraujo.

Tuo metu toks užmojis 
turėjo didelį patrauklumą 
revoliucijos obalsiui. Tai bu
vo panašu į taikaus sambū
vio iššūkį kapitalistinėms 
valstybėms.

Ir dabar su kapitalistinė
mis valstybėmis, tam tikru 
laipsniu, reikalingas taikus 
sambūvis. Tarybų Sąjun
gos programoje taikus sam
būvis, U kova už taiką, 
kova prieš karą.

Tuo pasiekiama: 1) pa
gal galimybes, kaip priemo
nę propaguot kapitalistinė
se šalyse mūsų laimėjimus 
darbo liaudžiai, 2) pasiekia
ma kai kuris ekonominis 
naudingumas, 3) sambū
vis — kovos veiksnys už

nieč 
toki

us, prisieina statyti ši
ls klausimus:
Argi galima sutikti su

kiniečių keiksmu prieš kL 
tas socialistines šalis? ' 

Kuo TSRS skolinga
Kinijai, kad Kinijos vado
vai mus laiko priešais No.

pana 
dece 
kaip 
sį “ 
vien

Jei kiniečiai ir jiems 
.šus eina komunistinės 

^įtralizacijos keliu, tai 
galima pritaikyti obal- 

visų šalių proletarai, 
ykitės”?

Taip elgdamiesi, argi
jie nepadidina darbo žmo
nėm 
skui

tui 
sam 
klau

Vab
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s žudynių, ašarų ir 
do?
igi, tegul bus tam kar- 
tiek mano asmeniškų 
irotavimų viršminėtais 
simais.

Su pagarba Jums,
Juozas Daubaras

•alninkas, LTSR
m. lapkr. 13 d.

Pereitą vasarą Amerikoje 
lankėsi iš Lietuvos 
linir kas A. Juška, 
jis mums rašo:

“Jau grįžęs namo,
perskaityti jūsų malonų at
siliepimą apie mano viešna-

moks-

gavau

Prie Homo Spiens ištakų 
Harvardo universiteto 

(JAV) profesorius Brama
nas Patersonas archeolo
ginių kasinėjimų Kenijoje 
metu aptiko žmogbeždžio
nės alkūnės kaulo nuolaužą. 
Jos amžius — 2.5 milijono

metų. Atidžiau ištyrus, pa
aiškėjo, kad šio mūsų toli
mojo protėvio alkūnės kau
las labai panašus į šiuolai
kinio žmogaus rankos kau
lą. ši žmogbeždžionės kau
lo iškasena — seniausia iš 
iki šiol rastij.

APIE ŽEMAITIJOS 
LIAUDIES MEISTRŲ 
DARBŲ PARODĄ

Tauragės “Leniniečių bal
se” mokytoja V. Bumblienė 
rašo:

Tokia paroda pirmą kartą 
Tauragėje. Todėl labai 
džiaugiamės galėdami pama
tyti tai, ką matė ne tik mū-

NEPAKEITĖ SAVO 
NUSISTATYMO

James M. Gavin, buvęs 
oro jėgų generolas II pa
saulinio karo'metu, yra vie
nas iš tų amerikiečių, ku
rie nuoširdžiausiai susirūpi
nę barbariškuoju Vietnamo 
karu ir norėtų, kad jis būtų 
baigtas kuo greičiausiai. 
Neseniai jis vėl buvo nuvy
kęs į Vietnamą ir sugrįžęs 
“Sunday Star-Ledger”dien- 
raštyje (gruodžio 10 d.) iš
dėsto savo nuomonę. Jis 
sako, kad šis jo apsilanky
mas Pietų Vietname nepa
keitė jo prieškarinio nusi
statymo. Priešingai, dargi 
jį sustiprino.

Gen, Gavin griežčiausiai 
pasmerkia Šiaurės Vietna
mo bombardavimą. Viena, 
tai esąs baisiai nemorališ- 
kas veiksmas, antra—bom
bardavimas dar labiau su
stiprina Šiaurės Vietnamo 
žmonių nusistatymą gintis 
visomis išgalėmis. Taip, 
girdi, buvo per Antrąjį ka
rą, kai Hitlerio - lėktuvai 
bombardavo Angliją, taip 
šiandien yra Vietname.

Kita svarbi išvada, tai ta, 
kad jis pastebėjęs pačių 
vietnamiečių vis augantį 
pasipiktinimą amerikiečiais. 
Jie mato, kad amerikiečiai 
naikina ne tik Šiaurės Viet
namo miestus ir> kaimus, 
bet ir Pietų Vietnamo.

Gen. Gavin pakartoja sa
vo nuomonę, kad mūsų vy
riausybė būtinai turi ieš
koti derybų ir baigimo ka
ro. Bet jis labai abejoja, 
ar kas nors tuo reikalu bus 
pasiekta prieš mūsų prezi
dentinius rinkimus. Taip 
mano vietnamiečiai, ir vei 
klausia Šiaurės Vietnamo 
vadovybė delsianti ir lau
kianti rinkimų rezultatų.

Na, o ką gali žadėti to
kie trockistines politinės 
platformos komunistai, ku
rie anot Lenino, “apsvaigę 
nuo laimėjimų”, Įsibėgę, ne 
pagal laiką skuba greit ir 
skubiai viso pasaulio suko- 
munistinimą?

Tokie pražudytų arba il
gam laikui sužlugdytų visų 
darbo žmonių laimėjimus ir 
iškovojimus.

Juk negalima greitu lai
ku perauklėti žmoniją to
bulai protaut apie santvar
kos tobulumą. Tam reika
lingas laikas ekonominės- 
pramoninės bazės pakė
limui, kad būtų galima 
atsispirti kapitalizmo ata
koms. Reikalingas laikas 
darbo žmonių masėms įro
dyti komunistinės valdymo- 
si sitsemos vertingumą ir 
pranašumą. Tam reikalin
ga sąlygoto laiko, kad per-

Nuo pasaulio save izo
liuojantis komunis t i n ė j e 
veikloje, kaip kad kiniečiai 
daro, naudos nei ekonomi
nės, juo labiau nei politi
nės nėra:

Taigi kiniečiai pravar
džiuodami mus “revizionis- 
tais” ir “kapitalizmo res
tauruotomis” (atkūrėjais), 
yra neteisūs. Dabartinė
mis sąlygomis mes su jais 
pasidalyti polygiai dar ne
galime. O visgi mes dalijo
mės ir dalijamės.

Reikia padėt, pagelbėt vi
sų kraštų liaudžiai, beko- 
vo jaučiai už išsivadavimą 
iš kapitalizmo- kolonializmo 
priespaudos. Pagalbos laips
nis gali būti įvairus, žiū
rint koks kovos revoliucin
gumas, pagal geografinį 
nuotolį, padėtį, kur ta vals
tybė randasi. Bet svarbiau
sia, kad liaudis, pakilusi ko
vai, būtų kovinga, nepails
tanti. Tuomet yra prasmė 
paremt, pagelbėt.

Galima daug šūkaut apie 
savo krašto laimėjimus, re
voliucinius iškovojimus, bet 
jei nebus socialistinių, ko
munistinių jėgų tarptauti
nio solidarumo, kapitalis
tai - imperialistai visuomet 
ras dirvą kiršint revoliuci
nes jėgas ir skaldyt, skelb- 
d a m i “nepriklausomumą” 
ir nacionalizmą, kaip prie
monę skaldymui revoliucin
gumo.

Taigi, kalbant apie ki

Ilgesnį laiką pabuvęs emi- 
grac 
su j 
ryšį 
siun 
“La

i joje, norėčiau turėti 
Įsų gyvenimu artimesnį 

Tuo tikslu prašyčiau 
tinėti man, jei galima, 
svę.” Atsilyginti ban

dysiu straipsniais.
ūžęs namo po kelių sa
lų susirgau akies tink- 

atsikrojimu. Kelis 
esius išbuvau ligonine-

vi
vaič
lainės
mėm
je yilniuje ir Odesoje, bu
vau du kartus operuotas, 

j a , tinklainės pritvir- 
nepavyko. Todėl be

au viena, kairiąja, aki> 
Tačiau, atrodo, skaityti

tinti
mat 
mi.
ir rišyti galėsiu.

mus, Lietuvoje, skau- 
i palietė žinia, apie R.džia

Miz^ros mirtį. Nuoširdžiai 
jus

linki 
Nau 
svei 
sus

užjaučiame.
•ašau.priimti geriausius 
ėjimus besusitinkančių 
jų Metų proga ir pa
ginti, prie progos, vi- 
kitus draugus.”

0 mūsų laisviečio Simo- 
na vičiau s sesutė Alena 
Džiužienė iš Molėtų rajono 
rašo savo broliui laišką, ku
riame kviečia jį ateinančią 
vasarą su sūnum atvykti į 
Lietuvą pas ją paviešėti, jr 
sako: *

Viskas būtų gerai, kad 
būtų ramūs laikai, kad

Muzikologė Jadvyga Čiurlionytė. A. Brazaičio nuotr.

tik
nekaltų karas. Nes dabar 

nimas yra geras, tik 
norėti, 

dabar ir kolūkiai drą- 
statosi, kaip ir miestuo- 
mūrines gyvenvietes,

gyv 
reikia, gyventi ir 
Nes 
šiai 
se, 
krautuves, jaunimui links
ni in 
kam 
ligonines kolūkiečiams. Tai 
ne 
tėvj 
kus

;is kultūros namus, vai- 
s prižiūrėti lopšelius,

taip, kaip mus augino 
i ir kaip mes savo vai- 
auginome, ir vargome. 

>ar, broli, radijai, televi- 
ai, motorciklai, o kai 
ir automobilius turi. |fr

zori
kas
mar(o sūnus, kuris gyvena 
pas 
tai

mane, turi televizorių,’ 
visi kartu vakarais žiū

rime. Pensininkų niekas 
ti nevaro. Kas nori ir 

tai dirba savo noru, 
vaikai gyvena gerai, 
atvažiuotum, tai pats 
atytum...”

dirb 
gali 
Visi 
Jei 
pair

4 V ginklai Graikijai 
ashingtonas. — Fašisti-

nė Graikijos vyriausybė Iš
sitarė su Jungtinių ValsUJę 
vyriausybe išsinuomuoti 8 
pilr 
Ja iv

ai ginkluotus karinius 
us.
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JONAS LAPAšINSKAS

Įspūdžiai iš mano keliones po Tarybų
* šalį traukiniu “Lietuva”

Lietuvoje turistinės kelio
nės dabar labai populiarios. 
Žmonės nori pabuvoti ten, 
kur dar nėra buvę, pama
tyti tai, ko dar savo akimis 
nėra matę, arba matė prieš 
kelerius bei keliolika metų, 
žodžiu, vyksta ten, kur 
jiems patinka: vieni į už
sienio šalis, kiti po gimtąjį 
kraštą keliauja, o treti — 
broliškas tarybines respub
likas lanko.

Šiemet ir aš apturėjau il
gą ir labai įčlomią kelionę 
po Tarybų šalį turistiniu 
traukiniu “Lietuva.” Apie 
šią kelionę, arba, teisingiau, 
tik dalį šios ilgos kelionės ir 
noriu parašyti “Laisvės” 
laikraščiui, kurį reguliariai 
skaitau ir jaučiu didelę pa
garbą jos leidėjams už mei
lę tėvų žemei — Lietuvai ir 
jM kalbai.
žmones iš visų pašaukimų

Mūsų traukinyje važiavo 
306 Lietuvos žemės ūkio 
darbuotojai: melžėjos, ag
ronomai, inžinieriai, trakto
rininkai, k o m b a inininkai, 
kalviai, sunkvežimių vai
ruotojai, laukininkystės, bi
tininkystės ir sodininkystės 
darbuotojai. Be jų trauki
nyje buvo net 26 kolūkių 
pirmininkai ir ta r y b in i ų 
ūkių direktoriai.

Kelionė užtruko 25 paras. 
Aplankėme Maskvą, Volgo
gradą, Taškentą, Ferganą, 
Samarkandą, Bucharą, Du
šanbę, Ašchabadą, Baku, 
Kislovodską, Petigorską ir 
daugelį kitų miestų, ir per 
D K?ainą bei Balt a r u s i j ą 
grįžome atgal i Lietuvą. 
Taip visą kelionę gyveno
me ant ratų: vagonuose 
miegojome ir valgėme.

Nakties metu keliaudavo
me, o dieną, traukiniui su
stojus, sėsdavome į autobu
sus ir skubėdavome į mies
tus ir kaimus, kad galėtume 
kuo daugiau pamatyti. Į 
Vidurio Aziją beveik visi 
važiavome pirmą kartą, o 
mūsų dideliame turistų bū
ryje buvo ir tokių, kurie ir 
Maskvą pamatė pirmą kar-

Tiesa, buvo ir tokių dienų, 
kai ištisą parą neišlipome iš 
vajjpnų, pavyzdžiui, kai va
žiavome per Kazachstano ir 
Karakuimų dykumas. Susto
jome jose neilgam, kad va
landą kitą pabraidytume po 
jų smiltynus ir pamatytu
me, kaip žmonės juos atko- 
voja, paversdami derlingo
mis žemėmis. O pravažia
vę Karakumus, savo trauki
ni palikome, o įmes didžiuliu 
laivu perplaukėme Kaspi
jos jūrą, į Baku, kur mūsų 
laukė kitas traukinys. Gi į 
mūsų traukinį, likusį anapus 
jūros, kitu laivu skubėjo 
toks pat turistų būrys. Pra
silenkdami Kaspijos jūros 
viduryje, mes jiems, o jie 
mujfos entuziastingai pamo
javome rankomis. Jie Kras- 
novodske netrukus sėdo į 
mūsų traukinį ir juo važia
vo mūsų jau aplankytomis 
Vidurio Azijos respublikų 
vietomis. To traukinio tu
ristai buvo taip pat Lietuvos 
žemės ūkio darbuotojai.

Meninė veikla kelionėje
Abu traukiniai padarė po 

13,000 kilometrų kelią. 
Kedename traukinyje bu- 
v(BF tris vagonus — res
toranus, kurie rūpinosi tu
ristų maitinimu, radijo

mazgai, kurių paskirtis in
formuoti keleivius apie pra- 
važiuojamas vietoves. 
Mes gi savo traukinio ra
diją panaud o j o m e dar ir 
mūsų pačių meno saviveik
los koncertams transliuoti. 
Buvo netgi lenktyniaujama, 
kurio vagono turistai gra
žiau pasirodys, kurių kon
certai bus įdomesni ir aukš
tesnio meninio lygio. Nors 
visų vagonų koncertii pro
gramos buvo įvairios, sąmo
jingos, nors visose skambė
jo melodingos lietuviškos 
dainos, jumoras, vaidinimai, 
tačiau nugalėtojais visi tu
ristai pripažino 3 ir 5 vago
nų meno saviveiklininkus.

Aš gyvenau 9 vagone, kar
tu su traukinio šaškių tur
nyro nugalėtoju Alytaus 
rajono Ūdrijos kolūkio zo
otechniku Antanu Staselka. 
Gražiai vakarais dainuoda
vo ir mūsų vagono mer
ginos: Vilkaviškio rajono 
gamybinės žemės ūkio val
dybos ekonomistė Janina 
Žadeikaitė, Ignalinos rajono 
“Spartuolio”' kolūkio buhal
terė Marytė Š u m s k a i tė, 
Biržų rajono Kraštų tary
binio ūkio agronome Danu
tė Mironaitė ir kitos, ku
rių pavardžių nebeprisime
nu. O ypač aktyvios daini
ninkės ir akordeonistės ta
lentą kelionėje ats kleidė 
svedasiškė Regina Dainaus- 
kaitė — agronome, “Jauno
sios gv^trdijos” kolūkio lau
kininkystės brigadin i n k ė. 
Be jos neišsiversdavo nė 
vienas šokių vakarėlis.

Traukinyje važiavo daug 
gražaus jaunimo, užtat va
karais, pavalgę sočią va
karienę. nors ir pavargę po 
dienos kelionių ir daugybės 
įspūdžių, bet dar niekas ne
skubėdavo miegoti. Vago- 
nuose-restoranuose tuoj pat 
būdavo nuimami stalai, iš
laisvinamas grindų plotas, 
kur. traukiniui važiuojant, 
turistai šokdavo.

Jaunųjų pavyzdžiu noriai 
sekdavo ir vyresnieji. O 
traukinyje buvo ir šešiasde
šimtmečių, net septynias- 
šimtmečių kelia u t o j ų . O 
jeigu traukinvs kurį vaka- 
ra dar stovėdavo kuriame 
mieste, tai turistai šokdavo 
tiesiog stočių perone. Su
plaukdavo būriai vietinių 
gyventojų pasižiūrėti, kaip 
mes šokame, o netrukus ir 
jie šokdavo kartu su mumis.

šiltas draugiškumas
Visur mus nuoširdžiai su

tiko ir rusai, ir uzbekai, :r 
tadžikai, ir turkmėnai, ir 
a z e r baidžaniečiai, — visi, 
kur tik mums teko apsilan
kyti. O Ferganoje, Dušan
bėje mūsų traukinį vieti
niai gyventojai sutiko orga
nizuotai, su orkestrais, dai
nomis. Daugelyje vietų, 
sustojus mūsų traukiniui, 
tuojau pat perone įvykda
vo mitingai, girdėjome daug 
šiltų žodžių, pasakytų mū
sų tautos adresu.

Ypač karštai su mumis 
bičiuliavo uzbekai. Jii sim
patijas mums nupelnė Lie
tuvos statytojai, kurie, po 
žemės drebėjimo Taškente, 
tuojau pat nuvyko į pagal
bą nukentėjusiems, ir jau 
spėjo pastatyti ne vieną na
mą. Taškentiečiai džiaugė
si, kad lietuvių statytuose 
namuose jie su malonumu 
norėtų gyventi, gyrė mūsų 
statytojų darbą. O Tašken
tą stato visos tarybinės res
publikos. Visas miestas pa
skendęs statybų gausme. 
Kur tik pažvelgsi, visur — 
statybų aikštelės, linkčioja 
ilgakakliai kranai, stiebiasi 
aukštyn naujų namų sienos,

Pernai taškentiečiai pa
veldėjo milijoną kvadrati
nių metrų naujo gyvenamo
jo ploto, o šiemet gaus dau
giau negu pusantro milijo
no. Miesto centre,f labiausiai 
nukentėjusiame per žemės 
drebėjimą, visiškai baigiami 
valyti sugriautų namų liku
čiai ir avariniai pastatai, 
platinamos gatvės ir pro
spektai, tiesiamos inžinieri
nės komunikacijos. Lenino 
aikštėje kyla į dangų sep
tyniasdešimties metru bokš
tinių kranų strėlės. Čia sta
tomas naujas miesto “dan
goraižis” — devyniol i k o s 
aukštų pastatas.

Miestas auga ne tik aukš
tyn, bet ir platyn. Jeigu 
iki reovliucijos Taškentas, 
kuriame tada gyveno ket
virtis milijono žmonių, su
tilpo j 60 hektarų plota, tai 
dabar miestas užima. 20,000 
kvadratinių kilometrų plo
tą, o mieste gyvena beveik 
pusantro milijono žmonių. ,

Ypač intensyviai statoma 
naujajame miesto rajone— 
Čilnazare. Čia, lyg grybai 
po lietaus, dygsta šimtai 
keturaukščių gyvenamų na
mų, kurių architektūrinis

ŠVENČIŲ PROGA
y, Pas mus galite įsigyti Kalėdų ir Naujų Metų 

Švenčių proga visokių KNYGŲ, PLOKŠTELIŲ, ŽUR
NALŲ, LAIKRAŠČIŲ.

Turime didelį pasirinkimą—
ĮVAIRIŲ VAIKAMS ŽAISLŲ
GINTARINIŲ KARIELIŲ, SAGUČIŲ, AUSKARŲ, 
ir kitokių dalykėlių.
MENINIŲ ALBUMŲ.
LIETUVIŲ KALBA KNYGŲ, PLOKŠTELIŲ 
DOVANŲ.

Rašykite dėl mūsų periodinio katalogo.
PRAŠOME RAŠYTI ANGLŲ KALBA

Užsisakykite per laiškus arba ateikite ir pasirinkite.
Mūsų KRAUTUVES VALANDOS: pirmad., antrad., 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.

Four Continent Book Corporation
156 Fifth Ave., N.Y.C., 10010. Tel. CHelsea 2-4500

veidas skiriasi vieni nuo 
kitų, originaliai sprendžia
ma namų kompozicija, bal
konai ir lodžijos. O gatvių 
plotis čia siekia iki 140 met
rų.

Auga tikrais žalumynų 
miestas, miestas -sodas. 
Aukštai virš naujųjų sta
tybų rajono plevėsuoja ta
rybinių respublikų vėliavos. 
Miestą juk stato visa šalis. 
Štai žėri Lietuvos trispalvė, 
kiek atokiau Ukrainos, 
Latvijos, Estijos, Gruzijos, 
Kazachijos, Rusijos, Kirgi
zijos. ..

Taip, ranka rankon, petys 
petin — išvien draugauja ir 
kuria visos broli š k o s i o s 
tautos.

Mes pravažiavome per 
devynių sąjunginių respub
likų žemes ir visur matėme, 
kaip visos jos entuziastin
gai rengiasi gražiai pami
nėti Tarybų šalies penkias
dešimtmetį — Didžio s i o s 
Spalio Socialistinės revoliu
cijos pergalės pusės am
žiaus jubiliejų. Visur ma
tėme vėjyje besiplaikstan
čius transparantus, šūkius, 
šlovinančius tėvynę ir par
tiją. Lygiai taip, kaip ir 
mūsų Lietuvoje, kuri Spalio 
jubiliejų sutinka dar gra
žesnė ir turtingesnė.

Keliones įdomybės
Na, bet apie tai kitą kar

tą. Dabar norisi pasakoti 
apie kelionę. Nenoriu ne
paminėti, kad kartu su mū
sų turistais važiavo ir ke
letas kaimo ligoninių gydy
tojų. Bet jos šį kartą buvo 
tik turistės.

Traukinio daktarė buvo 
vilniškė Regina Rasimavi
čienė. Ji važiavo pasiruo
šusi viskam, juk ne juokai 
— tiek žmonių keliauja — 
visko kelionėje gali atsitik
ti. Tačiau, laimei, niekas 
kelionėje nesirgo.

Traukinio viršininku tu
ristai išsirinko anykštėną 
agronomą Petrą Marciuką, 
o jo pavaduotoju — akty
vų turizmo propaguotoją, 
kuriam nesvetimas netgi 
alpinizmo sportas, Stasį 
Urboną, iš Vilniaus. Jis ne 
vieną kolūkieti kelionėje 
mokė kopti i kalnus, kai 
viešėjome Tadžikijoje, Kir
gizijoje, Turkmėnijoje bei 
Kaukaze.

Vienu žodžiu, mūsų kelio
nė buvo įdomi ir linksima. 
Nors buvome toli nuo gim
tinės, bet kiekvienoje stoty
je mūsų laukė oro paštu 
siųsti namiškių ir draugų 
laiškai, lietuviška spauda. 
Jeigu dar pridurti tai, kad 
nuolat per mūsų traukinio 
langus skambėjo lietuviška 
daina, tai galima sakyti, 
kad ant traukinio ratų to
li nuo mėlynojo Nemuno 
keliavo Įmažytė Lietuvos 
dalelė, pasiekusi tolimas, 
bet gražias ir turtingas 
broliškas respublikas.

Aš ir anksčiau nemažai 
keliavau. Buvau Suomijoje, 
Bulgarijoje, Rumunijoje, 
Švedijoje, Danijoje, Vakarų 
Vokietijos D e m o kratinėje 
Respublikoje, Lenkijoje, bet 
atvirai prisipažinsiu, kad ši 
kelionė man buvo labiausiai 
įdomi ir maloni, pralenkusi 
gražiausias viltis ir svajo
nes, kurias puoselėjau prieš 
išvykdamas. Tiek nuosta
bių spalvų, gamtos grožio, 
tiek įvairių tautų, skirtin
gų papročių, tiek nuosta
bių miestų, tiek egzotikos. 
Kalnai, dykumos, žaliuojan
čios ir žydinčios lygumos, 
kalnų upeliai ir upės, žy
dintys sodai ir laukai.

(Bus daugiau)

Brockton, Mass.
Marcelė Žaliukas nesijau

čia gerai, nežino, kada pa
sveiks, tačiau atsinaujino 
“Laisvę” ir d a r “Laisvės 
fondui aukojo $2. Gyvena 
pas dukterį Jessie ir žentą 
Alb. Vasarius. O jos žentas 
nepamiršo savo motinos 
Kazimieros Vasarienės, ka
lėdinę dovaną užprenume
ravo jai “‘Laisvę.” Ji pir
miau gyveno Montello, 
Mass., o dabar — Livonia, 
Mich.

Toki pavyzdį turėtų pa
imti ir kiti mūsų laisvie- 
čiai. Tai dovana ne vie
nai dienai, bet visiems 
metams.

V. N. Valančius atsinau
jino “Laisvę.” Jo žmona 
Stanislava (buvusi And
rius) paminėjo savo pirmo
jo vyro Stepono Andriaus 
mirties 16 metų sukaktį, 
“Laisvės” fondui aukojo 
$6. Sakė — mano brolis 
Juozas Brazdžius gyvena 
Kanadoje, 165 Drinkwater 
St., Salsbury, Ont. Gyveno 
pavienis. Nuo pavasario 
negauname jokios žinios. 
Jis yra mums užrašęs 
“Liaudies Balsą.” Gal kas 
su juo atsitiko? Gal kas 
žinote, praneškite—80 Mel
rose St.

Atlankiau Evą Kavolienę. 
Radau gerai nusiteikusią, 
tik susirūpinusi d ė 1 brolio 
Pr. Buknio, kad jis buvo 
sunkiai susirgęs, laukė jo 
laiškų. Dabar gaili susir
gusios savo geros draugės 
K. Railienės.

George Shimaitis

Haverhill, Mass.
Jau perskaičiau gerą kny

ga, parašyta J- Baltušio, 
“Tėvų ir brolių takais.” Tai 
labai gera knyga, lengva 
skaityti ir yra daug pa
veikslų, kurie aiškūs, o tas 
palengvina knygą skaityti. 
Kai skaitai, tai gali žiūrėti 
i paveikslą ir matyti, apie 
ką skaitai. Knyga tik bis- 
kį daugiau kaip 300 pus
lapių.

Patariu visiems ją per- 
skaitvti.

LLD Centro valdyba ver
ta nagyrimo už parinkimą 
tokios geros knygos. Tik 
man atrodo, kad knygų 
per mažai atspausdinta, tik 
25,000. • • •• • •

Liepos 18 d. mirė Juozas 
Masys, 75 metų, 31 Beach 
St. Buvo našlys. Paliko sū
nų Bolį čia ir dukterį Mrs. 
Lillian Taylor Floridoj, aš
tuonis anūkus, tris seseris 
ir kitus gimines ir draugus.

Jis užlaikė stiprių gėrimų 
parduotuvę. Prigulėjo Lie
tuvių piliečių Gedimino 
klube. Palaidotas 22 dieną 
St. Patrick’s kapinėse, šalia 
savo žmonos.

Lapkričio 24 d. mirė Geo. 
Carignan, 68 metų, 378 Riv
er St., prancūzų tautybės, 
bet vedęs lietuvaitę Anną 
Degesiūnaitę ir visuomet 
su lietuviais dal y v a v ę s. 
Paliko žmoną Anną, duk
terį Janice, tris brolius ir 
tris seseris ir daugiau gi
minių. ' Palaidotas 27 d. 
Lietuvių tautiškose kapinė
se Bradforde.

• • • w

Gruodžio2 d. mirė Pauli
na Maksvitaitė-Ratkauskas, 
80 metų, 784 Lowell Ave. 
Seniau gyveno Lawrencuje 
ir prigulėjo prie Šv. Onos 
lietuvių palaipinės draugi
jos, o vėliau gyveno Haver- 
hillyje. Amerikoje išgyve
no 60 metų. Paliko brolį

Povilą Maksviįį Bradforde 
ir tris seseris Lietuvoje ir 
daugiau giminių ir draugų. 
Palaidota gruodžio 6 dieną 
Bellevue kapinėse Lawren
cuje, šalia savo vyro.

Laidotuvių apeigas labai 
mandagiai atliko Volungus 
166 Garden St., Lawrencu
je. ’

Palydovai buvo pakviest) 
Maksvičio į Puidoko Cafe, 
Park St., ir tinkamai pa
vaišinti užkandžiais ir gė
rimais.

Mirusiam ramybės, o li
kusiems užuojauta.

Užuojautas parinko M. 
Kazlauskienė ir A. Rač
kauskienė.

Darbininkė

ŽUVŲ ELEKTRA
Nustatyta, kad žuvis, va

dinama Afrikos katinu, 
skleidžia elektrą, kurios 
itampa siekia 100 voltų. 
Amerikos fiziologas dr. 
Frankas Mandriotas išaiš
kino, kad žuvis gali skleis
ti elektros išlydžius pagal 
įsakymą. Ji paleidžiama į 
rezervuarą. Kiekvieną kar
tą, kai žuvis ima skleisti 
elektrą, užsidega lemputė 
ir tuo pat metu į baseiną 
pabyra kirminai — mėgia
miausias žuvies maistas. 
Po trijų mėnesių žuvis pra
dėjo suvokti, jog, norėdama 
gauti šio maisto, turi skleis
ti elektrą.

Seniausi
Egiptolo; 

E'gipte pef 
žinomi 
prieš B. 
XV a. pr. 
statė savo 
įėjimu pro aukštus vartus, 
prieš ku 
obeliskai, 
vų statuloj: 
tus saugo< 
bokštai. 1 
tas turėdavo po du griove
lius, einan 
šaus iki apačios. Grioveliuo
se, kaip ] 
niai, būda 
kartys, si 
daugiau n 
baigdavosi 
vėlėmis.

Kartys 
papuošalas, o perkūnsar
giai. Pavy 
kusiame iš 
tijos laikų (323-30 m. pr. 
m. e.), sn 
tokios kartys, buvusios prie 
Edfu šventyklos Aukštuti
niame Egipte, ir primena
ma, kad j 
traukti ža 
še sakoms 
davo taip 
variu, jog 
vo paskirtį.

Kita perkūnsargių rūšis 
buvo obel 
kalba, kad smailos jų vir
šūnės baigdavosi paauksuo
to vario k

perkūnsargiai 
gai nustatė, kad 
rkūnsargiai buvo 

tūkstančius metų
Frankliną. Jau 
m. e. egiptiečiai

šventyklas su

duos stovėdavo 
faraonų arba die- 
s, o iš šonų var
davo du aukšti 
<iekvienas bokš-

Čius nuo pat vir

:*odo išlikę pieši
mo pritvirtinamos 
įlėkdavusios 30 ir 
etrų. Jų viršūnės 
margomis vėlia-

buvo ne statiniu

zdžiui, įraše, išli- 
Ptolemėjų dinas-

nikiai aprašomos

j paskirtis — nu- 
ibus. Kitame įra- 
, kad kartys bū- 
pat apkaustomos 
geriau atliktų sa-

skai. Hieroglifai

epuraitėmis.

Vietoje atvirukų

SEZONINĖMIS ŠVENTĖMIS 
šiltai prisimenu savo draugus ir 
ir linkiu jums geriausios kloties!

tepąs Večkys

Sveikiname su Žieminėm Šventėm
Širdingiausi linkėjimai visiems LLD na

riams, visiems pažangiųjų laikraščių skaityto
jams, doriems prieteliams. Taipg 
čiams, viešnioms, kurie atsilankė į LLD 45 kuo- į7 7 v F"

pos pramogas, taipgi ir tiems, kurie vėliau at
silankys šį žiemos sezoną sulaukti kalėdų, o la
biausiai laimingiausių Naujų Metų, 
mai būti tvirtais sveikatoje, ištvermės 
tis už taiką.

visiems sve-

Linkę j i- 
darbuo-

LLD 45 kuopos 
St. Petersburg, Fla.

valdyba

Su žiemos šventėmis ir naujaisiais 1968 metais 
visas Klubo nares, vietines ir gyvenančias ki
tuose miestuose, taipgi ir “Laisvė 
Visiems linkime daug laimės 
Lai būna pravesta pastovi taik

angos Klubas

s” personalą, 
ir sveikatos, 
a pasaulyje.

Lietuvių Moterų Paž 
Detroit,

’b
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Respubliką ir čekos-

mokslininkai. V. Gu-

Vilniuj bus hipodromas

jis man

riešais kuro aparatū-

PRISIMINUS

per pievas gėlėtas,

dar kartą tikėti,

ną tikėti,

Ribokas Bronius

■

Bostono 
girdėjau 
Tai yra

ip pat skaitė praneši
te tyrimus Lietuvoje.

Gudelis. VDR ir Če- 
akijos Mokslų akade- 
<vietimu vilnietis da-

poziumas Varnemiun- 
prie įRostoko) buvo 
s Baltijos jūros geolo- 
xlausimams. Dalyvavo 
3S jūros šalių, o taip

etų tribūnos (jų tarpe 
vietų — dengtos), 

rengtas vienos anglų 
► lenktynių takas,

A. Bimbos
K. Pejtrikienės
S. Matulaičio
D. M. Šolomsko
J. Kauneckio 
A. Bimbos 
A. Petrikos

D r. J. J. Kaškiaučiaus 
A. Venclovos

spinduliuos paskandinti,

ės koordinacinės Bal- 
jūros geologinio-geo- 

tyrimo komisijos 
n i n k o pavaduotoju, 
vilnietis atstovauja

hitektas A. Parčiaus- 
pradėjo projektuoti

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

Nors akimirksnį vie
Kad jūrom
Geros fėjos ir pasalių princas atplauks?

Drugeliu nuskubėjo
Ir jau niekas atgal neprišauks...
Tik norėčiau vaikystės svajonėm

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJA PARDUODA LABAI 
NUPIGINTA KAINA KNYGAS

ĮSIGYKITE SAU, SAVO DRAUGAMS IR GIMINĖMS LIETUVOJE

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

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

{vairiais klausimais: 
“AMERIKOS PREZIDENTAI”.......

“VIRĖJA”.............................................................
“RELIGIJA”........................................................
“PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS” - - - - 
“PRELATAS OLŠAUSKIS” ------ 
“KELIAS I NAUJĄ GYVENIMĄ” - - - - 
“LLD IR PAŽANGIEJI LIETUVIAI” - - -

Brošiūros po 25c:
“KAIP BOTI JAUNAM NET IR SENATVĖJE” 
“SALOMĖJA NĖRIS”...........................................

metais Paryžiuje, 
) metais — Vilniuj e* 

simpoziu mas 
dviejose vietose —Je-

z-
200 vietų

VAIKYSTĘ

Aš menu:
Sidabru
Spindi vandenys skaidrūs upokšnių, 
žalia lapų ugnim suliepsnoja laukai, 
Spindi toliai melsvi
Spindi auksu Manosios Svajonės plauku.

rinko 
rice Geary, kovojantį už ci
vilines teises ir taiką.

O vaikyste naivi!
Kiek svajonių išaus ;a iš vėjo
Ir blyškių mėnesienos sapnų!..
O vaikystė nutolo, nuėjo
Žingine neramia lengvabūdžių dienų...

ANTANAS PETRIKĄ

Keli žodžiai apie Petrą Rimšą
Dailininkas Petras Rimša 

mirė Kaune 1961 metų ga
le, išgyvenęs kone 80 me
tų. Rimšų šeima, atrodo, 
yra ilgaamžiai žmonės. 
Petro brolis Juozas jau at
žymėjo savo 92-jį gimtadie
nį, o jauniausiasis — Jur
gis — mirė š. m. liepos 1 d., 
turėdamas 79 metus. Jie 
gyvena Naudžių - Margių 
kaime, netoli Pilviškių.

P. Rimša, kaip pats sa
kydavo, buvo "didelis ne
nuorama”; jis "bastėsi” 
daugelyje pasaulio kampų. 
Daugiau kaip du metu išgy
veno JAV-se (nuo 1936 m. 
pradžios, iki 1938 m. kovo 
mėn.). Būdamas Ameriko
je, jis suruošė 9 parodas vi
suomenei ir vieną ‘ ‘užda
rą,” kažkokio Vašingtono 
turtuolio namuose tik 
kviestiems svečiams.

P. Rimša savo parodomis 
ypatingai norėjo sudominti 
"aukštesniuosius" Ame ri- 
kos sluoksnius, dėlto į glo
bėjus visuomet stengėsi 
įtraukti pasižy m ė j u s i u s 
dailininkus, p r o f e s o rius, 
mokslininkus ar visuomeni
ninkus, nors didelė daugu
ma lankytojų buvo lietu
viai. Pirmoji paroda įvyko 
1936 metų pradžioje Čika
goje, su 104 kūriniais, tarp 
kurių buvo jo "Mokykla,” 
"Artojas,” "Jaučių j u n - 
gas” ir kiti mažesnieji dar-

bai. Po Čikagos sekė Kliv- 
landas, Detroitas, Pitts- 
burgas, Niujorkas, Bosto
nas, Vaterburis, Vilkes-Ba- 
rė, Baltimore ir Vašingto
nas.

Su Rimšais esu pažįsta
mas nuo senų laikų, dėlto 
Petras, kada tik buvo 
Brukline, daugiausia gyve
no mūsų namuose. Atmenu 
jį kai aš buvau dar tik 
prieaugly s, o jis jau dailės 
mokyklos studentas. Kaip 
šauniai jis tuomet pasiro
dydavo Pilviškiuose ar Vil
kaviškyje: juodas apsiaus
tas su palerina, aštuonkam
pė (jo paties darbo) pran
cūziška beretė ant galvos, 
lazdelė rankoje, geltona 
barzdelė ant smakro.

P. Rimša buvo geras re
alistinis daili n i n k a s, bet 
kartais ir ki ek naivokas. 
Pamenu, nuvažiavęs į Niu
jorko centrą (Manhataną) 
aikštėje pamačiau susitel
kusį žmonių būrį. Prieinu 
ir aš pažiūrėti, kuo ta pub
lika taip susidomėjusi. Žiū
riu, ant aukštos pakopos 
sėdi pusamžis vyras, o koks 
tai apsukrus komersantas 
trenka jam galvą — pliką 
kaip kelis! Pradžioje pila 
iš butelio kokio tai rausvo 
skysčio, o po to trina mui
lu ir vis aiškina šio gydy
mo "stebū k 1 i n g ą galią”: 
"Pamatysite šį žmogų už

savaitės — nepažinsite, jo 
karčiai bus kaip biblinio 
Samsono.” Tuo tarpu kiti 
jo bendrai sukinėjasi žmo
nėse ir pardavinėja "vais
tus” bei muilą. ♦*

Iš pradžios nepažinau kas 
tasai žmogus, kuris sėdi 
"soste.” Kai tik verslinin
kas nušluostė nuo galvos 
muilo putas ir uždėjo skry
bėlę pamačiau, jog tai ma
no bičiulis Petras. Už šią 
paslaugą komersantas duo
da savo klijentui butelį 
"stebuklingų vaistų,” "bru- 
selį” muilo ir dar kartą 
įspėja: "Kai išvartosi šiuos 
vaistus, turėsi skubėti pas 
kirpėją.” Mano tautietis 
irgi džentelmenas, jis nie
ko neima dovanai: išsiima 
iš liemenės kišenės didoką 
bronzinį medalį ir duoda 
komersantui. Tas klausia: 
"O kas čia do pinigas, ar 
auksinis?” Petras atsako, 
jog tai esąs grynos bron
zos Vytauto medalis. Tas 
susiraukia ir grąžina dova
ną :—"Ką aš su bronzų 
veiksiu, duok jį kam ki
tam,”—ir tuoj kelia į "sos
tą” kitą lengvatikį.

Priėjęs pasisveikinau ir 
klausiu Petrą, ką jis čia 
veikia? "Šis žmogus — 
džiaugiasi Petras — žadėjo 
man atauginti plaukus. At
rodo, jog čia, Amerikoje, 
jie viską gali.” Paaiškinau, 
jog tai eilinis apgavikas, 
kurių Niujorkas pilnas, ir 
tie tariami "vaistai” jam 
nieko nepadės. Padūsavo

Grožinė literatūra:
“ALIEJUS”.................................................................... Upton Sinclair©
“ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI” ----- R. Mizaros
“PETRO CVIRKOS APSAKYMAI”
“POVILAS JURKA”.................................................. R. Mizaros
“ŪKANOS” .................................................... R. Mizaros
“ŠLIUPTARNIAI”....................................................... Al. Margerio
“PROŠVAISTĖS”....................... ................................. J. Kaškaičio
“DŽIAUGSMAI IR SIELVARTAI”....................... A. Dagilio
“SPALIS IR KITOS APYSAKOS” ------

Memuarinė literatūra:
“ATSIMINIMAI IR DABARTIS” ----- L. Prūseikos
“ITE, MISSA ĖST”.................................................. J. Ragausko
“IŠ ATSIMINIMŲ”..................................................... J. Kaškaičio
“ŽVILGSNIS I PRAEITĮ” - - -....................... R. Mizaros

Knygos apie Lietuvą:
“LIETUVIŲ TAUTINIO ATBUDIMO

PIONIERIAI” - - A. Petrikos

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, sekretore

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

mūsų dailininkas ir butelį 
su "vaistais” paliko pasta- , 
tęs prie sienos.

Kitas epizodas. Neperto- 
liausia nuo Bruklino tuo
met turėjau vasarvietę, ku
rioje porai savaičių apsigy
veno P. Rimša. Jis labai 
mėgo rašyti savo bičiuliams 
laiškus bei atvirukus. Per 
tas dvi savaites jis jų pa
rašė gana daug, vis nešė ir 
dėjo į "pašto dėžutę” pake
lėje. Važiuojant namo, jis 
prašo mane sulaikyti maši
ną, nes turįs išleisti kelis 
laiškus. Matau, kad Petrai 
juos neša ne į tikrą pašto 
dėžutę,bet ruošiasi įmesti į 
pusantro metro aukščio me
talinę skrynią, kurios šone 
užrašyta "For litter only” 
("Tik šiukšlėms”). Sulai
kiau ji ir klausiu, kodėl jis 
nori čia mesti laiškus? "O 
kad va čia parašyta — ‘laiš
kams’.” Paaiškinau, j o g 
"litter” reiškia šiukšles, o 
laiškas yra "letter.” "Vaje, 
vaje — sudejavo dailinin
kas—,o aš per dvi savaitės 
mečiau į tą skrynią laiš
kus” !

Nepavyko P. Rimšai ir su 
"Artoju,” kurį jis pardavė 
nesąžinin g i e m s bostonie
čiams. Minėtojo miesto, lie
tuviai, kai kurie profesio
nalai ir biznieriai, sudarė 
komitetą, pasinio jo įteikti 
Bostono Dailės muziejui 
Rimšos kūrinį ir už tai ža
dėjo jam sumokėti (visuo
menės aukomis) pusantro 
tūkstančio dolerių. "Arto? 
ją” muziejus priėmė, bet 
Rimša iš komiteto negavo 
nė cento. Be to dar vie
nas komiteto narys spaudo
je jį iškoliojo už honoraro 
reikalavimą. Jis rašė: "Jei
gu Rimša nori, jis gali savo 
‘Arklį’ iš muųziejaus atsi
imti.” Tuo metu Rimša iš
vyko į Lietuvą, Europoje 
jau virė karas ir visas rei
kalas buvo užmirštas.

Matyti, iš pradžių muzie
jus Rimšos kūriniu buvo 
patenkinta?., Džiaugėsi ir 
skulptorius, kad jo darbas 
pagerbtas ir tikėjo, kad 
bostoniečiai su juomi atsi
skaitys. 1946 m. 
rašė:

"Mano ‘Artojas’ 
Dailės muziejuje 
būsiąs išstatytas, 
malonu girdėti. Atsiskaity- 
sim susitvar k i u s gyveni
mui: reikia laukti. Man at
rodo, reikalas stovi rimtų 
bostoniečių žmonių ranko
se.” Tačiau ši viltis nuėjo 
niekais: iš Komiteto pinigų 
negavo, o ir ’’Artoją” mu
ziejus degradavo. Matoma, 
nesitikėd amas bent kiek 
"grynais” iš Komiteto gau
ti, 1951 m. jis man rašė, 
jog sergąs ir norėtų tam 
tikrų vaistų (antibiotikų), 
kurių tuo metu Lietuvoje 
buvo sunku gauti. Jis pra
šė jo laišką pasiųsti Komi
tetui ir kad tas už neatmo
kėtą skolą, ar bent jos da
lį, nupirktų vaistų ir jam 
išsiųstų. Jo prašymą iš- 
pildžiau. Ar jis kiek tų 
vaistų gavo—abejotina.

Kai pasklido gandas, jog 
Rimšos "Artojas” iš muųie- 
jaus eksponatų dingo, kad 
pripažintas "neturįs jokios 
meninės vertės” ir pan., ra
šiau pats tuo klausim u 
"Laisvėje” (1961 m. spalio 
24 d), rašė R. Mizara ir 
kiti, o netoli Bostono gyve
nąs P. R. Niaura nuvyko 
dalyką ištirti vietoje. Tų 
pačių metų "Laisvėje” (lap
kričio 10 d.) jis rašė: "Nu
vykau į Bostono Dailės mu
ziejų, bet ‘Artojo’ toje vie
toje, kurioje jis buvo prieš 

j. keliolika metu, neradau.

Pasiteiravau pas tarnauto- : 
ją ir jis man atsakė, kad 
‘Artojas’ čia buvo, o kur jis 
dabar yra nežinąs ir patarė 
kreiptis pas kuratorių (pri
žiūrėtoją).” Kuratorius nu
sivedė Niaurą į muziejaus 
pakraigę, kur laikomas sa
vo amžių atgyvenęs laužas, 
ir parodė "Artoją,” apdeng
tą dulkių sluoksniu. Ku
ratorius jam pasakęs, jog 
"Artojas” "neturįs artistiš
kos vertės.” Paklaustas, ar 
galima būtų jį iš muziejaus 
nupirkti, jis pataręs tuo 
reikalu parašyti muziejaus 
valdybai laišką. Gi 1961 m. 
spalio 27 d. kuratorius at
siuntęs Niaurai trumpą 
laiškutį, kuriame pasakyta: 
"Petro Rimšos bronzinę 
grupę Muziejui įteikė, Lie
tuvių dailės draugų vardu, 
Vincent A. Jenkins (Jan
kauskas — A. P.) 1937 m. 
balandžio 1 d.” Pasirašė— 
Hanns Swarzenski.

Mano prašomas, J. Niau
ra ir vėl buvo nuvykęs į 
minėtąjį muziejų 19 66 m. 
lapkričio pradžioje. Paties 
kuratoriaus jis nematė, pa
sikalbėjo tik su jo sekreto
re, kuri sakiusi, jog "Ar
tojas” neparduotas, bet jo 
pamatyti neleido, nes tik 
vienas kuratorius turįs to 
sandėlio raktą, o jis tuo 
metu buvo užimtas kitais 
reikalais. Tų pačių metų 
lapkričio pabaigoje Niaura 
gavo iš minėtojo kurato
riaus kitą laišką, iš kurio 
matosi, jog muziejus su
tiktų "Artoją” parduoti ir 
klausia, kiek galėtume už jį 
duoti? Kainos nenustatė, 
tik pasakė, jog vykdomoji 

1 taryba "galėtų mūsų pasiū
lymą apsvarstyti.”

Tai taip šiuo metu stovi 
"Artojo” reikalai. Tuo 
klausimu, po Petro Rimšos 
mirties, man rašė jo brolis 
Juozas: "Dėl Petro kūri
nio ‘Artojas’ geriausia, bū
tų, kad sugrąžintų jį į tary
binę Lietuvą, Kaunan, Pet
ro Rimšos muziejui, nes to
kio kūrinio muziejus netu
ri. Yra mažiukas, tai tas 
tiktų muziejui tėviškės 
ūkyje arba į kitus muzie
jus. Savanaudžiai (bosto
niečiai—A. P.), pinigus rin
ko, surinko ir pragėrė ir vi
si jau... Tamsta pirmiau 
man rašėte apie tą ‘Artoją.’ 
Petrui nusivožęs tą laišką 
perskaičiau. Atsiduso, 
vargšas! Pagal Testamen
tą, Lietuvos TSR galėtų iš
reikalauti per pasiuntiny
bę.” Gaudyk vėją rėčiu!

Gyvenimu tarybų Lietu
voje, atrodo, P. Rimša buvo 
patenkintas: gavo nemenką 
pensiją ir galėjo, kol dar 
matė, dirbti skulptūros sri
tyje. Sukūrė Justui Pa
leckiui pagerbti medalį ir 
veikė kartu su kitais pa-

žangi a i s i a i s dailininkais. 
Užsakymų gaudavo net iš 
pačios vyriausybės. 1945 
metų gale jis man rašė: 
"Apie mano kūrinį, kurį 
esate girdėję aš gavęs su- 1 
kurti, tai bene bus užsaky- ; 
mas, kurį gavau iš Mask- ] 
vos nuo Centro. Šia proga ; 
galiu pasigirti, kad dabar- : 
t i n ė vyriausybė suteikė 
man Nusipelniusio meno 
veikėjo vardą.”

1905 m. revoliucijos me
tu ir P. Rimša buvo užsi
degęs kovos aistra. Tuomet 
ūkininkai - liaudininkai vei
kė kartu su socialdemokra
tais. Carinio režimo nie
kas nemylėjo. Apie vieną 
monopolio išdaužymą, ku
riame dalyvavo ir Petras, 
Juozas man rašė: "Ąžuo
lų Būdon nuvažiavę, gero 
vadovo Jono Griniaus nu
vesti, nuvyko ten ir brolis 
Petras su žiūriu Gudelių 
ūkininkais. Įsilaužė į san- 
dėlį-monopolį. Degtinę susi
dėjo į vežimus, keletą bon- 
kų dėl visa ko sumušė, ir 
parvažiavo kas sau. Degti
nę paslėpė peludėse ar už
kasė i žemę, o paskui gėrė, 
Ir brolis Petras parsivežė 
bonką degtinės. Vėliau nu
tarėm monopolių degtinės 
daugiau nenaikinti.” Užė
jus reakcijai, caro val
džiai atsigavus (1907 m.), 
už išdaužytus monopolius 
vietos gyventojai turėjo 
valdžiai atmokėti.

Ąžuolų Būdos monopolio 
vedėju tuo metu buvo ma
no dėdė Simanas Petriką. 
Jį, kaip "caro valdžios tar
ną,” apygirčiai "kovotojai” 
apmušė, pasiklupdę brau
ningais grasino nušauti ir 
tuomi jį labai išgąsdino. 
Pasirgęs apie pusę metų jis 
mirė.

Iš žurnalo “Kultūros barai” 
š. m. Nr. 7, Vilnius.

Baltijos jūros 
tyrinėtojai 

mokslinės komandir
tės po Vokietijos Demok
ratinę 
lovakiją grįžo Lietuvos 
Mokslų akademijos geogra
fijos skyriaus vadovas Vy
tautas --------- • — —
koslot 
mijų 
lyvavo dviejuose simpoziu
muose.

Sim 
dėje i 
skirta 
gijos : 
Balti j 
pat Olandijos, Anglijos ir 
JAV 
delis įkaitė pranešimą apie 
Balti j )s jūros centrinio sek
toriaus geologinę struktūrą 
ir dugno reljefą, o taip pat 
referavo apie Lietuvos ge
ografų vykdomus krantų 

ikos tyrimus. Darbai 
didelį susidomėjimą 

inti. $lo 
jziumo proga Vilnioje 
;a tarptautinio leidinio 
ca” trečiasis tomas, 
ame simpoziume V.

dinan
sukėlė
ir buvo gerai įvertinti. $įo 
simpo 
išleist 
"Balt:
Minėt;
Gudelis buvo išrinktas tarp- 
tautir

fizinio 
pirmi 
Beje,
Tarybų Sąjungai pasaulinio 
vandenyno krantų tyrimo 
komisijoje. Jo pasiūlymu, 
simpoziumas nutarė išplėsti 
Baltijos jūros komisijos 
veiklą, įtraukiant į jos sfe- 

Šiaurės jūrą.
tijos ir Šiaurės jūrų 
i jos simpoziumai 1968

Anglai keliasi į 
kitas šalis

Londonas. — Dėl svaro 
devalvavimo, kainų ir ne
darbo didėjimo, darbo už
mokesčio įšaldymo ir bend
ro gyvenimo lygio smuki
mo didėja emigravimas iš 
Anglijos į dominijų šalis.

Pra ėjusiais metais iš 
Anglijos į Kanadą išvyko 
63 tūkstančiai žmonių. Šie
met Australija ketina pri
imti beveik 63 tūkstančius 
Anglijos emigrantų, Pietų 
Afrika — 13 tūkstančių, 
Naujoji Zelandija—apie 16 
tūkstančių.

Praėjusiais metais iš 
Anglijos išvyko 4,200 moks
lininkų iri technikos speci
alistų, arba 42 procentai 
bendro mokslus baigusių 
žmonių skaičiaus.

rą ir
Bal 

komis 
metai|s įvyks Olandijoje, 
1969 
o 197

Antrasis 
vyko 
noje |r Prahoje. V. Gudelis 
čia te 
mą a

Arc 
kas 
Vilniaus hipodromą.

Hipodromas bus pastaty
tas p 
ros gamyklą, čia iškils 7, 
000 v 
1,500 
bus r 
mylios 
kliūčių ruožas, išjodinėjimo 
aikštė. Bus taip pat iiw 
daras maniežas, 
arklidės.

Pagerbė kovojantį kunigą
Detroitas. — Daugiau 

taip |7 šimtai žmonių susi- 
pagerbti kunigą Mau-

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

k 1 Butą
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MIAMI, FLA
GYVENIMO TRUPINĖLIS 
■gyvenimas visur apie 
mfis verda ir kunkuliuoja. 
Mes jo verpetuose galvas 
užvertę ir akis užmerkę bė
game pro jį dažnai jo ne- 
patėmiję. Bet jei mes į ji 
rimtai pažiūrėtume, daug 
ką pamatytume.

Ve ana dieną Lietuvių 
Klubo board of directors 
(Turto globėjų, kaip jie ta
ryba vadina) posėdėlis; aš, 
šventadieniškai nusiteikęs, 
rengiuosi į jį. Kadangi nuo
tolis į klubą apie 22 my
lios, tai aš palikau namus 
devintą valandą ryte. Ap
sitvarkiau savo reikalus 
mieste; ir dar tik 11-tą ry
to nutariau užkąsti prieš- 
piečius-taip vadinamą 
Light Lunch.

Šiauriniam gale Miamio 
International Airporto, kur 
kertasi U.S.27-tas kelias ir 
I^W. 36-ta gatvė, randasi 
gražus moderniškas 9-nių 
aukštų baltas motelis-Holi- 
day Inn. Jis devintam auk
šte turi puikų restoraną. 
Retkarčiais ir aš ten užei
nu. Iš pastato rytpietinė 
Miamio dalis matosi kaip 
ant delno.

Įėjus į valgyklą mane nu
vedė prie mažo jaukaus 
staliuko prie lango ir rašo 
mano užsakymą: Stiklas 
raudono port wine; cigaras 
Mark IV; light, low calory 
lunch, susidedantis iš mažo 
kavalkučio baltos žuvies, 
šaukšto varškės, poros rip- 
kučių pamidoro ir trejeto 
lapelių salotų; ir puodukas 
kavos ...

Man besižvalgant ir be 
[^rkšnuojant pirmą stikle
lį v^no jau ir patiekalai ant 
stalo atsirado. Kad ir ne
daug, bet skoningai viskas 
buvo pagaminta. Užkan
džiu buvau patenkints.

Padavėja atnešė man są
skaitą: light low calory 
lunch $1.45, du stikleliai vy
no $1.56, cigaras-.15, tak
sai -.14, tip, aš nuspren
džiau, .35, viso $3.65. Gerai. 
Užmoku ir einu iš valgyklos 
geroj nuotaikoj. Čia visur 
taip moderniška, paranku 
ir švaru. Išėjau į koridorių, 
čia jau laukia mane keltu
vas. Nusileidžiu į taip va
dinamą “Ground Floor”, ir 
skubiu pas savo kurmį, Re
nault karuką, kad nepavė
luočiau į Board of directors 
posėdį

Dar apie 5 mylios iki Lie
tuvių Klubo karais užkim
štu keliu; 10 blokų į rytus
N.W. 36-ta gatve, iki N.W. pinigų.

27-tos Alejos (Ave.) ir 83 
blokai ta Alėja iki 119-tos 
N.W. gatvės, kur LSK klu
bas randasi už trejeto šim
tų žingsnių nuo 27-tos.

Važiuoju ir galvoju ar aš 
faktiškai matau gyvenimą? 
Ar aš galėčiau daryti tei
singą apie jį išvadą Ne
spręsk) ar kapitalistinė, ar 
socialistinė santvarka ge
resnė; bet visgi klausimas 
kyla.

Tiesą pasakius, nuo tų 
laikų kuomet įsigijau inži
nieriaus profesiją ir po ka
pitalistine

Philadelphia, Pa.
Niekados taip nebuvo
Kaip kituose miestuose, 

taip ir mūsų mieste didelis 
liaudies nepasitenkin imas 
valdančiosios klasės įžūlu
mu, nesiskaitymu su liaudies 
troškimais ir jų poreikiais. 
Retai kada praslenka diena 
kita, kad neįvyktų demonst
racijos. Policijos baisūs 
žiaurumai! Brutališki dau
žymai paikomis demonst
rantų galvų. Areštai, bru
kimas į kalėjimus. Tai pa
sėkos Vietnamo karo.

Šeši rekrūtai ištisą sa
vaitę gulėjo prie miesto ro
tušės šaltos sienos, tik ant
klodėmis apsidengę. J i e 
pasnikavo. Pagaliau jie ap
silpo ir buvo reikalinga me
dicininė pagalba.

Kai kurie policistai nusi
skundžia, kad jiems net 
rankas gelia nuo švaistymo 
paikomis, beginant prezi
dento Johnsono kuriamą 
“didingą draugiją.” Kas 
šiemet dedasi mūsų šalyje, 
tai dar taip nebuvo visoje 
šalies istorijoje.

sistema mano 
gyvenimas nebuvo blogas. 
Gyvenau visuomet geram 
name, galėjau užsilaikyti 
automobilį, užauginau ir 
į mokslą išleidau du sūnus; 
iš savo algos liko santaupų 
dar ir senatvėj vidutiniškai 
gyventi.

Taip. Dabar man gerai. 
Bet kaip buvo jaunatvėj? 
Vargas ir skurdas vartuo
se augo ir žydėjo. Vaiku 
esant duona buvo dirsėta, 
pieno lašas porą kartų i sa
vaitę, kiaušinis tik Vely
koms, cukraus gabalėlis kū
čių vakare. Tėvelis mirė 
man esant 8-nių metų, sko
lininkai su keturiais ma
žais vaikais mamytę išvarė 
iš mūsų gūštos. Tarnaujant 
už piemenuką, Lietuvos 
buožė, už menkniekį užpy
kęs, mane botkočiu mušda
vo ir kojom spardydavo. 
Buvau apdriskęs, sušalęs ir 
visuomet alkanas.

Aš to nepamiršau ir šian
dieną. Kad aš ir pusėtinai 
gyvenu, bet kiek tokių 
vargdienių dar randasi—to
kių kaip aš jaunatvėj bu
vau. Važiuojant per bied- 
nųjų kvartalus matosi vai
kai skarmaluoti. Suaugusių “Liaudies Balsui” $25. 
akyse atspindi nusivylimas Perrinkta kuopos valdyba 
gyvenimu. Tai matosi tur- 1968 metaims. Užrašų sek-

” retorius J. Kazlauskas, fin- 
sekretorius R. Merkis, iždi
ninkė Ona' Žalnieraitienė, 
organizatorius J. Stasiukai- 
tis.

“Laisvės” vajininkai pra
nešė, kad jie darbuojasi pa-

“Laisvės” nr. 92 įsiskerb- 
bė nemaloni klaida: sąraše 
aukotojų pavardžių iš bu
vusio parengimo lapkričio 
26 d. A. Merkio salėje nepa
žymėta K. Zambusevičių 
auka $10. O jie visuose pa
rengimuose gausiai aukoja. 
Atsiprašome drg Zambuse- 
vičiu.

Gruodžio 9 d. įvyko LLD 
10 kp. susirinkimas. Narių 
atsilankė vidutiniškai. Įsi
rašė į kuopą vienas naujas 
narys. Parengimų komisi
jos pranešimas užgirtas.

Nutarta paaukoti mūsų 
pažangiems laikraščiams — 
“Laisvei” $50, “Vilniai” $50,

Binghamton, N. Y.
žinelės iš musių miesto
Susirgo Povilas Mikala

jūnas gruodžio 5 d. išvež
tas į General Hospital Bing
hamton, N. Y. Jo dukra 
pranešė man telefonu. Vi
sa šeima yra susirūpinusi 
jo liga.

Povilas yra “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojas ir 
spaudos rėmėjas, taipgi 
LLD 20 kp. narys. Veliju 
jam greit pasveikti.

Mirė Veronika K a p i- 
čiauskienė gruodžio 1 d. 
Gaila jos. Buvo pažangios 
spaudos skaitytoja ir rėmė
ja “Laisvės” ir “Vilnies”, 
taipgi narė LDS 6 kuopos, 
LLD 20 kuopos ir moterų 
skyriaus.

Dabar mes turėsime, už
pildyti jos vietą — gauti 
naują narį į virš minėtas 
organizacijas; taipgi laik
raščių skaitytoja.

Užuojauta velionės duk
rai ir žentui W. Kumpans, 
seselei Onai Plaskienei, gy
nei, kuri gyvena Lietuvoj, 
broliui Juozui Vaižmožiui, 
seselei Onai plaskienei, gy
venančiai Brockton, Mass.

“Laisvės” skaity tojai 
Victor .ir Beni Gaidis taip
gi jų visa šeima turėjo 
įkurtuves savo naujos ir 
gražios rezidencijos. Šių 
žodžių rašėja irgi buvo 
kviesta į tą pokilį, bet liga 
nepavelino ten dalyvauti.

Nuo savęs veliju geros 
sveikatos ir laimės gyven
ti laimingai naujoje vieto
je. Mat senąją vietą paėmė 
New Yorko valstija dėl ke
lio kaip ir kitų gyventojų. 
Vieni gavo gana gerai at
mokėti, o kiti skundžiasi, 
kad per mažai.

Josephine

Ar galima danguje 
padaryti kiaurymes?

Help Wanted Female Help Wanted Male

tingiausioj šalyje Amerikoj. 
O kas biednose šalyse? 
Man gaila vargdienių.

— o —
Ve jau ir klubo patalpos, 

kur yra pažangiųjų žmonių 
puoselėjama Lietuvių kul
tūra ir menas. Be to šis 
klubas liktų išgraužtu kiau
šinio kevalu. Smulkmeniš
kai apie jo veiklą gal kiti 
parašys. O aš baigsiu šios 
popietės Gyvenimo Trupi
nėlį.

Susirinkimas vyko labai 
geroje nuotaikoje. Išsi
skirstydami draugai palin
kėjo vienas kitam laimingų 
1968 metų, sveikatos ir sėk
mės.

Bevardis Reporteris

Netikri auksiniai pinigai
Lyons, Prancūzija. — Po

licija suėmė 16 žmonių, pas 
kuriuos rado 3 milijonus 
netikrų (klastotų) auksinių iš

A p takšnoti 700 žurnalų
Washingtonas. — Inter

nal Revenue Service nuė
mė netaksavimą apie 700 
žurnalų ir kitų lei d i n i ų . 
Nuo dabar jie turės mokėti 
federalinius taksus.

Su Naujais 1968 Metais
a Sveikinu visus ir visas, kurie dirba darbininkų 

klasės reikalams Čia ir kituose pasaulio kampuose. ]

V. U. BURDA 
San Leandro, Calif.

Prie telefono— 
šešiolika miestų

Vilnietis, neišeidamas
savo buto, telefonu gali kal
bėtis su devyniais Lietuvos 
ir septyniais Tarybų Sąjun
gos miestais. Elektroninė 
automatika, kuri neseniai 
buvo sumontuota Vilniaus 
tarpmiestinėje telefono sto
tyje sujungė tolimus mies
tus. Su Maskva, Leningra
du, Kijevu, Minsku, Ryga, 
Talinu ir Kaliningradu da
bar galima susisiekti per 
keliasdešimt sekundžių.

Automatiniais ryšiais jau 
vyksta per dieną iki 500 
pokalbių.

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ LINKĖJIMAI

artford, Conn.

Sveikiname visus mūsų pažįstamus Amerikoje 
ir Lietuvoje, taipgi “Laisvės” skaitytojus 

ir personalą.

Lucy ir Joseph žemaičiai ir
L. Butkevičienė

Vilnius—lenkų kino 
juostoje

Savaitę laiko lenkų kino 
operatorius Rišardas Gol- 
cas filmavo Vilnių. Nufil
muoti kadrai bus dalis do
kumentinės juostos, kuri 
pasakos apie Lenkijos drau
gystės traukinius/šiais me
tais atvežusius į mūsų kraš-
tą ypač daug lenkų turistų.

Pasirodo, galima. Kiekvie
na raketa, išeinanti į kosmo
są, palieka žemės Jonosfero
je g a na didelių matmenų 
“kiaurymę.” lonosfera — 
sluoksnis, susideda n t i s iš 
elektra įkrautų dalelių, — 
labai> svarbus. Jis apsaugo 
žemės paviršių nuo kosmi
nio korpuskulinio spindu
liavimo. Todėl amerikiečių 
geofizikai Dž. Felkeris ir 
U. Robertsas susidomėjo 
raketų padarytomis “kiau
rymėmis.” Ar pavojingos 
jos?

“Langas” Jonosferoje at
siranda, veikiant įkaitusių 
dujų, besiveržiančių iš ra
ketos variklių, smūgio ban
gai. Jis užsitraukia maž
daug po valandos. Tam 
laikui elektroninis Jonosfe
ros tankis sumažėja 2-3 
kartus. Tai nemaža, bet ne
pavojinga.

Iškyla ir kitos proble
mos, susijusios su “kiaury
mėmis.” Jas reikia tirti.
Pavyzdžiui, nežinia, ko
kios įtakos turi “kiaury
mės” radijo bangų plitimui. 
Čia tyrinėtojų, gali laukti 
siurprizai.

Bulgarai domisi 
lietuviškais filmais

Bulgarijos sostinėje Sofi
joje ir Plovdive surengtas 
lietuviškų filmų festivalis. 
Ten bus demonstruojami 
filmai “Niekas nenorėjo 
mirti”, “Laiptai į dangų”, 
“Paskutinė atostogų die
na”, “Surask mane”, “Ma
žasis princas”. Dokumenti
niam Lietuvos i kinui atsto
vaus A. Dausos filmai “M. 
K. Čiurlionis”, “Ten už du
rų” bei A. Grikevičiaus 
“Laikas eina per miestą”.

13 metų be sąmonės
Paryžius. — Paul Bayay, 

32 metų amžiaus, automo
bilio sužeistas, jau 13 metų 
randasi be sąmonės.

HAVERHILL, MASS.

Mirus

Paulinai Ratkauskięnei
sulaukusiai 80 metų

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos broliui 
Povilui Mackevičiui ir jo žmonai Marijonai. 
Taipgi seserims, gyvenančioms Lietuvoje—Ona 
Stukas, Teofilė Skupas ir Barbora Kultis ir jųjų 
anūkams, artimiems giminėms ir draugams. 
Buvai visiems maloni, lai būna Tau lengva šios
šalies žemelė.

M. Remeikienė
A. Navickas
R. Šileikienė
M. A. Kazlauskai
W. A. Račkauskai
J. Kazlauskas

M. C. Morkūnai 
A. P. Galiniai
S. Penkauskienė
J. A. Kodis
R. Čiuladienė
M. šleiviene

— Lawrence ir Methuen, Mass. —

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Augutis 
Mirė gruodžio 9, 1966 

(Hampton, N. J.)
Vieneri metai kai paliko mane mano mylimas 

vyras Juozas. Ilsėkis ramiai, mielas Juozai. Ta
vęs niekad nepamiršiu.

Josephine Augutis, 
žmona.

Cliffside Park, N. J.

Immediate Openings
MACHINE OPERATORS 

ASSEMBLERS 
GENERAL FACTORY WORKERS 
Local firm with many company 

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

(91-97>

Wanted at Once

and construct preci-

Šokių rūme. Išmokite šokių mo
kytojos padėjėja per dvi savaites. 
Pradžia algos, $2 į valandą. Vaka
rais, valandomis ar nuo komiso. Te- 
lefonuokite po 6 v. v. dėl pasimaty
mo.' MA 7-2087. Prisirašykite prie 
mūsų Linksmų Mokytojų klasės. Al
ga $2.50 į -yalandą. įsteigta 49 me
tus. BEACON ACADEMY, 1109 
Walnut St., Phila.,1 Pa. 19107.

(94-95)

Skilled precision machine as
semblers. Exp. men with good 
mechanical background to as
semble parts
sion built printing machinery, for 
established 
Good pay. 
and good be 
MACHINERY CO., 401 Central Ave 
East Rutherford, N. J.

progressive company.
Steady work, overtime 
icfits. RUTHERFORD

TAILORS

(86-95)

5 for alterations and to make clothes. 
Experienced

Male & Female
and dependable men 

needed immed.
DEL TAILORS

GENERAL HANDY MAN OR 
COUPLE. No. children. Small apt. 
Bldg. Salary, apt., utilities, vaca
tion. Also Male & Female office 
cleaning -and varied duties. 35 hour 
week. All applicants must speak En
glish. Call Mr. Williams. Eastern 
Baptist Seminary. TR 7-4200.

(93-96)

WAITRESSES-WAITERS. Full & 
part time. Year round positions.

Call 647-1771.
Also in need of PORTER & KITCH

EN MEN. Full and part time posi
tions. WAYNES BOROUGH COUN
TRY CLUB. . (95-104)

REAL ESTATE
REMODELED MANSION. Set high 
on 3/4 acre corner lot. 2 blocks to 
Elwood School. First fl., Center hall. 
Panelled Den, play room, powder 
room in addition to living room, 
dining room, modern kit, and laund
ry. Second floor, 5 rms and 2 baths, 
charming detached carriage house 
in addition. Panelled first floor for 
professional office or apt. Second 
floor mod. apt. CA 4-0719. Price — 
low 40's. (93-95)

FOR $ALE

Farms and Land for sale. 14 acres, 
partially wooded with stream. 12 
miles west of Newark in Maryland. 
$10,500. Other lands and farms 
available.
HARLAN C. WILLIAMS, Realtor. 
102 E. Main St., Newark, Delaware. 
368-8734. (94-98)

Čekoslovakijos filmų 
savaitė Vilniuje

Vilniuje surengta Čekos
lovakijos kino filmų savai
tė. Sostinės kino teatruose

mo:
55 l^orth 52nd St.

Ph : ladelphia, Pa.
(90-95)

PROPELLER MECHA- 
be expd & familiar 

techniques of propellers

AIRCRAFT 
NIC. Must 
w/overhaul 
used in single & multi engine air
craft. Excel oppty to advance & 
take charg^ of long established 
prop shop, 
benefits. Ca 
terview at 
giving exp. 
tion Servicd, 
port, Readir ig, Pa

Top pay & excel fringe 
1 A. M. Horst for in- 
215-375-8551 or write 

resume. Reading Avia- 
, Inc., Municipal Air- 

19603.
(9195)

MEAT-PORK BONERS 
AND TRIMMERS

Large Meat Packer 
Union scale; full benefits.

SA 4- 8700
(93-96)

Inspection Gauge Room ATTEND
ANT. We l ave an immediate open
ing for a person who can calibrate 
& repair gauges, dial indicators & 
micrometers 
engine parts. Day work, 37V2 hr. 
wk. Call or 
koi. SA 9-3770.
PARTS DIV., 2000 S. 71st St., Phi
ladelphia, Pa., 19142.

An Equal

for inspection internal

send resume to: Mr. So- 
GOULD ENGINE

Opportunity Employer.
(94-100)

Sales. A RMSTRONG TUFTED
Phila. or surround-CARPETIN3.

ing areas highest quality & highly 
desirable c irpet lines needs top 
flight experienced man with proven 
carpet sales ability, 
company be 
lization. Ca 
RAYMOND

comm., full 
ne. life insur. & hospita- 
r & expenses provided. 
ROSEN, TR 8-2200.

(95-101)

Gydymo oru aparatas

demonstruojami meni n i a i 
filmai “Mlirtis už uždan
gos”, “Vidurnakčio mišios”, 
“Aerodromas n e priima”, 
taip pat dokumentinės kino 
juostos.

Dalyvauti savaitėje į Vil
nių atvyko Čekoslovakijos 
kino ir televizijos darbuo
tojų grupė. Tai Čekoslova
kijos kino ir televizijos dar
buotojų sąjungos sekreto
rius Jaroslavas Križižas, 
dokumentinių filmų režisie
rius Jaroslavas Bočekas, 
“Kino” žurnalo vyr. redak
toriaus pavaduotojas Janas 
Goržeišis, dokumentinių ir 
mokslo populiarinimo filmų 
režisierius Vladimiras Go- 
rakas bei literatūrinis ver
tėjas Semionas Bileris.

Svečiai susipažįsta su lie
tuvių kino meno pasieki
mais, parodo savo naujus 
meninius ir dokumentinius 
filmus, susitinka su žiūro
vais.

Banginių medžioklėn
Vilniaus oro biuro spe

cialistai plaukioja tolimuo
se vandenynuose su bangi
nių medžiotojų ekspedicijo
mis.

Šį kartą banginių me
džioklėn išsiruošė du vil
niečiai inžinieriai: Mykolas 
Mikola j ūnas, pirmą kartą 
išvykstantis šitokion kelio
nėn, ir Vytautas Gasiūnas, 
plaukiojantis; jau antrą se
zoną. Jie dirbs banginių 
medžiotojų ekspedicijos me
teorologijos tarnyboje.

BūnanĮt stikliniame įren
gime už 
nuo pliažo, galima pajusti 
sveiką 
alsavimą 
leidžia “

šimtų kilometrų

jūrinio vėjo
Jis taip pat 

pakilti” į kalnus, 
•ti grynu aukš- 
L- u arba “nuke- 
pušyną. Tai aero- 

; aparatas, sukur
tų Sąjungoje.

tumų o 
liauti” į 
terapijos 
tas Ta r y

Oras, kuriuo gydoma, pa
ruošiama 
receptus, 
pavyzdži 
gos, kuri 
ore, teigiamai
širdies susirgimų. Daug kas 
priklauso 
nimo,

s pagal specialius 
Yra žinoma, kad, 

ii, lakios medžia- 
ų daug yra pušyno 

veikia eilę

nuo oro įelektri- 
timperatūros. Visų 

šių savybių kompleksas, pa- 
5 “pagal užsakyrenkama

mą”, padeda gydyti širdies 
ir krauj 
vinius, a
mus.

agyslių ligas, ner- 
lerginius susirgi-

Johnsonas pradėjo 
rinkimų kampanijų
Bal Harbour, Fla.—AFL- 

CIO ko 1 v e n c i joje prez. 
Johnsonas pradėjo savo rin
kimų kampaniją.

Jis nemažai kalbėjo, kiek 
jo administracija atlikusi 
“visuomenei ir šaliai nau
dingų darbų.” Vietname ve
damas Ikaras irgi skaitosi 
jam nau 
nė visai 
KritikavĮo respublik onus 
kad jie 
juo koo

Iš aplodismentų atrodė, 
kad dek 
taria p r

lingu, nes jis jį gy-
5 galimais būdais.

nepakankamai su 
įeruoja.

gatų dauguma pri- 
*z. Johnsonui.
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Radijušelių 
besiklausant

Praėjusio sekmad i e n i o 
rytą, beieškant žinių ant 
radijo, užgirdau lietuvių 
kalbą ir sugalvojau pasi
klausyti.

Koks ten Romas Kezis, 
dipukas, vedė pusės valan
dos programą lietuvių kal
ba. Na, ir vedė...

Svarbiausia kalba per 
pusv a 1 a n d į buvo kunigo 
Jankaus — to paties, kuris 
nuteistas Tarybų Lieuvoje 
už kriminalinius prasikalti
mus prieš Lietuvos liaudį 
hitlerinės okupacijos laiku. 
Jis pašventė gerą 10-ties 
minučių laiką agituodamas, 
prašydamas aukų Balfui. 
Matyt, kad ten gana ries
tai su pinigais.

Antra dalis (pusvalandis), 
vedama A. Mažeikos, ang
lų kalba. Čia tai jau kas 
kita. Mažeika pašventė di
džiausią, svarbiausią kalbą 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos išleistai knygai “Lith
uania: Past and Present.”

Pirmiausia Mažeika gra
žiai apsimelavo, sakydamas, 
kad LLD yra oficialus fa
sadas Amerikos Komunistų 
Partijos, nežinodamas 
vargšelis, kad net ir ragan- 
gaudžiai anais metais to 
negalėjo įrodyti, ir kad ge- 
neralis prokuroras Brown
ell paskelbė LLD nesubver- 
syvia organizacija.

Apie “Lithuania: Past 
and Present” jau gražiau 
kalbėjo Mažeika. Jis sakė, 
kad tai interesinga, gražio
je kalboje ir formoje para
šyta knyga. Labai apgai
lestavo, kad tokioje knygo
je, kuri taip rei k a 1 i n g a 
Ainerikoje ir kuri (Juoda 
faktų apie Lietuvą nuo fe- 
udalizmo iki dabartinių lai
kų, radęs daug “marksisti
nės-lenininės ideologijos.” 
Todėl perspėjo klausytojus, 
kadj tai turėtų mintyje skai
tydami knygą. Jam nepa
tiko knygoje net ir faktai 
apie Didįjį kunigaikštį Vy
tautą ir šv. Kazimierą, bet 
kodėl, tai nepasakė.

Per visą valandą buvo 
įterpta gana daug muzikos 
ir vedėjai skelbė, kad tai iš 
plokštelių iš “pavergtos” 
Lietuvos. Reikia pripažin
ti, kad tikrai geros muzi
kos davė, kaip Tarybinės 
Lietuvos solistų, taip ir or
kestrinių ištraukų iš ope
rų ir įvairių kompozitorių 
kūrinių, parašytų tarybiniu 
metu.

Duodamas M. K. Čiurlio
nio kompoziciją, vedėjas 
pranešė šiek tiek apie Čiur
lionį. Jis pasakė, kad sme
toninėje Li e t u v o j e buvo 
įsteigtas Čiurlionio muzie
jus Kaune. Bet kad dabar
tinėje Lietuvoje Čiurlionio 
garbei randasi muziejų 
Druskininkuose (tame na
melyje, kur jis gyveno, kū
rė kompozicijas, piešinius, 
tapybą) Vilniuje, Kaune ir 
kituose miestuose, tai nė 
žodelio. Nepasakė, kad Ta
rybinė Lietuva išleido jo 
kūrinių albumus, jo kompo
zicijas, kad apie jį išleista

Jaunesnieji atliko 
įdomią programą

Įdomią, gražią ir reikš
mingą turėjome popietę. Ji 
įvyko gruodžio 10 d. “Lais
vės” salėje L D S 13 - osios 
kuopos suruoštame pobūvy
je.

Primintina, jog 13-oji yra 
ta kuopa, į kurią įsiliejo 
branduolys angliškai kal
bančiųjų kuopos, kai tos 
kuopos daugelis narių są
lygų tapo išblaškyti po pla
čius šalies tolius.

Šis pobūvis buvo planuo
tas pažymėti žiemos šven
tėms, tad ir jo ruošime dar
bavosi jaunesniosios narės. 
Tuo tarpu įvykusi įžymio
jo kuopos jauno nario, Lie
tuvos mylėtojo ir eilių vertėjo, 
anglų kalbon, Prano Yakš- 
čio mirtis paskatino kuo- 
pietes dalį programos skir
ti Prano pagarbai, skaityti 
jo vertimus. Rengėjos su
gebėjo parinkti ne vien tik 
gražius, bet taip pat ir mū
sų laikams labai reikšmin
gus kūrinius.

Programą pradėjo iš šios 
dienos artistų jauniausia 
Joyce Nevins, šauniai pa
skambindama pianu. Jos 
sesutė (jauniausioji aidietė) 
Diane Nevins gabiai (lietu
viškai) paskaitė eiles; su 
eilėmis gražiai išstojo ir 
jųdviejų motina Valentina 
Nevins.

Įspūdingai išėjo draminė 
poema “Siena,”’ kurios ori
ginalą lietuviškai skaitė Anne 
Yakštis, o Prano vertimą, 
angliškai, skaitė jaunuolė 
Annės sesers duktė Karen 
B are tela.

Amelia Young, dviemis 
išstojimais, dainavo keletą 
mums jau pažįstamų liau
dies dainų ir kai ką naują 
iš Tarybų Lietuvos poetų 
ir kompozitorių kūrybos. 
Artistiškai ji dainavo ir 
baigė publikos prašoma 
daugiau. Jai akompanavo 
Aldona Anderson, savo 
jaunuolystės metais vado
vavusi Aido chorui.

Popietės pirmininkė Ele
na Jeskevičiūtė meninei 
programai suteikė taip pat 
įdomią programos užbai
gą —• ji papasakojo šį tą 
iš savo kelionės Lietuvon 
praėjusią vasarą. Ji tiks
liai išaiškino ir priežastis 
pereitą Vasarą įvykusių tu
ristams pakaitų, dėl kurių 
keliavimas po Lietuvą buvo 
daugiau apribotas.

Po programos buvome pa
kviesti prie šventiškai de
koruoto stalo, apdėto dau
geriopų formų ir spalvų 
valgiais, o už stalo stovėjo 
mūsų šios dienos artistės, 
pasiruošusios padėti sve
čiams valgį pasirinkti.

Rengėjų komisijoje dar
bavosi Elena Jeskevičiūtė, 
Valentina Nevins, Anne 
Yakštis, su kooperacija ki
tų narių.

Gražią, naudingą ir vai
šingą turėjome popietę.

St.

TRAGIŠKA KLAIDA
Prie Union Square New 

Yorke tapo nušautas Eu
gene Constantino, 26 metų.

AIDO CHORO ŽINIOS
Šio mėnesio 8 d. (penkta

dienį) įvyko Laisvės salėje 
Aido choro metinis .susirin
kimas.

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Lazauskas ir raportavo 
apie choro veiklą. Jis pri
minė, kad turėtų būti dides
nė pagalba ir kooperacija iš 
pačių valdybos narių, nes 
pačiam pirmininkui persun
kti viską vienam atlikti. Vi
cepirmininkė N. Buknienė 
patarė rinkti numatytiems 
darbams komisijas.

Sekr. J. Juška perskaitė 
protokolą, kuriame suminė
ta choro veikla per ištisus 
metus, kas primena aidie- 
čiams jų nuveiktus darbus, 
jų triūsą, jų pasišventimą 
choro naullai. Protokolo 
užrašai priduoda ūpo ir pri
veda prie galvosenos, kuo 
ilgiau išlaikyti mūsų Aido 
chorą.

Ižd. W. Keršulis išdavė 
finansinį raportą. Pasiro
do, kad praeitais metais tu
rėjome nemažą skaičių gar
bės narių, choras gavo dos
nių aukų, buvo biskelis pel
no nuo parengimų. Tiesa, 
turime ir nemažas išlaidas. 
Reikia dažnai samdyti žmo
gų suderinti piano tonus, 
reikia užmokėti mokytojai 
algą, prie to dar skelbimai 
už parengimus ir dar kiti 
smulkesni reikalai. Choras 
taip pat nupirko medžiagą 
moterų uniformoms, kas 
atrodo labai draugiška ir 
gražu, nes aidietės per eilę 
metų turėjo daug išlaidų 
perkant naujas sukneles di
desniems parengimams. O 
kur dar įvairios išlaidos, 
kuomet mokomės operetes, 
kuomet reikia įsigyti kos
tiumus.

Fin. sekr. A. Mitchell su
tiko su iždininko raportu, o 
peržiūrėti finansų sekreto
riaus ir iždininko knygas 
išrinkta komisija iš J. La
zausko ir P. Ventos.

Buvo sugestuota turėti 
dažniau susirinkimus, bet 
prieita išvada, kad mūsų 
pagrindinis tikslas yra mo
kytis dainas, o svarbius 
reikalus galima aptarti per
traukų metu, kurios turi 
būti kuo trumpiausios.

Mokytoja M. Stensler 
perskaitė laišką nuo Sve- 
turgimiams ginti komiteto, 
kuriame dėkojama už

Aido choro dalyvavimą jų 
surengtame koncerte.

Kitas laiškas gautas nuo 
saviveiklininko kompozito
riaus J. Slėnio iš T. Lie
tuvos, kuriame jis prisiun
čia chorui tris dainas, ku
rių viena skiriama buvu
siam “Laisvės” redaktoriui 
velioniui Rojui Mizarai pa
gerbti.

Pavasarinio pare n g i m o 
programai sudaryti išrink
ta komisija iš šių aidiečių: 
mok. M. Stensler, T. Stoč- 
kienė, N. B.uknienė, H. Fei- 
ferienė, J. Juška. Planuoja
ma suvaidinti trumpą vei- 
kaliuką ir išstoti su kon
certine dalimi.

Turint mintyje šių laikų 
brangumą, V. Bunkus pa
siūlė pakelti choro moky
tojai algą, nes jos kelionės 
išlaidos atva ž i u o j a n t iš 
New Jersey susidaro gana 
aukštos. Pasiūlymas vien
balsiai priimtas.

f
Išrinkta sekantiems me

tams valdyba: pirm. J. Gry
bas, vicepirm. N. Buknienė, 
sekr. J. Juška, ižd. W. Ker
šulis, fin. sekr. A. Mitchell, 
koresp. H. Feiferienė.

Buvęs choro pirmininkas 
J. Lazauskas turėjo daug 
rūpesčių per šiuos metus, 
atliko daug darbo choro 
naudai. Jis gražiai susi
taikė ir sugyveno su kiek
vienu choristu, jis draugiš
kas ir malonus. Mes, aidie- 
čiai, dėkojame J. Lazauskui 
už pasišventimą. Dėkoja
me ir jo žmonai Julytei, ku
ri jam daug pagelbėjo dar
buose. Aidiečiai širdingai 
įvertina kiekvieno valdybos 
nario pareigas, jie įvertiiia 
ir mūsų mokytojos darbš
tumą bei atsidavima chorui. 
Susirinkimas užsibaigė 
karštais: aplodismentais.

Po susirinkimo buvo vai
šės, prie kurių prisidėjo ai- 
dietis Ch. Aleksynas, pami
nėdamas savo gimtadienį. 
Vaišes pagamino aidietė J. 
Lazauskienė ir choro gar
bės narė K. Čeikauskienė. 
Dėkojame už draugių pa
lankumą ir darbštumą.

Sekančios pamokos įvyks 
sekančių metu sausio 12 d.

 H. F.
Jei jūs norite parduoti na

mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Drafto priešai sėdi 
kalėjime su daina

Gruodžio 8-os demonstra
cijoje prieš draftą vėl buvo 
areštuota 150 dalyvių. Su
vežti į kalėjimą centrinėje 
policijos stotyje, 100 Center 
St., New Yorke, jie nu
sprendė tuo tarpu rūpes
čius užmiršti. Jie dainavo 
ir anekdotus pasakojo.

Už dainas tūlas policinin
kas grasinęs mušti, bet ne
bandė.

Jų pietūs, rašo kores
pondentas, buvo sena duona 
su razinkomis ir marmala- 
du, puodelis blogask onės 
kavos.

Pagaliau apie 11 vai. nak
ties juos apklausinėjo ir iš
leido. Nustatyta 1968 me
tų vasario 5 d. stoti teis
man.

Gins sumuštus taikos 
šalininkus

Advokatų Gildijos niujor
kietis skyrius ir Amerikinė 
Civilinių Laisvių Unija pa
žadėjo teikti apsigynimo 
pagalbą tiems, kurie buvo 
neteisėtai areštuoti, taipgi 
nukentėjusiems dėl polici
jos žiaurumo.

daug knygų ne tik Lietuvo
je, bet ir visoje Tarybų Są
jungoje. O tai reikėjo pasa
kyti.

Ar yra kokia nauda iš 
tokių radijo programų, aš 
nežinau. Ar ne laikas pla
čiau mąstantiems lietu
viams Niujorke pagalvoti 
apie lietuvišką programą, 
kuri duotų tikras informa
cijas be iškraipymų?

Ieva

Policija aiškina, jog tai 
įvyko iš nesusipratimo. Su 
Eugenijumi ėjęs jo tėvas 
susirgęs, kritęs ant grindi
nio. Pribuvęs policininkas 
bandęs teikti jam pirmąją 
pagalbą, o sūnus tai pa 
skaitęs tėvo kankinimu, po
licininką puolęs. Policinin
kas jį šovė. Pašautasis ten 
pat ir mirė. O- jo tėvui ne
reikėjo nei ligoninės, jis 
pats parėjo namo.

PASKUTINĖ PROGA
MES NORIME PRIMINTI MŪSŲ GERBIAMIEMS 

KOSTUMERIAMS, KAD NUSTATYTA DATA 
SPECIALIAI NUOLAIDAI 10% ANT

AUTOMOBILIŲ, MOTORCIKLŲ, TELEVIZORIŲ, 
REKORDINIŲ JUOSTELIŲ IR TRANSISTOR RADIJŲ
NEBUS ATIDĖTA. PASKUTINĖ GALIOJANTI DATA 
NUOLAIDOMS PASILIKS KAIP ANKSČIAU SKELBTA

IKI 31-MOS GRUODŽIO, 1967
PASINAUDOKITE ŠIA NEPAPRASTA PROGA IR 
SKUBIAI PRIDUOKITE SAVO UŽSAKYMUS PER 

MŪSŲ ŽEMIAU NURODYTUS SKYRIUS:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

Tel. 212-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., Ne<w York, N. Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.

ARBA TIESIOG PAS

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212—228-9547

Sumušė ir apiplėšė
Sužinojome, kad mūsų 

laisvietė. Viktorija Balkus 
yra labai skaudžiai nuken
tėjusi. Piktadariai ją už
puolė, apiplėšė ir labai su
mušė.

“Laisvei” einant į spau
dą ketvirtadienį daugiau 
žinių apie Viktorijos svei
katos stovį neturime.

Linkime draugei Balkus 
šią nelaimę laimingai per
gyventi.

— ■ - '

Kur sutiksime 
Naujuosius metus?
Niekur kitur, kaip tik 

Aido choro rengiamuose 
Naujųjų metų sutikimuose 
svečiai taip linksmai pra
leidžia laiką. G e r a i su 
draugais pasivaišina, pasi
linksmina, pašoka, tad suei
kime pas aidiečius ir šie
met.

Aido choro rengiamas 
Naujųjų metų sutikimas 
įvyks “Laisvės” salėje. Bi
lieto kaina tik $5. Prašome 
įsigyti bilietus pas aidiečius 
arba “Laisvės” raštinėje.

Prašome atsilankyti.
H. F.

Atsisveikinome, 
išlydėjome

Po trejeto menesių įtemp
to darbo Jungtinėse Tau
tose ir viešnagės Amerikoje 
praėjusį )’trečiadienį dide
liu, gražiu laivu “Bremen” 
į Lietuvą išplaukė jos užsie
nio reikalų ministrė ir Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotąja J/Cokadija Dir- 
žinskaitč. Gal visas musų 
desėtkas nuvykome su ja. 
atsisveikinti, dar kartą, jai 
paspausti dešinę, apkabinti 
ir palinkėti laimingos ke
lionės. Be mūsų su minist
re atsisveikinti taip pat bu
vo atvykusi jaunų žmonių 
grupė iš Tarybinės Misijos 
Jungtinėse Tautose.

Sunku buvo su diploma
te išsiskirti. Pastebėjau, 
kad ir ji buvo giliai susi
jaudinusi. Mat, ji čia bū
dama suėjo į pažintį su 
daugeliu Amerikos lietuvių. 
Ir dabar, mus apleisdama, 
ji kiekvienam turėjo gražų 
žodelį, kiekvienam numetė 
savo malęnios šypsenos ki
birkštėlę.

Tarp mūsiškių, pažangie
čių, pas tebėjau laive su 
Diržinskaite atsisveikinti 
a t v y k u s i us žmones ir iš 
“Vienybės”. Taip ir reikia, 
taip ir gerai. Juk čia tu
rėjome labai didelį, nepa
prastą įvykį: tokia įžymi 
veikėja, tokias aukštas par
eigas einanti 'lietuvių tau
tos dukrą mus aplankė, ir 
su kiekvienu mūsų, kuris 
tik norėjo ir leidosi, nesidi- 
džiavo pasikalbėti, pasida
linti mintimis, įspūdžiais ir 
išgyvenimais.

“Laisvės 
šio atsisv 
labai, lak

” reporteris iš 
eikinimo parsivežė 
ai malonų įspūdį.

Rep.

30 valstybių pasisakė 
už gimdymo kontrolę
Jungtinės Tautos, N. Y.- 

30 valstybių, tarp kurių yra 
ir Jungtinės Valstijos, pri
davė generaliniam sekreto
riui Thantui pareiškimą, 
pasisakantį už gi m d y m ų 
kontrolę.

Pareiškime nur o d o m a ,
kad nesulaikomas gyvento
jų prieaiįglis sudaro pavo
jų ir todėl reikalinga pla
ninga gimdymų kontrolė.

Kai šis pareiškimas buvo
priduotas, iškilmėje dalyva
vo 122 valstybių delegaci
jos.

AREŠTAI NEPABAIDĖ
Newyorkieciai draftavi- 

mo Vietnamo karui priešai 
buvo pasimoję turėti pa
didintos veiklos savaitę. Tą 
savaitę jie ir vykdė.

Nežiūrint masinių areštų 
( 585 asmenys areštuoti), 
gruodžio 8-ą, pas kutinę 
speciali osios mobilizuotės 
dieną, ir vėl į New Yorko 
Broadway pasipylė 2,500 
protestuotojų, daugia u s i a 
jaunimo. Jie Broadway ei
dami šaukė: “Big Firms 
Get Rich: Gis Die.”

Prieš maršuotojus buvo 
išrikiuota apie >5,000 poli
cijos. Policija bandė išblaš
kyti maršuotojus, bet jie 
pasiliko ryžtingi, discipli
nuoti kovotojai iki galo.

New Yorko majoras 
Lindsay kritikavo Kongre
so numatytąjį Social Secur-, 
ity pakaitų planą kaip at
suktą prieš varguomenę.

Peace on Earth
Peace on Earth... Very

beautiful words. So man,v 
peop e in so many couiit> 
ries, specially in Vietnam,
are longing for peace.

Th* horror and hunger—
war— have already lasted 
for many years. People in
Vietnam don’t know any 
more what it means to look
at the lighted Christmas
tree
Thei

or sing holiday songs, 
r main concern is to

watch out for an enemy at
tack and fight back till 
they have liberated their 
horn darai. May this inhu
man situation come to an
end soon!

The Arts of the East Vil
lage in New York is pre
senting the Peace on Earth 
show at the One Eleven
Gallery. The exhibition in
cludes poetry readings, the
atre, painting and sculpt- 
ture and will be continued
until January 8.

Use *

Rasti kaltais prieš 
valdžių suokalbyje

kos 
džia 
kieči 
vald:

Td

’etoria. — Pietų Afri- 
"espublikos baltųjų val- 
rado kaltais 3 5 afri- 

us suokalbyje nuversti 
šią.
ismas išneš nuosprendį 
savaites, kaip tuos 35

Jiems 
a m i įr tie s bausmė.

afrikiečius bausti.
gręs
Teisine jie take esą nekalti.

Gksmininkas areštuotas, 
o| paleistas užmuštas

ew Orleans, Miss.
mi n i n k a s ir biblijojGies

dėstytojas K. W. Johnson 
buvc
rasta narkotikų. Vėliau pa
leistas ir rastas užmuštas 
Hav: 
ma, 
kuri

areštuotas, kai pas jį

jrstraw, N. Y. Sako- 
esąs gengsterių auka.

Vakarų Vokietija daro 
branduolinius tyrimus

ana. — Per pastaruo- 
12 metų Vokietijos Fe- 
tyvinėje Respublikoje 
duoliniams tyri mama

Penki milijonai 
kolegijų studentų

Cincinnati, Ohio. — Dr. 
Garland Parker mokyklų 
žurnale paskelbė, kad šiais 
metais kolegijų ir univer
sitetų studentu skaičius pa
siekė 5,219,218.

1,132 kolegijose ir uni
versitetuose studentų skai
čius pakilo 330,000 arba 
5.7 proc.

Policininkų Associacijos 
tūli viršininkai kaltina 
Lindsay, kad jo paskirtiniai 
valdžioje trukdė policijai 
savaip veikti prieškarinių 
demonstracijų metu. Tais 
trukdančiais, sako jie, bu
vę Sidney D a v i d o f f ir 
Barry Gotehrer.

Iš Brooklyno varguome
nės rajono—Bedford-Stuy- 
vesant—parenkami 35 jau
nuoliai lavinti juos preky
viečių vedėjais. Privalo bū
ti ne jaunesni 18 metų, tu
rį high School ar atitinka
mą mokslo laipsnį.

sius 
ders 
brar
buvo išleista daugiau kaip
5 bi 
pat 
šian 
penkeriems metams. Apie 
tai pranešė, kalbėdamas Ju- 
lichc 
mok 
Štol

lijonai markių. Tokia 
suma bus paskirta 

tikslui artimiausiems

, Vakarų Vokietijos 
slinių tyrimų ministras 
;enbergas.

’asak mokslinių tyrimų 
ministerijos valstybės sek
retoriaus Hepės, VFR vy
riausybė sudariusi su JAV 
ir Kanada susitarimus, ga-
randuojančius Vakarų Vo- 
kiet
aprūpinimą branduo 1 i n i u

jos atominių reaktorių

REAL ESTATE
PARK SLOPE.

Beau 
new 
% bl
Dininlg areas. Luxury in good neigh- 
borhc < 
only i 
bet. 
agent

REAL VALUE, 
iful 2 & 3 bedroom apts. in 
fireproof bldg, with elevator, 
ock for 2 subways. Balcon^|s, 

od near best shopping. From 
$166. Prospect Towers 9th St., 

' th & 5th Aves., Brooklyn. See 
or call 763-0624.

GERIAUSIOS IR 
VĖLIAUSIOS 

KALĖDINĖS DAINOS YRA 
Ant 

REQUEST RECORDS 
Užeikite pas savo kaimynystėj 

par< lavėja- Nepriimkite neo 
n ai i Skų plokštelių. Rašykite 
katalogo pas: I

REQUEST RECORDS, INC 
66 Mechanic Street 

New Rochelle, N>. Y. 10801




