
LAISVE Entered as second
Semi-Weekly class matter at the

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

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

LAISVĖ-LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje ...................................... ...

■ Kitur užsienyje ..............................
Jungtinėse Valstijose ....................

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

$10.00
$10.00 
$1200 
$9.00

PRICE 10c

No. 96 Antradienis, Gruodžio (December) 19, 1967, Ozone Park, N. Y. 11417 Metai 56-ieji

KRISLAI
Jaunas senatorius 

kalbėjo tiesą
Nesvariai apsimelavo 
Garbingos moterys 
Poeto apmąstymai 
Sveikiname

Rašo A. Bimba
Aną dieną jaunas senatorius 

Edward Kennedy iš Massa
chusetts pasakė, kad Vietna
me šio baisaus karo aukomis 
per metus krinta daugiau 
^aip šimtas tūkstančių žmo
nių. Vyriausybės žmonės už
ginčijo. Girdi, nenukenčia nė 
penkiasdešimt tūkstančių—ci
vilių ir kareivių.

Bet štai iš Saigono prane
šama, kad šiemet nuo karo 
jau nukentėjo šimtas tūkstan
čių civilinių žmonių. Iš jų 
tūkstančiai yra sužeistų, o 
tūkstančiai yra užmuštų.

Sen. Kennedy sako, kad
skaičiai per maži, kad šiemet 
bus žuvę apie 150,000 vietna
miečių.

Kinija trukdo Vietnamui 
pagalbą, rašo T. S. spauda

67
24

šie

Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimas užgyrė Viet
namo karą ir visą Johnsono 
politiką. Už tokią rezoliuciją 
karštai kalbėjo Federacijos 
galva George Meany.

Kalbėjo ir biauriai melavo. 
Jis sakė, kad neseniai Chica

go je įvykęs 500 darbo unijų 
veikėjų prieškarinis suvažia
vimas buvo Hanojaus sugalvo
tas. O to suvažiavimo 
liuciją, girdi, komunistų 
Worker” išspausdino 
prieš suvažiavimą.

rezo- 
“The 
dar

žo-Bet ten pat pasiprašė 
džio automobilistų iždininkas- 
sekretorius Emil Mazey, Am- 
algameitų rubsiuvių unijos iž
dininkas - sekretorius Frank 
Rosenblum ir Amalgameitų 
mytkaterių unijos sekretorius- 
iždininkas Pat Gorman ir pa
reiškė, kad jie tą suvažiavimą 
sugalvojo ir sušaukė, o ne Ha
nojus.

Ten pat buvęs “The Wor- 
kerio” korespondentas Wil
liam Allan parodė, kad suva- 

' žavime priimta rezoliucija 
buvo tame laikraštyje išspaus
dinta po suvažiavimo, 
prieš suvažiavimą.

Vadinasi, aukštasis
unijos vadas begėdiškai apsi- 
melavo.

Bet gal žodis “begėdiškai” 
netinka, nes, kaip pasirodo, 
George Meany jokios gėdos 
neturi ir nepripažįsta.

o ne

darbo

Ar žinote, kuri amerikietė 
moteris buvo pirmutinė iš
rinkta į Kongresą?

Ogi Mrs. Jeanette Rankin. 
Ir tai buvo dar prieš I pasauli
nį karą, tai yra gerokai dau
giau kaip prieš penkiasdešimt 
metų!

Ar Žinote, kad Mrs. Rankin 
teljfcra gyva? Ar žinote, kad 
su grupe kitų veikėjų ši ne
paprasta sena moteriškė išlei
do šaukimą moterims susi
rinkti sausio mėnesį į Wash- 
ingtoną ir naujosios Kongre
so sesijos atidarymo metu ma
siniai užprotestuoti prieš Viet
namo karą ir prezidentą John- 
soną?

Lietuvių tautos
Lenininės 

Eduardas 
straipsnyje

įžymusis 
premijos 
Mieželai- 

"Komu-
renesansas”

Maskva. — Dienr a š t i s 
“Pravda” ir armijos orga
nas “Raudonoji žvaigždė” 
rašo, kad Kinijos vadovo 
Mao Tse-tungo nusistaty
mas sutrukdo Vietnamui 
pristatymą reikalingų gink
lų ir kitokių reikmenų, ku
rias siunčia Tarybų Sąjun
ga ir kitos socialistinės ša
lys
Kartu perspėja Jungtines 

Valstijas, kad jojs neturėtų 
vilties, jog socialistinės ša
lys nesuteiks pakankamos 
pagalbos vietnamieči a m s. 
Socialistinė pagalba nuolat 
teikiama ir ji, kad ir truk-

doma, pasiekia tikslą.
Tarybų Sąjunga ir kitos 

socialistinės šalys siunčia 
prieš okupantus kovojan
tiems vietnamiečiams nema
žai ginklų, amunicijos ir ki
tokių reikmenų.

Tarptautinėje solidarumo 
savaitėje vietnamiečiams 
parama padidinta. Taipgi ji 
didinama kiekvienu karo 
praplėtimu.

“Agresorius dabar jaučia 
socialistinių kraštų para
mos Vietnamui efektingu
mą”, rašo “Raudonoji 
žvaigždė.”

Mirė Anita Block, pasižymėjusi 
socialistinio judėjimo dalyvė

New Yorkas. —savo 
apartmente mirė Anita Ca- 
han Block, išgyvenusi 85 
metus amžiaus.

Anita Block buvo pasižy
mėjusi socialistų veikėja, 
rašytoja, kalbėtoja, vaidy
boje dalyvė. Per desėtką 
metų ji padėjo perstatyti 
svetimšalių pjeses New 
York Theatre Guild.

Anita su savo advokatu 
vyru, kuris mirė 1955 m., 
buvo svarbūs veikėjai so
cialistiniame judėjime. Jie

prisidėjo prie įkūrimo so
cialistinio laikraščio “New- 
York Call”, kuris tūlą lai
ką išeidinėjo kasdien.

Baigusi Barnardo kolegi
ją 1903 m., ji buvo paimta 
į ‘“N. Y. Call” redakciją. 
Jai buvo pavesta redaguoti 
moterims pašvęstą puslapį.

Ji buvo viena kovotojų 
už gimdymo kontrolę. Jai 
teko veikti kartu su Mar
garet Sanger, kuri taipgi 
neseniai mirė.

100,000 P. Vietnamo civilinių 
užmušta ar sužeista 1967 m.

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų militariniai medi
cinos autoritetai pripažįsta, 
kad šiais 1967 metais Jung
tinių Valstijų militarinės jė
gos užmušė apie 24,000 ir

pakeisti savo senas akis, seną 
širdį, senas smegenis. Jis tu
ri grįžti į motinos ysčias ir 
gimti jaunas, žvalus, sveikas 
ir entuziastingai imtis gyveni
mo reorganizacijos ir kūrybi
nio darbo.

Revoliucija — tai amžinas 
žmogaus dvasinis alkis, neri
mas, amžinosios prometėjinės 
ugnies degimas širdyje, kuri 
tarsi aukuras įdėta į žmogaus 
krūtinę ir kurios liepsna am
žinai degina jį iš vidaus, kai
tina jo kraują, palaiko aukštą 
degimo temperatūrą. Taip bu
vo visais laikais, yra dabar 
ir bus visada. Ir niekas neuž
gesins to aukuro amžinosios 
ugnies”.

sužeidė 76,000 civilinių Pie
tų Vietnamo gyventojų.

Apskaičiavimą padarė 71 
ligoninė, kuriose sužeisti ci
viliniai gydomi. Sužeistųjų 
susidaro apie 4,000 kas mė
nesį.

Senatorius Robertas Ke
nedis, apsilankęs P. Vietna
me, pasakė, kad “mes už- 
mušinėjame pietvietnamie- 
čius, mes užmušinėjame ne* 
kaltus žmones.”1 Toliau jis 
pasakė:

“Tai mūsų atsakomybė— 
mes turime jausti ją, kuo
met mes naudojame napal
mą, kuomet kaimai sunaiki
nami ir civiliniai išmuša
mi.”

Nuoširdžiausi mano sveiki
nimai Lietuvos mokslininkams 
Pauliui Slavėnui, Jurui Požė
lai, Juozui Indriūnui, Zigmui 
Januškevičiui ir Juozui Jurgi
niui. Jie paskelbti kandida
tais į garsiąją Lietuvos Moks
lų Akademiją. Jie yra pažįs
tami daugeliui Amerikos lie
tuvių, Prof.
kiek pirmiau, o Požėla ir Jur
ginis praėjusią vasarą lankėsi 
Amerikoje.
v Visi mes, kurie tuos vyrus 
ir asmeniškai arba iš darbų 
pažįstame, labai didžiuoja
mės jų atsižymėjimais įvairio- 
sios4 mokslo šakose.

Januškevičius

"jeigu žmogus nori supras
ti istorijos pažangą, jis turi

įį •

Kaliniai “pasiutusių 
šuny rankose”

New Yorkas. — Graiki
jos artistė, po nepavykusio 
sukilimo prieš fašistų val
džią Atėnuose, spaudos re
porteriams pasakė, kad 
Graikijoje politiniai kaliniai 
yra “pasiutusių šunų ran
kose.”

Kuomet valdininkai yra 
pasiutę, gali daugeliui daug 
žalos padaryti, sako artis
tė Melina Mercouri. Bet jei
gu kiltų Graikijoje civilis 
karas, tai ji pasisakė, kad 
grįžtų Graikijon ir kovotų 
prieš pasiutusius fašistus, 
iki demokratija būtų at- 
steigta.

Fašistų valdžia panaikino

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

Punktai
4555
4168

Connecticut valstija .........................
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y........
M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė, 

Haverhill, Mass.......................
V. Vitkauskas, St. Petersburg, Fla.
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. ...
So. Boston, Mass...............................
New Jersey valstija .........................
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ...
M. Valilionienė, Miami, Fla. .......
Philadelphia, Pa. ...............................

3352
2768
2748
2612
2150
2108
1668
1524

R. Braus, Rochhester, N. Y. 1492 j Vera Smalstiene, Livonia, Mich. 496
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1452. Mary Smalsis, Ludington, Mich. 492
A. Lipčius, Chester, Pa........ . 972
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 960 
P. Beeis, Great Neck, N. Y.
V. Taraškiesnė—B. Sutkus, San

Francisco, Calif...................
LLD 20 kp. ir Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y.............
I. Klevinskas, Scrąnton, Pa......
Chicago, Ill........... i.....................
M. Žiedelis, Nashua, N. H.

928

816
804
568
516

J. Stanienė, Baltimore, Md. .
Los Angeles, Calif..................
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 
E. Kralikauskienė

Lawrence, Mass..................
L. Tilvikas, Easton, Pa............
C. K. Urban, Hudson, Mass. ..

... 468
456
412
340
312
252

180
180

72

Sekanti Connecticut valstijos vajininkai pasidarba
vo su atnaujinimais: M. Valinčienė ir J. Kunca, New 
Haven, ir V. Kazlauskienė. Wethersfield.

Valys Bunkus smarkiai pasidarbavo savo rajone su 
atnaujinimais. Jam pagelbėjo E. Jeskevičiūtė su nauja

’ (Nukelta į 5-tą pusi.)

Skurdžiai reikalauja 
valdžios veikimo

Washingtonas. — Ne tik 
miestų, bet ir kaimų skur
džiai pradeda daugiau įsi
traukti į kovą. Negrai, in
dėnai, smulkieji farmeriai 
per savo atstovus sostinėje 
tarėsi su administracijos 
žmonėmis.

Šeši administracijos na
riai klausėsi nusiskundimų, 
kodėl nieko nev e i k i a m a 
skurdui naikinti. Iš kaimų 
ir mažųjų miestelių vis dau
giau ir daugiau keliasi į 
didimesčius laimės ieškoti, 
bet ir ten nesuranda darbų.

Negrė Maggie May Hor
ton iš Fayette rajono, 
Tenn., sakė, kad tame ra
jone daugelis žmonių ba
dauja, šaltį kenčia, pergy-

Jiemsvena mokyklų stoką, 
reikia darbų.

“Mes norime dirbti,” ji 
sako, bet darbų sunku gau
ti, nors valdžia vis žada 
darbų surasti.

Cherokee indėnų atsto
vas kun.Scott Bread nusi
skundė, kad valdžia paga
mina daug gerų planų, 
kaip skurdą naikinti, 
bet nieko nedaro. Rezerva
cijose mokyklų sistema, ne
tikusi, ji vaikus veda prie 
išsigimimo alkoholizmo ir 
saužudystės. ;

Ohio farmerių sąjungos 
prezid. J. Fichter skun
dėsi, kad mažieji farmeriai 
bėga į miestus. Jie yra dis
kriminuojami.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Portsea.—Australijos pre

mjeras Holt, išėjęs 
maudyti, nebegr.žo. 
nas dar nesurastas.

pasi-
Lavo-

Va.—Point Pleasant, W.
Tiltui sulūžus daugelis au
tomobilių įkrito į Ohio upę. 
Žuvo apie 80 žmonių.

Vatikano Miestas.— Po
piežius smerkė, kad pasau
lis pasidarė didžiausias gin
klų fabrikas. Kvietė mažin
ti ginklus, daugiau rūpintis 
švietimo reikalais, taikos 
klausimu.

Roma.— Graikijos kara
tus, pakviestas grįžti įAtė-

jai pilietybę, bet ji žada pi- 
ietybę atgauti, kai fašistai 

bus nugalėti.

loja JAV 
rsitetus

Karo mašina ža
kolegij as-unive

šaka dabar jaučia militari
nę d va;
žaloja 
sitetus.

Fede
daugeli

Washingtonas. — Senato
rius J. William Fulbright, 
kalbėdamas apie švietimo 
problemas, aštriai pasmer
kė militarinės mašinos įsi
galėjimą kolegijose ir uni
versitetuose.

Vietnamo karas sutelkė 
tokią galingą militarinę ma
šiną, kuri apima visą kraš
tą, teigia Fulbright. Kole
gijų ir universitetų studen
tai dabar nebegali laisvai 
mokslus tęsti, iš anksto jie 
ruošiami militarinei tarny
bai.

Beveik kiekviena mokslo

šią, kuri laipsniškai 
kolegijas ir univer-

ralinė valdžia samdo 
__ o_.j studentų ivairfems 
darbams. Jaunus mokslinin
kus panaudoja militarinei 
pramonei ir kitokiems mi- 
litariniams tikslams.

Studentuose jauč i a m a s 
tvirtas 
pasipriešinimas, 
studentai išstoja su protes
tais ir 
mis. 
gijose

militarinei mašinai
Kai kur

net demonstracijo- 
Jie reikalauja kole- 
daugiau laisvės.

Moterų protesto demonstracija 
prieš karą Vietname

New Yorkas. — Čia įvyko 
labai svarbi moterų konfe
rencija, kurioje sudaryta 
koalicinės veiklos planas 
protesto demonst racijai 
Washin g t o n e prieš karą 
Vietname.

Šiam svarbiam žygiui 
vadovaus senutė buvusi 
pirmoji kongresmanė Jean
nette Rankin. Kongrese ji 
balsavo prieš pirmąjį ir 
antrąjį pasaulinį karą. Da
bar ji griežtai nusistačiusi 
prieš karą Vietname.

Dem 
ti g r u 
nette Rankin Brigade, su
sidedanti iš įvairių už taiką 
kovojančių moterų organi
zacijų atstovių.

Jeannette Rankin dabar 
turi 87 metus amžiaus, bet 
tebėra pilna energijos ko
voti už taiką. Televizijoje 
ji pareiškė moterų misijos 
tikslą, 
terims 
prieš klarą Vietname.

onstracijai vadovau- 
p ė pavadinta Jean-

Priminė reikalą mo- 
energingai kovoti

imo FrontoNacionalinio Laisvin 
programa Jungtinėse Tautose

Visi jie

nūs, davęs militaristams at
sakymą, kad tuoj būtų pa
skelbti rinkimai, kad mili- 
taristų pastatyta valdžia 
pasitrauktų ir kad būtų lai
komasi konstitucijos. Tada 
jis sutiktų grįžti.

Flagstaff, Arizona.— Šio
je apylinkėje 32 žmonės žu
vo sniego pusnynuose, daug 
indėnų šeimų nukentėjo. 
Sniego privertė iki 54 colių 
aukščio.

Sužeisti 25 studentai
Trenton, N. J. —Trenton 

High School įvykusios tarp 
baltų ir negrų studentų 
muštynėse, 25 studentai “su
žeisti, keletas • areštuota. 
Muštynės buvo perneštos į 
gatvę. Daug langų išdau
žyta.

Jungtinės Tautos, N. Y.- 
Rumunijos delegacija pri
davė Jungtinių Tautų 
Asamblėjai iš Pietų Viet
namo prisiųstą Nacionali- 
n i o Laisvinimo Fronto 
(partizanų) programą, ku
rioje nurodoma, kaip išlais
vinti Pietų Vietnamą.

Pirmoje vietoje pasakyta, 
kad dabartinė Pietų Viet- 
n a m o valdžia, Jungtinių 
Valstijų imperia I i s t ų su
kurta, turi būti pašalinta. 
Turėtų būti paskelbti laisvi 
generaliniai rinkimai Naci
onalinei Asamblėjai, kuri 
turėtų galią demokratiniai 
tvarkyti šalį.

1. Turėtų būti sukurtas 
platus ir progresyvus de
mokratinis režimas (val
džia), apimąs visos šalies 
patriotines, demokrati nes 
jėgas.

2. Turėtų būti sukurta 
nepriklausoma ekonomija; 
pagerintos liaudies gyveni
mo sąlygos, panaikinta 
Jungtinių Valstijų imperia
listų monopolija.

3. Turi būti pravesta že
mės reforma, kad žemdir
biai galėtų gauti žemės.

4. Turi būti sukurta na
cionalinė demokratinė kul
tūra, apšvieta, ištobulintas 
mokslas ir technologija.

5. Garantuotos dirbtuvių 
ir raštinių darbininkams ir 
visiems dirbantiesiems dar
bo ir gyvenimo sąlygos; •" >

Programa susideda iš 14 
paragrafų, kurių visų čia 
nėra galimybės paskelbti.

labai svarbūs Pietų 
Vietnamo liaudžiai.

Jungtinėse Tautose dau
gelis delegacijų mano, kad 
tuo pagrindu, kokis pa
skelbtas Vietkongo partiza
nų programoje, yra galimy
bė prad 
ką Viet 
kad tai 
nistinė

Nepaisant kaip kas saky
tų, šis (iokumentas yra is
torinis, 
blausias 
problemas. Jungtinės Tau
tos neturėtų jį palikti ne- 
apsvarsč

ėti derybas už tai- 
name. Kiti mano, 
tik esanti “komu- 

propaganda.”

apimąs visas svar-
Pietų Vietnamo

iusios.

, JAV remia 
rojalistus

— Jemen respubli-Sana.
kos prezidentas ir karinių 
jėgų k
Hassan |1 Amri teigia, kad 
Jungtinė 
rojalista 
kovai pi

imandierius gener.

s Valstijos suteikia 
:ns įvairių ginklų 
ieš respubliką.

Iš rojalistų paimti gink- 
Amerikoje daryti, 

iš JAV paramos, 
kelinti metai ka- 

ieš respublikieČius. 
atsteigti monarchi-

lai 
Gaudami 
rojalistai 
riauja pi 
Jie nori 
te-

Bušų vairuotojų streikas
Roches 

t o b u s ų 
streikuoj i. Biznieriai skun
džiasi, k 
pat šven 
niui.

ter, N. Y. — Au- 
vairuotojai tebe-

ad streikas prieš 
;es kenkia jų biz-
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Duokite jam “protingą išeitį”
MŪSŲ darbo unijų suvažiavimas šiomis dienomis 

suteikė prezidentui Johnsonui auksinę progą pasirodyti 
su savo išmintimi ir programa. Na, tai jis ir dėstė sa
vo “filosofijas.” Pirmiausia, žinoma, karštai padėkojo 
Amerikos Darbo Federacijos - Industrinių Organizaci
jų Kongreso (AFL-CIO) vadams už jam teikiamą pa
ramą. Ypač išgarbino Federacijos prezidentą George 
Meany ir apvainikavo “Mr. Labor” titulu! Jis esąs 
daugiau negu tikras, kad mūsų darbo unijų judėjimas 
su juo stovėsiąs ligi galo.

Paskui prezidentas gerai išvanojo kailį respubli
konams. Mat, artinasi prezidentiniai rinkimai, tai rei
kia savo oponentus paakėti. O kadangi respublikonų 
veidas šioje Kongreso sesijoje buvo nelabai švarus, tai 
Johnsonui buvo nesunku juos perstatyti nepataisomais 
darbininkų priešais. Jis parodė, kad respublikonų didelė 
dauguma balsavo prieš kiekvieną bilių, kuris kaip nors 
siejosi su Amerikos žmonių ekonomine ir socialine ge
rove. Pav., jie balsavo prieš bilių kovai su skurdu, jie 
pasmerkė civilinių teisių bilių, beveik visi jie pasisakė 
prieš skyrimą lėšų namų statybai ir t. t.

Reikia pripažinti, kad šis Johnsono užpuolimas ant 
respublikonų buvo labai efektingas. Pastarieji yra la
bai užsirūstinę. Panaudodamas unijų suvažiavimą sa
vo partijos reklamai, jis pasielgęs, atsiprašant, “kiau
liškai.” Ypač įsižeidė respublikonų Senate vadas Dirk- 
senas, nes ligi šiol jis savo visą galvą guldė už prezi
dento politiką ir karą Vietname. Kokiais būdais ir ke
liais jie jam dabar sieks atsilyginti, niekas nežino. Vei
kiausiai jie paleis darban visus savo dolerių maišus.

Bet, žinoma, prezidento Johnsono kalbos svarbiau
sia dalis buvo ta, kurioje jis teisino Vietnamo karą ir 
kritikavo karo priešus. Pastariesiems nei žodžių, nei 
tulžies prezidentas tikrai nešykštėjo. Jis sakė, kad jis 
irgi esąs ištroškęs taikos. Bet taikos tik gerais norais 
pasiekti- negalima,. Na, o jo politikos oponentai ligi šiol 
nepasiūlė protingo, konkretaus plano karui baigti.

Kiek pirmiau viceprezidentas Humphrey panašią 
giesmę atgiedojo. Jis irgi reikalavo iš karo oponentų 
pasirodyti su “planu.”

Bet tai yra demagogiškas lošimas žodžiais, muili
nimas Amerikai ir visam pasauliui akių. Planas yra, 
išeitis yra. Ją puikiai žino prezidentas ir vicepreziden
tas. Ją žino visas pasaulis.

Vietnamo karas yra nelegalus ir neteisingas karas. 
Mes ten neturime jokios teisės būti ir kišti nosį į viet
namiečių šalies ir tautos interesus.

Prezidentas Johnsonas galėjo unijų vadų suvažia
vime Vietnamo karą užbaigti vienu sakiniu: “Mes su
laikome visus karo veiksmus ir išsikraustome iš Viet
namo.” Ir nuo tos valandos būtų sustojusios kanuolės 
baubti ir nuo tos minutės nė vienas amerikietis kareivis 
Vietnamo džiunglėse nebebūtų paguldęs savo galvą.

Vadinasi, protingas ir konkretus planas yra. Tik 
reikia drąsos, sąžinės ir politinės išminties jį įvykdyti 
gyvenimam Ir kaip dabar dalykai stovi, tai tik vienas 
prezidentas galėtų tą padaryti. Bet jis nedaro. Prie
šingai, jis dar daugiau amerikiečių siunčia į Vietnamą 
ir dar labiau karą išplečia.

Karalius pabėgo, kas toliau?
Graikijos karalius Konstantinas pasiėmė šeimą ir 

didelį maišą dolerių ir išdūmė į Romą. Tą nelaimingą 
kraštą valdyti ir kamuoti pasiliko militarinė klika.

Karalius pabėgo, nebėra karaliaus. Niekam nė vie
na ašara beturėtų nukristi. Konstantinas jos nenu
sipelnė. Dabar jis puošiasi demokratijos plunksnomis, 
bet kas tą militaristų kliką išauklėjo, jei ne jis? .Kodėl 
Graikijoje demokratijos nebuvo, kai karalius pats vie
nas kraštą valdė? Pagaliau, kas tos fašistinės mili- 
tarinės klikos smurtą įteisino, jeigu ne karalius Kons
tantinas?

Atsiminkime, kad kai pereitą vasarą militaristai su
kilo ir užgrobė galią, buvo kalbama, kad karalius smur
tui pasipriešins. Deja, tos viltys subliūško, kai karalius 
tą smurtą užgyrė ir šaukė Graikijos žmones smurtui 
pasiduoti.

Matyt, karalius Konstantinas manė, kad jis pasi
liks valstybės galva saugioje militaristų apsaugoje. Ko
dėl staiga karalius pakeitė savo nuomonę ir militaris- 
tams pasipriešino, sunku pasakyti. Veikiausia užsima
nė patys ne tik kraštą valdyti, bet ir visą “garbę” pasi
imti. Konstantinui nebeliko vietos.

Kas toliau? Pagyvensime—pamatysime. Vienas da
lykas aiškus: Graikijos liąudis dar tars savo žodį. Jei 
ne šiandien, tai rytoj, gal po ilgos ir sunkios kovos ji 
susidoros ir su fašistine militaristų klika, ir su supuvu
sia monarchija.

APIE NEPAPRASTĄ 
DAUGIAKALBĮ LIETUVĮ

Leidinyje “Lietuvos ži
nios” gražiai aprašomas 
vienas labai įdomus lietu
vis. Rašo Kazimieras Um- 
bražiūnas:

Lingvistų kongrese Niu
jorke visi ste b ė j o s i, kad 
Italijos mokslininkas Kar
las Toljavinis iš tribūnos 
perskaitė sveikinimą 50-čia 
kalbų.

Nepamanykite, kad Lie
tuvoje nėra poliglotų. An
tai, Vilniuje gyvena pensi
ninkas Antanas Poška. Tai 
taip pat originalus žmogus. 
Jis yra laipiojęs po Himala
jus ir Pamyro- kalnus, tyri
nėjęs senovės kultūros židi
nius Graikijoje, Egipte, Ira
ke, Palestinoje, Sirijoje, 
Irane, Afganistane, Viduri
nėje Azijoje, mokėsi Indijo
je, Bombėjos universitete, 
pats skaitė paskaitas apie 
Lietuvą Kalkutoje ir kitur.

Prisimindamas savo kelio- 
liones, A. Poška kartą pa
pasakojo:

—Sudarydamas savo ke
lionių schematinį žemėlapį, 
apskaičiavau, kad Europo
je, Azijoje, Afrikoje ir A- 
merikoje nukeliavau ne ma
žiau kaip ketvirtį milijono 
kilometrų. Aplankiau drau
gus, istorines vietas, mu
ziejus, galerijas ir t. t. Ke
liavau ir moksliniais tiks
lais, su ekspedicijomis. Dū
lį tų kelionių esu atlikęs 
motociklu, o kitą dalį asi
lais, kupranugariais, trau
kiniais, laivais ir lėktuvais.

, Įtemptai mokydamasis 
svetimų kalbų, A. Poška 
apkeliavo beveik visą Euro
pą. Kai iš Turkijos kalėji
mo jis buvo ištremtaš'į Bul
gariją, surinko ten bulgarų 
prisiminimus apie mūsų 
tautinio atgimimo' veikėją 
Joną Basanavičių.

Archeologinės ir etnogra
finės jo studijos sudaro 
1,420 rankraštinių puslapių. 
Dešimtyje aplankų, epizo
das po epizodo, kaupiasi 
medžiaga būsimam A. Poš
kos romanui “Pamūšiečiai.” 
Jis yra taip pat parašęs, 
autob i o g r a f i n ę apysaką 
“Mano gyvenimo pasaka,” 
pjesę-fantaziją “Jurgienė,” 
poezijos bandymų.

Kai 1920 m. A. Poška iš
moko esperanto kalbą, jo 
draugų ir pažįstamų ratas 
dar labiau išsiplėtė. Jo ad
resų knygutėje —1860 ad
resų iš 52 pasaulio valsty
bių.

Visuose aplankytų vieto
vių esperantininkų klubuos 
se jis —' turistas iš Lietu- 
ovs — skaitydavo paskaitas 
apie savo kraštą. A. Poš
ka tvirtina, kad jo paskai
tų yra klausęsi apie pusę 
milijono žmonių. Spren
džiant iš surinktų iškarpų, 
savo straipsnius jis buvo 
išspausdinęs 27 kalbomis 
216 laikraščių.

A. Poška laisvai kalba ir 
rašo, rusų, lenkų, anglų, 
vokiečių, indų, graikų, lo
tynų kalbomis. Jaunystėje 
žinojo dar daugiau kalbų.

TAIKLIAI PAJUOKIA
“Vilnies” redaktorius že

maitis Leonas Jonikas savo 
kolumnoje “Kasdieną” ra
šo :

Grupė lietuviškųjų “veiks
nių” anądien dar kartą pa- 
uliojo sostinėje Vašingtone. 
Paulio j o — “svarbiu tiks
lu,” būtent:

Įteikė mūsų valdžiai dar 
vieną “memorandumą” — 
“išlaisvinkite Lietuvą or, 
else!”

Gal taip aiškiai ir nepa- 
grumoio, bet “memorandu
mą” priėmusiam viceprezi
dentui Hubert H. Humph
rey “davė suprasti”: Nepri- 
statysite Lietuvi kės Ru
džiui ir Grigaičiui į Čika
gą, neberinksime viceprezi
dentu !

“Memorandumą” būtų 
įteikę pačiam prezidentui 
Johnsonui. bet anas tuo me
tu buvęs “užimtas” kitais 
reikalais. Žinote, karas 
Vietname, senatoriaus Mc
Carthy kėsinimasis okupuo
ti Baltuosius rūmus ir pa
našūs rūpesčiai preziden
tui nei “pokaičio” neduoda 
prisnūsti.

Ar čikagiečiai “veiksniai” 
jau sugrįžo, nemačiau. Ne
mačiau savo apylinkėje 
Bridgeporte nei Lietuvos. 
Vargas man!

TOKIE SU TOKIAIS
Klerikalų laikraštis rašo 

apie “mūsų” (veiksnių) 
“draugus” Kongrese. Žy
miausiu “draugu” laikomas 
senatorius Dodd yra didelis 
reakcininkas ir neseniai pa
ties Senato pripažintas pa
sisavinęs $10,000.
• Nedyvai, kad šis sutvėri
mas susideda su lietuviš
kais raketieriais, o pasta
rieji jį dievina.

KARDINOLAS IR 
KARDINOLAS

Gyvas būdamas kardino
las Spellmanas daugiausia 
laiko pašvęsdavo auklėjimui 
militarinių jėgų, kasmet po 
vieną kartą, aplankydavo 
ginkluotas mūsų jėgas už
sienyje ir ten pamokslais 
stiprindavo jose militarines 
nuotaikas. Kaip žinia, kard. 
Spellmanas iš peties palaikė 
ir Vietnamo karą.,

Beį štai skaitome pra
nešimą iš Montrealio, Ka
nados, kad tenykštis kata
likų bažnyčios kardinolas P. 
F. Leger lėktuvu pro New 
Yorka išskrido į Afriką. Ir 
išskrido labai pavojingai ir 
sunkiai misijai. Jis padės 
raupsuočius prižiūrėti ir 
gydyti. Išskrisdamas kar
dinolas pasakęs:

“Mums reikia susirūpinti 
afrikiečių ir kitų vargšų 
padėtimi bei skubėti jiems 
į pagalbą.”

Kardinolas Leger neva
žiavo laiminti ginklus, kad 
jais būtų kuo daugiausia 
žmonių išžudyta, o nusi
skubino nelaimingie s i e m s 
padėti jų kančiose.

Skirtumas tarp kardinolo 
Spellmano ir kardinolo Le
ger labai, labai didelis...

Apkaltinti už pieno 
kainų konspiraciją

' New Yorkas. — Grand 
Jury apkaltino 12 pieno 
kompanijų ir 21 individu
alų, tarp kurių yra 14 kom
panijos viršininkų ir 6 uni
jos viršininkai.

Tyrinėjimai buvo tęsiami 
per porą metų. Dabar re
zultatai tokie, kad pieno 
kainų iškėlimas buvo pa
darytas suokalbio būdu ir 
kad suokalbininkai prasi
žengė prieš anti - trustinį 
istatymą.

South Hempstead mieste
lyje motoristas praradęs 
mašinos kontrolę pervažia
vo kieno kięmą ir tvojo į 
namą. Namo gyventojai iš
sigando, tik namo savinin
kas ramiai sau knarkė. Ma
šinos savininkas nuvežtas i 
ligoninę su aplaužyta koja.

Spalio ir lapkričio mėne
siais Vilniaus laikraštyje 
“Literatūra ir Menas” vyks
ta įdomi diskusija, sten
giantis išsiaiškinti miesčio
niškumo sąvoką, šiandieni
nio tarybinio gyv e n i m o 
aplinkybėmis ir nurodyti 
veiksmingiausias priemo
nes kovai su juo. Tą disku
siją pradėjo prof. K. Dauk
šas, jau ir anksčiau Tary
bų Lietuvos spaudoje išvys- 
tęs gana plačius ginčus mū
sų gyvenimo klausimais.

Mokslininkai, visuomeni
ninkai, inžinieriai, darbinin
kai ir kolūkiečiai kiekvie
nas tarsi papildo šią disku
siją, ir visumoje išryškėja, 
kad šiandieninė miesčioniš
kumo sąvoka siejasi su pa
razitiškumo, savanaudišku
mo, egoizmo sąvokomis.

Miesčioniškumo bruožų 
gal apsčiai turėti ir aukštą 
postą užimąs žmogus, ir pa
prasčiausias juodada r b i s, 
jokio asmeninio turto netu
rįs. Tai priklauso nuo to, 
kaip žmogus žiūri į savo 
vietą visuomenėje. Jei jis
trokšta tik kuo daugiau 
gauti, ir kuo mažiau duoti 
—savo viduje jau yra mies
čionis, kuriam kartais tik 
gali nebūti sąlygų pilnai pa
sireikšti. Duok jam gali
mybę,, ir jis ims gyventi pa
razitiškai.

Diskusijos dalyvių siūlo
mos kovai su miesčionišku
mu krypsta į žmogaus psi
chologijos dėsnių panaudo
jimą tam tikslui. Pabrė
žiama, kad žmoguje veikia 
du pradai — visuomeninis, 
kolektyvinis ir savanaudiš
kas, parazitiškas.

Pirmutinis pradas, nors ir 
yra stichinis, įsikerojęs mū-

sų prigimtyje, bet jis rei
kalauja nuolatinių mūsų 
proto ir valios pastangų. 
Antrasis pradas, savanau
diškumas, traukia kiekvie
ną individą daugiau ar ma
žiau į sutingimą, vien sau 
malonumų ieškojimą, ver
čia pamiršti individo par
eigą artimiesiems, kolekty
vui, visuomenei, tautai.

Reikalingas kasdien i n i s 
priminimas ir savotiška sa- 
vipaskata atlikti visuome
ninę pareigą, kitaip sakant, 
pirmiausia galvoti, ką ga
lima duoti artimiesiems, vi
suomenei, o paskui, ką už 
tai gauti.

Kūrybiškai atlikdamas šią 
pareigą, žmogus pakyla į 
aukščla 'si^, savo išsivysty
mo pakopą, ir tokiu būdu 
įvykdo savąjį prigimties 
jam įdiegtą uždavinį.

Tarybinio gyvenimo sąly
gomis šį priminimą savipa- 
skatai atlieka radijo laidų 
klausymas,^ laikraščių ir 
žurnalų skaitymas, knygos, 
spektakliai^ paskaitos, mu
zikinės programos — žo-

“Ve
LAISVE KVEPIANČIĄ 

1940

JAVĄ, SAULE IR
Tf

Aš vėl avos kraštą, saule ir
- laisve kvepiantį, 

Užsirišau ant kaklo.
Užsilipau ant kėdės, kad salę 

matyčiau,
Ir sveikinau saulę.
Paskuo — ėjau ir žiūrėjau 

į saulę, 
mas ir likimas 
ėjo saulės trimitais.

Gyven
Skamb
Paukščių nepastebėjau —
Mačiau vien tik saulės skrydį.
Mačiau vien tik vėliavų

skrydį.
i lą, išdidų skrydį, 
idančios akys

Raudo
Ir skai
Stengeisi neužsimerkti,
Nes j c
Saule
Nes j c
I plat
Vaikiš
Jos m

s žiūrėjo į vėliavą, 
ir laisve kvepiančią, 
s žiūrėjo

ų dangaus vandenyną, 
.tos, godžios, neramios, 
atė, kaip dėdės, 

kaimynai
Stovėdami spaudė kumštį.
Kam s paudžiate, dėdės,

kumštį^ 
iava, saule ir laisve * 

kvepianti, 
ūsų galvų liepsnoja?

Jei ve

Virš j

dvasinis* indi vi
rtas. Jei šitie ele-

džiu, visas 
do gyvento 
mentai iškĮrinta daugiau ar 
mažiau iš 
mo, antrai savanaudiškasis 
pradas, vi;
žmogus nenoromis pasine
ria savo viduje į vadinamas 
miesčioniškumo nuotaikas.

Ši diskusija, visumoje re
komenduojanti vesti kovą 
su miesčioniškumu kasdie
nėmis kiėkvieno individo 
pastangomis pirma duoti, o 
paskui imti, aiškiai parodė, 
kokią dičĮelę auklėjamąją 
reikšmę turi tikras, taūrus, 
idėjinis tarybinis menas.

žmogaus gyveni-

labiau įsigali, ir

1941
Per vieną sekundę tais metais 
žilo ja 
O buv 
Sunkii 
Stovy1

unuolių galvos, 
o jų ilgos vilkstinės — 
, juodų, neramių.
los vėliava — žemėje 

dūla.
Lyg djraugas. Nepasodintos 

gėlės.
Kakla|ryšiai—žemėje užkasti...

užkasti sielvartą? —

IŠ LAIŠKU
Spalio revoliucijos 50 m. 

sukakties proga
Daug laimės ir džiaugs

mo, visada stiprios sveika
tos ir pasisekimo darbe, gy
venime linki Medvėgalio 
pradinės mokyklos moks
leiviai :

D. Tabijonavičiūtė, A, že- 
žingytė, V. Romaitė, J. Ze- 
ringis, O. Ežerskytė, V. Ge- 
tautas, V. Burba, P. Lilei
kis, V. Vaičikauskas, L. Lu- 
kauskaitė, S. Riekutė, J. Pi- 
kelytė, J. Riekus, D. Ežers
kytė, A. Iliuška, R. Romai
tė, V. Gudauskas, A. Kar- 
lauskas, G. Vladikaitė, St. 
Iliuška, K. Lideikis.

Mokyt. A. Brazauskas.
Medvėgalis, 1967. X. 27

Gerb. Redakcija!
Siunčiu “Šviesai” straips

nį apie Bronių Pranskų, ku
ris dar 1921 metais ėmė 
bendradarbiauti jūsų spau
doje.

Neseniai, spalio 11 d., Vil
niaus universiteto Kolonų 
salėje pažymėjome B. Pran- 
skaus 65-metį nuo gimimo 
dienos. Jubiliato bendražy
giai F. Vaišnoras, A. Dauk
ša. M. Junčas-Kučinskas, J. 
Mickevičius ir jaunasis li
teratūros mokslo atstovas 
J. Lankutis pasidalijo įdo
miais prisiminimais iš ben
dro darbo su B. Pranskum. 
Studentai lituanistai Jurge
lionis, Krutiekas, Juknaitė 
gražiai padeklamavo B. 
Pranskaus eilėraščius “Tai 
dūki t, budeliai!”, “Žiema 
miške” ir kitus. Vakare da
lyvavo velionio žmona, vai
kai, universiteto dėstyto
jai, studentai.

Spalio 50-mečio proga 
Vilniuje spalio 27 d. buvo

susirinkę apie 400 Lietuvos 
revoliucini
ranų. Su________ —
istorinėje salėje Komuna- 
rų g t. 9, kurioje 1918-1919 
m. rinkosi kovotojai prieš 
kaizerinius okupantus, kur 
1918-1919 Įmetu revoliucijos 
laikotarpiu įvyko daug 
gausių susirinkimų, mobili
zavusių darbininkus į revo
liucinius veiksmus.

Tame name 1918 metais 
gruodžio 8 d. buvo sudary
ta Lietuvos Laikinoji revo
liucinė ir valstiečių vyriau
sybė, vadovaujama V. Kap
suko, o 1919 m. sausio 1-2 
dienomis įvyko ginkluotas 
susirėmimas su lenkų, pil- 
sudskiniaiš legionieriais, 
užpuolusiaįs Vilniaus Dar
bininkų darybos būstinę. 
Kalbėję tų įvykių dalyviai 
A. Jakševičius, A. Matulai
tytė gyvai pasidalijo įspū
džiais iš praeities kovų.

Susirinkusius veteranus 
pasveikino 42 tūkstančių 
Vilniaus komjaunuolių var
du Razmai o pionieriai ko
lektyviai padeklamavo prie
saiką tęsti revoliucionierių 
žygius komunizmo statybo
je, įteikė prezidiumo na
riams gyvų gėlių puokštes. 
Atvykęs Vilniaus pedagogi
nio instituto studentų me
no ansamblis surengė vete
ranams gražų koncertą.

o judėjimo vete- 
sirinkimas įvyko

O kui
Jo pilnos akys pritvinko. 
O kur 
Ir bai 
O kui
Jis vejasi priešo tankais. 
Tarški plentų vikšrai. 
Tipen i kruvinos kojos... 
Slenkį priešo kolonos. 
Svyra 
Bejėgis pakelti ginklą.
Skruz iėlėš turi rūgštį, 
Galine 
Mažas 
Kokį 
Tik n 
Prieš slibiną ropščiantį —

užkasti ilgesį 
mę už savo namus?
užkasti siaubą ? —

laibutės rankos,

ią ginti nuo priešų, 
karo našlaiti,

tu ginklą turi?
eapykantos žodį

tanką ? 
per maža, per maža.Bet j c

Kaip r tiems, kurie traukiasi,
Miršti
Gaili
Pasikl
Ir der
Miršti,
Miršti
Ilgoių

, ir traukiasi.
tavęs,
ydusio,
gia tave širdimi. . .
ir traukiasi, 
ir traukiasi 
ir pilkom eilėm.

1967
Aš vė iavą, saule ir laisve 

kvepiantį,
Rankcj laikau. 
Vėliai 
Ir mejle. 
Aš nu 
Einu i 
Tavo 
Virpa 
Iš po 
Pirmą 
Kai, ij: 
Grįžti 
Virš miestų kvartalų kubų, 
Virš vpių žydriųjų tinklų 
Iškilus lyg paukštė skrydyje— 
Vėlia v 
Plastanti saule ir laisve...

ą, plastančią ištikimybe

o kūdikio metų 
tave.

plastėjime
mano gyvybė.
lėktuvo sparno
tave pamatau,

lačią tėvynę išraižius, 
į gimtinę.

a mano,

Viena ispanų firma su
konstravo elektroninę‘skai
čiavimo mašiną, kuri pa^M-
duoja dailininką-multiplika- 
torių. Dailininkas nupiešia
epizodo tik pirmąjį ir pas 
kutin jį kadrus, o visų tar

Institutas gavo pluoštą 
n u o t r a ūkų iš R. Mizaros 
laidotuvių. Nuotraukos pa
darytos puikiai. Reikia nuo
širdžiai padėkoti . fotogra
fei už svarbaus istorinio į- 
vykio įamžinimą. Norėtųsi 
mums išsiaiškinti, kokie 
žmonės yra nuotraukose— 
daugelio jų nepažįstame. 
Teks palaukti, kol kas nors 
iš jūsų atvyks į Vilnių pa-

pinių kadrų piešinius pa
ruošia mašina.

i, tada paprašysime,viešėti, tada paprašysime, 
kad padėtų išaiškinti pa
varde s.

Lir
Vilniaus
kolektyv

kėjimai iš šventinio 
visam “Laisvės”

Vilnį 
1967X29

4S,
R. šarmai
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JONAS LAPAŠINSKAS

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

4 .

(Pabaiga)
Mateme visokio klimato
Išvažiavome iš Lietuvos 

pavasarį, esant šalt o k a m 
orui, o po savaitės Ferga- 
noje, Dušanbėje jau svai- 
gome nuo karščio, nuo svi
linančių saulės spindulių. 
Vagonuose palikome kabo
ti mūsų paltus, net švar
kus. O kalnuose, taip įde
gėme saulėje, net pati trau
kinio daktarė skundėsi, ne
pastebėjusi kaip apnuogin
tą nugarą, rankas ir kojas 
apėmęs raudonis.

Nesvietiškai kaitri mums 
šiauriečiams kalnų saulė. O 
buvome mašinomis pasikė
lę net į trijų kilometrų 
aukštį, kur žaidėme sniego 
gniūžtėmis, prasėmės šal
tame kalnų upelių vandeny- 
j e*

Kalnai tiesiog svaigina, 
užburia širdį, ir, rodos, pa
kilęs i juos pasidarai ir jau
nesnis, ir geresnįs.

Viešėjome ir viename 
nuostabaus grožio kalmi 
kurorte, įsikūrusiame kaž
kur už gero šimto kilomet
rų nuo Dušanbės. Čia jau
tėmės lyg pasakoje, nors 
kai reikėjo pasikelti viraži- 
niais kalnų keliais, kur čia 
pat žiojasi kilometrinio gy
lio tarpekliai, ne vienas Lie
tuvos lygumų artojas aik- 
teldavo ne tiek iš nuosta
bos, kiek iš baimės.

Visur mus lydėjo draugiš
ki gidai, be nuovargio pa
sakoję mums apie jų gim
tai kraštą, liaudies kovas 
už geresnį gyvenimą. Mes 
godžiai gėrėme jų žodžius, 
tarsi ištroškę malšintume 
troškulį tadžikų vynu ar 
mineralinių šaltinių skaid
riu vandenėliu.

Blogiau buvo tiems, ku
rie rusų kalbos nemokėjo, o 
dar blogiau tiems, kurie 
mokėjo, bet autobusuose sė
dėjo šalimais su tais, kurie 
nemokėjo — jiems reikėjo 
ne tik klausytis įdomių pa
sakojimų, bet ir čia pat lie
tuviškai perteikti savo kai
mynui ar kaimynei.

Lietuvos jaunimas dabar 
jau gerai moka ne tik gim
tąją kalbą, bet ir rusų, net 
užsįpnio tautų kalbas, ta
čiau senesnieji kaimų gy
ventojai, kuriems jų jau
nystėje mokyklos buvo ne
pasiekiamos, suprant a m a, 
temoka tik lietuviškai kal
bėti. O, kaip sakoma, ke
lionėje temokėdamas vieną 
kalbą jausiesi lyg kurčias. 
Bet mūsų' senimo negali 
kaltinti dėl jų kitų kalbų 
nemokėjimo. Buvo tokia 
jų dalia. Bepigu dabar mū
sų jaunimui, kuriefrns ir 
mokyklos, ir bibli o t e k o s 
plačiai atvėrė duris. Tik 
norėk mokytis. Ir mokėti 
už mokslą nereikia, kaip 
nereikia mokėti už gydymą.

^Linksmoji Danutė
Tegu nenukrypsiu nuo 

tiesioginio pasakojimo apie 
kelionę, -tačiau nenoriu pa
miršti nepapasakojęs apie 
mūsų vagone važia v u s i ą 
linksmą merginą Danutę 
nuo Garliavos. (Jos pa
vardės neprisimenu.) Ke
lionės pradžioje ji jautėsi 
labai nelaiminga ir visaip 
rugojo savo kolūkio pirmi- 
ninjjįjcad jis tiesiog ją iš- 
vaBBkeliauti. Beveik pik- 
tud$Į Įspraudęs jai į rankas 
kelialapį, kuris kolūkiui

kainavęs 215 rublių. O Da
nutei kelionė nekainavo nė 
kapeikos.

Maža to, kolūkio pirmi
ninkas netgi pažadėjęs su
mokėti jos mėnesio uždar
bio minimumą — 140 rub
lių — už praleistas dienas 
kelionėje.

Faktas iš tiesų įdomus ir 
būdingas dabartiniam lietu
viškam kaimui. Kolūkių va
dovai nori, kad sparčiai kil
tu valstiečiu kultūra, kad 
jie mokytųsi, keliautų, 
daug mokėtų ir žinotų.

Panašių faktų kelionėje 
išgirdome, ne vieną. O pa
minėtoji Danutė nuo Gar
liavos, po to, kai pabuvo
jome Maskvoje, aplankėme 
Kremlių, vyriausybės rū
mus ir senas cerkves, kai 
nulenkėme galvas Raudo
nojoje aikštėje prie V. Le
nino palaikų, pasivažinėjo
jome gražiuoju Maskvos 
Metro, staiga ėmė džiūgau
ti ir girti savo kolūkio pir
mininką. Dingo jos pyktis, 
kad ragino kelionėn.
' O kai pasiekėme Volgo

gradą, ji netgi gėdinosi sa
vo tingumo ir abejonių ke
liauti. Ji tik šypsojosi ir 
vis prašėsi fotografuojama, 
kad grįžusi namo galėtų 
parodyti savo draugams 
nuotraukas, vaizduojančias 
ją įvairia u s i u o s e šalies 
miestuose, prie retų istori
nių paminklų. Kad galėtų 
pasididžiuoti, tiek daug pa
mačiusi ir pat y r u s i gra
žiausių įspūdžių.

Apie buvusį Stalingradą
Žinoma, savo laiške aš te

galėsiu tik prabėgomis pa
pasakoti tai, ką mes paty
rėme mūsų ilgoje kelionėje, 
tačiau apie Volgogradą, ku
ris karo metais buvo vadi
namas Stalingradu, norėtų
si kiek plačiau apsistoti.

Tai miestas, į kurį pate
kęs negali būti abejingas 
nei jo žavesiui, nei, ypač, 
jo divyriškai netolimai pra
eičiai. Tai miestas, kuria
me Antrojo pasaulinio ka
ro metais, galima drąsiai 
sakyti, buvo sprendžiamas 
visos žmonijos likimas.

Tais baisiais karo metais 
šio miesto vardą {minėjo 
kiekvienas, kam buvo bran
gi taika, laisvė, gyvenimas, 
— ir rusas, ir lietuvis, ir 
prancūzas, ir anglas, ir če
kas. Visos pasaulio tautos 
tada žvelgė į Stalingradą, 
kur Hitleris metė milijoni
nes savo armijas, norėda
mas perkirsti Volgą.

Keletą mėnesių čia. vyko 
žūtbūtinės kovos,, kokių ligi 
tol nežinojo žmonijos isto
rija. Didžiausios kautynės 
prie Volgos tęsėsi 200 die
nu, o nuo 1942 metų rug
pjūčio 23 dienos iki 1943 
metų vasario 2 dienos ko
vos vyko pačiame Stalin
grado mieste, kur buvo gi- 
nalmas ne tik kiekvienas na
mas, bet kiekviena žemės 
pėda.

Mieste kovėsi daugiau 
kaip du milijonai karių, ku
rių rankose buvo daugiau 
nei 25.000 patrankų ir mi
nosvaidžių, 5,000 tankų ir 
lėktuvų.

Tarybiniai kariai čia pa
rodė neregėtą didvyrišku
mą, stebinantį visa žmoni
ją. Aplankėme Didvyrių 
aikštę. Čia dabar stovi di
džiulis paminklas Stalin
grado gynėjams ir dega

amžinoji ugnis. Prie pa
minklo kasdien budi uni
formuoti pionieriai. Aplink 
žydi gėlės. Ir nejauku at
eiti čia, jei tavo rankose 
nėra puokštės gėlių, kurias 
galėtum padėti prie didvy
rių paminklo. Volgogradie- 
čiai šventai brangina did
vyrių atminimą.

Nuostabios vietos
Aikštėje aplink paminklą 

žaliuoja medžiai. Jau ne
bemaži. Bet stebiesi, kaip 
jie galėjo išlikti, kai 
mieste neliko nė vieno 
sveiko namo, kai eilės prie
šo lavonų buvo nukloję 
kiekvienos gatvės grindini. 
Pasirodo, šie medžiai atvež
ti po karo ir pas o d i n t i. 
Ir vis tik tarp jų yra ir 
likusių nuo karo. Viso trys 
medžiai. Jie buvo kulkų 
nupiauti, tačiau išleido at
žalas, ir stiepiasi aukštyn, 
tarsi gyvi tų šiurpių dienų 
liudininkai.

Prie naujosios geležinke
lio stoties (seno miesto nie
ko nebeliko — čia viskas 
nauja) stovi metalinis stul
pas. Prieš karą, sako, jis 
buvo naudojamas elektros 
laidams laikyti. Dabar jis 
stovi tik kaip muziejinis 
eksponatas, primenąs karo 
pragarą — jis visas sukar-' 
pytas, suvarstytas,, sudau
žytas patrankų sviedinių ir 
kulkų, kad vos vos besilai
ko. Bet tai relikvija.

I^rie pat Volgos stovi ir 
buvęs malūnas. Bet jeigu 
tai nepasakytų volgogra- 
diečiai, atvykęs čia niekaip 
neįžiūrėsi buvus čia malū
no. Tai mūrinio namo 
griaučiai. Jie palikti, jie 
saugojami, kad primintų 
baisiąją karo audrą, kad 
šauktų žmones visomis jė
gomis ginti taiką.

Baisu juk pagalvoti, kaip 
atrodė Stalingradas po to, 
kai jis buvo išvaduotas — 
nė vieno sveiko namo! 
Mes, kurie matėme su-

ŽUVĖDROS DALIA
Skrieja žuvėdra iškilus virš kranto, 
Vėjuj nelengva jai moti sparnais, 
Čia bloškiama ji pakyla, čia krenta,— 
Sliuogia ties uosto drumstais vandenais.

Jeigu ji nori po erdvę skrajoti, 
Virš debesų pasikelti aukštai, 
Turi sparnais ji vis moti ir moti, 
Ar ji guvi, ar pavargus visai.

Davė gamta nugalėt žemės traukai
Jai ilgasparnes lanksčiąsias rankas;
Lai stori debesys jūrą apniaukia,
Lai ji paklysta,—saulę atras.

Jeigu jai šautų mintis—neplasnojus 
Nardyt lengvai ir grakščiai mėlyne, — 
Neštų trumpai ją ankstesnis jos mojis,— 

’ Greit ji nutūptų uosto klane.
J. Subata

1963.VII.9

Vilniaus kavinė “Neringa.” Šią kavinę suprojektavo 
broliai V. ir A. Nasvyčiai.

M. Baranausko nuotrauka.

griautą Vilnių, Klaipėdą, 
ir tai buvome lyg nieko 
baisaus nematę, palyginus 
su tomis baisybėmis, kurias 
patyrė šis dabar naujas 
gražuolis miestas prie Vol-
gos.

Jeigu dar liko iš karo ku
rio nors namo kamputis, 
gidai tuoj ir šaukia: “žiū
rėkite, šis sienos gabalas 
dar prieškarinis.” O tokių 
retenybė. Ir netenka stebė
tis. Juk mieste buvo tokių 
vietų, kaip legendinis Ha
ma jaus kurganas, kur net 
žuvusiems neužteko vietos 
gulėti — sniegui nutirpus 
buvo rasta kelios eilės la
vonų. Gulėjo nukauti vo
kiečiai, virš ..jų — tarybi
niai kariai, o dar ant jų— 
kiti. Ir tai ne legenda, o 
tikra tiesa. Pasakojama, 
kad kai kuriems pritrūkda
vo šovinių, jie priešą ran
komis smaugė, net dantimis 
perkąsdavo gerklę.

Priešo mirtis
Po ilgų mūšių Stalingra

do mieste buvo apsuptos 22 
vokiečių divizijos arba 330 
tūkstančių kareivių ir kari
ninkų, o netrukus jų teliko 
tik 91 tūkstantis, kurie pa
sidavė į nelaisvę. Mūsų gi
dė, senutė moteriškė, gyve
nusi Stalingrade prieš ka
rą ir gyva suspėjusi pasi
traukti už Volgos, parodė 
mums ir vietą, kur giliame 
rūsyje buvo įsikūręs fašistų 
armijos štabas. Tai rūsys, 
iš kurio tarybiniai kariai 
paėmė į nelaisvę vokiečių 
feldmaršalą Paulių ir dau
gelį. kitų fašistinės armijos 
vadų. Dabar toje vietoje 
stovi didžiulis pastatas, ja
me įsikūrusi didžiulė par
duotuvė, viešbutis, restora
nas, daugelis administraci
nių miesto įstaigų. Tai vie
ta prie pat Didvyrių aikš
tės, kur dega amžinoji ug
nis.

Karo ugnyje sudegė ne 
tik miesto gyvenamieji na
mai, bet ir šimtas fabrikų. 
Žuvo 40,000 taikių miesto 
gyventojų, nespėjusių eva
kuotis. Tai—seneliai, mo
tinos, vaikai, nes jaunimas 
kovojo fronte.

Prie atstatymo
Išvijus vokiečius iš su

griauto miesto, jo atstatyti 
tuoj pat savanoriais iš vi
sos šalies atvyko penkioli
ka tūkstančių jaunuolių, 
daugiausia merginų. Atvy
kusieji buvo pirmieji, ku
rie ant pelenų ir griuvėsių 
statė naujus namus ir fab
rikus, ir pavertė šį miestą 
tikru gražuoliu.

Miestas Volgos pakrante 
nusitęsė daugiau kaip 70 
kilometrų, o gyventojų 
skaičius pasiekė 700,000 
kai tuo tarpu prieš karą 
čia gyveno pusė milijono 
žmonių. Jau 1948 metais 
miesto pramonės gamyba 
pasiekė prieškarinį lygį, o 
1962 metais jį pralenkė pen
kis kartus. O gidė, prisi
minusi 1919 metus, pasidi
džiuodama pasakė, kad da
bartinė miesto pramonė tų 
metų lygį pralenkia dau
giau kaip 80 kartų.

Šiandieninis Volg o g r a - 
das —- stambus industrijos 
centras. Čia yra 156 fab
rikai, kuriuose dirba dau
giau kaip 200,000 darbinin
kų. 1952 metais buvo ati
duotas naudojimui Volgos- 
Dono kanalas.

Netoli miesto pastatyta 
didžiausia Europoje Volžs- 
ko hidroelektrinė. Išaugo 
didžiulė Volžsko jūra ir to 
paties vardo miestas. Pa
buvojome ir šiame mieste, 
kurio amžius — tik dešimt 
metų. Tai labai jaukus, 
moderniškas miestas. Tai 
jaunystės miestas. Čia ku
riama chemijos pramonė.

“Tėvynė motina”
Ypač didelį įspūdį paliko 

garsiojo rusų skulptoriaus 
Vučetičiaus skulptūra “Te- 
vynė-motina” ant Mama- 
jaus kurgano. Tai milžiniš
kas daugiau nei 100 metrų 
aukščio paminklas narsie
siems Tėvynės gynėjaims. 
Čia visa grupė skulptūrinių 
meno paminklų, vaizdu o jan
čių didvyriškas tarybinių 
tautų kovas su fašistiniu 
priešu. Ši vieta šventa ta
rybiniams žmonėms. Ir čia 
gausu ekskursijų iš visų 
šalies kampelių, daug turis
tų iš viso pasaulio, r

Na, bet tegu užteks šį | 
kartą. Ir taip išėjo ilgas 
laiškas. Atsibos jį ir skai
tyti. Bet ką padarysi. Pra
dėjau rašyti ir negalėjau 
sustabdyti rankos. Tiek 
įspūdžių, patirtų kelionėje 
po Tarybų šalį, kuriai lap
kričio 7 sueis tik 50 metų.

Kitą kartą gal galėsiu 
papasakoti apie kitas ap
lankytas vietoves. Be to, 
labai daug gero galima bū
tų papasakoti apie Vilnių, 
Druskini n k u s , kur nese
niai ilsėiausi “Draugystės” 
sanatorijoje, apie visą mū
sų Lietuvą, apie žmones, 
kurie pasiaukojamai dirba, 
kad ju numylėtoji Tėvynė 
būtų dar gražesnė, turtin
gesnė ir laimingesnė.

Būkite visi sveiki ir lai
mingi, mieli “Laisvės” lei
dėjai ir skaitytojai.

Jūsų
Jonas Lapašinskas 

Vilnius
Nuo Redakcijos: Širdin

gai ačiū už šį įdomų laišką 
apie ilgą ir įdomią kelionę 
po Tarybų šalį. Prašome 
dažniau mums rašinėti.

Drg. J. Lapašinskas yra 
žurnalo “Jaunimo gretos 
vyriausias redaktorius.

TS ekonomikos progresas
Įžymios datos — Tarybų 

valdžios 50-ųjų metinių iš
vakarėse tarybiniai žmonės 
susumuoja visa tai, kas pa
daryta, naujai įvertina sa
vo pasiekimus.

V. Leninas sakė: “Tą die
ną, kai mes minime revo
liucijos metines, reikia per
žvelgti jos nueitą kelią. 
Mums teko pradėti mūsų 
revoliuciją nepaprastai sun
kiomis sąlygomis, kuriose 
nebus nė viena iš būsimų 
darbininkų revoliucijų pa
saulyje, ir todėl ypatingai 
svarbu, kad mes pamėgin
tume nušviesti visą mūsų 
nueitą kelią, pažiūrėti, kas 
per tą laiką pasiekta”.

Peržvelgdami socialisti
nės ekonomikos nueitą per 
visus šiuos metus kelią, ta
rybiniai žmonės teisingai 
įvertina lemiamą reikšmę, 
kurią turėjo jos vystymuisi 
planai, parodantieji Komu
nistų partijos ekonominę 
politiką. Liaudies ūkio vy
stymo planavimas leidžia 
efektyviai valdyti ekonomi
ką visoje šalyje, nustatyti 
optimalias proporcijas, ra
cionaliai paskirstyti gamy
bines jėgas, ekonomiškai 
naudoti materialinius, fi
nansinius ir darbo jėgos iš
teklius.

Socialistinis planavimas, 
apimdamas visas visuome
ninės gamybos grandis, de
rinamas su ūkiniu operaty
viu įmonių savarankiškumu 
ir paremtas kūrybine dar
bo žmonių iniciatyva. So
cialistinis planavimas, išlai
kęs istorijos išbandymą, 
vra svarbiausias Tarybų 
Sąjungos ginklas, vykdant 
pagrindinius kiekvieno ko
munistinės statybos etapo 
uždavinius.

Sėkmingas šalies elektri
fikavimo plano ir prieška
rinių penkmečių planų 
įvykdymas leido per trumpą 
laiką sukurti Tarybų Są
jungoje išvystytą pramonę 
ir įvykdyti žemės ūkio ir 
transporto socialistinę re
konstrukciją. Didžiojo Tė
vynės karo metais valstybi
niai kariniai bei ūkiniai pla
nai davė galimybę sunkiau
siomis sąlygomis pertvar
kyti liaudies ūkį kariniais 
pagrindais ir sukurti iš
vystytą karinę ekonomiką.

Planingo ūkio tvarkymo 
dėka Tarybų Sąjunga po
kario laikotarpiu, remda
masi savo ištekliais, ne tik 
per trumpą laiką atkūrė 
pagrindines ekonomikos ša
kas, bet žengė naują milži
nišką žingsnį į priekį. Štai 
kodėl TSKP CK tezėse Spa
lio 50-osioms metinėms pa
brėžiama: “Planinio ūkio 
tvarkymo Tarybų Sąjungo
je teorija ir praktika — žy
mus indėlis į istorinį tautų 
patyrimą, į komunizmo sta
tybą”.

Kaip žinoma, Tarybų Są
junga pradėjo savo kelią į 
priekį nuo labai žemo lygio. 
Dėl pirmojo pasaulinio ka
ro, pilietinio karo ir užsie
nio intervencijos padarytų 
nuostolių Rusijos pramonės 
produkcija 1921 metais, pa
lyginti su 1913 metais, su
mažėjo maždaug 5 kartus 
ir sudarė bendroje pasauli
nės produkcijos apimtyje 
labai menką dydį — mažiau 
kaip 1 procentą.

Žemės ūkyje buvo dau
giau kaip1 20 milijonų pa
vienių smulkių valstiečių 
ūkių su primityvia techni
ka. Juose vyravo rankų 
darbas. Maždaug trečdalis 
valstiečių neturėjo arklių, 
o 65 procentai vargingųjų

valstiečių pritrūkdavo duo
nos iki naujo derliaus. Štai 
tas palikimas, kurį gavo 
Tarybų šalis, ta starto ri
ba, nuo kurios buvo pradė
tas kurti naujas, socialis
tinis ūkis.

O dabar Tarybų Sąjunga 
— viena stambiausių in
dustrinių pasaulio valsty
bių, šalis su pažangiausia 
visuomenės santvarka, kur 
nėra išnaudotojų " klasių, 
rasinės, socialinės ir nacio
nalinės priespaudos. Tary
bų Sąjungos darbo žmonės 
pirmieji žmonijos istorijoje 
pastatė socializmą ir dabar 
vykdo komunistinės visuo- 
meriės kūrimo uždavinius.

N. Baibakovas

Pasikeis Sūduvos 
kraštas

Ilgą laiką Sūduvos kraš
te dirbo įvairių sričių 
mokslininkai. Jie ir parašė 
kruopštų planą šio krašto 
vandenų režimui suregu
liuoti. Šiam planui pritar
ta Tarybų Lietuvos Minist
rų Taryboje.

Numatoma per dveius- 
trejus metus sujungti Šeš
upės bei Metelio ir Obeli- 
jos ežerų baseinus. Taip 
pot — pastatyti ant Do
vinės upelio užtvanką - re
guliatorių, kuri padėtų pa
laikyti reikiamą vandens 
lygį gražuolyje Žuvinte, 
šie darbai leis ne tik iš
saugoti vandenų turtus ir 
grožį, bet sudarys galimy
bes aprūpinti neribotu van
dens kiekiu Suvalkijos sos
tinę Kapsuką.

Alytus 1968-aisiais m.
Išiatfg'o ir pagražėjo Aly

tus šiais metais. Vien nau
jame miesto rajone įkurtu
ves atšventė apie 3 tūkstan
čius žmonių. Dabar čia yra 
apie 8 tūkstančius gyvento
jų — tiek, kiek iki karinia
me Alytuje buvo iš viso.

Mieste 
vandentiekio ir kanalizaci
jos tinklai 
lėtas gatvių.

Pagrindinė Alytaus biu
džeto dalis —
tais numatoma skirti bui- 

smarkiai išplėstas

s, išasfaltuota ke-

s naujaisiais me-

pagerinimui

ligoninę, apie 300 
ų darželį. 140 vie-

numatoma pastatyti naują 
100 vietų 
vietų vaik
tų viešbutį, buitinio aptar
navimo paviljoną. Naujaja
me miesto rajone bus sta
tomas prekybinis centras. 
Taip pat 
vilnės verjpimo 
ir šaldytu 
tyba. Į ri 
gyvenami

bus tęsiama med- 
kombinato 

vų gamyklos sta- 
kiuotę stos nauji 
namai.

Vokiečių skulptoriai 
domisi Lietuva

Rane iš Berlyno 
gas iš Frankfur- 
erio (Vokiet. De- 
Respublika), vie
liniu j e, aplankė 
ailininkų dirbtu- 

. į statybos pro- 
institutą.
i josi, kaip mūsų 
rchitektūroje pa

taikomoji dailė.

Jurgenas 
ir A. Vitu, 
to prie O( 
mokratinė 
šėdami V: 
daugelio ČĮ; 
ves, Miest 
jektavimo

Jie dom, 
naujoje a: 
naudojama

MAŽIAUSIA TELE AKIS

milimetrų skers- 
amerą. Ji ne il- 
eštuką. Su tokia

Viena Londono elektroni
nių įrengimų firma sukon
stravo 40 
mens telek 
gesnė už pi 
teleakimi galima pažvelgti 
į atominį reaktorių, naftos 
gręžinį, lėktuvo sparno vi
dų ir kt.
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Jauniausias įsigeidė groti
kiek galėdama, stengiausi. 
Taip ir išauginau vaikus.

— Na, o kur vaikai da
bar*? Kaip jiems sekasi?— 
paklausiau.

— Gerai. Vyriaus i o j i, 
Lionė, ištekėjo už kombai
nininko, Olė — už jūreivio. 
Irutė šiemet baigė preky
bos technikumų. [Romas — 
su manim, traktorininkas. 
Tik, va, dėl jaun i a u s i o , 
Liongino, rūpestis... Neži
nau, į kų jis nusidavęs. Pa
noro tapti muzikantu. Pats 
groti išmoko. Nupirkau 
akordeonų, maniau — ap
rims. Kur tau. Sumanė to
liau mokytis, į muzikos mo
kyklų stoti. O man — jau
niausias ...

— Nieko, Želvien, leisk. 
Toks jau visų tėvų likimas. 
Paaugę vaikai nori savo 
sparnais skristi, — įsiter
pė J. Balakauskas. Paskui, 
nusišypsojęs, pridūrė:—Ge
riau pasigirk, kokių dova
nų sūnui įtaisei.

— O ko čia girtis? Na, 
nupirkau automobilį. Tegu 
važinėja į sveikatų ir ma
ne senų pavežioja.

— Vadinasi, nesiskun
džiate likimu?

.— Kur čia skųsies. Kad 
tik nepablogėtų. Va, jeigu 
karas, tada...

Moters veidu nuslinko 
šešėlis. Kaktoj pagilėjo 
raukšlės.

Aš supratau jos rūpestį. 
Karas — tai vienintelis, 
baisiausias įvykis, kuris ga
lėtų sugriauti šios moters 
laimę.

Bronius Mackevičius

SAM RUSSEL

Zionistinis pavojus žydams
IIzraelio vadovai, jau be

veik trys mėnesiai, vis at
sisako atsitraukti prie tų 
sienų, kurias peržengė, pra
dėdami agresijų prieš ara
bų valstybes.

Kai kurie iš tų vadovų 
padarė pareiškimus, duoda
mi suprasti, kad jie keti
na bet kokia kaina pasilai
kyti didžiųjų dalį savo lai
mėjimų.

Tatai dar -labiau apsun
kins bet kokį galimų tar
pusavį Izraelio ir arabų 
tautų sutarimų ir pagilins 
tų antagonizmų, kuris jau 
buvo kilęs dėl Izraelio ag
resijos. Bet šis antagoniz
mas dar labiau padidės dėl 
priemonių, kurių žada im
tis ekonominėje ir politinė
je srityje Izraelio vyriau-

mechanizuoti, mus su- 
žvalios baltais chala- 
moterys. Bet tos, ku- 
ieškojome — Doinice- 
želvienės, nebuvo.

Tai buvo rudenėjant. 
Atostogaudamas Žemaitijo
je, nutariau aplankyti Kre
tingalės miestelį, pasigrožė
ti puikiomis jo apylinkėmis, 
na, ir pasižiūrėti, kaip žmo
nės čia gyvena.

— Kų gi, sėskitės į ma
šinų. Aš vykstu į laukus, — 
pasakė man čionykščio ta
rybinio ūkio direktorius 
Juozas Balakauskas.

Buvo pats darbų įkarš
tis. Medumi kvepėjo nukir
sti dobilai. Prinokusių javų 
mariomis yrėsi kombainai.

Gelsvais lauko keliukais 
mašina riedėjo iš vieno ūkio 
skyriaus į kitų. Karts nuo 
karto direktorius jų pris
tabdydavo ir imdavo pasa
koti.

— Matote anų baltų dvi
aukštį? Tai gyvenamasis 
namas. Kiekvienais metais 
po keletu tokių pasistatome, 
kad ūkio darbininkai kaip 
mieste, su visais patogu
mais gyventų. .

Sužinojau, kad čia gau
džia dvidešimt traktorių, 
penki kombainai, kad per 
metus išauginama apie ke
turis tūkstančius bekonų ...

Supratau dire k t o r i ų. 
Skaičiai, iškalbingiausi a i 
rodo, kokie čia šeimininkai, 
koks pats ūkis.

O kaip žmonės darbuo
jasi !

— Prašau, — pasakė di
rektorius, — kaip tik esa
me prie fermų. Užeikim. 
Sužinosite.

Fermose, kur visi dar
bai, pradedant pašarų pa
davimu ir baigiant melži
mu, 
tiko 
tais 
rios 
lės
Patraukėme pas jų.

Prie mūrinio namuko iš
vydome nejaunų, bet dar 
stiprių moteriškę.

Nedidelis butukas buvo 
nepaprastai švarus ir jau
kus, visai kaip mieste. 
Minkšti baldai, radijas, te
levizorius.

Prisėdome, prade j o m e 
kalbėtis.

Domicėlė augo pas toli
mus giminaičius, našlaitė. 
Sulaukusi devynerių metu
kų, pradėjo pati duonų pel
nytis. Tarnavo pas toki Ra
manauskų. Pradžioje ganė 
žųsis, po to karves. Vėliau 
tapo pusmerge. Ne, Domi
cėlė labai šeimininko ne
peikia. Pas kitus buvo dar 
blogiau. Šis kų suderėdavo, 
užmokėdavo, nenusukdavp. 
Bet ir dirbti reikėdavo nūo| 
aušros iki sutemų, o užmo
kesčio vos vos kukliam pra-i 
gyvenimui užtekdavo.

Vėliau Domicėlė ištekėjo 
už Želvio, tokio pat sam
dinio, kaip ir ji. Pradėjo 
gyventi Ukrinuose— kume
tyne. Atsirado vaikų... Vai
kų, kuriems buvo lemtas 
toks pat kelias: piemuo, 
pusbernis, bernas, kumetis...

Sunkiai gyveno želviai 
Ukrinuose. Gal todėl, po 
karo iš karto nutarė keltis 
į Kretingalę, toliau nuo ne
linksmų prisiminimų.

' Čia, Kretingalėje, viskas 
sekėsi gerai. Bet štai pri
sėlino nelaimė.

Mirė vyras. Domicėlė li
ko viena su penkiais vai
kais.

— Jei taip ankščiau, bū
čiau prapuolusi. Bet dabar 
padėjo valdžia, ūkio vado
vybė. Gavau pašalpų, į ge
resnį darbų buvau paskir
ta. Na, žinoma, ir dirbau,

Garuojančių degalų 
išnaudojimas

Kai kalbame, kad auto
mobiliai užteršia atmosfe- 

" rą, paprastai turime galvo
je tik degimo produktus, 
kuriuos jie išmeta. Tačiau 
reikia skaitytis ir su benzi
no garavimu rezervuare bei 
karbura toriu je, kai išsiski
ria daug angliavandenilių.

Kovodami prieš šią at
mosferos užteršimo rūšį, 5 
amerikiečių inžinieriai pa
siūlė paprastą priemonę — 
filtruojančią tūtelę, kurioje 
yra aktyvuotos anglies. Pro 
ją praėję garai vėl įvedami 
į variklį, kuriame jie su
dega.

Birželio agresija vien tik 
sukomplikavot pagrindinius 
ekonominius sunkumus, su 
kuriais susiduria Izraelis. 
Šie sunkumai kyla iš poli
tikos, kuri izoliavo šalį nuo 
jos kaimynų ir kuri pasi
kliovė pirmiausia ir dau
giausia ekonomine JAV pa
rama, teikiama mainais už 
politinį Izraelio sutikimų 
būti klientine Amerikos 
valstybe Vidurio Rytuose.

Sunkumai
šešių dienų karas laiki

nai pašalino rimtų nedarbo 
problemų. Pranešama, kad 
nedarbas dabar vėl pasiekė 
bent 70,000 iš bendro 950,000 
darbininkų skaičiaus, ir vi- 

’si simptomai byloja, kad 
netrukus bus pasiektas iki
karinis 96,000 bedarbių 
skaičius.

Užuota mėginę spręsti 
ekonominius valstybės sun
kumus, iešk o d a m i kokio 
nors sutarimo su savaisiais 
arabų kaimynais politinėje 
srityje ir įgyvendindami 
pas save socialistines prie
mones ekonominėje srityje 
— juk pagrindinė valdan
čioji Mapai partija skelbia
si esanti socialistinė — Iz
raelio vadovai nusprendė ir 
toliau lankstytis kapitaliz
mui.

Ir tarsi šio proceso de
talę mes regėjome pamo
kantį spektaklį, kaip iš įvai
rių šalių “susiburia” 69 žydų 
milijonier i a i , “socialistinės” 
Izraelio vyriausybės pakvies
ti patarti, kokios ekonomi
nės strategijos laikytis at-

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
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eityje ir kokiais argumen
tais įpiršti Izraelį kaip “ge
rų investicijų dirvų” tiems, 
kas visame pasaulyje ieško 
aukštų palūkanų savo ka
pitalams.

Gyventojų daugėjimas
Pranešama, kad diskusijų 

eigoje Izraelio finansų mi
nistras Pinhas Šapiras pa
reiškė susirinkimui, jog 
Izraelio vadovai, šalia pa
sikliovimo tolesne masine 
pinigine už Izraelio ribų 
gyvenančių žydų parama, 
taip pat tikisi masinio imi
gracijos padidėjimo iš sve
tur esančių žydų bendruo
menių —- taip kad Izraelio 
žydų gyventojų skaičius 
galimai greičiau pašoktų 
nuo dabartinių 2,300,000 iki 
penkių milijonų.

Kadangi 1966 metais apie 
12,000 gyventojų emigravo 
iš Izraelio — o' šis skai
čius prašoko imigravusiu o<- 
sius — tai sunku įsivaiz
duoti, kokiu būdu turėtų 
būti pasiekta tokia staigi 
ir didelė žydų imigracija į 
Izraelį.

Iš 13 ar 14 milijonų žy
dų, esančių visame pasau
lyje, tik 2,300,000 gyvena 
Izraelyje.- Apie 5,500,000 
yra Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, 2,500,000 — Ta
rybų Sųj u n g o j e, 520,000 
Prancūzijoje (čia pastaruo
ju metu jų skaičius padau
gėjo, įsiliejus 95 procen
tams iš 150,000 Alžyro žy
dų, kurie mieliau pasirin
ko Prancūziją, o ne Izrae
lį), 450,000 Anglijoje ir 
450,000 Argentinoje.

Izraelio vadovai niekad 
neslėpė to fakto, jog jie 
reikalauja sau teisės kal
bėti viso pasaulio žydų var
du. Tai ir yra viena iš pa
grindinių sionizmo koncep
cijų, prieš kurią kovojo 
darbininkų klasės judėji
mas ypač Vidurio Europo
je, kur sionizmo idėją pir
miausia iškėlė 1896 metais 
sionizmo įkūrėjas, Austri
jos žydas Teodoras Kere
lis.

Tai, kad naciams išžu
džius daugybę žydų, pažan
gioji nuomonė po antrojo 
pasaulinio karo linko leisti 
žydams, kurie norėjo, su
kurti valstybę Palestinoje 
drauge su arabais, ten gy
venančiais jau 2,000 metų, 
negali nustelbti to fakto, 
kad sionizmas savo esme 
yra reakcinė nacionalisti
nė koncepcija.

Priešai
Sionistų vadovų tvirtini

mas, kad visi žydai ar žy
dų kilmės asmenys Anglijo
je, Prancūzijoje, JAV, Ta
rybų Sąjungoje ar kur 
nors kitur už Izraelio- ribų 
nepr įklauso prie anglų, 
prancūzų, tarybinių žmonių 
ar amerikiečių, bet kažkaip 
sudaro atskirą “tautą,” yra 
perdėm reakcingas ir pasi
tarnauja antisemitams bei 
kitiems žydų priešams, ku
rie kaip tik tai visą laiką ir 
teigia.

Tačiau šiandien sionistų 
vadovai vis dar pretenduo
ja į savo teisę reikalauti, 
kad žydai ar žydų kilmės 
asmenys privalo iŠ viso pa
saulio “susiburti” Izraelyje 
ir kad, didžiumai jų susi
būrus, Izraelio vyriausybė 
kalbėtų jų visų vardu.

Tokios doktrinos pavojus 
tam 11 milijonų žydų, ku
rie gyvena už Izraelio ri
bų, yra pernelyg aki vaiz

dus. Negalint pasakyti, kad

šie žydai jaustųsi saugiau 
dėl to, kad egzistuoja Izra
elio valstybė, Izraelio vado
vų pretenzijos sudarė naujų 
sunkumų.

“Duokite savo sūnus!”
Neseniai keliaudamas po 

Jungtines Amerikos Valsti
jas, iš kur jis grįžo ge
gužės mėnesį, ankstesnis 
Izraelio ministras pirmi
ninkas Ben Gurionas žy
dams tėvams paskelbė at
sišaukimų, kuriame pareiš
kė: “Duokite mums savo 
sūnus! Mes vertiname jū
sų pinigus, bet duokite 
mums savo sūnus!”

Tai, kad Amerikos žydai 
nepuolė siūlyti savo sūnų 
Izraelio vadovams, kurie 
per pastaruosius 11 metų 
sukėlė dvi stambesnes kri
zes ir du didesnius karus 
Vidurio Rytuose paaiškina
ma anaiptol ne menku Ben- 
Guriono bei jo pasekėjų 
uolumu.

Nesiliaujantis Izraelio va
dovų reikalavimas, kad žy
dai masiškai imigruotų į 
Izraelį, duoda jiems pre
tekstų nuolat plėsti Izrae
lio teritorijų.

Izraelio laikymas galima 
“priebėga” daugeliui naujų 
žydų milijonų neišvengia
mai veda į ekspansinę, anek
sinę ir agresinę politiką. Juk 
visai aišku, kad, jeigu ge
nerolas Dajanas šiandien 
skelbia, jog “neįmanomas 
atsitraukimas prie 1948 me
tų sienų,” nes 2,300,000 Iz
raelio žydų “saugumas” 
reikalau j a sienų, einančių 
Jordanu, Suecu ir Sirijos 
aukštumomis, tai rytoj jis 
reikalaus daug didesnio “le- 
bensraum,” jeigu šie 2,- 
300,000 bus padidinti iki 5 
milijonų.

Šie ekspansinės sionistų

J

rioje buvo pareikšta, kad 
“Jo didenybės vyriausybė 
palankiai žiūri į tautinės 
tėvynės žydams įsteigimą 
Palestinoje ir padės visas 
galimas pastangas, idant 
būtų lengviau pasiektas šis 
tikslas, kartu aiškiai duo
dama suprasti, jog nieko 
nebus padaryta, kas galėtų 
pažeisti pilietines ar religi
nes Palestinoje gyvenančių 
ne žydų bendruomenių tei
ses arba politinį statusą, ku
riuo žydai naudojasi bet 
kurioje kitoje šalyje.” 

Tačiau tuo pat metu Ang
lijos vyriausybė užtikrino 
arabus, jog ji rems nepri
klausomos arabų valstybės 
įsteigimą toje teritorijoje.

Kolonija
Ši sena imperialistų po

litika, grindžiama principu 
“skaldyk ir valdyk,” kuria 
remiantis buvo padaryti šie 
du prieštaraujantys nuta
rimai, ir sukėlė šioje teri
torijoje susidariusius sun
kumus bei įtemptus žydų 
bei arabų santykius tarp 
dviejų karų.

Visu šiuo laikotarpiu, o 
ypač nuo 1922 m., kada Ang
lija gavo Tautų Sąjungos 
mandatą Palestinai valdyti, 
viena kitą pakeiči a n č i o s 
Anglijoš vyriausybės trak
tavo Palestiną kaip koloni
ją ir savo administravimu 
aštrino vienos bendruome
nės priešiškumą kitai.

Pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui ir žydams 
bei arabams pasiryžus su- 
sikraustyti anglų kontrole 
Palestinai, pažangieji žydų 
ir arabų elementai — ne iš 
vien, o atskirai — iškėlė 
mintį įkurti dvitautę vals
tybę, kurioje, po pereina
mojo/dvejų metų laikotar
pio, būtų įsteigta viena Pa
lestinos valstybė su vyriau-

politikos skelbėjai, matyt, sybe ir parlamentu, kur žy- 
tikisi, jog arabų pasaulis dai bei arabai būtų atsto- 
sutiks su kokio nors Frank- vau j ami pagal gyventojų 
furto, Odesos ar Bruklino 
gyventojo teise “sugrįžti” 
į Izraelį todėl, kad prieš ko
kius 2,000 metų jų prose
nių šventyklą sugriovė Ti
tas (tarp kitko, tuo laiku 
dauguma žydų jau gyveno 
nebe Izraelyje). Bet Pales
tinos arabas, ištremtas 1948 
metais, neturi jokios “tei
sės sugrįžti” ir tie arabai, 
kurie gyvena Izraelyje, yra 
traktuojami kaip antraei
liai piliečiai.

Prieglobstis
Paskutinio pasaulinio ka

ro pabaigoje Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijoje buvo 
bendrai sutarta, kad po 
žiauraus persekiojimo išli
kę gyvi Europos žydai tu
rėtų gauti galimybę prisi
glausti Izraelio valstybėje. 

Bet yra svarbu supras
ti, kaip ši Izraelio valsty
bės idėja vystėsi ir kieno 
proteguojama bei kokio po
būdžio ta valstybė buvo 
planuojama.

Dabartinę situaciją Vidu
rio Rytuose tiesiogiai suda
rė imperialistinė interven
cija šioje srityje pirmojo 
pasaulinio karo metais, ka
da imperialistai kombinavo, 
kaip pasidalinti Otomanų 
imperijos likučius.

Šitokiomis aplinkybėmis 
sionistų vadovas Chaimas 
Veismanas, Rusijoje gimęs 
chemikas, dirbąs Anglijoje 
ir žymiai prisidėjęs savo 
parama prie karinių Angli
jos pastangų, įtikino Angli
jos vyriausybę, kad ji galė
tų gauti hemažą trofėjų 
dalį, įsteigdama “tautinę 
žydų tėvynę” Palestinoje. 

Iš čia kilo vadinamoji 
Balfuro deklar a c i j a, pa
skelbta 1917 lapkrityje, ku*

Izraelio valstybė buvo pa
skelbta 1948 m. gegužės 14 

viena diena prieš ofi- 
iai pasibaigiant Angli- 
mandatui, ir jų tuoj j*fit

d., 
čia 
jos 
pripažino JAV, o 
17 d. ir Tarybų Sąjunga.

^rabų sąjunga atsisakė 
mti padalinimo planą, 

ir Izraelio kare su arabais, 
kuris vyko prieš Izraelio 
valstybės paskelbimą ir po 

Izraelio vadovai užėmė 
to riją toli už tų sienų, 
ias nustatė Jungtinės 

Vykdant teroro 
arabus, 

tai tūkstančių pabėgo 
buvo priversti pabėgti, 
š čia kilo didžiulė ara- 
pabėgėlių problema, ku
riuo to laiko tebenuodi- 
tarpusavio santykius.

Teisingumas
[.948 metais Jungtinės 

Tautos priėmė rezoliuciją, 
rag inančią Izraelį leisti 
tiems arabų pabėgėliams, 
kurie nori, grįžti į savo na- 

s ir kompensuoti tuos, 
kurie nenori grįžti.

Nuo to laiko kasmet Jung- 
ų Tautų asamblėja pri-

pri

to, 
te r 
kur: 
Tautos, 
kampaniją 
šim|i 
ar 
ir 
bu 
ri 
ja

prieš

mu

tin
imdavo panašias rezoliuci
jas
nūs

skaičių.
Generolas Dajanas aiš

kiai pareiškė savo liūdnai 
pagarsėjusioje per JAV te
leviziją, pasakytoje kalbo
je, kad jis ne tik priešta
rauja prieš bet kokio arabų 
skaičiaus buvimą Izraelio 
valstybėje, bet pavaizdavo 
Izraelį panašia į Pietų Af
riką valstybe su jos liūdnai 
pagarsėjusia Bantu aper- 
teido politika arabams Iz
raelio okupuotoje vakarinė
je Jordano pakrantėje.

Vienas po kito sekę ara
bų išvarymai ir teritorijos 
užgrobimai sumažino ara
bų skaičių Izraelio valsty
bėje iki 230,000, kurie yra 
diskriminuojami švietimo, 
butų ir darbo srityje; joks 
arabas negali išvykti iš , sa
vo kaimo be policijos leidi
mo.

Tie metodai, kuriuos Iz
raelis, remiamas Anglijos 
bei Prancūzijos vyriausy
bių 1956 metais, suruo
šė naują agresiją prieš 
Egiptą, mėgindamas pri
versti prezidentą Naserą 
atsisakyti Sueco kanalo na
cionalizavimo, dar ryškiau 
parodė, kad Izraelio vy
riausybė yra kolonializmo 
avanpostas Vidurio Rytuo
se.

Sąjunga
Jungtinių Tautų 1947 m. 

lapkričio mėnesio nutari
mu, nubalsuotu 33 prieš 
13, dešimčiai susilaikius, 
Izraelio valstybė pradėjo 
savo egzistavimų. Palesti
na buvo padalinta į dvi 
valstybes, viliantis, kad 
ekonominės sąjungos pa
grindu iš jų vienų gražių 
dienų susidarys viena vals
tybė.

tačiau, užuot pripaži-
i Jungtines Tautas esant 

teisingas, Izraelio vyriausy- 
jas ignoruodavo.

Paskutinioji Izraelio 
isybės agresija vėl 
o, kaip jos politika 
3Šiška ne tik arabų liau- 
s, bet ir Izraelio liaudies 

interesams.
Negali būti prieštarauja

ma prieš Izraelio valstybės 
egz istavimą ir, taip pat, 
nors aišku, kaip jaučiasi tie 
arabai, kurie tapo Izraelio 
vadovų organizuotos agre
sijos aukomis, raginimai 
pašalinti Izraelio valstybę 
yra taip pat neteisingi J

Viską susumavus, matyti, 
kad pačių Izraelio vyriau
sybės vadovų politika stu
mia Izraelio valstybę ir jos 

, idį į didžiausią pavojų.
Kol laikomasi tos politi

kos, tol ir grės šis pavo
jus

iš

be

ria 
rod 
pri 
die

vy- 
pa- 
yra

lia

Londono dienraščio “Morning 
Star” 1967 m. rugpiūčio 

30 d. numerio
Išvertė J. SUBATAVICIUS

Bulvaras
Plačios, medžiais apsodin

tos 'gatvės — bulvaro — pa
vadinimo kilmė susijusi su 

Tyžiaus istorija. XV a. 
ancūzijoje bulvarais>va- 
osi žemės arba nuo mū- 
pylimai - įtvirtinimui u ž 

hsto sienų.
Miestams besiplečiant, tie 
imai neteko reikšmės, 
būdavo nugriaunami, o 

vietoje tiesiamos plačios 
Vėliau bulvarais 

a vadinti visas plačias, 
medžiais apsodintas did
miesčių magistrales.

Pa 
Pr 
dir 
ro 
mi

py 
Jie 
jų 
gapvės. 
im

Bakterijos suėda kvapą
Viena Vakarų Vokietijos 

įmonė pagamino daugia
sluoksnį filtrų dvokian
čio! 
ten

ms dujoms valyti. aUž- 
•štas oras praeina pro šį 

filtrų, kurio visuose “aukš
tuose” kvapus ryja specia- 

l parinkti bakterijų šta- 
Bakterijos visų lai- 

laikomos drėgnos, nuo- 
os apipurškiant jas van

dens dulkėmis. Bandyminis 
oro grynintuvo įrengi- 

s jau antrus metus vei- 
i vienoje kiaulidėje.
Naująjį filtrų numatoma 

panaudoti valyti kvapams, 
kurie sklinda nuo n 
kanalizacijos sistenių 
kamųjų vandenų valymo 
įrengimų. ,

lia 
mdi.

lat

šio 
ny 
kiž
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'LAISVES' VAJUS
(Atkelta iš 1-mo psl.)

AŲKŲ į FONDĄ GAUTA SEKAMAI: 
prenumerata. Taipgi A. Wardo, iš Detroit, Mich., do
vanojo Bunkui savo punktus.

A. Račkau s k i e n ė ir M. Kazlauskienė, Haverhill, 
Mass., prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

E. Repšienė, South Boston, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Jos kaimynas S. Rainard, 
dorchesterietis, prisiuntė atnaujinimų.

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė atnaujinimų.
R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė naują pre

numeratą ir atnaujinimų. Prie Philadelphijos prisiskai
tė ir B. Ramanauskienė, sellersvillietė, su atnaujinimais.

Iš Chicago, Ill., gavome pranešimą nuo Alice Joni
kienės, kad ji užsirašo “Laisvę,” ir kiek galės pasidar
buoti vajuje. Ji prisiuntė ir atnaujinimų.

Mary Smalstis, Ludington, Mich., prisiuntė naują 
prenumeratą (anksčiau irgi prisiuntė naują, bet nebuvo 
pranešta) ir atnaujinimų.

Šie vajininkai prisiuntė atnaujinimų: R. Barauskas, 
Rochester, N. Y.; V. Taraškienė San Francisco, Calif.; 
J. K. Navalinskienė (LLD 20-oji kuopa), Bingham
ton, N. Y.; Ig. Klevinskas, Scranton, Pa.; A. Bernatie- 
nė, Los Angeles, Calif.; K. Naravas (su pagalba R. Sho- 
lis), Shenandoah, Pa.
* Gerb. draugai! Likvidavus Clevelando Meno chorą, 

susirinkime man paskyrė $106 už mano kelerių metų 
choro mokymą. Tą šimtinę paskyriau spaudai. “Lais
vės” dalis yra $25 — Čia randate čekį. Linkiu “Laisvės” 
žmonėms, darbininkams geriausių pasekmių. Liekuosi 
jūsų Julius Krasnickas, Cleveland, Ohio.

M. Krunglienė, Woodhaven
E. Kosmoch .. .......... ,..........
G. Evans, Setaucket ..............................   2.00
Po $1: K. Levanas, Geo. Wareson; J. Sadauskienė, 

Mt. Sinai, N. Y.

Eliz. Repšienė, So. Boston, Mass., prisiuntė $27. 
Aukojo:

D. ir Bronė Kersis
E. Belikevičienė ..
V. Baltušis .........
J. Valinčauskas ...
J. Sinkevičius.......
j Druzienė
Po $1: S. Kiškis, A. Jankus, B. Jacobson, J. Straus, 

Mrs. Cambridge, E. Freimontienė, B. Chuberkienė, Be
vardė, John Beleckas, S. Einingis, A. Kandraška.

|JJI San Francisco, Calif Help Wanted Female Help Wanted Male

$6.00
2.00
2.00

. 2.00
2.00
2.00

Alice Jonikienė, Chicago, Ill., prisiuntė $24. Au
gi

P. Dauderis ...............................
C. Sabutis ................................ .
Alice Jonikienė ........................
Po $1: J. Grigas, A. Dočkienė.

$10.00 
. 5.00 
. 4.00 

. 3.00

koj
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė $18. Au- 

o:
J. Kupčinskas........................................
B. Kutkus (iš “L” koncerto praleista)
J. Linda, Douglaston ..........................
A. Vinickas .............................................
A. Šidlauskas, Port Washington .........
M. Karazen, Port Washington ...........

$5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
1.00

Mirė Benis Sutkus
Penktadienį popietę, te

lefonu iš San Francisco 
Valė Sutkienė pranešė, kad 
gruodžio 8 d. mirė jos vy
ras Benis Sutkus. Jis gana 
ilgokai yra sirginėjęs.

Gruodžio 11 d. jo kūnas 
buvo sukremuotas. Valio
nis paliko nuliūdime žmo
ną Valę, seserį, gyvenan
čią Maskvoje, ir gimines, 
taipgi eilę draugų ir pažįs
tamų. Jis nors buvo ligo
nis, bet jo žmonos pagalba 
dalyvavo^ dabartiniame 
“Laisvės” vajuje.

Gaila, netekus gero drau
go, mūsų pažangiosios vi
suomenės veikėjo. Apie ve
lionio gyvenimą ir laidotu
ves praneš sanfranciskie- 
čiai kitose laidose. O jo 
žmonai, mano mielai drau
gei Valei, tariu užuojautą 
jos liūdesio valandoje.

Nuoširdžiausia užuojau
ta nuo viso “Laisvės” kolek
tyvo velionio žmonai ir gi
minėms.

Immediate Openings
MACHINE OPERATORS 

ASSEMBLERS
GENERAL FACTORY WORKERS
Local firm with many company 

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

(91-97)

Asphalt Plant mixer and mainten
ance man. ] 
employment. 
1-301-833-26' 
ROBBINS 
Box 319, Jfessup, Md.

Baltimore area. Steady 
. Call 1-301-792-8614 or 
74 after 6 PM. RATRIE 
& schweizer; Rt. i, 

(96-102)

MEA'

HOUSEKEEPER. Refine woman 
for light housekeeping 6 weeks, Dec. 
21, to Feb. 4. Glenside Doctors home, 
five day week, $60 per week. Per
sonal references required. Exp. pre
ferred but not necessary. Box L, 17 
1015 Chestnut St., room 724.

(96-99)

Male & Female

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)

Lai;
Union

‘—PORK BONERS
A1|ID TRIMMERS

ge Meat Packer 
scale; full benefits.
SA 4- 8700

(93-96)

Gauge Room ATTEND- 
lave an immediate open-

Inspection 
ANT. We 
ing for a person who can calibrate 
& repair gauges, dial indicators & 
micrometers for inspection internal 
engine par 
wk. Call or 
koi. SA 9-; 
PARTS DI 
ladelphia, I'a., 19142.

An Equa

;s. Day work, 37^ hr. 
send resume to: Mr. So- 

3770. GOULD ENGINE
2000 S. 71st st., Phi-

Opportunity Employer. 
(94-100)

Sales. ARMSTRONG TUFTED 
ČARPETIK 
ing areas 
desirable < arpet lines needs top 
flight expei ienced man with proven 
carpet sales ability, 
company b< me. life insur. & hospita
lization. Car & expenses provided. 
RAYMOND

G. Phila. or surround- 
lighest quality & highly

comm., full

ROSEN, TR 8-2200.
(95-101)

Veronika Kazlau, Hartford, Conn., prisiuntė $320.89.
Skiriasi sekamai:

Iš spaudos parengimo, lapkr. 19 d
Laisvės choras ...............................
L. M. Klubas .................................
J. ir V. Kazlau, Wethersfield . I.
Hartfordo svečias ......................
J. Lukštas, Windsor ..................
G. ir O. Silks, Rocky Hill .........

$145.89 
100.00 

. 25.00 
. 20.00 

. 10.00 
. 10.00 
. 10.00

Nuo kitų gauta sekamai:
Juozas Deltuva, Baltimore, Md. .....
A. A. Anderson, Poughkeepsie, N. Y
B. A. Ramanauskai, Sellersville, Pa.
V. U. Burda, San Leandro, Calif. ..
P. Gardauskas, New Britain, Conn.
S. Petronis, Athol, Mass. ....... ..........
Šiaulių Nijolis, Dėdukas L................
S. Skiragis, Detroit, Mich..................
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y,
F. Mankauskas, Wilkes-Barre, Pa. ...
L. P. Kisieliai, Montreal, Canada ...

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $116. 
Aukojo:

. Geo. Shimaitis.................................................. $50.00
Konstancija Kalvelis .. ..................................... 50.00
V. S. Valinčius .................................................. 6.00

t K. Grakauskas ...................................................  5.00
Marcelė Žaliukas ...........................     2.00
Po $1: Antanas Biliūnas, Albert Vasarius, Minnie 

Zamon.

R. Barauskas, Rochester, N. y., prisiuntė $116. Au
kojo :

Nuo spaudos parengimo.........
F. Kurkulis ............................
John Stanley ...........................
P. Malinauskas, Fairport .... 
P. Pajuodis, Toronto, Canada 
Jr Pabijanskas ........................
John Rinkevičius ....................
M. Venckūnas ..........................
Po $1: J. Miller, P. čereška.

$80.00
11.00

6.00
.. 5.00 
. 4.00 
. 3.00 
.. 3.00 
. 2.00

R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė $59. Aukojo:
LLD 10 kuopa ..................
F. Lešinskas ....................
A. Paukštys ..................
Ą. Akalaitienė, New Hope

$50.00 
. 6.00 
.. 2.00 
. 1.00

Rėmėjas iš Ft Lauderdale, Fla......................
Frank Umpa, Copiague, N. Y........................
A. Galinauskas, Scranton, Pa................. ..........
S. F. Smith, Los Angeles, Calif................... . .
V. I. Pranaičiai, Whitestone, N. Y.............
B. Lukuosevičius, Washington, Pa..................
Mary ir Frank Kvietkas, Miami Beach, Fla.
J. Urbanavičius, Verdun, Canada ..................
M. Jakštis, Richmond Hill, N. Y..................
A. Laukaitienė, Bayshore, N. Y......... . .........
Bruno Sodouskis, Phoenix, Arizona .............
F. Linkauskas, Coal Center, Pa......................
Helen Trusk, Chicago, Ill................ .
Chas. Starisky, Oak Hill, Va................. ..........
J. Draugelis, Huntington Sta., N. Y. ...........
A. Karch, Brooklyn, N. Y............. .......... ..
E. Strellis, Langueuil, Canada.................. .
G. A. Bemat, Los Angeles, Calif...............
Po $1: Irene Didjun, Hamden, Conn.; J. Kuncas, J. 

Patkus, Ag. Mešky s, J. Latvis, New Haven, Conn.; M. 
Dvareckas, Lawrence, Mass.; J. Rudis, Methuen, Mass.; 
John Wallan, Oakland, Calif.; P. Petrulis, Verdun,Cana
da; A. Petrakas, Worcester, Mass.; M. Truikienė, Scran
ton, Pa.; K. Prokapas, Fitchburg, Mass.; J. Minkus, 
Brookyn N. Y.; S.T.Straukas, Phoenis, Arizona; J. 
Simel, Colts Neck, N. J.; N. Astrauskas, Detroit, Mich.; 
E. Čekanauskas, Binghamton, N. Y.

St. Petersburg, Fla.
Prisimintas A. Metelionis

LLD kuopos pramogoje 
gruodžio 9 prisiminta An
tano Metelionio penkmetinė 
mirties sukaktis. Rojaus 
Mizaros (mirusio) parašy
tas ištraukas apie Metelio
nio nueitą gyvenime kelią 
skaitė V. J. Valley. Jono 
Vilkelio parašytą eilėraštį 
skaitė J. P. Stančikas. Dai
nos mylėtojai, vad. Adeles 
Pakalniškienės, sudainavo 
dvi liūdesio daineles: “Kaip

$100.00 
. 25.00 
. 19.00 
. 15.00 
. 11.00 
. 11.00 
. 11.00 
. 11.00 
. 11.00

.. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
.. 6.00 
.. 6.00
.. 6.00_ ____ ____________ __„.r
.. 6.00 gaila, kaip liūdna,” žodžiai

6.00 Danylos, antrą “Mirusiam 
6.00 draugui minėti,” 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

žodžiai 
Kaškaičio. Gražiai sudai
navo ir kitas dvi liaudies 
daineles: “Lietuva brangi 
šalelė” ir “Už jūrų marių.” 

Publikos buvo atsilankę 
gana daug. Keistai įvyko 
mirusiojo broliui Lujui. Jis 
su žmonele Onute atvyko 
pas savo sesutę Onutę ir jos 
vyrą Juozą Palionius pra
leisti dieną kitą, pasisve
čiuoti. Štai rado ruošiamą 
pramogą mirusiajam bro
liui prisiminti. Nemenkai 
buvo Lujus Metelionis su
sijaudinęs, tą viską išvy-

MAN OR MAN & WIFE. To take 
care of Veterinarian hospital. All 
around general duties. Exp. preferr
ed but not necessary. Personal refs. 
Apt. maybe included. No objec
tion to children. Language 
rier. Glenside area. Box L, 
Chestnut St. Room 724.

FOR SALE

no bar-
17. 1015

(96-99)

Apdraudės (Insurance) pardavė
jas. Dalį kiko. $50 į savs alga prb 
skaitant komisą. Pilnam laikui, $100 
į sav., alga 
užsakymai 
ninis ir vakarinis darbas. Mokanti 
kalbėti žy< 
KI 6-6480.

priskaitant komisą. Visi 
priruošti iš anksto. Die

dų kalbą. Telefonuokite
(96-98)

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)

ŠACHTA
BE ŠACHTININKŲ

Lenkų inžinieriai sukons
travo pirmąją paša u 1 y j e 
automatinę šachtą. Trys 
dispečeriai, esantieji pavir
šiuje, prižiūri mechanizmų 
darbą. Agregatai per parą 
iškasa iki 4,000 tonų ang
lies, tiek, kiek duoda vidu
tinė šachta.

36 arabai. sužeisti
Tel Avivas, Izraelis. — 

Gazos miesto turguje buvo 
numesta granata. Sprogi
mas sužeidė 25 arabus.

S. Rainard, S. Boston, Mass., prisiuntė $45. Aukojo: 
LLD 2 kuopa ................................................... $25.00
K. Kazlauskas ..................................................  15.00
Po $1: Frank Ivan, M. Stonis, Roslindale; L. A. 

Piliečių Klubas, Chas. Juška; J. Valanchausky, Jamaica 
Plains.

Į fondą šį sykį gauta $1,124.89. Anksčiau įplaukė 
$7,060.35. Viso gauta $8,185.24. Dar reikia $1,814.76.

Valys Bunkus, Jamaica - Brooklyn, pridavė $29. 
Aukojo:

O. Cibulsky
J. Daniels

$6.00
5.00

I

Naują Metą Sveikinimas
Sveikinu jus, “Laisvės” visą kolektyvą, jos 

skaitytojus čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje, 
visus draugus ir pažįstamus. Linkiu visiems iš 
visos mano širdies linksmų ir laimingų naujųjų 
1968 metų, kad taika ir ramybė telydi visus mū
sų darbus ir žingsnius gyvenime.

Jau keletas vajininkų išsireiškė, kad reikėtų vajų 
pratęsti. Jiems geriau iškolektuoti nuo skaitytojų po 
Naujųjų metų. Manome, kad į tai kreips dėmesio “Lais
vės” B-vės Direktorių Taryba.

Didelis ačiū vajininkams už jų pasidarbavimą. Jie 
labai daug aukoja savo laiko, nelengva jiems apvažinėti 
visus skaitytojus. Taipgi didelis ačiū virminėtiems prie- 
teliams ir organizacijoms už jų dovanas laikraščiui. 
Hartfordo LAISVĖS Choras, kas metai aukoja $100. 
Pakviesti dalyvauti “Laisvės” koncerto programoje, jie 
mielai apsiima, ir nieko už jų atvykimą ir padainavimą 
neima—aukoja laikraščiui. Bravo jiems už tai!

“Laisvės” Administracija

Buvo ir daugiau svečių iš 
toliau. Petras Paserskis, ro
dos, pirmą kartą, ir Petras 
Zink iš Baltimore, Md. Nel
lie Kinčius iš Pennsylvania 
valstijos. Mr. ir Mrs. Sko- 
džiai ir Mr. ir Mrs. Mažans- 
kai iš Cleveland, O. Taip
gi keletas užsuko kitakalbių 
žmonių.

Dainos mylėtojų narys su 
auksiniu baso balsu po ope
racijos greitai eina geryn. 
Neužilgo apleis ligoninę. 
Linkėjimai daugiau nesirg
ti.

Vikutis

Jonas Smalenskas
Miami, Fla.

1 V. A

Su Vietnamo liaudimi ga ragina jas pagalvoti apie 
Paryžius.—Artėjant Nau-būtįnumą plačiau rinkti 

jųjų metų šventėms, Pran- medikamentus, maisto prb- 
cūzijos moterų sąjunga pa-duktus ir drabužius tiek 
skelbė pareiškimą, kuriame prisikentė j usiai vietnamie- 
rašoma, kad “Amerikos čių tautai.
aviacija, diena iš dienos už- Pareiškime suvedami lėšų 
liedama Vietnamo žemę ge- rinkimo Prancūzijoje soli- 
ležies ir ugnies srautu, jau darumo su Vietnamu fon- 
nužudė milijoną .vaikų. dui kampanijos rezultatai 

Kreipdamasi į motinas, ir nurodoma, kad ši khm- 
ruošiančias savo vaikamspahija bus Vis plečiama iri 
dovanas švenčių eglutei, ateityje. , I

40% balsavo prieš karą
Cambridge, Mass. — 40 

procentų šio miesto piliečių 
balsavo, kad Amerikos ka
rinės jėgos tuoj būtų iš
trauktos iš Vietnamo ir ei
ta. prie taikos.
1} bil. dol. skurdui kovoti

Washingtonas.— Kongre
sas nutarė skirti pusantro 
bilijono dolerių skurdui ko
voti.

Į
Kovoja girtavimą

Varšuva. — Lenkijos Ko
munistų partijos organas 
“Trybuna Ludų” primena, 
kad perdidelis girtavimas 
daro kraštui daug žalos. 
Ragina nuo jos susilaikyti.

ja, kaip tėvas 
kovojo nacius

New Yorkas. —FBI areš
tavo Martin Schuster už 
atsisakyną pasiduoti mili- 
tarinei tarnybai.

Tuomet jis pareiškė, kad 
jis taip 
singą k 
jo tėvas 
kus Vo 
Vokieti j

Kovo

kovoja prieš netei- 
irą Vietname, kaip 

kovojo hitlerinin- 
detijoje. Jis gimęs 
>je.

JAV mosteliai Vietname
Washii 

gonas ir 
1961 m. i 
m. lapkr 
čių buv 
mirę 2,1 
dingusių 
Partizar 
daugiau 
žuvusių.

ngtonas. — Penta- 
formuoja, kad nuo 
sausio 1 d. iki 1967 
ičio 25 d. amerikie- 
) užmušta 15,067, 
00, sužeistų 93,579, 

914, viso 116,660. 
ai sako, kad daug 

amerikiečių yra

Mirus
i

Nanon Mileriūtei
Greenville, Ohio

— ir —

Brown

Uršulei Kelley
Carthage, N. Y. s

Reiškiame giliausią užuojautą jos tėvams 
Jonui ir Margaret Mileriams, 
Largo, Fla., vyrui, jaunamečianlis vaikams, gi
minėms.

Taip pat antrosios tėvams, 
Kelley, sūnui, pamotei Keidei ir jų šeimai bei

St. Petersburg, Fla.
Leo Valančius

giminėmą, gyvenantiems
O. Stakėnienė
Wm. Stakėnas
J. Rūbas
O. Rubienė
A. Stukienė
J. Stukas
W. M. Vilkauskai
Ad. Yutis
J. A. Puishiai
A. Pakalniškienė
F. M. Lideikiai
C. M. Puishiai
J. O. Valinčiai

s D. Lesnick
A. Kavaliauskas
V. M. RepečkaL
J. H. Žilinskai
J. P. Stančikai
O. Klimas
P. Klimas
F. Mockakpetris
Niek Sireika

■ /

gyvenantiems

vyrui Walter

V. E. Valley 
J. P. Blaškiai
A. A, Jociai
G. G Gendrėnai 
J. S. Vinikaičiai 
G. J. Davis
B. Salaveičikas 
J. S. Yukniai

UžusienisRožė
J. Užusienis
J. M Judžentai 
A. P Lukai
J. A. Palioniai 
V. Stasiukynienė 
D. čeplinskienė 
Marg. IKishius 
P. O Navickai 
A. Antanavičia
K. Pakšienė 
J. P. Brass
J. H Sholunai
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Sulauksime Naujus metus
Įvyks sekmadienį, gruodžio 

31 d., Liet. Taut. Namo vir
šutinėje salėje, 668, N. Main 
St. Pradžia 7:30, įėjimas 
tik $3.50. Bus muzika, tur
kių vakarienė, gėrimų ir 
valgių kiek tik kas norės, 
ir po bonkelę “ant sveika
tos.”

Prašome tikietus pasi
pirkti iš anksto.

Gruodžio 4-tą mirė John 
Matelis. Buvo pašarvotas 
V. Yakavonio šermeninėje. 
Palaidotas Melrose kapinė
se.

Priklausė prie ALA, Šv. 
Koko draugystės ir Liet. 
Piliečių Klubo. Paliko liū
desyje žmoną Sophie, dvi 
dukteris, tris anūkus. Pa
ėjo iš Seredžiaus parapijos.

Mūsų ligoniai, “Laisvės” 
skaitytojai

K. Railienė, lapkričio 20 
gavus šoką, tebėra God
dard ligoninėje. Atimta jos 
dešinė pusė, negali kalbėti. 
Valgydina ją per šiaudą, 
gaila žiūrėti.

Zuzana Kundrot turėjo 
akies operaciją, dabar gy
dosi namie. John Stočkus 
buvo staigiai susirgęs, da
bar sveiksta namuose.

A. Wallan, dainininkės 
Aldonos tėvas, vėl sunkiai 
susirgo, atsigulė.

Jo žmona Rose neina į 
darbą, turi būti prie ligonio.

Visiems sergantiems lin
kiu sulaukti Naujų Metų ir 
pasveikti.

Geo. Shimaitis

Sveikinimai
Visam “Laisvės” personalui 

Širdingiausi linkę j i m a i 
su naujaisiais 1968 metais. 
Linkiu visiems stiprios svei
katos ir sėkmės darbuose.

H. žiimskienė
Worcester, Mass.

TSRS padeda Jemenui
Washingtonas. —■ Vaka

rų diplomatiniai šalt in i a i 
teigia, kad Tarybų Sąjun
ga padeda Jemeno respubli
kai įvairiais ginklais ir net 
lėktuvų vairuotojais kare 
prieš rojalistus.

Ginklai pervežami tarybi
niais lėktuvais. Per tris sa
vaites lėktuvai padarę nuo 
75 iki 100 skridimų.

Du nuteisti mirti
Seoulas. — Pietų Korėjos 

teismas nuteisė nužūdyti 
daktarą Kyu-Myujg Čungą 
ir profesorių Yung-Su Čo. 
Jie kaltinami už šnipavimą 
Šiaurės Korėjos naudai.

Graikijos komunistai 
kviečia vienybėn

Roma. —Čia gauti Grai
kijos Komunistų partijos 
atsišaukimai, kuriuose ko
munistai kviečia Graikijos 
liaudį vieningai kovoti prieš 
fašistinį režimą, už jo nu
vertimą.

Komunistų partija Grai
kijoje veikia nelegaliai. Ji 
turi liaudyje daug įtakos.

Automobilius valdo 
radijas

Kaip išbandyti, kiek sau
gi avarijos metu yra nau
jos konstrukcijos automa
šina? Kol ji nesusidurs su 
kita automašina, neužva
žiuos ant pakelėje augan
čio medžio ar kt., apie tai 
iš anksto nepasakysi.

Inžinieriai turi sukūrę 
specialias katapultas, nuo
žulnias plokštumas, įvai
rius bandymo stendus, bet 
visi jie negali tiksliai imi
tuoti avarijų. Itališkos “Fi
at” firmos specialistai nu
tarė aprūpinti bandomus 
automobilius radijo apara
tūra.

Mašiną varo variklis. Ji 
važiuoja be vairuotojo. Pa
gal radijo siunčiamas ko
mandas pasisuka vairo ra
tas, prijungiami bėgiai, pa
duodamas kuras, mašina 
stabdoma. Operatorius, sė
dėdamas kitame automobi
lyje, radijo bangomis pri
verčia bandomą mašiną at
likti visus tuos judesius 
bei manevrus, kuriuos jis 
pats atlieka. Kiekvienas 
mašinos - antrininkės 
valdymo sistemos organas 
rele su r i š t a s su operato
riaus mašina, jis dubliuoja 
pastarosios darbą. Tačiau 
išbandyti dviejų mašinų 
susidūrimą buvo pavojinga 
ir šiuo būdu. Todėl teko 
persėsti operatoriams į ma
lūnsparnius. Jų valdomos, 
viena priešais kitą skriejo 
dvi bandomos mašinos. Įvy
ko avarija, bet jokios rizi
kos žmonėms nebebuvo — 
vienas malūnsparnis paskui 
mašiną skrido 10 metrų 
aukštyje, o kitas — 30. Jie 
laikė nuo mašinų 40 metrų 
atstumą. Filmavimo apa
ratūra visą įvykių eigą už
fiksavo.

Tokiu būdu “Fiat” firmos 
inžinieriams pavyko gauti 
labai tikslią ir vertingą in
formaciją.

Rentgeno aparatas 
su televizoriumi

Naujasis rentgeno apara
tas perduoda vaizdą i vie
no arba kelių televizorių 
ekranus. Vaizdas būna ryš
kus. Tokie aparatai pra
dėti gaminti demokratinia
me Berlyne

Didžiausias gaisras
Praėjusį savaitgalį Niu

jorke sudegė vienas didžiu
lis pašto skyrius. Tai buvo 
didžiausias gaisras per dau
gelį pastarųjų metų. Neap
sakomai daug laiškų ir 
siuntinių supleškėjo. Sako
ma, kad gaisras sunaikino 
daugiau kaip milijoną viso
kių siuntinių.

Šiame skyriuje dirba du 
tūkstančiai darbininkų. Lai
mė, kad nė vienas jų gaisre 
nežuvo.

Jaukios, malonios išleistuves

NATO kalba apie taiką
Briuselis, Belgija. — Mi- 

litarinė NATO sąjunga 
trijų dienų susirinkime nu
sitarė ieškoti taikaus sugy
venimo su Europos socia
listinėmis šalimis, bet kartu 
būti karui pasirengus.

•Hawajaus saloje Kauai 
malūnsparniui sudužus už
muštas operos dainininkas 
David Poleri ir jo žmona, 

ten atvykę “medaus mene-

PATAISOS
“Laisvės” nr. 95, antra

me pusi., kanadiečių drau
gų kritikoje Prancūzijos 
prezidentui De Gaulle, tre
čiame paragrafe sukeista 
eilutė atima tos rašto vie
tos reikšmę.

Pataisytas sakinys teigia, 
kad už savo bėdas Kvebeko 
prancūzai “turėtų apkaltin
ti dvasiškiją, kuri visą lai
ką žiūrėjo, kaip paruošti 
prancūzus dangiškai kara
lystei ...”

Tame pat numery LDS 13 
kuopos kultūrinės popietės 
programos aprašyme. pra
leistas dalyvis Ant. Bimba. 
Jis ten kalbėjo.

Šio mėnesio 12-os dienos 
vakare paž angie j i New 
Y o r k o lietuviai surengė 
diplomatei Leokadijai Dir- 
žinskaitei išleist u v e s . Ji 
šiandien yra Lietuvos Už
sienio reikalų ministrė ir 
Ministrų Tarybos Pirminin
ko pavaduotoja. Ji buvo at
važiavusi New Yorkan su 
Tarybų Sąjungos delegacija 
dalyvauti Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesijoje.

Su mieląja viešnia atva
žiavo Tarybų Sąjungos Am
basados Il-asis sekretorius 
V. Zenkevičius, “Moscow 
News” korespondentas R. 
Žiugžda, su žmona Onute ir 
G. Cibulskis — Jungtinių 
Tautų ekonominės organi
zacijos valdybos narys. 
Svečių tarpe matėsi “Vie
nybės” leidėja V. Tysliavie- 
nė bei abuclu to laikraščio 
redaktoriai: E. Narkeliū- 
naitė ir J. Valaitis.

Po vakarienės “Laisvės” 
redaktorė S. Sasna, šio va
karo pirmininkė, širdingai 
pasveikino mūsų viešnią 
Leokadiją Diržinskaitę, iš
reikšdama džiaugsmą tu
rint mūsų tautoje lietuvai
tę, atstovaujančią Jungti
nėse Tautose Tarybų Sąjun
gą kaip lietuvaitė.

Pakviestas kalbėti “Lais
vės” redaktorius A. Bimba 
prisiminė pirmąją pažintį 
su Leokadija, kuomet jis 
viešėjo Lietuvoje. Pabrėžė 
jos nuveiktus darbus, jos 
atsidavimą socialistinei san
tvarkai ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Tarybų Sąjun
goje.

“Mes didžiuojamės Leo
kadijos Diržinskaitės gar
bingais darbais. Mes išly
dime ją atgal į tėvynę su 
tautiška meile,” —- sakė A. 
Bimba.

Susijaudinusi Leokadija 
kalbėjo, kaip jai malonu bū
ti savųjų tarpe. Jai buvo 
džiugu susipažinti su pa
žangiaisiais lietuvių veikė
jais, jai smagu buvo apsi
lankyti jų namuose.

Leokadijai labai malonu 
buvo sužinoti ir tai, kad ki
tataučiai, apart geografi
nės sąvokos, įdomauja 
apie Lietuvos santvarką, 
jos kultūrą ir pažangą.

“Lietuva eina pažangos 
keliu,” — kalbėjo Leokadi
ja. “Su nauja santvarka 
atėjo naujos sąlygos. Šian
dien kas penktas žmogus 
mokosi, o mokyklose moky
tojauja 21,000 mokytojų. 
Tai Lietuvos švyturiai! Vi
si faktai kalba už naująją 
sant v arką Lietuvoje,” — 
teigė diplomatė Diržinskai- 
tė.

Savo kalbos pabaigoje 
Leokadija įteikė gintarinę 
lentelę, simbolizuo j a n č i ą 
Tarybų Sąjungos 50 metų 
sukakti, ir pavaišino sve
čius lietuvišku koniaku. Ji 
dėkojo visiems laisviečiams 
ir tiems, kurie draugauja 
su laisviečiais, už atsilanky
mą ir linkėjo geriausios 
sveikatos.

Daugelis lietuvių prie ta
rybinės santvarkos pasiekė 
savo užmojus moksle. Pa
siekė savo tikslą ir Leoka
dija Diržinskaitę. Smeto
nos režimo laikais ji buvo 
kalvio dukra. Kiek jos jė
gos leido, ji padėjo savo tė
veliui. Tais laikais jos gy
venimo perspektyvos buvo 
liūdnos. Įsikūrus tarybinei 
santvarkai, ji išsimokslino 
taip aukštai, kad šiais me
tais ji tapo paskirta į Ta
rybų Sąjungos delegaciją 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje kur ji išbuvo tris me
nesius, atlikdama atsakin

gas pareigas.
New Yorko Moterų klu

bo sekretorė B r. Keršulienė 
pasveikino mūsų viešnią 
ir padėkojo už jos įteiktą 
Moterų klubui dovaną. Iš
reikšdama džiaugsmą tu
rint mieląją Leokadiją mū
sų tarpe, B. Keršulienė įtei
kė jai Moterų klubo dova
nėlę. Leokadija įsirašė į 
N. Y. Moterų klubą ir įteikė 
gražutę lėlę lietuvaitę, kuri 
ją Klube “atstovaus.”

L. D. L. Draugijos sek
retorė I. Mizarienė pažįs
ta Leokadiją Diržinskaitę 
nuo apsilankymo Lietuvoje. 
Ji pranešė, kad pažangie
siems lietuviams labai rūpė
jo įteikti mielajai Leokadi
jai akivaizdų prisiminimą iš 
mūsų padangės. Visi pa
sitarę, paprašė S. Narke- 
liūnaitę nufilmuoti diplo
matės Leokadijos Diržins- 
aitės vizitą New Yorke ir 
Jungtinėse Tautose bei pri
vačiuose pobūvi u o s e . Ir 
štai, šiose išleistuvėse, Ieva 
įteikė Leokadijai filmų 
juostą kurioje užfiksuotas 
visas jos vizitas New Yor
ke. Leokadija mielai pa
dėkojo.

Pabaigoje, vadovaujant 
Mildredai Ste n s 1 e r, Aido 
choras sudainavo keletą 
dainų, o po to daina nu
skambėjo drauge su sveč- 
čiais.

Vakarienė buvo skani, 
gerai pagaminta. Už tai rei
kia padėkoti mūsų uolio
sioms šeimininkėms K. Čei
kauskienei ir J. Lazauskie
nei, su kuriomis mūsų vieš
nia nusifotografavo. Pa
tarnavo į stąlus draugės N. 
Ventienė ir N. Buknienė. 
Jos dviese turėjo vikriai ap
sisukti, kad išnešiotų kiek
vienam asmeniui lėkštes. 
Dėkojame šeimininkėms ir 
aptarnautojoms prie stalų 
už triūsą. Bilietus pardavi
nėjo L. Kavaliauskaitė, o 
kitus sunkesnius darbus, at
liko J. Lazauskas ir P. Ven
ta. Širdingas ačiū!

Pakilus nuo stalų, kiek
vienas norėjo nors žodeliu 
apsikeisti su mūsų taurią
ja viešnia. Norėjosi su ja 
nusifotografuoti, kad turė
ti prisiminimą iš jos apsi
lankymo pas pažangiuosius 
lietuvius.

Atsisveikindami su Leo
kadija Diržinskaitę, linkė
jome geriausios kelionės, 
kad būtų ramus Atlantas, 
kad mūsų brangioji tautietė 
laimingai parvažiuotų.

Nesakėme sudie, bet kar
tojome: Iki pasimatymo! 
Iki pasimatymo!

H. F.

Kongresas mažina 
užsieniui pagalbą
Washingtonas.— Kongre

sas 196 maišais prieš 185 
nutarė dar daugiau apka
poti skiriamą užsieniui pa
galbą, kuri pirmiau buvo 
nustatyta dviejų bilijonų ir 
300 milijonų dolerių suma. 
Tai mažiausia suma, kokia 
buvo skiriama nuo 1950 m.

Prez. Johnsonas pareiškė 
nepasitenkinimą dėl jo siū
lomos sumos mažinimo. O 
dabar, kuomet manoma dar 
daugiau sumažinti, tai tik
rai jo užsieninei programai 
užduodamas smūgis.

Sveikinu ir atsiprašau
Labai atsiprašau draugų, 

su kuriais apsikeisdavom 
naujametiniais linkėjimais, 
kad šiemet nebegaliu atski
rai kiekvienam parašyt. 
Vos tik atsigriebiu iš influ- 
enzos ir “lengvų” širdies 
atakų, akys labai blogėja, o 
dešinė ranka taip dreba, 
jog sunku ką įskaitomai 
parašyt.

Todėl visus draugus-drau- 
ges šiuomi sveikinu ir šir
dingai linkiu sveikatos ir 
laimingai užbaigti šiuos 
metus ir pradėt naujus me
tus.

Jonas Barkus,
293 Hodper St., Apt. 34, 

Brooklyn, N. Y.

“Bon Voyage” to 
Leokadija

Soviet Lithuanian Min
ister of Foreign Affairs— 
Leokadija Diržinskaitę —- 
left New York Wednes
day, Dec. 13.

Many people had come to 
see her off, not only Lith
uanians but also people 
from United Nations she 
worked with, and others 
whom she had made 
friends of during her stay 
here.

In her cozy little cabin 
on steamship “Bremen” 
there were refreshments. 
We drank toast to her, 
hoping that is wasn’t the 
last time we see her.

I met Lithuanian artist 
Natalie Jasiukynaitė (who 
also had come to say 
“goodbye” to Leokadija).

Natalie Jasiukynaitė lives 
in New York and is an ac
complished artist. She does 
mostly fine art work, but 
also has done some, dress 
designing, among others 
has done some work for 
world famous French de
signer Dior.

Use
Request Records will 

audition singers and 
musicians

• Due to the many telepho
ne calls that the firm Re
quest Records, Inc., 66 Me
chanic Street, New Rochel
le, New York, 10801, is re
ceiving from artists who 
want to record Lithuanian 
music Request Records an
nounces that it will be hap
py to audition any singers 
or groups of Lithuanian 
musicians but that before 
doing so a letter must be 
written to Request Records, 
Inc., stating the nature of 
the artist and, if possible, 
enclose a demons t r a t i o n 
test. After receiving such 
communication Request Re
cords will make an appoint
ment with their Program 
Director so as to give each 
artist a proper chance to 
be heard.

Liūdnas buvo rytas
Keistas ir liūdnas buvo 

gruodžio 15-os rytas. Di
delė dalis į darbą važiuo
jančių keleivių traukiniuo
se keliavo nešini spindin
čius, rainuotus, margiau
sius pundelius. Paskutinę 
pirm žiemos atostogų die
ną jie darbavietėje apsikei
tė dovanėlėmis, bendrai pa
silinksmino.

O didžioji komercinė 
spauda didžiausiomis raidė
mis džiaugsmingai šaukė: 
“Shankeris eis į kalėjimą!”

Kas tas Shankeris? Už 
ką gi jis?

Tai Didžiojo New Yorko 
mokytojų unijos vado
vas, United Federation of 
Teachers prezidentas Al
bert Shanker.

Shankeris nuteistas už 
praėjusio rugsėjo mėnesį 
įvykusį mokytojų streiką. 
Jo apeliacija šiomis dieno
mis atmesta. Jam įsakyta 
pasiduoti bausmei. Jam 
dar uždėta pabauda pasi- 
mokėti $250 teismo iškaš- 
čiams. Tuo pat kartu įsa
kyta ir unijai pasimokėti 
jai uždėtą pabaudą 150,000 
dolerių.

Gėda mums prieš visą pa
saulį! Gėda ir liūdna. *Tin- 
seliukais apraizgyti paketė
liai nesiderina su pabaudo
mis mokytojų organizacijai 
ir su kalėjimu tos organi
zacijos vadovui.

New Yorko mokytojų or
ganizacija protestuoja prieš 
užmojį panaikinti rašyti
nius egzaminus norintiems 
gauti mokytojų darbą.

Tai “gelbėtojai!”
Harvester miestelyje ra

do sušaudytą dainin i n k ą 
Kenner W. Johnsoną. Ke
liomis valandomis pirm to 
jis buvo areštuotas, trimis 
valandomis sukelta $50,000 
už jį užstato ir jis buvo 
paleistas. Dabar spėlioja
ma, jog jo priešai skubėjo 
jį iš kalėjimo paliuosuoti, 
kad galėtų jį nušauti. Me
nama, kad jis “perdaug” ži
nojęs apie narkotikus ir 
įvairius kitus raketierius.

New Yorke įsakyta tirti 
tūlas teatrams tikėtų par
duotuves. Sako, kad jos su
grobia stambius skaičius ti
kėtų ir paskui lupikauja. 
Pasiųsta tyrinėtoja paga
liau suradusi porą pagei
daujamų tikėtų po $9.90, bet 
pardavykla u ž juos parei
kalavo $45.

Išskrido į vakarus
Lietuvių Literatūros 

Draugijos sekretorė Ieva 
Mizarienė išskrido į Los 
Angeles viešnagei pas savo 
sesutę May. Sakosi Kali
fornijoje išbusianti daugiau 
kaip dvi savaites. Girdėjo
me, kad pasieksianti irYu- 
caipą, ir gal San Francisco.

Taigi, kurie kreipsitės į 
LLD Centrą, jeigu negausi
te greito patarnavimo, tu
rėkite kantrybės.

Linkime Ievai laimingos 
kelionės.

Rep.

Naujas Šveicarijos 
prezidentas

Ženeva.—Dr. Willy Spuh- 
ler, užsienio reikalų minist
ras, išrinktas Šveicarijos 
prezidentu ketverių metų 
terminui. Spuhler yra so
cialdemokratas.

Sezoninis Sveikinimas
Šių švenčių proga sveikiname ir linkime geros 

sveikatos ir sėkmės visiems mūsų draugams, 
giminėms, gyvenantiems Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Lai plevėsuoja taikos vėliava visa
me pasaulyje!

Walter ir Bronė Keršuliai
Brooklyn, N. Y.

kol
veikina “Laisvės” 
iktyvą su šventėmis

John Deveikis, 
Philadelphia, Pa. >

Ig. Klevinskas, 
Scranton, Pa.

James Kanceris,
Ft. Lauderdale, Fla.

Jonas ir Tessie Buivydai, 
Riviera Beach, Fla. 

ironika ir Izidorius 
anaičiai,
Whitestone, N. Y.
Bernatienė,
Los Angeles, Calif.
L. Jonikai, 
Chicago, Ill. 
Gardauskas, 
New Britain, Conn.
Rainard, 
Dorchester, Mass.
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Pr;

Priimtas komunistą
siūlymas

Roma. — Italijos parla
mente 107 senatoriai balsa- 

už, 98 senatoriai prieš 
nunistų partijos pasi^- 
ą padidinti pensijas. ,

Šitas Kompartijos laimė
tas skaitomas vyriausy- 

pralaimėjimu, nes ji 
pasiūlymui priešinosi.

vo
Koi
lym

jim 
bės 
tam

Afrikiečiai remia 
kovotojus

Dar Es Salamas. — Čia 
įvyko Afrikos vienybės or
ganizacijos i š sivadavimo 
komiteto trijų nuolatinių 
pakomitečių pasitarim a s. 
Jame, be kita ko, pažymi- 

, kad pasitarimo dalyviai 
topščiai išnagrinėjo priė
męs, padedančias toliau 
jrinti ginkluotą patriotų 

kovą “Portugalų” Gvinėjo-
Anglijoje, Mozambike įf 
dezijoje. Buvo priimtas

ma. 
kri 
mo 
sti

je,
Ro
nutarimas padidinti finan
sinię pagalbą patri o t a m s 
šiose šalyse.

:Dasitarimo dalyviai svei
kino Afrikos vienybės or
ganizacijos valstybių ir vy- 

usybių vadovų asamblė- 
sesijos Kinšasoje nuta

rtą sudaryti specialų ka
lių ekspertų komitetą, 
ris teiktų pagalbą nacio- 
linio išsivadavimo judėji- 
ms.

jos 
rir 
rir 
ku 
na 
nuIČ.lIlO.

Herojus apdovanotas
Milwaukee, Wis. — Car

negie Hero fondas pasky- 
$1,150 Ralph H. Sac£s, 

ris didvyriškai pasižymė- 
gelbėdamas Fred Ęlair 

vybę, kuomet fanatiškas 
inuolis šautuvu grasino 
:omunistą” nušauti.” 
Fred Blair tuo metu bu- 

i pažangus knygyno vedė- 
komunistas. 

Paisikėsinimas buvo padary
tas 1966 m. lapkričio 28 d. 
Vėliau užpuolikas pripažin
tas nesveikapročiu.

rė 
ku 
jo 
gy 
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vo 
jaš, žinomas

Mokytoją unija už 
streiką nubausta

New Yorkas. — Apelia- 
_Jų skyrius patvirtino že
mesnio teismo nuosprewlį 

bausti už streiką moky
mų federaciją.
Federacija turi pasimokė- 
bausmės $150,000. Fede- 

, sijos prezidentas Shanker 
baustas 15 dienų kalėj i- 

m<Į) ir $250. Jis sutinka sa- 
bausmę atlikti.

Streikas įvyko spalio mė- 
sį. Federacija žada ape- 
oti į Aukščiausiąjį Teis-

cij

nu 
to

ti
ra 
nu

vo

nei 
Iii 
mą.

• Tinginiai iki šioP 
kūrė tinginystės teorijoj

• Tinginiai iki šiol nesu
kūrė tinginystės ttorijos.
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