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S. Batoras ir V. Kapsukas 
“Labdarybė” ir reklama 
Prezidentas gudrauja 
Doc. H. Zimanas 
Nauja popiežių politika

— Rašo Mislinčius —

Kai lenkai jėzuitai XVI am
žiaus gale sumanė Vilniuje 
steigti aukštąją mokyklą, jie 
prašė Lenkijos karaliaus ga
rantijos, kad jis neleis kitom 
^ybom Lietuvoje steigti pa
našias mokyklas. Žygimantas 
Augustas (Jaunasis) jiems tos 
privilegijos nedavė. Tačiau 
kai 1576 m. Lenkijos kara
lium ir Lietuvos Didžiuoju 
kunigaikščiu tapo Steponas 
Batoras (Bathory), jis Vil
niaus vyskupui Valerijonui 
Protasevičiui tokią privilegiją 
1577 m. davė ir jazuitai 1579 
m. mokyklą įkūrė.

Atsidėkodami karaliui Ba
torui už šią paslaugą, jėzuitai 
mokyklą pavadino jo vardu. 
T. Lietuvos vyriausybė 1955 
m. universitetą pavadino V. 
Kapsuko vardu. (Lapkričio 28 
d. “Krisluose” buvo pasaky
ta, jog Vilniaus universitetas 
buvo pavadintas V. Kapsuko 
vardu 1946 m.; tai buvo klai
da.)

^<Ęuvęs Amerikos prezidentas 
D. Eisenhoweris pavedė val
džiai savo 230 akrų dvarą 
Gettysburge, Pa. Po jo mir
ties, tasai ūkis gali būti pa
verstas į visuomeninį parką, 
golfo aikštę ar ką kitą. Vi
siems laikams ta vieta bus pa
žymėta kaip Eisenhowerio do
vana, o jis pats pavadintas 
aukotoju, labdariu, mecenatu, 
etc.

Tačiau šią garbę Eisenhow
eris gali įsigyti be jokių lėšų: 
jis turi teisę šios aukos vertę 
nuskaityti nuo jo pajamų mo
kesčių (“income tax”), nes 
tokios “dovanos” yra “tax 
exempt.” Aukotojas gali kas 
metai nuskaityti 30% nuo sa
vo mokesčių, kol visa “aukos” 
vertė bus padengta. Pav., jei- 
g*jo metinės įplaukos yra 
$100,000, jis gali nuskaityti 
$3,0*00, o jeigu $500,000 — 
$15,000 ir pan.

Tokia “labdara” milionie- 
riai dažnai pasižymi, kai pa
lieka savo pinigus, dvarus bei 
kitokį turtą tikybinėm, visuo
meninėm, mokslinėm ar kito
kiom įstaigom: ir savo vardą 
įamžina, ir tas jiems nieko ne
atsieina. Kitaip sakant, už tą 
“auką” valdžia “aukotojui” 
atmoka visuomenės pinigais.

Mūsų prezidentah Džianso- 
nas paskelbė, jog jis sutiktų 
parodyti savo šalies atomines 
dirbyklas, urano reaktorius ir 
visas kitas civilinės srities 
“atomines paslaptis,” jeigu' ir 
krefcs šalys tuomi pat atsimo
kėtų. Tačiau civilinės srities 
atominės reakcijos nėra jokia 
paslaptis, tai visiems žinoma. 
Kiekviena šalis slepia tik 
militarinės srities atominę bei 
vandenilinę gamybą, branduo
linių ginklų sandėlius, jų kie
kybę bei pajėgumą ir galimus 
jų pavartojimo būdus.

Geriausia būtų, jei visos ša
lys susitarę nustotų tuos pra
gariškus ginklus gaminę ir 
esamus jų sandėlius sunaikin- 
J^Mhiomet žmonės galėtų ra- 
iHBIgyventi ir nebijotų to- 
taTTnio Žemės sunaikinimo!

šiuo metu baigia daktaro
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Streikieriai turi pirmenybę, 
Aukščiausias Teismas sako
Washingtonas. — Aukš

čiausiasis Teisinas vienbal
siai nutarė, kad streikieriai, 
baigę streiką, turi pirmeny
bę grįžti darban.

Daugelis kompanijų iki 
šiol praktikuodavo, s t r e i- 
kui pasibaigus, priimti nau
jus darbininkus, o streikie- 
rius palikti be darbo. To
kia diskriminacija naudoja
ma daugiausia prieš strei
ko vadovus, kad jais atsi
kračius.

Teismo nuosprendis da

bar labai aiškus: pirmoje 
vietoje stovi streikieriai, o 
tik po jų nauji darbininkai.

Maskva. — M i r ė TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas, du kart Tarybų 
Sąjungos Didvyris S. A. 
Kovpakas.

Laimėjo algas pakelti
Knoxvil 1 e. — Tennessee 

Valley Authority darbinin
kai laimėjo algų pakėlimą 
nuo 15 iki 30 c. į valandą.

Bendra veikla už taiką ir 
tautų laisvę

Alžyras. — TASS-o ko- 
resp. A. Bogomazas prane
ša:

Alžyro Nacionalinio Išsi
vadavimo frontas ir Pran
cūzijos Jungtinė socialistų 
partija susitarė sušaukti 
“viduržemio jūros baseino 
pažangiųjų jėgų pasitari
mą”.

Bendrame komunika t e, 
kuris susumuoja Alžyre vy
kusių nuo gruodžio 9 d. iki 
11 d. delegacijų derybų re
zultatus, sakoma, kad so
cialistinės ir pažangiosios 
jėgos turi pasiūlyti liaudies 
masėms bendrą puolamąją 
strategiją, kuri sujungtų 
kovą už taiką, nepriklauso
mybę ir laisvę su ekonomi
nės ir socialinės kapitaliz-

disertaciją ruošti Vilniaus 
dienraščio “Tiesos” vyriausias 
redaktorius, docentas Henri
kas Zimanas. Jo disertacijos 
tema: “Tolesnis socialistinių 
nacijų suartėjimas komuniz
mo statybos procese.” Tai la
bai įdomi tema.

Docentas H. Zimanas seniai 
dirba pedagogikos srityje. 
1945 m. jis Vilniaus univer
sitete dėstė visuom e n i n i u s 
mokslus, o vėliau marksizmo- 
leninizmo pagrindus. Keletą 
metų jis vadovavo marksizmo- 
leninizmo pagrindų katedrai. 
Dabar doc. H. Zimanas dirba 
filosofijos katedroje.

Linkime jam laimingai di
sertaciją apginti ir pasiekti 
garbingą filosofijos daktaro 
laipsnį!

Dabartinis popiežius Paulius 
VI, kaip ir jo pirmtakas Jonas 
XXIII, pradėjo katalikų baž
nyčią sukti nauja kryptimi: 
kaip nors suartinti visas tiky
bines sektas. Jis ir dabarti
nius žydus nekaltina už ta
riamojo Kristaus nukryžiavi
mą, ir protesetantus nevadina 
“bambizais,” ir stačiatikių - 
ortodoksų “eretikais.” Dabar 
jie visi yra “broliai Kristu
je.” Pavyzdys:

Neseniai Niujorke mirė kar
dinolas Spelmanas. Iškilmin
gąsias mišias prie jo karsto, 
katalikų katedroje, atlaikė ne 
koks katalikų kardinolas, bet 
“eretikas,” “atskalūnas” — 
stačiatikių arkivyskūpas lako- 
vas. Ir popiežius tai leido!

“Mainos rūbai svieto nau
jo” !

mo sistemos nuvertimu.
“Abi delegacijos yra tos 

nuomonės, kad agresija Ar
timuosiuose Rytuose, per
versmas Graikijoje, įtemp
ta padėtis Kipre yra dalys 
globalinės imperia 1 i z m o 
strategijos, nukreiptos 
prieš pažangiąsias valsty
bes ir jėgas visame pasau
lyje”.

Abi delegacijos, pabrėžia
ma komunikate, pasmerkė 
bet kuriuos mėginimus įtei
sinti Izraelio įvykdytą ara
bų teritorijų užgrobimą ir 
okupavimą, pareiškė besą
lygišką paramą didvyriškai 
Vietnamo liaudies kovai 
prieš JAV agresiją. Šalys 
įsitikinusios, kad “taika ga
li būti atkurta, tik Vietna
mo liaudžiai iškovojus per
galę ir remiantis sąlygo
mis, kurias pateikė Vietna
mo Demokratinė Respubli
ka ir Pietų Vietnamo Na- 
cion alinis Išsivadavimo 
frontas.”

Naujas pąštaženkliams 
įstatymas

Washingtonas. — Prez. 
Johnsonas pasirašė naują 
įstatymą, kuris pakelia paš- 
taženklių kainas ir pašto 
darbininkams algas.

Sausio 7 d. paštaženkliai 
paprastam pirmos klasės 
laiškui bus 6 cent., atvir
laiškiui — 5 c., oro paštu 
siunčiamam laiškui — 10 c.

Pašto darbininkai gaus 
pakeltas algas 6 proc., kiti 
federalinių raštinių darbi
ninkai — 4.5 proc.

Nauji Metai skelbiami 
"Taikos diena”

Nauji Metai. — “Taikos 
diena”.

Vatikano miestas. — Po
piežius Povilas atsišaukė į 
visus ‘“geros valios” žmo
nes ir valstybių vadovus, 
kviesdamas juos Naujų Me
tų dieną sausio 1 laikyti 
“taikos diena”.

Jis toliau priminė, kad 
Naujuosius Metus visuomet 
reikėtų švęsti kaip taikos 
dieną.
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New Yorko miestas 
"merdėja"

New Yorkas. —Buvęs ko- 
misionierius SAmuel J. Rea
ring, smarkiai kritikuoda
mas majoro Lindsay admi
nistraciją, pareiškė, kad 
New Yorkas “pradėjo mir
ti”.

Per pataruosius porą me
tų “miesto padėtis nepage
rėjo. Visur puvimas. Nema
tau nei vienos svarbesnės 
miesto agentijos, kuri veik

tų geriau, kaip prieš porą 
metų”.

Kaip supuvimo pavyzdį 
jis priminė buvusį vandens, 
gazo ir elektros komisionie- 
rių James L. Marcus, kuris 
už miesto kontraktus imda
vo kyšius.

S. J. Rearing mano, kad 
ir daugiau tokių yra Lind
say administracijoje.

Naujas T. Sąjungos perspėjimas 
Jungtinėms Valstijoms

Maskva. — Tarybų Są
jungos spaudos agentūra 
“Tass“ paskelbė:

Pastaruoju metu Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
plečiama naują provokaci
nė kampanija įprieš neutra
liąją Kambodžą. Į ją įsi
jungė oficialūs asmenys ir 
Amerikos karinė vadovy
bė. Girdėti raginimų blo
kuoti šios šalies pakrantę 
ir net betarpiškai įsiveržti 
į jos teritoriją.'

Kartu pasirodė praneši
mų, kad J Ą?V; vyriausybė 
.ketina įvesti kariuomenę j 
Pietų Laosą, padaryti kaž
kokį “koridorių” per suve
renios Laoso valstybės teri
toriją tarp Tailando, kuris 
vra JAV satelitas agresijo
je prieš vietnamiečių tautą.

Tuo būdu agresyvūs JAV 
sluoksniai, vykdydami plė
šikišką planą—dar įnirtin
giau kariauti Vietname, iš 
visa ko sprendžiant, ketina

permesti šio karo ugnį ir į 
kitas Pietryčių Azijos šalis. 
Visiškai aišku, kokią grės
mę kelia tokie planai tarp
tautinės taikos ir saugumo 
interesų požiūriu.

Vado vau janči uosiuose 
Tarybų Sąjungos sluoks
niuose atidžiai ste b i m a 
padėties raida Pietryčių 
Azijoje. Tarybų Sąjunga 
vadovaujasi tuo, kad visos 
valstybės turi gerbti Kam
bodžos ir Laoso nepriklau
somybę bei neutralumą ir 
kad Ženevos susitarimai, 
kurie garantuoja šių vals
tybių interesus, turi būti 
nenukrypstamai vykdomi ir 
gerbiami. JAV mėginimus 
toliau bloginti padėtį Piet
ryčių Azijoje ryžtingai at
rems taikingosios pasaulio 
valstybės, ir Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms, su
prantama, teks visa atsako
mybė už tokių veiksmų pa
darinius.

Prez. Johnsonas Australijoj 
ieškosiąs daugiau paramos
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas išvyko 
Australijon dalyvauti prem
jero H a r o 1 d Holt laido
tuvių ceremonijose, į kurias 
atvyksta daugelio valstybių 
vadovų suteikti pagarbą ne
tikėtai dingusiam Australi
jos vadovui.

Prieš išvykstant kelionėn, 
prez. Johnsonas turėjo in
terviu su reporteriais. Jis 
dar kartą pakartojo, kad 
taika Vietname galima tik, 
kuomet Šiaurės Vietnamo

militarinės jėgos pasitrauks 
ir kai Tfietų Vietnamo Viet- 
kongas
Saigono valdžia, kitaip sa
kant, p 
pasta ty

sutiks tartis su

ripažins nelegaliai 
tą Amerikos tarnai- 
one.

John^onas taipgi davė su
prasti, 
damas 
tars su|Amerikos 
kais, ki 
name. Aflat jis tikisi daugiau 
iš savo 
nės pahamos.

<ad Australijoje bū- 
gal susitiks ir pasi- 

talkinin-
rie remia karą Viet-

talkininkų militari-

Vietname padėtis prastesne, 
kaip buvo prieš metus laiko

Washingtonas.-Vienas vy
riausybės analistų apskai
čiavo, kad Pietų Vietname 
dabar Vietkongas (partiza
nai) turi apie 483,000 žmo
nių ginkluotose jėgose, o 
1966 metais turėjo, mažiau 
kaip .300,000.

Turėdami tikslą sunaikin
ti priešo militarinę ir poli
tinę galią, sako JAV ana
listas, mes dabar esame to
liau nuo * tikslo atsiekimo,

prieš metus

daugiau mes pati- 
tuo prasėčiau atro- 
odo prasčiau, kaip 
’ieš metus laiko”.

Westmoreland,

kaip buvome 
laiko.

“Juo 
riame, 
do. Ati 
buvo pi

Bet gen.
Amerikos militarinių jėgų 
komanc antas Vietname, ne
sutinka 
analiste aiškinimu.
moreland mano, kad parti
zanai d
o 1966 ;urėjo 285,000.

su Washington©
West-

abar teturi 242,000,

Mokytoji! streikai 
"nelegalūs”

Trenton, N. J. — New 
Jersey Aukščiausiasis Teis
mas vienbalsiai paskelbė, 
kad mokytojų streikai bu
vo “nelegalūs”.

Newarko ir Woodbridge 
mokyklų mokytojai, reika
laudami algų pakėlimo ir 
darbo sąlygų pagerinimo, 
streikavo.

4

New Jersey Švietimo Są
junga, mokytojus atstovau
janti, pasakė, kad teismo 
nuosprendis nepadarė “nie
ko naujo” ir kad jis ateity
je negali streikų sulaikyti.

Užsidarė Jungtimi!
Tautų Asamblėja

Jungtinės Tautos, N. Y. 
— Gruodžio 26 d. Jungtinių 
Tautų Asamblėja užsidarė, 
įvairių valstybių delegaci
jos išvyko namo.

Asamblėjos sesijoje buvo 
paskelbta, kad tik sesijos 
pertrauka padaroma, o pa
vasarį Asamblėja vėl susi
rinksianti svarstyti nebaig
tų klausimų.

Karas Vietname, kivir- 
čiai tarp Izraelio ir arabų 
valstybių, visuotinio karo 
pavojus — tai vis svarbūs 
klausimai, kurie reikalingi 
aptarimo.

Sniego pūgos kankina 
indėnų rezervacijas

Window Rock, Ariz. — 
Navajo ir Hopi indėnų re
zervacijose padėtis labai 
bloga. Apie 60,000 indė
nų sniego pūgų paskandin
ti. Jiems trūksta maisto ir 
kitų reikmenų.

Sniego privertė iki 48 co
lių. Milijonas avių, galvijų, 
arklių ir ožkų paskendę 
sniege ir nėra galimybės 
juos išlaisvinti.

Helikopteriais (m a 1 ū n- 
sparniais) šiek tiek jiems 
maisto pristatoma.

Gub. Romney susitiko 
su premjeru Kosyginu

Mask 
bemato 
turėjo 
kalbėjiiĮną su TSRS premje
ru Koi 
jie kalbi 
klausiu

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Chicago. — Nacionalinė 

Saugumo Taryba apskai
čiuoja, kad kalėdinių šven
čių metu trafike gali žūti 
tarp 625 ir 725 žm o n i ų . 
Pataria būti atsargiems.

Vakarų Berlynas. — Keli 
šimtai studentų demonstra
vo prie Jungtinių Valstijų 
ambasados namų, reikalau
dami pasitraukti iš Vietna
mo. Namų langai akmeni
mis išdaužyti. Subėgo pora 
šimtų policistų demonstra

cijai išsklaidyti. Įvyko areš
tų.

Washingtonas.— Valdžios 
viršininkai prisipažino, kad 
sumokėjo Kinijai $544,000 
už ryžius, kurie buvo pa
siųsti į Pietų Vietnamą.

Cape Town.—Louis Wash - 
kanskis, su svetima širdimi, 
išgyvenęs 18 dienų, mirė 
turėdamas 55 metus am
žiaus. Sakoma, jis gimęs 
Lietuvoje.

Areštuoti 207 kovotojai 
už taiką Vietname

Oakland, Calif. — Apie 
porą tūkstančių karo prie
šininkų demonstravo prie 
militarinip centro, kur pri
ima tarnybai naujokus.

Nors demonstracija buvo 
rami, protestantai dainavo 
kalėdines dainas, bet poli
cija nesigailėjo tų, kurie 
prie centro sėdėjo. 207 buvo 
areštuoti.

Areštuotieji pare i š k ė, 
kad jie kalėdines šventes 
praleis kalėjime, kovodami 
prieš karą Vietname.

Vilnius. —Gruodžio 13 d. 
įvyko aukštosios mokyklos 
profesorių, dėstytojų, ir 
studentų solidarumo mitin
gas su kovojančiu Vietna
mu.

San Francisco, Calif. — 
Visoje šioje apylinkėje bu
vo jaučiamas smarkus že
mės drebėjimas, bet nuos
tolių nebuvo padaryta.

va. —Michigano gu
rius Geo. Romney 
poros valandų pasi-

syginu. Daugiausia 
ėjosi Vietnamo karo 
u.

Taipgi jis susitiko su kai 
kuriais 
mokslir 
pramori

Geo.
sakęs, kad jis kandidatuoja 
respublikonų sąrašu prezi
dento vietai..

Tarybų Sąjungos 
tinkais, rašytojais ir 
ės vadovais.
Romney yra pasi-

Infhienzos epidem. siautėja
Wasl ingtonas.

enzos e
lietė sc
centų šokinių negali mo
kyklų '
siautėj
ir gali basiekti New Yorką.

Inf 1 u- 
pidemija žymiai pa- 
stinę. Apie 30 pro-

lankyti. Epidemija 
, Atlanto pakraščiu

Lėktuvas nukrito mieste
Tuscon, Ariz. — Milita- 

rinis lėktuvas nukrito ant
Giant Food Marketo namo, 
kuriame buvo apie 100 žmo
nių. Pe 
sužeistu.

‘tiki užmušti, daug

Militaristai nuvertė valdžią
Cotonou. — Vakarų Af

rikos respublikoje Dahomey 
jauni armijos viršininkai
nuvertė prez. C. Soglo val
džią, kuri taipgi militarinio 
perversmo buvo įkurta.

S Ve” NEIŠEIS ka- 
švenčių metu. Seka-

“LAI 
ledinių 
ma laida išeis gruodžio 27 
d. Link: 
ty tojam 
šventes.

ime “Laisvės” skat
s' linksmai praleisti
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Turėtų reikšti, bet nereiškia
ŠTAI ir vėl Kalėdos. Krikščioniškajame pasaulyje 

labai didelė šventė. Mūsų Amerikoje ji paversta biznio 
ir nesvietiško pasipelnymo švente. Jokiu kitu metų lai
ku tiek daiktų neišperkama ir neišparduodama, kiek per 
kalėdines šventes. ’

Kalėdų šventė turėtų reikšti taikų ir ramybę vi
siems “geros valios” žmonėms. Bet ar šiandien taip yra? 
Ne, šiandien pat daugiau kaip pusė milijono mūsų jau
nų vyrų už dvylikos tūkstančių mylių nuo mūsų krantų 
žudo kitus ir žūsta patys šimtais. O kas šį karų pradėjo ? 
Ogi krikščioniška šalis prieš kitų tolimų mažų pusiau- 
krikščioniškų šalį. Ir nekaltas kraujas liejasi upeliais.

Taigi, kalbėti apie Kalėdas kaip taikos ir ramybės 
šventę yra gryniausia apgavystė. Taip, matyt, galvoja ir 
katalikų bažnyčios galva popiežius Paulius VI, nes jis 
išleido kvietimų visiems “‘melstis už taikų ir prieš ka
rų.”

Bet, žinoma, iš anksto galima pasakyti, kad mal
da mažai tepadės. Tie, kurie savo rankose turi raktų į 
taikų, jo pakvietimo neklausys. Galimas daiktas, kad 
jie per Kalėdas poterius už taikų sukalbės, bet Vietnamo 
karų toliau tęs ir plės.

Mūsų prezidentas Johnsonas Vietnamo karų galėtų 
rytoj baigti ir taikų atsteigti. Bet ar jis tų padarys?

Mūsų militaristai iš Pentagono irgi beveik visi yra 
ščyri krikščionys. Netenka abejoti, kad ir jie per Ka
lėdas karštai pasimels, bet nesiliaus reikalavę, kad pre
zidentas vis daugiau ir daugiau armijos siųstų į Viet
namu, vis naujas ir naujas vietoves iš oro bombomis 
sunaikintų Šiaurės Vietname.

Maldos, maldos... Jų bus labai daug. Jų bus pilna 
visame krikščioniškajame pasaulyje. Bet taikos rei
kalas nepasijudins iš vietos, kol mūsų Amerikos ir viso 
kapitalistinio pasaulio darbo masės savo valdovų ne
suvaldys, neprivers juos baigti šių kruvinų istorijos dra
mų Vietnamo džiunglėse.

Susivienijo ir laimėjo
GRAŽŲ pavyzdį davė Čilės respublikos liaudis. Su

vienijo jėgas komunistai, radikalai, socialistai ir išrinko 
savo žmogų Alberto Baltra į Čilės senatų. Tai didelis 
laimėjimas. Tai puikus bendro fronto taktikos patei
sinimas. Pažangiųjų jėgų vienybė yra kelias i laimėji
mų rinkimuose.

Tai tiesa ne tik Čilėje, bet visur. Reakcinė spauda 
jau muša trivogų. Ji bijo, kad kitose Lotynų Amerikos 
respublikose darbo žmonės nepasektų čiliečių pavyzdžiu.

Šiandien Čilę valdo krikščionys demokratai. Jie la
bai ryžosi į senatų pasiųsti savo žmogų, deja, nepajėgė.

Kiti prezidentiniai rinkimai įvyks tik 1970 metais. 
Jau kalbama, kad pažangietis Alberto Baltra veikiausia 
bus suvienyto fronto kandidatas į prezidentus prieš 
Frei Montalvų arba kurį kitų krikščionių demokratų 
kandidatų. Nors rinkimai dar toli, bet apie tai jau 
galvojama.

Protingi, sveiki argumentai
CHICAGOJE romiečių katalikų “Claretiant Fath

ers ordinas leidžia žurnalų “US Catholic.” Jis turįs 60,- 
000 skaitytojų. Visų reakcininkų ir aukštųjų katalikų 
bažnyčios vadų nuostabai šis žurnalas išėjo prieš Viet
namo karų, vadindamas jį nemorališku ir neteisingu ka
ru. Viena, kad jis pasižymi baisiais žiaurumais. Antra, 
kad jis brutalizuoja ne tik kareivius, bet ir civilinius 
žmones tiek Amerikoje, tiek Vietname. Trečia, dėl jo 
didėja Amerikos žmonių pasidalijimas į du frontus, kas 
kraštui yra nesveika. Ketvirta, šis karas mirtinai išse
kina mūtų tautinius ir protinius šaltinius.

Žurnalo argumentai labai protingi. Apie tai turėtų 
pagalvoti visi tikintieji.

Keleivinių laivų 
saulėlydis

Masinės emigracijos iš 
Europos metais transokea- 
ninis jūrų transportas per
gyveno savo klestėjimo die
nas. Antai 1846-1932 m. į 
Amerikų išplaukė daugiau 
kaip 51.5 milijono žmonių. 
Tačiau po II pasaulinio ka
ro keleivinių laivų reikš
mė tolimam susisiekimui 
sumažėjo. Daugiau žmonių 
ėmė naudotis lėktuvais. Ta

Kas ką rašo ir sako
BET KAIP TOKS 
KLAUSIMAS GALĖJO 
KILTI?

Skaitome didelėmis rai
dėmis antrašte “Ar išeivi
jai reikalinga Lietuva?” 
pranešimų. Šis klausimas 
būsiųs smarkiai diskusuoja- 
ma gruodžio 29, 30, 31 die
nom! Baltimorėje ŠALSS 
17-tame visuotiniame su
važiavime.

Mums sunku suprasti, 
jkaip toks klausimas gali iš 
[viso kilti. Ar galima įsi
vaizduoti, pilnu protu lietu
vį, kuris sakytų, kad lietu
viškai išeivijai Lietuva ne
reikalinga?

Galimas daiktas, kad 
prie to privedė “veiksnių” 
veikla. Metai iš metų, die
na iš dienos savo spaudoje, 
savo kalbose ir rezoliucijo
se jie tų mūsų Lie t u v ė 1 ę 
šmeižia, žemina, plūsta, bai
siu ubagynu kolioja, tai, 
matyt, kai kurie jų pase
kėjai pradėjo abejoti, ar iš 
viso mums reikalinga Lie
tuva. Jau jeigu ji tokia j 
bloga ir baisi, tai kokiems 
galams dar su ja. kų nors 
bendra turėti, kokius nors 
ryšius su ja stengtis palai
kyti ?

čiau tik 195 8 m. aviacija 
keleivių pervežimu per At
lantu pralenkė laivus.

Nuo šiol transatlantinių 
laivų vaidmuo vis mažėja. 
Pavyzdžiui, 1965 metais iš 
4,260,000 keleivių, persikė
lusių per Atlantu, 84.8 proc. 
skrido lėktuvais.

Laivais plaukia daugiau 
tie žmonės, kurie kelionės 
metu nori kartu ir pailsė
ti, ieško ištaigingumo arba 
tie, kuriems doleris neleng
vai uždirbamas.

TAIP, TESKAMBA, BET...
“Tėviškės žiburiuose” 

(gruodžio 14 d.) skaitome 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto Sųjungos pranešimų 
garsiu pavadinimu: “Te
skamba Lietuvos vardas 
pasaulyje.” Iš jo sužinome, 
kad Sąjungą, “norėdama 
iškelti Lietuvos vardų pa
saulyje, rengia krepšinio iš
vykų aplink pasaulį. Numa
toma aplankyti Zelandijų, 
Australijų, Azijų bei Euro
pos valstybes.”

Mes už tai, už tokias 
sportininkų išvykas. Kaip 
tik todėl mes karštai svei
kinome ir Amerikos lietu
vių krepšininkų išvykų į 
Tarybų Lietuvų. Deja, jei 
neklystame, ši Sųjunga ar
ba jos “aukštoji” vadovy
bė visomis keturiomis ko
vojo prieš tų išvykų. Ne
jaugi tokia Naujoji Zelan
dija svarbesnė Amerikos 
sportininkams už mūsų Lie
tuvų? Kur logika?

Dabar apie ta Lietuvos 
vardo skambėjimų. Mes už 
jį galvų guldome. Bet kų 
užgiedojo “veiksniai,” kai 
Lietuvos vardas taip gar
siai suskambėjo Jungtinių 
Tautų Generalinėje 
Asamblėjoje, kuomet bu
vo pažymėta, kad viena 
Tarybų Sųjungos delegaci
jos narė yra žymi lietuvai
tė, žymi Lietuvos veikėja, 
yra Lietuvos Ministrų Ta
rybos Pirmininko pavaduo
toja ir Lietuvos Užsienio 
reikalų ministrė? Jie tie
siog iš proto kraustėsi, kam 
ji vadinasi lietuvaite, kam 
ji sako, kad ji yra Lietuvos 
ministrė, kam ji iš viso mi- 
nivardų Lietuvos!

Kur buvo Sporto Sųjun- 
gos vadovybė, kad ji neuž
protestavo prieš savo vien
minčių sukeltų triukšmų. O 
reikėjo užprotestuoti, o tu
rėjo užprotestuoti.

TURĖTŲ POPIEŽIAUS 
KLAUSYTI

Kunigų “Drauge” didele 
antrašte žinia: “Popiežius 
už taikų ir prieš karų. Po
piežius Paulius VI siūlo 
Naujų Metų dienų paversti 
maldos už taikų diena — 
prieš karo žiaurumus, ra

IŠ LAIŠKŲ PILIŲ PILIS
sizmų, nacionalizmų ir už 
teisę, teisingumų, laisvę.”

Puikūs įsakymai, puikūs 
šūkiai. Mes už juos visu 
šimtu procentų. Bet kaip 
su mūsų broliais klerikalais 
iš ‘“Draugo,” “Darbinin
ko,” “Garso,” “Tėviškės ži
burių” ? Gaila ir liūdna, kad 
visi jie meldžiasi už viskų, 
kas tiems popiežiaus pri
sakymams priešinga. Štai 
jie sušilę meldžiasi už Viet
namo karų su visais jo bai
siais žiaurumais ir nori, 
kad mūų prezidentas John
sonas dar daugiau jį išplės
tų, net jeigu tas vestų tie
siai į pasaulinį gaisrų.

Mes prašome, raginame, 
reikalaujame “Draugo” re
daktorius tuojau pakeisti 
savo maldų ir pradėti mels
tis pagal popiežiaus Pau
liaus VI prisakymus...

APGAVYSTĖ VARDAN 
LABDARYBĖS

“Liaudies balse” drg. J. 
Y. pastebi:

Su labdaringomis organiza
cijomis dabar reikia būti labai 
atsargiais;

Štai, Toronte vėl vardijama 
viena organizacija, surenkant! 
šimtus tūkstančių dolerių, 
kaip 'visuomenės apgaudinė- 
netoj a.

Tai World Heritage organi
zacija, kuri užsiimanti siunti
mu knygų neturtingoms ša
lims.

Tyrinėtojai parodė, kad au
kų rinkėjai ir skirstytojai pa
sisavina 68 procentus aukų.

Sandėlyje, kur turėjo būti 
knygų už $200,000, (rasta tik 
100 mažų ; dėžučių su men
kavertėmis knygomis.

O kiek panašių žulikys- 
čių vardan labdarybės at
liekama mūsų Jungtinėse 
Valstijose, taį net baisu pa
galvoti. .

KOMUNISTAI
IR KATALIKAI

“Vihiies” Veda m a j a m e 
“Geri žingsniai” sakoma:

Vatikanas skelbia, jog de
legacija penkių aukštųjų ka
talikų bažnyčios pareigūnų, 
vadovaujant Vatikano sekre
toriui Jan Willeebrands, vizi
tuoja Maskvoje ir tariasi su 
TSRS aukštaisiais dvasiniu- 
kais. Jie taipgi norį pajusti, 
ar būtų gerai pačiam popie
žiui nuvykti į Maskvą.

Būsiąs pakviestas ir TSRS 
bažnyčios patriarchas Alek- 
sis atvykti į Romą.

šis katalikų vyriausybės 
žingsnis geras tuo, kad tai 
rodo santykių gerinimą kata
likų su komunistais — Vati
kano su socialistinėmis šalimi.

Eilinių katalikų Italijoj ir 
Prancūzijoj santykiai su ko
munistais jau anksčiau pradė
ję gerėti. Tose katalikiškose 
šalyse Komunistų partijos yra 
didesnės, skaitlingesnės, negu 
kitose Vakarų šalyse, nors 
dar visai neseniai katalikų vy
riausybė aršiai puolė komu
nistus ir socialistinę santvar
ką aplamai.

Katalikų vyriausybė gal ma
to, kad puldinėjimu tik sau 
pablogina.

FOTONUOTRAUKOS 
NESENSTA

Prancūzų mokslin inkai 
atrado naujų ir labai pa
prastų senų fotonuotraukų 
atnaujinimo būdų. N u o - 
traukų apšvitinus neutro- 
tronais, sidabras virsta ra
dioaktyviuoju ižo topu, ku
ris keletu minučių skleidžia 
spindulius. Tuo metu ant 
nuotraukos uždėjus smul- 
kiagrūdį filmų, jame gau
namas žymiai ryškesnis at
vaizdas, negu originale.

Perskaičiau “Dirvoje” 
Broniaus Railos straipsnį 
“Didžiųjų brolių akim,” ku
riame šnekama apie mano 
knygų “Tėvų ir brolių ta
kais.” Perskaičiau susido
mėjęs ir dar sykį nusistebė
jau šito žmogaus naivumu 
ir jo demagogija.

Kaltina mane ponas Raila 
daug kuo. Bet pagrindiniai 
jo kaltinimai yra du. Pir
mas, kaip aš, girdi, atlikęs į 
Amerikų kelionę, “apmokė
tų lietuvių liaudies pini
gais,” galėjau iškoneveikti 
šitų Amerikų ir klaidinti 
lietuvių liaudį. Antra mir
tina mano nuodėmė yra to
ji, kad aš išdrįsęs savo 
knygoje tvirtinti, jog egzis
tuoja laisva ir nepriklauso
ma Tarybų Lietuva, kai tuo 
tarpu, pasak pono Railos, 
jokios Lietuvos nėra, “nėra 
Lietuvos nepriklau somos 
valstybės, o tik S o v i e t ų 
Rusijos, Sąjunga vadina
mos, karinių jėgų okupuota 
provincija LTSR su silp
na ir vis daugiau kolonizuo
jama kalbine autonomija.”

Nesiruošiu leistis į po
lemikų su Bronium Raila. 
Jo tvirtinimų absurdišku
mas — per daug aiškus. 
Tačiau negaliu nutylėti sa
vo nusistebėjimo.

Visų pirma, dėl “lietuvių 
liaudies pinigais apmokė
tos” mano kelionės. Va
žiavau savo pinigais, užsi
dirbtais literatūrine kū
ryba. o stebina mane toks 
gilus Broniaus Railos susi
rūpinimas “lietuvių liau
dies pinigais.” Prisimenu 
laikus buržuazijos valdomo
je Lietuvoje. Tada Bro
nys Raila įtūžęs puldavo 
bet kokių progresyvių mintį 
oficioze “Lietuvos aidas” 
ir per radijų, kur jis da
rydavo kasdienines spaudos 
apžvalgas, ‘“Vairo” žur
nale jis žiauriai rašė apie 
Suvalkijos valstiečius, atsi
sakiusius pristatinėti pieną 
pasibaisėtinai žemomis kai
nomis, kai už litrų pieno 
žmogus negalėjo nusipirkti 
nė dėžutės degtukų.

Prieš sustreik a v u s i u s 
valstiečius buvo pasiųsta 
ginkluota policija, liejosi 
valstiečių kraujas Veive
riuose ir kitur, o Bronys 
Raila nė sykio nesusidomė
jo ir nesusirūpino, kokiais 
pinigais jam apmoka tauti
ninkų valdžia už tokius iš
puolius. Iš kur gi dabar 
pas jį šitoks susirūpinimas?

Dabar dėl “oku puotos 
provincijos LTSR.” Stebina 
mane šitoksai pono Railos 
tvirtinimas, pats terminas 
“okupuota.” Kai Lietuva iš 
tikrųjų buvo okupuota, kai 
jų užplūdo hitlerinės Vo
kietijos armijos, kai buvo 
panaikintas pats Lietuvos 
vardas, pavadinant jų Ost- 
landu, daužomi ir naikina
mi lietuvių tautos kultūros, 
mokslo, meno židiniai, per
sekiojama inteligentija, fi
ziškai sunaikintas kas ket
virtas žmogus Lietuvoj, iš- 
žudant jų apie 700,000, ši
tais tragiškiausiais mūsų 
tautai metais nė sykio mes 
neišgirdome iš pono Railos 
lūpų termino: “okupacija.” 
Priešingai, -jau nuo pirmų 
vokiškų fašistų okupacijos 
dienų Bronys Raila nubėgo 
tarnauti jiems, dirbo akty
viai, stiprino okupantų jė
gas, padėjo jų siautėjimui, 
ir nė sykio, beje, nepasido
mėjo, iš kur, kieno ir ko
kiais būdais surinktomis lė
šomis fašistiniai okupan
tai apmoka jam jo parsi- 
davėliškų darbų. Ėmė pb

nigėlius Bronys Raila, trau
kė sau šampanų, ir buvo 
laimingas.

O dabar, kai Lietuva tapo 
tikrai laisva ir nepriklauso
ma, kai ji įeina į broliškų 
tarybinių respublikų san
draugų, garantuojančių jai 
saugumų, tikrų demokrati
jų, laisvę ir nepriklausomy
bę, kai Lietuva iš atsiliku
sio žemės *.ūkio krašto išau
go į industrinę respublikų 
su aukštai išvystytu žemės 
ūkiu, kai Lietuvoje gimtu
ja tėvų kalba dabar moko
si kas ketvirtas žmogus, kai 
klesti Lietuvoje mokslas, 
menas, kultūra, kai, nuga
lėdama visus sunkumus, lie
tuvių tauta žengia į naujus 
laime’i'"-^, tai būtent da
bar Bronys Raila suskato 
šaukti: “Okupacija”! Kaip 
sakoma, atleisk jiems, vieš
patie, nes nežino, kų daro.

O gal žino? Bronys Rai
la ne koks pusprotis, jis 
mato tikrovę. Tad lieka vie
na išvada: demagogas po
nas Raila, tikras demago
gas! Ir ši demagogija — 
ne atsitiktinė. Ji yra pas- 
kutinę priemonė, kurios 
dar gali griebtis pono Rai
los padėties žmonės. Bevil
tiška priemonė.

Lietuvių tauta pasirinko 
vienintelį istoriškai teisin
gų kelių, eina šituo keliu ir, 
kaip atrodo, visiškai nesi
ruošia .pasukti iš jo dėl Bro
niaus Railos ar kitų jo la
gerio žmonių šauksmo. Ši
tuo • tenka ’ labai gerai įsi
tikinti gyvenant čia, Lietu
voje, artimai bendraujant 
su savo tauta, žengiant vie
nu keliu su savo tauta, dir
bant pagal išgales savo tau
tos laimei ir jos -šviesiai at
eičiai.

J. Baltušis
>

Mūsų nuoširdžiausi nau
jametiniai sveiki n i m a i ir 
geriausi linkėjimai • “Lais
vei’” ir visam jos kolekty
vui.

-Su pagarba
Bronė ir Gediminas 
Jokuboniai

Vilnius

Sveikinu visų “Laisvės” 
štabų, atsakingus darbuoto
jus ir visus ska i t y t o j u s 
su šventėmis ir Nau
jais Metais. Tegu ateinan
tieji metai būna taikos me
tai visai žmonijai. Lai gy
vuoja taika pasaulyje.

Ignas Kamarauskas

Su naujais metais sveiki
name visų “Laisvės” kolek
tyvų ir linkime linksmų, 
džiaugsmingų Naujų Metų.

K. O. Mizarai 
ir Stumbrai

Varėna

Visų “Laisvės” kolektyvų 
nuoširdžiausiai sveikinu at
einant Naujiems 1968 me
tams. Visiems jums daug 
sveikatos, ištvermės, geros 
nuotaikos, naujų kelionių į 
Tarybų Lietuvų!

Jūsų
A. Venclova 

Vilnius

.. SAULĖS BALSAS
Amerikiečių mokslininkas 

R. Howardas aptiko virpe- 
sius, sklindančius nuo 
Saulės paviršiaus. Jo nuo
mone, tai esančios garso 
bangos. Virpesių dažnumas 
siekia nuo pusės iki trečda
lio herco. Apie jų atsira
dimo priežastis astronomai 
kol kas nieko konkretaus 

-pasakyti negali.

“Ten, kur sravus Mer- 
bėgdamas tekėdamį®1 

žalias pievas, per all*-
kys,
per 
nymlis, krūmuotus šlaitus, 
plukdo savo tyrų vandenį 
platun Nemunėliu, yra ten 
aukštas kalnas, visų kalnų 
aukščiausias, o ant to kal
no .tvirta pilis, garsi Mer- 

visų pilių tvirčiausia.
inai jų statė, ne žmo- 
nuo septynių mylių iš 

irų, iš pietų ir kitų ša-

kine
Milž: 
nės; 
vakj 
lių nešiojo jie sunkius ak
menis, kurie guli tos pilies 
pam

N 
jos 
mai£ ir legendomis apipin
tas 
Iki

atuose” (V. Krėvė).
Ira pilies. Nėra aukštų 
šuorų. Liko tik padavi-

aukštas nebylus kalnas.
šių dienų aidai negęs

tančios garbės, kuri gobstė 
mūsų protėvių nemarius

us, ginant gimtųjį kraš
tų nuo neprašytų svečių—' 
piktų kryžiuočių. Sunkiai

į statų kalnų. Apači<3
io papėdę skalauja plą- 
s Nemunas. Iš pietų

žygi

je j
tusi
atskubėjo jis nuo Liškiavos, 
kur 
tas 
mūs

taip pat stūkso aukš- 
kalnas, kur taip pat 
ų žemes senovėje gynė 

tvirtos pilies sienos, kur 
i pat prie jos aukštų 
rų dužo, trupėjo priešųkuo

galybė. Daug amžių Ne
munas skuba nuo Liškiavos, 
nešdamas pasveikinimų jos 
sese riai 
pap
apkabina senų j į kalnų. Ir 
niekas 
jos 
kuždasi.

Merkinei. Pilies 
lede je sus i t i n k a trys

nežino, kų kalba 
tarp savęs, apie kų 

Tik toliau jau 
vingiuoja vienas Ne
munas, nešdamas plačia
me glėby ir Merkį, ir 
Staugę. ’ Ir visi trys tyv;uį 
liucja i Vakarus, o paskui 
į šiaurę, neša kažkokių 
Menkinės pilies žinia jos 
broliui Alytui, jos seseriai 
—Puniai.

Tfačiau jeigu apie Liškia- 
ir Punios piliakalnius 

kažkada čia stovėjusias 
pilils mes daug kų žinome, 
daug kų galime papasako

tai Merkinės piliakalnis 
sav(> paslapčių dar neatsklei- 

Ant Liškiavos piliakal- 
ir dabar tebestūkso ne-

vos
bei

ti,

dė. 
nio 
senliai restauruotos ir už
konservuotos, Vytauto lai
kais statytos mūrinės pilies 

uvėsiai. Daug kasinė j i- 
atlikta ir Punioje. O 

rkinė, ta senovės pani
nių pilių pilis, ,vis tokia

gri 
mų 
Me: 
mu 
pat nebyli ir paslaptinga. 
O; 
niai 
gyvenviečių, turinti didelę 
istorijų, 
čia

uk Merkinė — viena se- 
usių Dainavos krašto

Yra žinoma, kad 
labai anksti buvo pa

statyta tvirta pilis, dar, 
■ būt, gerus du šimtme- 
s prieš Žalgirio mūšį. Jų 
tė dzūkų giminės savi

saugos tikslais. Bet Merki- 
suvaidino didelį vaid- 

nį kovų su kryžiuočiais 
;tu. Ji saugojo ir nekarta 

pastojo priešui kelią, kuris 
vedė į Vilnių ir į Trakus.

rioli matyti nuo Merkinės 
akalnio. Anapus Nem^ 
ir ten, iš kur atplaukia 
rkys, ir ten, kur pradeda 

tekėti Stangė, dunkso pu
šynai. Merkio slėnyje drie
kiasi plačios lankos. Kal- 
na$ tebesižvalgo, aukš- 

iškėlęs žila galvų, ne- 
us ir susimąstęs, gal 
;, prisimindamas senus, 
.us laikus, kai aukštuose 
es k u o r u o se dienų ir 
<tį degdavusios ugnys.
1 jis prisimena senaft

tui 
čiu 
sta

nė 
me 
me

no
Me

tai

būt 
sen 
pil < 
na 
Gali 
Myki ir jo sūnus, ku; 
va 
žn 
senos nenugalėtos pilies.

rdų ligi šiol nepamiflffi 
onės, kaip nepamiršo ir
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Ar tai krikščioniška?
Viena žymiausiu krikščio- 

datų yra kalėdos.
Lietuvoje seniau tikintieji 
jų labai laukdavo. Pir
miausia tai buvo šeimos su
sibūrimo šventė. Kalėdoms 
visi, kad ir toliausia būtų 
išvykę ar turėtų reikalų, 

, stengdavosi grįžti namo.
—Koks gražus katalikiš

kas paprotys, — atsidūsta 
tikintis žmogus.

Sveikinu su Kalėdomis ir Naujalis metais -j 
visus mano gimines Amerikoje ir Lietuvoje, vi- < 
sas mano drauges ir draugus, “Laisvės” perso- į 
nalą. Linkiu visiems turėti linksmas ir laimiu- į 
gas sezonines šventes. ’

Sveikinu su Šventėmis
Visas gimines Amerikoje, Lietuvoje ir Bra- ft 

visus draugus-drauges ir pažįstamus, taipgi vi- ™ 
są “Laisvės’” kolektyvą, linkėdama visiems svei- ft 
katos ir energijos ateityje darbuotis žmonijos uj 
labui. ft

Visus mano draugus, visur gyvenančius.
S * Linkiu sėkmės 1968 metuose, svarbiausia tai ge- 

ros sveikatos.
Suzanna Kazokytė-Jones

Frackville, Pa.

Visus “Laisvės” skaitytojus, Lietuvių Litera- 
tūros Draugijos narius, Lietuvių Darbininkų ft 
Susivienijimo narius, Lietuvių Meno Sąjungos fa 
narius, dainininkus, vaidintojus ir Aido Chorą, ft 
Taipgi visus pažįstamus T. Lietuvoje. Geros 
sveikatos ir gražių sėkmių visuose darbuose ir ft
už pastovią taiką pasaulyje. St

Jonas Grybas fa
Richmond Hill, N.Y. ft

$

Sezoniniai Sveikinimai
Linksmų žiemos švenčių ir laimingų naujų- 
1968 metų visiems mano giminėms, drau

gams ir pažįstamiems Amerikoje ir Lietuvoje. 
Daug laimės ir tvirtos sveikatos, kad būtų taika 
ant žemės.

jų

Bridgeport, Conn.

Su Žiemos Šventėmis
Širdingai sveikiname “Laisvės” skaitytojus. 

Taipgi sveikiname LLD narių gimines ir idėjos 
draugus-drauges Amerikoje ir Lietuvoje, kurie 
tik dirba žmonijos labui. Linkime visiems tvir
tos sveikatos ir sėkmingo gyvenimo.

LLD 78 kuopos valdyba ir nariai
Yucaipa, Calif.

Senovės prietarai
Ar iš tiesų tai katalikiš

kas arba bent karikščioniš- 
kas paprotys? Kalėdos la
biausiai buvo mėgstamos 
dėl kūčių. Net ir pats pa
vadinimas kūčios yra ne
krikščioniškas. Jis kilęs iš 
slaviško žoždio kutja, ku
riuo vadinami virti kvie
čiai. Kūčių metu yra tra
dicija paduoti į stalą dvy-

B. čiuberkiene
So. Boston, Mass.

Elzbieta Bekampienė
Cherry Hill, N. J.

Alfonsas Švėgžda 
(Kėdainiškis)

liką valgių ir ypač šližikų.
Kuo gi ji susiję su krikš-

čionybe? Senovės lietuviai 
kūčių metu eidavo klausy
tis, ką gyvuliai “šneka,” ti
kėjo, kad kūčių metu van
duo pavirsta vynu.

Pasibaigus kūčių vakarie
nei, buvo įprasta stalo ne
kraustyti, nes, esą, ateisian
čios protėvių vėlės pasivai
šinti.

Matyt, kaip tik dėl to, kad 
būtų galima pabendrauti su 
protėvių dvasiomis, ir susi
rinkdavo visa šeimyna prie 
Įjendro stalo. Protėvių vė
lėms ir buvo kepami mažy
čiai kepaliukai—šližikai. O 
virti kviečiai — tai pir
mykštis patiekalas, kuriuo 
maitindavosi ne tik gyvie
ji, bet jį palikdavo ir pro
tėvių dvasioms pasivaišinti.

Tie dvylika valgių
Kad kūčios yra ikikrikš

čioniška religinė šventė, pa
tvirtina dar ir visokie bū
rimai, kurių gausiai išliko 
ir iki šių denų. Daugelis 
jų susiję su ateities spėji
mu, su būsimu derliumi bei 
žmonių likimu ateinančiais 
metais. Juk dvylika kūčių 
valgių atitinka dyvliką at
einančių metų mėnesių.

Kūčių sotūs valgiai sim
bolizavo ir sočius metus. 
Krikščioniški elementai — 
šienas ir plotkos — prie kū
čių ceremonijų buvo pridė
ti jau krikščionybės įtakoje, 
bet jie taip ir netapo šios 
nakties vakarienės centru, 
o tik sudėtine jos dalimi.

Taigi kūčios yra senovi
nė pagoniška, šventė, kurią 
vėliau krikščioniškos religi
jos pavertė kalėdų išvaka
rėmis.
Po pusketvirto šimto metų

Pačios kalėdos—Kristaus 
gimimo religinė šventė — 
buvo įvesta 354 metais. Ją 
švęsdavo ne visur vienodai. 
Vienur gruodžio 25 d., o 
kitur sausio pradžioje. Nu
statant šios šventės datą, 
visiškai nesivaduota Kris
taus gimimo data. To ne
neigia ir patys krikščionys.

Šios datos iki krikščiony
bės irgi buvo pažymimos. 
Tuo metu Romos imperijoje 
buvo plačiai paplitę įvairūs 
kultai. Persų Saulės dievo 
gimimo šventę švęsdavo 
gruodžio 25 d. Šis kultas 
buvo paplitęs europinėje 
Romos imperijos dalyje. 
Egipte sausio 6 d. švęsda
vo dievo O z i r i o gimimą. 
Tai atitikdavo Nilo van
dens nuslūgimą ir pirmųjų 
daigų pasirodymą.

Šių švenčių įtakoje ir 
krikščionys Kristaus gimi
mą minėdavo nevienodai. Ir 
tik IV amžiuje šventės die
na buvo suv i e n o d i n t a . 
Gruodžio 25-osios data pa
sirinkta neatsi t i k t i n a i. 
Krikščionybė tokiu būdu 
tikėjosi išstumti dievo Mit
ros kultą, kuris atsirado 
ryšium su saulės garbini
mu.

Saule ir kalėdos
Saulę senovės žemdirbiai 

laikė gyvybės pradu, žemės 
valdovu. Ji rudenį vis ma
žiau bešildydavo ir todėl 
atrodė, kad įsiviešpatauja 
tamsa ir šaltis. Kai po trum
piausios dienos ir ilgiausios 
nakties saulė pamažu vėl 
imdavo kilti aukščiau, su
sidarydavo įspūdis, lyg ji 
naujai gimė. Taip gruo
džio pabaigoje ir nusistovė
jo saulės gimimo data. Il
gainiui saulė įgavo žmogiš
kas savybes, buvo sutapa
tinta su kokiu tai žmogaus 
pavidalo dievu, ir jau to 
dievo gimimas buvo šven
čiamas ta pačia data.

Ir adventas 
nekrikščioniškas

Keturių savaičių laiko
tarpis prieš kalėdas — ad
ventas, kada bažnyčia už
draudžia šokius, dainas, lie
pia dažniau susilaikyti nuo 
mėsiško valgio, taip pat nė
ra krikščionybės išradimas. 
Visoms religijoms yra bū
dingi vienoki ar kitoki 
draudimai. Štai musulmo
nai pasninkauja ištisą mė
nesį. Dienos metu po sau
lės užtekėjimo iš viso ne
galima nei valgyti, nei ger
ti. Pasninkų kilmė žemiš
ka. Juk žmonėms būdinga 
užjausti ir net dovanoti 
kaltę kenčiančiam. Save 
kankindami, žmonės bando 
įtikti tariamajam dievui, 
manydami, kad jis suminkš
tės ir atleis jų nusikaltimus 
arba suteiks kokių nors ma-

GIEDRIUS IŠVAŽIUOJA

Tyliai tyliai miestas miega, 
Iš toli sapnai atbėga.

Užsimerkia Giedriaus akys,
Mėlyni drugeliai plakas.

Maudos Giedrius ežere.
Vandeny — žalia giria.

Aušta rytas, fiestas bunda.
Už langų mašinos dunda.

Jau užteks žmonėms ilsėtis, 
Bunda Giedrius. Kelias tėtis.

Per laukus, miškus gražius 
Ežeran abu važiuos.

ŠAPALAS

Ežerėlis melsvas snaudžia.
Lieknos pušys tyliai gaudžia.

Tėtė meškerę užmes
Į žydruojančias gelmes.

Vandeny giliai giliai
Mirga šapalas žaliai. . .

Griebė masalą žuvis,
Tėtė meškerę tik švyst!

Ir per vandenį jau brenda— 
žuvį atneša į krantą.

Šypsos Giedrius—dyvinai 
žvilga šapalo žvynai.

MEDŲ KOPINĖJA...
Jau ruduo. Tušti laukai.
Kremta obuolius vaikai.

Snaudžia obelys giliai.
Mėlynuoja aviliai.

Dėdė stogą atidaro, 
Avily bitelės šnara...

O vaikų pulkelis rymo,
Dėdė medų (tyliai ima...

Stovi Giedrius prie bityno.
Viską mato. Viską žino.

Dubeny baltam—medus.
Ir geltonas, ir saldus.

ŠERNAS
Tylutėliai tylutėliai
Supas girioje šešėliai.

Tuščia, šalta ir nyku.
Bulvių kvapas—iš laukų.

Vaikšto šernas po eglyną, 
Bulvių kvapas nosį trina.

Nors kol kas bėdos nėra, 
Dar toli žiemos skara.

Riešutėliai jau rudi,
Negiliai šaknis saldi.

O tarp lapų, tarp tylių,
Pilna girios obuolių.
RUDENĖLIO SPALVOS

Stebi Giedrius dangų gilų.
Už miškų dūmelis kyla.

iRudenėlis, jau ruduo,
Toks švarus ramus vanduo.

Kriaušės ritasi geltonos, 
Nebėra rugelių kloniuos. . .

Vakarais tylu tylu,
Spindi mėnuo virš šilų.

Tokį vakarą geltoną
Giedrius valgo šviežią duoną.

Vyt. Skripka
(Iš “Lietuvos pionieriaus’’)

Dar iki krikščionybės at
siradimo daugelis tautų ru
dens pabaigoje ir žiemos 
pradžioje, kad permaldau
tų dvasias ir išprašytų vėl 
šilumos ir gausaus maisto, 
kuris sumažėdavo per šal
čius, nustodavo ruošę pasi
linksminimus, apribodavo 
mėsos naudojimą. Ir štai, 
kai saulė vėl imdavo šildy
ti, kai vėl ateidavo pava
saris, atrodydavo, kad dva
sios ar dievai išpildė jų 
prašymus. Vėliau krikščio
nybė pritaikė adventą sa
vo religijai. Visą mėnesį 
susilaikius nuo maisto ir 
pramogų, kalėdos atrodyda
vo džiaugsminga šventė.

Taigi adventas, kūčios ir 
kalėdos — tai senovės tra
dicijos, kurias krikščionybė 
panaudojo saviems tiks
lams. Šiuo metu advento 
draudimų nebepaiso net ir 
tikintieji. Kūčių valgius, 
kaip šližikus ir aguonų pie
ną, pradedama' paduoti per 
Naujuosius metus. Eglutė 
irgi perėjo Naujųjų metų 
nuosavybėn. Vadinasi, ir į 
šiuolaikinių švenčių tradi
cijas patenka kai kurie se
nųjų tradicijų elementai. 
Tik be mistinio apvalkalo.

P. Pečiūra

Brooklyne areštuoti du 
jauni v y r ai važiuojant 
mieste po 90 mylių per va
landą. Ne veltui skubėta, 
jie buvę ką tik apiplėšę ga- 
zolinos stotį.

Su naujais 1968 metais

Sveikinu visus savo gimines, draugus ir pa
žįstamus, gyvenančius Amerikoje, T. Lietuvoje 
ir kitur. Linkiu visiems geriausių pasisekimų 
asmeniniame gyvenime, kad su 1968 metais at
eitų taika, ramus gyvenimas, visai žmonijai, vi
soms tautoms! Dirbkime visi dėl gražesnio ir 
ramesnio rytojaus!

Jonas K. Mažukna, pašvitinietis

Visas gimines Amerikoje, Lietuvoje ir Bra
zilijoje. Taipgi visus draugus, “Laisvės” kolek
tyvą ir skaitytojus. Laimingų naujų metų! 
Daug energijos kovoti už taiką pasaulyje. Lai 
gyvuoja taika ir ramybė žmonijai.

Dame ir Joe Mankofsky 
ir sūnus Joe

Crown Point, N. Y.

GIEDRIAUS RUDUO I Miami Fh.
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Ateina gražus koncertas
Pirmesniame pranešime 

buvo minėta LLD 75 kuo
pos ruošiamas koncertas 
1968 metų sausio 14 dieną. 
Prašome įsitėmyti, kad kon
certo data pasikeitė iš 14-os 
į 21, sekmadienį.

Data pakeista, kad pasi
darytų geresnės sąlygos at
vykti iš St. Petersburgo 
Dainos mylėtojų chorui. 
Kaip žinome, Dainos mylė
tojų choras, kurį vadovau
ja gabi Adelė Pakalniškie
nė, dalyvaus LLD kuopos 
koncerto programoje. Jų 
gražios liaudies dainos, 
kaip pirmiau, taip ir šiame 
koncerte žavės kiekvieną 
klausytoją.

Programoje dalyvaus ir 
vietinis Aido choras vado
vybėje muziko B. Nekrašo. 
O mūsų solistai Mae Gab- 
rėnienė, S. Vaineikis, E.Mi- 
kitienė uoliai ruošiasi atei
nančiam koncertui. Kaip 
jau pas mus priimta, bus 
pietūs ir koncertas už tą 
patį bilietą. Tad sausio 
21 dieną visi keliai veda į 
LSK salę — 2610 N. W. 
119th St., Miami, Fla.

Nauja LSK valdyba
Gruodžio 13 pripuolė 

priešmetinis Lietuvių Socia- 
lio Klubo susirinkimas. Gal 
tas “tryliktas” numeris pa
veikė, kad susirinkimas bu
vo skaitlingas ir ne taip 
jau švelniai praėjo, bet at
liko daug darbų. Į sekan
tiems metams LSK valdybą 
išrinkta veik visi nauji, se
niau buvę ir patyrę veikė
jai.

Štai jie: Pirmininkas — 
Ch. Tamošiūnas, vice-pir- 
mininkas — J. Paukštaitis, 
tarimų raštininkas — M. 
Valilionienė, finansų rašti
ninkas — Amilija Lack, iž
dininkas — J. Koch, tvar
kos prižiūrėtojas — Ch. Ai- 
montas. Taip pat ir penki 
direktoriai — J. Šukaitis, 
A. Masonas, J. Daugirdas, 
W. Lack ir E. Mikitienė.

Linkime naujai LSK val
dybai geriausių pasėkų. 
Ateinanti didieji LSK pa
rengimai bus Kalėdų ir 
Naujų Metų sutikimas. 
Darbščios Klubo gaspadinės 
jau planuoja 
čius skaniais patiekalais. 
Nepraleiskime 
šventiškų sueigų. Naujus 
metus patiksime su orkest
ru ir kitais’’pagražinimais.

AFL-CIO Konvencija 
Miamyje

Rašant šį pranešimą tik 
baigėsi AFL-CIO naciona
linė konvencija. Iš plačios 
Amerikos miestų suskrido, 
suplaukė apie 1,200 profe
sinių sąjungų delegatų į 
Miami Beach puošnųjį 
“American” viešbutį. Pats 
federacijos prezidentas Ge
orge Meany išdidžiai tvir
tino, kad ši darbo “aristo
kratija” kalbėjo 14 milijo
nų organizuotų darbininkų 
balsu. Tai didelis melas.

Pirma, ne visos profesi
nės sąjungos konvencijoje 
dalyvavo. O kas tie delega
tai? Jų dauguma preziden
to Meany pakalikai, parink
ti ir išsijoti, lokalinių uni
jų samdomi agentai, orga
nizatoriai. Tai ir nenuosta
bu, kad jie su visais fanfa- 
rais užgyrė Johnsono karą 
Vietname. Išdidžiai ir John- 
sonas sakė kalbą, pasigir
damas, kad jį neveikia jo
kia kritika ar protestai 
prieš Vietnamo karą.

Bet ir čia erzino jo ner-

vaišinti sve-

ateinančių

8 pusk

ericana” viešbučiovus. “Air 
išorėje, kai Johnsonas savo 
oponentu 
niais kai 
rai nėšio 
priminė prezidentui žudymą 
Vietnamo vaikų, moterų, 
senelių nieku nenusikaltu
sių mūsų 
gatų, ku 
karo rez 
vo 
Kiekvien 
joje yra 
Vietnamo karui. Todėl yra 
absurdas 
lijonų organizuotų darbi
ninkų remia prezidento ka
rą Vietname.

Konvencijoje gerą ir tei
singą kalbą pasakė Roy 
Wilkins, negrų civilinių tei
sių kovotojų vadas. Jis tie
siai metė kaltinimą AFL- 
CIO 
statistikomis 
profesinėse sąjungose, ku
rių vadai čia susirinkę, dar 
palaikorr 
nacija.

Bet v 
ei jos pre 
pats Joh 
sakė vis 
go. Pasi 
Social Security mokestį, di
desnę šalpą našlaičiams. 
Pastebėt; 
menų kainų 
turės kilti darbininkų al
gos.

s vadino “m e d i- 
eiviais”, jauni vy- 

įjo iškabas, kurios

šaliai. Buvo ir de
ri e kalbėjo prieš 
oliuciją, bet jie bu- 

didžiumos nubaubti.
jje lokalinėje uni- 

narių priešingų

sakyti, kad 14 mi-

dovybei. Faktais, 
kad

a negrų diskrimi-

sgi Darbo federa- 
zidentas Meany ir 
nsonas kaip ką pa- 
lomeniniai naudin- 
sakyta už didesnę

a gyvenimo reik- 
kilimas. Tad

V. Bovinas

urajy kardas
ų samurajų kardų 
yra vienas origina- 
japonų menų. Di- 
tobulumo ji pasie
ni. Tai buvo toks 
amatas, kad pagar-

Didik 
gamyba 
liausiu 
džiausio 
kė XIII 
svarbus 
sėję kardų gamintojai bū
davo k\ 
imperatoriaus dvarą.

Kardų gamyba panešėjo

iečiami tarnauti į

es apeigas. Kardi-

kūno ir dvasios
ninkas pirmiausia turėdavo 
pasiekti
harmonijos. Kardas laiky
tas šver tu daiktu. Dar iki 

i. Japonijoje buvo 
kas paprotys, vadi-

arą, kai samurajui 
įteikiamas kardas, 
inkas paimdavo ša
bą ginklą, nuvykda-

barbariš 
namas :’anešigiri. Tos die
nos vak 
būdavo 
jo savin 
vo šven
vo į nuošalią vietą ir iš- 
bandydu
nukirsdamas galvą pirmam 
pasitaikiusiam praeiviui.

,vo kardo ašmenis,

ų amžių kardus da- 
ekcionuoja turtingi 

, Kiekviename kar
bar kol 
japonai, 
de Įrašyta jį nukalusio 
meistro 
neištrau' 
akivaizd 
ar elekt 
kai tan 
sidegęs 
jį atidž 
niojęs 
popierium, pamažu traukia 
kardą iš 
ties.

Geras 
malonų 
tomą ka 
kenos išvaizdos specialistas 
sprendži 
Anot ja 
bulas k 
būdingą 
kvapą ii

pavardė. Žinovas 
ks kardo žiūrovų 
oje arba prie dienos 
ros šviesos. Visiš- 
sioje patalpoje už- 
vienintelę žvakę, jis 
;iai apžiūri. Apvy- 
rankeną gofruotu

balto medžio makš-

kardas skleidžia 
kvapą. Iš jo nusta- 
rdo kokybė. Iš ran-

a apie kardo jėgą, 
ponų, kiekvienas to- 
irdas turi tik jam 
taurumą, skonį, 
dvasią.

šven ėse mūšiai bus 
nutraukti

Saigonas.—Susitarta mū
šius nutraukti po 24 valan
das Kalėdose ir Naujuose 
Metuosę, 
Naujuo 
pabaigoje.

taipgi budistų 
be Metuose sausio
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Clara Stasiulis
Clearwater, Fla.

Sveikinu su naujais 1968 metais draugus ir 
gimines, gyvenančius Amerikoje ir Tarybų Lie
tuvoje. Linkiu jiems sveikatos ir sėkmės. Lai 
būna taika pasaulyje!
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“Laisvės” darbi- 
linkiu linksmų 
sėkmės visame.

A. Lipčius 
Chester, Pa.
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Tony Brodsky, 
Triadelphia, W. Va.
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Su žiemos šventėmis ir 
gimines ir draugus, gyvenančius Amerikoje ir i 
T. Lietuvoje, linkiu kad 1968 metai būtų gėrės- į 
ni darbo žmonėms.

Petras Klimas "
Ona Klimienė-Mockapetriuke

(kilusi iš Prienų) ™

Juozas ir Liudvisė Mockaičiai
Bridgeport, Cohn. $

į Kalėdų ir Naujų Metų Proga 1

Turėkime savo namuose 
knygą: Pirmoji Pagalba Ligo- 

ir Nelaimėje. Parašė Dr. 
taškiaučius. Knyga iš 126 

puslapių, kaina $1.00. Ji 
daug pagelbės jums staigiai 
susirgus arba susižeidus. Gau
nama “Laisvėje”.

g Sveikiname visus organizacijų draugus ir
ja simpatikus, “Laisvės” personalą ir jos skaityto- 

jus; gimines, pažįstamus ir visus kovotojus už tg
įh pastovią taiką čionai Amerikoje ir Lietuvoje, Vi 

kad būtume sveiki ir veiklūs visuomet.
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Penkiasdešimt metų darbo 
ir kovų

Tarybų Sąjungos 50 me
tų gyvavimo sukaktis jei 
nesukrečia kapitali s t i n i o 
pasaulio baimėje, tai. bent 
priverčia pripažinti didelę 
tiesą, kad ji klesti ir tvir
tėja. Tvirtėja socializmas.

Kai kurie komerciniai 
laikraščiai mato reikalą pa
lankiai išsiaiškinti, kad TS 
daro tokį dideli progresą, 
kokio nei viena kita šalis 
tokiu trumpu laiku negalė
jo padaryti — tiek pasi- 
brėžimų, tiek užduočių 
atlikti. “St. Peter s b u r g 
Times” prieš kiek laiko 

Sveikiname visą “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, 
rėmėjus, korespondentus, poetus, draugus ir 

pažįstamus. Lai būna taika pasaulyje!

John ir Katie Vaicekauskai
Binghamton, N. Y.
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Savo gimines ir bičiulius-draugus, gyvenančius 
Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir Pietų Ameriko
je. Visiems linkiu laimės, sveikatos ir sėkmės 
Naujų metų ir Kalėdų šventėmis. Lai gyvuoja 
taika, ramybė ir džiaugsmas visai .žmonijai!

Ignas Kamarauskas 
Oakland, Calif.

Sveikiname visus draugus, pažįstamus 
ir už taiką kovotojus.

Linkime, kad 1968 metai būtų laimės 
ir ramybės metai.

Antanas ir Domicėlė Shultz
Yucaipa, Calif.

pradėjo talpinti aprašymus 
apie TS 50 metų sukaktį. 
Rašo, kokia buvo caristinė 
Rusija, ir kaip N. I. Leni
nas, Bolševikų partijos va
das, sugebėjo išvesti liaudį 
į laimėjimus. Reikia pripa
žinti, kad rašo be pašaipos, 
prisilaikydami tiesos.

Bet taip pat, kaip ir ti
kėtasi, neužmiršta iškelti 
kapitalistinę santvarką. Ji 
esanti pavyzdingesnė, pri
vati nuosavybė esanti prak
tiškesnė ir eko n o m i n i a i 
turtingesnė. Negana to, 
stengiasi surasti “faktus,” 
kad “TS jau supranta savo 

klaidas ir palengva artina
si-priima dalį mūsų san
tvarkos.”

Pripažinimas, kad 50 me
tų netrumpas žmogaus gy
venime periodas, per tiek 
metų jau išauga nauja 
gentkartė, išsivysto nauji 
papročiai, nauja technika. 
Per tiek metų šalis turi pa
rodyti, ar ji eina pirmyn, 
auga visaip kaip ar ji krin
ta.

Komercinės spaudos 
plunksnagraužiai per šiuos 
visus metus krapštė pana
ges, čiulpė pirštus, kad ką 
nors surasti TS nepavyku
sio. Ir ką surado? Surado, 
kad TS diena iš dienos, me
tai iš metų tvirtėjo. Tvir
tėjo jos technika, bujojo 
agrikultūra, vystėsi indust
rija. Iš neraštingos atsili
kusios šalies paliko pati 
aukščiausia moksle. Jau ne
kalbant apie “sputnikus,” 
kuriuos paleido į erdvę, pa
siekė Mėnulį ir Venerą. 
JAV ne juokais bandė pa
sivyti, sulenktyniuoti, paro
dyti, kad ji galingesnė, tu
ri geresnius resursus1 ir ge
resnius mokslininkus. Bet 
nusivylė, toje srityje atsili
ko.

TS stengiasi ir sugeba iš
laikyti taiką, tuo pat mo
mentu pilnai pasiruošus ap
siginti nuo priešų.

“St. Petersburg Times” 
savo raštais iškelia, kad 
“TS ekonominės sąlygos vi
siems piliečiams yra daug 
geresnės negu jos bet kada 
yra buvusios. Mokslas 
aukščiausiame laipsnyje ir 
kiekvienam įgijamas val
džios lėšomis.”

Reikia priminti ir tai. kad 
jei TS būtų tokia atsilikusi, 
kokia buvo caristinė Rusi
ja, tai su ja niekas nesi
skaitytų, jos žodis neturė
tų svorio, ir pirmiau negu 
kas kariautų Vie t n a m e , 
būtų puolę TS ir dalinęs 
grobiu. Viskas liudija, kad 
TS tvirtumas išlaiko pa
saulį nuo sunaikinimo.

Galimas daiktas, kad ko
lonizatoriai dės dar dides
nes pastangas pasaulį už
degti nauju karu. Jie eina 
jau taip toli, kad neras ke
lio sugrįžti atgal. Jei puls 
Kiniją, ar TS stovės nuo
šaliai ir lauks, iki ta šalis 
bus taip sunaikinta, kaip 
jau dabar sunaikintas Viet
namas? O kada, sunaikintų 
Kiniją, ar tada neatsisuktų 
ir ant TS? Kas gali pa
sakyti, kuo viskas, baigtų
si. Tačiau TS vengia tre
čio pasaulinio karo, vengia 
pasaulio sunaikinimo.

JAV padarė didelę klai
dą, įsiveldamos į karą Viet
name, ir dar bus didesnė 
klaida, jei iš ten nesitrauks. 
Taip toli karą vesti —sun
ku jį laimėti, lėšuoja daug 
gyvybių, o dar daugiau pi
nigų. Kokia nauda bus iš
liejus tiek kraujo?

Visas pasaulis piktinasi ir 
reikalauja, kad JAV pasi
trauktų, bet jos to nedaro. 
Ten kariauja ir vis atsisu
kus žiūri į TS, kalba mikš- 
tai, būk Tarybų Sąjungai 
didelis pavojus iš Kinijos 
pusės, o JA'V stovi TS pu
sėje.

Keista, pasaka, tai ir vis
kas. JAV sakosi ten ka
riauja prieš komunizmą, 
gi TS yra pati pirmoji ir 
tvirčiausia komunistinė ša
lis. Kaip tai išaiškinti?

Kad TS linksta į kapi
talizmą, kad traukiasi nuo 
socializmo, jokių tam ženk
lų nėra. Ten principas yra 
tas pats, kuris ir buvo, bū- 
ten “kas nedirba^ tas ne
valgo.” Nėra išnaudotojų, 

savanaudžių, kraštą valdo 
liaudis. Prieš tokius prin
cipus JAV kariauja Viet
name.

Mes, pažangūs žmonės, 
neskiriant amžiaus ir tau
tos, sveikinkim Tarybų 
Sąjungos 50 metų sukakti 
ir palinkėkim, kad per se
kamus 50 metų ji liktų dar 
tvirtesnė, dar tvirtesnė, dar 
galingesnė; kad ta saulė, 
kuri pateka Rytuose ir 
savo skaisčiais spinduliais 
nudažo žemės paviršių, 
šviestų nuo Rytų iki Va
karų be pertraukos; kad 
visos tautos žemėje gėrėtų
si laisve per ateinančius 
šimtmečius.

Kad išnyktų karai!
Dzūkelis
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Skaitytojų balsai
Gruodžio 11 d. matėme 

televizijos ekrane žinias1 ir 
Walter Kraukaičio praneši
me raginimą apsidrausti 
Etna apdraudos kompani
joje, kad atsitikime nelai
mės tavo šeima būtų apsau
gota.

Bet tuo pat kartu mato
me kaip Pietų Vietnamo 
karo lauke kritusius šios 
šalies jaunuolius kareiviai 
renka, verčia į krūvas. Ma- 
tont tiek daug kritusių tų 
jaunų žmonių darosi ant 
širdies šleikštu.

Motinėlės siunčia Kalėdų 
dovanėles savo sūneliams, 
bet bus daugelis tokių, ku
rios Naujiems metams gaus 
laiškus su trumpu praneši
mu: jūsų sūnus krito ...

Kaip motinai tai perneš
ti žinant, kad jos sūnus kri
to karo lauke svetimoje ša
lyje, kur yra nelegalus ka
ras, vedamas dėl mažos sau
jelės aristokratų invest- 
mentų, kuriems duoda di
delius pelnus tos šalies pi
gus darbo žmonių darbas. 
O namie leidžiami kuo 
skaudžiausi įstatymai nu
baudimui tų jaunuolių, ku
rie kelia protestus prieš šį 
žiaurų karą.

Daugelis mūsų ponų pirm 
rinkimų labai daug priža
da, bet po rinkimų atsisu
ka atbulai, užmiršta viską. 
Krauna kuodidžiausius tak
sus (hnt visokių gyvenimui 
būtinų reikmenų.

Visiems 
ninkams 
švenčių ir

Binghamton, N. Y.
Juozo Baltušio parašytą 

knygą “Tėvų ir Brolių Ta
kais” perskaičiau visą, 
ne labai įdomino, kad 
aiškiai jis aprašo apie 
sų šalies žmones.

Mes čia gyvename 
daug metų, o visai mažai 
žinome apie mūsų šalies 
stovį ir miestus.

Tai buvo 
čias Juozaš, 
trumpai čia lankydamasis 
nepasitenkino pamatyti vie
no ar dviejų miestų, bet ap
lankė, kiek tik jis galėjo ir 
aprašė labai aiškiai, ypač 
“Per jūras tolimiausias”.

J. Vaičekauskas

Neištikimoms žmonoms
Senoviniame Rytų Slova

kijos miestelyje Lėvočoje 
prieš miesto rotušę tebesto
vi “gėdos narvas.” šešio
liktame šimtmetyje Čia bū
davo uždaromos viešam pa
smerkimui neištikimos žmo
nos.

San Francisco, Calif.
Mire Benediktas Sutkus

Gruodžio 8 dieną po sun
kios ilgos ligos mirė Ben. 
Sutkus, 76 metų amžiaus. 
Giliame liūdesyje liko jo 
mylima žmona (Valiūtė, gi
minės ir daug draugų.

Velionis B. Sutkus buvo 
uolus spaudos rėmėjas ir 
ilgametis organizacijų na
rys.

Kelių metų tarpe velio
nio Sutkaus sveikata buvo 
labai silpna. Tačiau jis vi
sada stengėsi dalyvauti 
įvairiose sueigose bei susi
rinkimuose. Velionis daug 
skaitė ir turėjo nepapras
tą atmintį.

Velionio Sutkaus laidotu
vės, kurios įvyko gruodžio 
11 dieną, buvo nepaprastos. 
Šermeninėj prie karsto bu
vo apsčiai gyvų gėlių puok
ščių ir vainikų. Taipgi kal
bėjo profesorius Holland 
Roberts, Ksavera Karosie- 
nė ir A. Taraška. Visi trys 
kalbėtojai palietė jo nuei
tą gyvenimo kelią ir veiklą.

Prie velionio karsto. šer
meninėje ir išlydint į kre- 
matoriją A. Taraška parū
pino įdainuotas juostelėje 
pritaikytas tam momentui 
daineles lietuvių kalba.

Beje, velionis Sutkus la
bai laukė atvykstant Jung
tinių Tautų atstovės Leoka
dijos Diržinskaitės, deja, 
jam neteko progos išgirsti 
josios įdomią kalbą ir pa
spausti jai dešinę. Tačiau 
gerbiamoji L. Diržinskaitė 
atsilankė į jo šermenis pa
sakyt jam paskutinį sudie.

Gili, gili užuojauta velio
nio žmonai Valiūtei, ; kuri 
visą jo ligos laiką veik ne
atsitraukė nuo jo lovos, pa
tarnaudama jam visapusiai. 
Užuojauta velionio gimi
nėms ir draugams. 1

Apie velionio B. Sutkaus 
gyvenimą bus daugiau pa
rašyta.

Oakland, Calif.
Gruodžio 8 d. įvyko LLD 

198 kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo svarstoma 
mūsų kuopos veikla ir pa
rengimų sutvarkymas. Taip 
pat skaityta kitų organiza
cijų laiškai ir aptarta jų 
svarba.

Plačiai kalbėta apie Nau
jus metus ir Kalėdas. Buvo 
daugelio nurodyta, kad bū
tų gražu sveikinti savo gi
mines ar draugus mūsų 
laikraščiuose “Laisvėje” ir 
“Vilnyje”, pelnas eitų mū
sų spaudai, o ne komercinei 
naudai.

Po kalbų buvo nutarta, 
kad mūsų kuopa paskirtų 
po $10 “Laisvei” ir “Vilniai” 
tuose laikraščiuose paskelb
ti sveikinimus savo gimi
nėms ir draugams.

Gruodžio 24 mes turėsime 
parengimą. Mes prašome ir 
tikimės, kad visi nariai ir 
bičiuliai atsilankys drau
giškai praleisti laiką gra
žioje nuotaikoje.

Taip pat mes turėsime 
kitą parengimą Naujų metų 
laukdami, gruodžio 31 d. 
Naujų metų lauksime vil
tingai, gal jie bus geresni, 
gal jie atneš džiaugsmą vi
so pasaulio liaudžiai, gal iš
kovosime taiką Vietname.

• Šuo, kuris loja, nesi
kandžioja. Bet juk jis gali 
nustoti loti.

• Pasodinkite jį į pirmą 
eilę, ir jis plos ikam tik no
rėsite.

Mūsų naujienos
Spauda rašo, kad Bing- 

hamtone šviesių studentų 
grupė sukūrė komitetą, ku
ris bus žinomas kaip “‘Dem
ocrats for Peace.” Jie įsi
pareigojo darbuotis už De
mokratų kandidatus, kurie 
sieks taikos Vietname ir 
taip pat daugiau pažanges
nės naminės politikos.

Šis komitetas yra pasi
nio j ęs sukurti New Yorko 
valstijoje plačią organizaci
ją, kad i būsimą demokra
tų nominacinę konvenciją 
rinktų delegatus tik tokius, 
kurie aiškiai pasisakys už 
greitą baigimą karo Viet
name. Jie taipgi pasisakė 
darbuotis už prieškarinius 
demokratus kaip vietinia
me, taip ir nacionaliniame 
lienktyniavime.

Ši veikiančioji grupė bu
vo pravedusi kampaniją su
kėlimui finansų atmokėti 
“New York Times” už 
išspausdinimą peticijos 160 
vardų, kaip protestą prieš 
prezidento Johnsono Viet
namo politiką.

Planuoja organizuoti 
demokratų skyrių

Delegatai — Melvin C. 
Sheffta, Harpur kolegijos 
istorijos profesorius, ir Mi
chael Shaw, United Student 
Goveranment prezidentas— 
sugrįžo iš neseniai atsibu
vusios Conference of Con
cerned Democrats, įvyku
sios Chicagoje. Jie ten at
stovavo ir kai kuriuos 
Broome apygardos demo
kratus, žinoma, nesutinkan
čius su Johnsono administ
racijos vedama Vietname 
politika. Jie pareiškė re
porteriams :

Daugiau negu 450 delega
tų, dalyvavusių šioje kon
ferencijoje, buvo išklausy
tas McCarthy apibūdinimas 
Vietnamo konflikto kaip 
“karas, kuris yra morališ- 
kai-faktiškai neteisiu g a s. 
McCarthy tapo vienbalsiai 
nominuotas prezidento pos
tui kandidatu kaip Vietna
mo karo kritikas.

Demonstracija prieš 
karų Vietname

Keturios Harpur kolegi
jos studentų grupės ir še
šios bendruomenės organiza
cijos bendrai dalyvavo ty
los budėjimo demonstraci
joje, protestuojant Ameri
kos įsipainiojimą į Vietna
mo karą. Budėjimas vyko 
nuo 7 iki 9 vai. vakare 
priešais Broome apygardos 
teisdarystės pastatą (court
house).
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ON, N. Y.
Truputį prieš 7 vai. taikos 

budėtojai pradėjo žygiuok 
prailgintame eities rJĮfe, 
tarp Collier ir Exchange 
"Ttviu. Demonstravo nuo 7

8 vai. p. m., faktiškai be 
xios opozicijos sutrukdy- 
o. Tačiau, apie 8 vai., at- 
ko 30 žmonių; pasivadinę 
ve Vulkan Outlaw Motor- 
ele club nariais, karo ša- 
inkai. Žygiavimas tuojau 

pradėjo krypti į priešingą 
pusę.

Taikos demonstrantai ne- 
plakatus su šūkiais 

kreiptais prieš karą ir 
prieškari nes 

o prieštaraująs 
(chunter - demonstrators), 
būrys nešiojo plakatus su 
šūkiais už karą ir su kari
nėmis dainomis. Abidvi gru
pės žygiavo vienoje gatvės 
pusėje, bet vieni prieš ki
tus. Nors elgimasis abie- 

pusių buvo nuosaikus, 
t požiūris vienų į kį- 
s, praktiškai, buvo šaltdi. 

Uniformuota ir civiliniais 
abužiais policija buvo pa- 
uošusi bet kokiam žygiui. 
?sa, iš abiejų demonst- 
,itų pusės buvo kilęs 
ukšmingas minčių pasi

dalinimas, trukęs apie 20 
minučių, bet tik žodžiais.

fagal reporterių pareiš- 
apie 120 

onių, maršuotojų už tai- 
'S judėjimą ir tiktai apie 
prieštaraujančių. Abidvi 

pusės nešiojo plakatus ir 
idvi grupės buvo balsin
es. sutraukė daug stebė- 
u.

ab
go 
toj

Taikos žygiuotojų daugu
ma buvo Harpur kolegijos 
studentai, fakulty nariai ir 
dvasininkai. Studentai dayį- 
nė <
rašyta eilė svarbių įrodinė
jimų, priešingų U. S. įsive
liu

Harpur kolegijos studen
tai), 
mi 
ka: 
jas 
pri i

kad ir mažomis grupė- 
s, o visgi suruošia prieš
ines demonstracijas. Per 
jie telkia žmones kovai 

eš karus, ir prieš visas 
kit|as darbo žmonių gyveni- 

sunkenybes. Yra vilties 
nyti, kad Binghamtone 
jo apylinkėje Harpur 
dentai, anksčiau ar vė

liau, išvystys pažangų ju- 
imą jaunų žmonių tarpe, 
.ketina jiems sėkmės.

Ona Wellus
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Yucaipa, Calif.
Mirė Vincas Karmus 

Margaret, Alvinienės brolis
• Pradžioje gruodžio mėn. 

aplaikėm pranešimą-teleg- 
rama iš Waterbury, Conn., 
kad mirė Vincas Karmus 
Jersey City, N. J. Tai tik
ras mano brolis. Laidotu
vėmis rūpinosi Vinco bro
lis Juozas Karmuza iš Wa
terbury, Conn. Per keno 
nors klaidą pranešimas bu
vo labai suvėluotas, negalė
jau dalyvauti savo brolio 
laidotuvėse.

Velionis Vincas iš pat 
jaunystės buvo nereliginis, 
bet kuomet jo brolis Juo
zas ir jo šeima yra tiky
bos įsitikinimo žmonės, 
tad ir savo brolį palaidojo 
su bažnytinėmis ceremoni
jomis. Palaidotas Waterbu- 
rio Lietuvių kapinėse.

Vincas paėjo iš Lietuvos 
Mockabudžių kaimo, Vilka- 
jįiškio apylinkės. Iš jaunų 
dienų jis buvo labai suga- 
bus moksle, gerai jam pa
vyko baigti pradinę mokyk
lą ir turėjo pasiekęs 5 kla
ses gimnazijos. Tėvas ir pa
motė jį spaudė, kad Vincas; 
būtų kunigas. Bet jis netu
rėjo palinkimo į kunigystę, 
tad nepavyko jam išduoti 
egzaminą. Tėvai pasakė, 
jeigu nenori būti kunigas,

tai negausi piniginės para
mos eiti mokslą toliaus. Ta
da Vincas turėjo vedusią 
sesutę Cleveland, Ohio, tai 
sesuo ir švogeris atkvietė 
jį į Ameriką, dar prieš ke
letą metų prieš pirmą pa
saulinį karą.

Vincui greit pavyko iš
mokti kalbą. Dirbo visokius 
darbus, nuo anglių kasyk
los, iki sugabaus mašinisto.

Po kelių metų gyvenimo 
Amerikoje buvo pašauktas 
į kariuomenę ir išgabentas 
į Prancūziją kariauti. Vin
cas grįžo iš Prancūzijos su 
pažeista sveikata, tad jis 
buvo kilnojamas į atsitar
navusių karių ištaigas po 
skirtingas valstijas ir buvo 
po daktarų priežiūra. Vinco 
sveikata biskelį buvo pa
taisyta, bet jokio darbo ne
galėjo dirbti. Tad jis gavo 
federalės valdžios pensiją 
pragyvenimui.

Vincas jaunas būdamas 
prenumeravo keletą darbi
ninkiškų laikraščių, taipgi 
ir anglišką spaudą gerai 
skaitė, gerai galėjo orien
tuotis politikoje. Buvo na
rys LLD kuopos Cleveland, 
Ohio, ir Jersey City gyven
damas.

Vincas mirė sulaukęs 75 
metų amžiaus. Paliko liū
desyje brolio Juozo šeimą, 
Waterbury, Conn., seserį 
Margaretą Alvinienę Yu-

caipa, Calif., broli Mikolą 
ir dvi sesutes Lietuvoje 
Kalvarijos apylinkėje, labai 
daug anūkų, artimų gimi
nių ir artimų draugų, nes 
su visais sugyveno draugiš
kai.

Labai man darosi liūdna, 
kad negalėjau dalyvauti sa
vo geriausio brolelio laido
tuvėse. Aš jį paskutiniu sy
kiu mačiau New Yorke 
1961 metais.

Gaila man tavęs brolau 
Vincuk, aš ilgai atsiminsiu 
tave.

Sesuo Marg. Alvinienė

NUŠLUOSTĖ NOSĮ
Viena JAV laikrodžių 

firma pagamino 0.025 mili
metro storio (veik dvigu- 
gubai plonesnę už plauką) 
laikrodžiui ašelę ir nutarė 
pasiųsti ją į Šveicariją. 
Firmos šeimininkai panoro 
nustebinti garsiuosius visa
me pasaulyje laik rodžių 
meistrus.

Atsakymas atėjo netru
kus: ašelėje buvo išgręžta 
skylutė. Šveicarų laikrodi
ninkai siuntinio nepalydėjo 
nė vienu žodžiu.

UŽUOJAUTA
Miela Drauge Eva Mizara: Mirus Rojui, 

nesugebėjau išreikšti Jums mano nuoširdžią 
simpatiją jūsų liūdesio valandoje. Tad dabar 
žiemos švenčių proga linkime tau ištvermės ir 
geros sveikatos. Aš pati patyriau ant savęs per 

• • ketverius metus netekus savo Petrelio.
Elena Baranauskienė 
Sūnus Alfredas 
Marti Joyce 
Bridgeport, Conn.

Migrenai užkertamas 
keftias

Pietų Velso universiteto 
gydytojai nustatė, kad mi’r 
grenos priepuolio metu 
kraujyje sumažėja seroto
nino kiekis. Įšvirkštę spe
cialaus cheminio preparato, 
gydytojai dirbtiniu būdu 
mažindavo serotonino kie
kį, prasidėdavo galvos 
skausmai. Gydytojai tiki
si, jog jiems pavyks pa
didinti kraujyje esančio se
rotonino kiekį ir tuo būdu 
sumažinti migrenos prie
puolių galimybę.

Mirus

Benediktui Sutkui
I

San Francisco, Calif.
Mūsų gili, nuoširdi užuojauta jo žmonai 

Valerijai, giminėms ir draugams.
Eugenija Karosaite-
Stanley ir šeima

Warren, N. J.

Mirus 
Benediktui Sutkui 

San Francisco, Calif.
Nuoširdžiai užjaučiame ir reiškiame gilią už

uojautą velionio žmonai Valerijai, sesei Kons
tancijai ir jos šeimai, gyvenančiai Maskvoje, 
giminėms Lietuvoje ir šioje šalyje. Taipgi gau
siam skaičiui jo bičiulių.

, Mirties jau nuskintas...
Mes liūdim prie karsto. .. \ 
Tuščia jo vieta mūs būryj. 
Netekome draugo...

Jasilionis)
Josephine Anscott 
Anna Davis 
R. M. Mijat 
Frank Strauss 
A. T. Rakašiai 
A. Baronas 
Ray Machulis 
A. C. Mugianiai 
E. Shlegerienė
I. M. Kamarauskai
J. K. Karosai 
V. U. Burdai 
G. Makutėnas 
Anna Turney 
Barbara Bita
Lilija Kavaliauskaitė

A. Dagis
J. M. GinaiČiai 
Agota Norkienė 
M. Baltulionytė 
Telda King 
P. M. Williams 
Mrs. Kiselienė 
F. D. Machuliai 
Helen Jacobs 
J. M. MozūraiČiai 
A. V. Tarašaki 
F. Balčiūnas 
A. N. Valaičiai 

. Amelia Geiser 
Cecilia Smalis 
J. C. Wallins

(S.

Mite-'

San Francisco, Cal.
Leokadija Diržinskaitė 

pas mus
Tikrai mūsų miesto ir 

apylinkės pažangius lietu
vius labai maloniai nutei
kė sulaukimas Tarybų Są
jungos atstovės Jungtinių 
Tautų asamblėjoje Leoka
dijos Diržinskaitės. Kartu 
L. Diržinskaitė yra Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotoja ir 
užsienio reikalų ministrė. 
Tačiau nepaisant, kad L. 
Diržinskaitė didžiai žymi 
asmenybė, bet josios drau
gystėj esant pajunti, kad 
ji yra viena iš mūsų. Jos 
šiltas, malonus draugišku
mas bile žmogų gali suža
vėti.

Labai apgailėtina, kad 
nebuvo progos jos atvyki
mo į mūsų miestą anksčiau 
sužinoti, būtume turėję pro
gą daugiau pasiruošti jos 
pasitikimui: sukviesti dau
giau publikos, bendrai tin
kamiau pasiruošę. Kadangi 
tik tą pačią diehą, kada L. 
Diržinskaitė atvyko su savo 
drauge kartu, sužinojom, 
kad jau ji čia. Jųjų laikas 
buvo labai aprubežiuotas, 
trumpas, t. y. pas mus bu
vimo laikas.

Beje, už progą ją sutikti 
turim būt dėdingi San 
Francisko miestui, Jungti
nių Tautų gimtinei, antraip, 
veikiausia, būt nebuvę pro
gos gerbiama viešnia pasi
džiaugti, jos kalbą girdėti.

Gruodžio 10 dieną, nors 
gan skubotai, ir, nelaimei, 
pas mus buvo gedulinga 
diena nes ką tik buvo miręs 
B. Sutkus, pasitikimui vieš
nių buvo suruošta sueigėlė 
Berkeley,

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Help Wanted Female Help Wanted Male

suomių salėje.

Veronikai Kapičiauskiėnei
Reiškiame užuojautą jos dukrai Adelei ir 

jos vyrui William Kumpan. Jos sesutei Onai 
Plaškienei ir jos dviem dukroms ir jų šeimoms. 
Sūnui ir jo šeimai Plaškiui, gyvenantiems 
Brockton, Mass., ir broliui Juozui Whyžmužui 
ir sesutei Amilijai Šarkoninei ir jos dukrai, ir 
Selomija seserėčiai Urbanienei ir jos šeimai, 
dviems sūnums Urbonams ir jų šeimoms, gy
venantiems Tarybų Lietuvoje. Taipgi kitiems gi
minėms, artimiesiems ir draugams.

P. Juoapaitis
I. Vežis 
H. Vežienė
J. 0. Kireiliai
J. N. Stroliai 
A. Maldaikienė
K. Stanulis
P. Mikalojūnas 
U. Šimoliūnienė 
A. V. Kazėnai 
J. Žemaitis 
A. Žemaitienė
L. Mainionienė 
A. Judikaitis

N. Judikaitienė
M. Mikalojūnienė
A. Baka
O. Baka
J. O. Baka
T. Bagdonienė

Dišienė0.

E. Strolienė
I. Slesaraitienė
J. Na Valinskienė
Agota U
J. Waicekauskas
K. Waicekauskiene

Neatsižvelgiant į sku botą 
pasiruošimą, sueigėlė, gali
ma sakyti, buvo viena iš 
įdomiausių visoje šio mies
to lietuvių istorijoje.

Atsilankė pasveikinti ger
biamą viešnią Moterų už 
taiką pirmininkė Frances 
Tandi ir Amerikos-Rusijos 
Instituto pirmininkas prof. 
Holland Roberts, kuris, 
daugumoje, rūpinasi palai
kyti kultūrinius ryšius su 
Tarybų Sąjunga ir yra pa
siryžęs kovotojas už taiką.

Abu kalbėtojai šiltai svei
kino garbingą viešnią, o 
prof. Roberts teikė San 
Francisco ir apylinkės lie
tuviams pagyrimą už dėji
mą pastangų, rūpinimąsi 
viešnios, Tarybų Sąjungos 
Jungtinėse Tautose atsto
vės atvykimu į Kaliforni
jos žymų miestą — Jungti
nių Tautų gimtinę, San 
Francisco.

Gerbiamos viešnios Leo
kadijos Diržinskaitės saky
ta kalba bei kiekvienas 
tartas žodis, jei būtų buvę 
galima viską pagauti, skai
tytojui būtų įdomūs žo
džiai.

Tenka priminti, kad A. 
Taraška įrašė jos įdomią 
kalbą juostelėje ir, progai 
pasitaikius, bus įdomu vėl 
jos paklausyti.

Gerbiamoji viešnia dau
giausia kalbėjo apie Lietu
vos žmonių gyvenimą, apie 
nemažus jų pasiekimus gy
venimui gerinti ir t. t. Pa
vyzdžiui, tarp kitko, vieš
nia sakė, kad šiandien Ta
rybų Lietuvoje nėra nedar
bo, bet dar yra stoka dar
bininkų, ypatingai kvalifi
kuotų darbininkų, nors tos 
rūšies mokyklų yra gana 
daug įsteigta. Kalbėtoja 
pabrėžė, kad Lietuvoje pra
monė sparčiai plečiama.

Kalbėtoja kvietė atvykti 
į Lietuvą, kam tik yra įma
noma, ir pamatyti savo aki
mis Lietuvos pasiekimus, 
jos progresą. Sakė, kad 
dabar Lietuvoje statoma 
namažai viešbučių ir įvai
rių kultūrinių įstaigų.

Tiesa, kalbėtoja priminė, 
kad šen ten trūkumų dar 
yra, bet artimoje ateityje 
visi trūkumai bus išlyginti. 
Lietuva, sakė, pasikeičia 
prekėmis su kitomis res
publikomis.

Laike gerbiamos viešnios 
kalbos viešpatavo nepa
prasta tyla. Kiek vienas 
klausovas buvo susikaupęs, 
stengėsi pagauti kiekvieną 
jos žodį, jį pilnai suprasti.

Girdėjau, kad šeštadienio 
vakare, t. y. gruodžio 9 d., 
įvyko oaklan d i s k i u LLD 
kuopos susirinkimas. Jų 
laimei, dalyvavo ten ir ma
loni viešnia Leokadija Dir- 
žinskaitė su savo drauge.

i

w

BINGHAMTON, N. Y. 
Mirus

Veronikai Kapičiauskienei
‘a. I

Reiškiame širdingą užuojautą dukrai Adelei 
ir jos vyrui Bill Kumpan, giminėms čia ir Ta
rybų Lietuvoje.

A. Žolynas
O. Wellus
M. Kazlauskienė
H. Žukienė
N. Mačiukienė

P. Yasilonis
M. Sadauskienė
M. Lynn
M. Liužinienė
I. Liužinas

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. Baltimore area. Steady 
employment
1-301-833-2674 after 6 PM. RATRIE
ROBBINS & SCHWEIZER, Rt. 1, 
Box 319, Jci

Call 1-301-792-8614 or

ssup, Md. (96-102)

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

•equired. Exp. pre

room 724.
(96-99)

WANTED (2)
Experienced Meat Wrapping 

Chain Store style, 
year

Monday to Friday.
3rd St., Phila., Pa.

(97-103)

Steady 
Apply 

934 N.

round work.

BABY SITTE 
professional baby 
and bonded agency. Women over 
21, capable of caring for children 
of all ages in private homes. 
References required. Car helpful but 
not necessary.

iKIDDIE-KARE BUREAU 
CH 2-2222.

Call Mon. thru’Fri., 9 to 6.

RS wanted. Be a 
sitter for licensed

Mrs. Dee

(97-98)

Inspection Sauge Room ATTEND
ANT. We have an immediate open
ing for a person who can calibrate 

luges, dial indicators & 
for inspection internal

send resume to: Mr. So- 
GOULD ENGINE

& repair g
micrometen
engine par s. Day work, 37 Vz hr. 
wk. Call or
koi. SA 9-3770.
PARTS DIV., 2000 S. 71st St., Phi
ladelphia, Ii

An Equa
a., 19142.

Opportunity Employer. 
(94-100)

Sales. ARMSTRONG TUFTED 
CARPETING. Phila. or surround
ing areas highest quality & highly 
desirable c arpet lines 
flight experienced man with proven 
carpet sak: 
company b< i 
lization. Ce i 
RAYMOND

needs top

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

(95-101)

Apdraudo; (Insurance) pardavė
jas. Dalį la ko. $50 į sav., alga prb 
skaitant ko nišą. Pilnam laikui, $100 
į sav., alga 
užsakymai 
ninis ir va 
kalbėti žycĮų kalbą. Telefonuokite 
KI 6-6480.

priskaitant komisą. Visi 
priruošti iš anksto. Die- 
karinis darbas. Mokanti

(96-98)

COOK. Light 
adult family in 
County Country 
and references required.

Write P.
Point Pleasant,

housekeeping for 
year round Bucks 
Home Experience

O. Box 248
Pa. 18950 or 

215-297-5193.
call

(97-98)

Male & Female

WAITRESSES-’ 
part time. Year :

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

EN MEN. Full ąnd part time posi
tions. WAYNES BOROUGH COUN
TRY CLUB.

WAITERS. Full & 
round positions.

(95-104)

MAN OR MAN & WIFE. To take 
care of Veterinarian hospital. All 
around general duties. Exp. preferr
ed but not neces 
Apt. maybe included, 
tion to children.
rier. Glenside area. Box L, 17. 1015 
Chestnut St. Room 724.

ijsary. Personal refs.
No objec-

Language no bar-

(96-99)

COOK (2). Exp J 
short oi 

new Waynes Bor: 
one mile

Also COOK, short order grill. 
Must be experienced.

Call 647-1771 or apply in person.
(97-99)

2nd Cook and 
rder grill, 
ough Country Club, 
from Paoli.

FOR SALE

for sale. 14 acres, 
with stream.

Farms and Lan 
partially wooded with stream. 12 
miles west of Newark in Maryland. 
$10,500. Other lands and farms 
available.
HARLAN C. \VILLIAMS, Realtor. 
102 E. Main St., 
368-8734.

Newark, Delaware.
(94-98)

Gruodžio 11 d. keli drau
gai išlydėj ome malonias 
viešnias iš
Niujorko. Be abejo, būtų 
buvę daugia 
tą pačią diebą, kada joms 
reikėjo išvyl 
nio Benio Si 
vės.

Dar žod 
mus buvimo

WORCESTER, MASS.

Mirus

aerouosto link

i palydovų, bet

<ti, buvo velio- 
utkaus laidotu-

is: viešnių pas 
laikas buvo la-

Vincui Motiejaičiui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje 

likusiai šeimai, žmonai Lois, sūnui Brine, moti
nai Agotai Motiejaitienei, visiems artimiesiepis •
ir draugams.

J. K. Sabaliauskai 
H. Žilinskienė 
A. Vasilienė 
A. M. Sukackai 
O. Lukšienė 
G. H. Smith 
J. D. Lukai

F. P. Petrauskai
J. M. Petkūnai
R. L Januliai
L. Ausejienė
J. Raultišaitis
D. Plokštienė

MEN. Get a man’s job in con
struction or trucking, become a 
certified equipment operator and 
earn high 
get that new high paying job. Pay 
for your training with income from 
the new j>b. Earnings of $200 a 
week and more. I’rain on Route 130 
in Beverly, 
time. Call 
American Training Services, P. O. 
Box 16066,

wages. Train now and

>b. Earnings of $200 a

N. J., weekends or full 
DE 2-2230 or write

Phila., Pa. 19114.
(97-99)

12 by-weekly. 
r. citizen and able to 
English. All State ben., 

leave and 13 paid holi- 
Mr. Sutter.

S STATE HOSPITAL

PLUMBER. $200.
Must Amf: 
understand 
vac., sick 
days. Cal

LANDI
Pennsylvanpa Department of Health 

Girard

CE

& Corinthian Ave.
P|hila., Pa. 19130 

6-9700. Ext. 300
(97-99)

$200. 12STEAK [FITER.
weekly. Mist be Amer, citizen 
able to u 
State ben *., 
13 paid h

LANE

by- 
and 
All 
and

iderstand English, 
vac., sick leave

jlidays. Call Mr. Sutter.
IS STATE HOSPITAL

Pennsylvar ia Department of Health 
Girard & Corinthian Ave 

Phila., Pa.
C2 6-9700. Ext. 300

97-99)

$174.50 by-weekly. 
Amer, citizen and able 

All State 
, sick leave and 13 paid
Gall Mr. Sutter.

fireman.
Must be 
to undersfand English, 
bene., vac 
holidays.

LANDljS STATE HOSPITAL 
Pennslyvai lia Department of Health 

Girarl & Corinthian Ave.
3hila, Pa. 19130

CE 6-9700. Ext. 300
(97-99)

MEAT GUTTER. Eicperienced. 
with some knowledge 

of meat cutting.
Steady year round work.

Aprly Monday to Friday 
934 b. 3rd St., Phila, Pa.

(9-103)

mažai teko 
sižvalgyti po žymų-

bai trumpas, 
joms ps
jį Kalifornijos miestą San 
Francis jo ir jo apylinkę. 
Tiesa, (įdėlis dėkui Juozui 
ir Ksaverai Karosams už jų 
pastangas viešnioms paro
dyti Kalifornijos gražuo
lius raudonmedžius ir maž
daug įd 
lis.

Sueig
Ks. Kailosienė puikiai atli
ko pirn

omesnes miesto da-

)je su viešniomis

ininkės pareigas.

Naujaį premjeras remia 
karą \

r ra.—Naujasis Au- 
premjeras J. Mc- 

pareiškė remsiąs 
io karą, kaip jį rė-

Canbe 
stralijos 
Ewen 
Vietnan 
mė premjeras Holt, šiomis 
dienomis žuvęs Pacifike.
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Kovos ir pergalių keliais
Tarybų Sąjungos nueitas 

kelias buvo nelengvas. Pri- 
siminame tą laiką, kai jung
tinės tarptautinės reakci
jos jėgos karinės interven
cijos ir kruvino teroro, po
litinės ir ekonominės bloka
dos keliu bandė pasmaugti 
jauną Tarybų valstybę. 
Daugianacionalinė tarybinė 
liaudis, vadovaujama Ko
munistų partijos, sutelkė 
visas savo jėgas ir atrė
mė imperialistų puolimą.

Tarybų šaliai žengiant 
pergalių keliu prie savo di
džiojo tikslo, imperialistai 
pasiuntė prieš ją fašistų 
ordas. Ilgą laiką tarybinė 
liaudis iš esmės viena nešė 
ant savo pečių pagrindinę 
kovos prieš jungtinės tarp
tautinės reakcijos jėgas 
naštą. Ji laimėjo nepapras
tai sunkioje kovoje ir su
kūrė galingą ekonominį, 
karinį, politini ir dvasinį 
potencialą, kuris yra tvir
tas socializmo ramstis že
mėje.

Kopdama stačiais penk
mečių laiptais, Tarybų Są
junga nenukrypstamai sie
kia komunizmo aukštumų, 
tampa vis gali n g e s n ė ir 
gražesnė. Pasaulio tautos 
vis labiau įsitikina socialis
tinės sistemos pranašumu. 
Jos mato, jog tarybinė eko
nomika vystosi šiuolaikinio 
mokslo ir technikos pagrin
du, tampa vis geriau suba
lansuota ir harmoniškesnė. 
Tarybų Sąjunga pasiekė 
nepaliaujamą ekonomikos, 
kurioje nėra krizių, augi
mą, visų darbingų gyvento
jų aprūpinimą darbu ir

liaudies gerovės kilimą.
Nepaisant visų sunkumų, 

Tarybų šalis sugebėjo pa
siekti tai, kas daugeliui mū
sų amžininkų atrodė nega
lima ir nepasiekiama. Pa
lyginti su 1913 metais, 
liaudies pajamos 1966 me
tais išaugo daugiau kaip 34 
kartus; o bendroji visos 
pramonės produkcija padi
dėjo 66 kartus.

Tarybų Sąjungos liaudies 
ūkis per visą savo 50 me
tų istoriją vystėsi kapitaliz
mui nepasiekiamais tem
pais. Nuo 1918 iki 1966 
metų vidutinis pramonės 
produkcijos padid ėjimas 
per metus Tarybų Sąjun
goje sudarė apie 10 pro
centų, Jungtinėse Ameri
kos Valstijose — 3.7, Ang
lijoje— 2.1, Prancūzijoje— 
3.7 procento. Išlaikiusi 
aukštus tempus, Tarybų 
Sąjunga per pastaruosius 
metus pralenkė Jungtines 
Amerikos Valstijas pagal 
absoliutų daugelio svarbių 
produkcijos rūšių padidė
jimą. Šis kokybiškai naujas 
rodiklis nulemia Tarybų 
Sąjungos pergalę taikiame 
ekonominiame lenktyniavi
me su Junginėmis Ameri
kos Valstijomis.

Šiuo metu Tarybų Sąjun
gos pramonės produkcijos 
dalis sudaro beveik penkta
dalį visos pasaulinės pro
dukcijos. Tarybų šalis da
bar gamina tiek pramonės 
produkcijos, kiek jos paga
mina visos stambiausios 
Vakarų Europos šalys kar
tu.

N. Baibakovas

Medis ir jo atžalos
* K*- ■ n T. v .
Tylį ramu Galnaičių so- tarų teturėjo. Ir nors' šei-

dyboje. Vėjas švelniai vir
pina sode vaisiais aplipusias 
obelų šakas. Elzė Galnaitie- 
nė, kur sukusi, nesisukusi 
apie pirkią, vis dirsčioja į 
vartelių pusę — ar nepasi
rodys kuris iš vaikų, galgi 
pasuks kas, lagaminais ne
šinas, jų sodybos link. Oras 
jau rudeniu padvelkė, o 
saulė vis šykščiau iš po tam
sių debesų skliauto spindu
lių žiupsnius bežeria. Lai
kas būtų ir visai Galnaičių 
šeimynai į namus susirinkti. 
Tokia jau jų šeimos tradi
cija — kiekvienais metais 
vasaros pabaigoje į namus 
suvažiuoja visi vaikai, duk
ros vyrus, bei anūkes atsi
veža parodyti. Tėvai jau iš 
anksto alaus prisiraugę, 
baltų pyragų prisikepę lau
kia. Juokas, kalbos tais sek
madieniais iki pat aušros 
Galnaičių sodyboje nenuty
la.

— Gaila, kad tik vieną 
kartą per metus visiems su
sirinkti išeina. Vis tie dar
bai, mokslai, — pasakoja 
Elzė Galnaitienė.

— Kad ir dažnai po vie
ną vaikai į namus atsilanko, 
ale vis ne tas. Smagiausia, 
kad visa šeimyna už stalo 
susėda.

Aštuonetą vaikų išaugino 
Adomas ir Elzė Galnaičiai. 
Septynetą dukterų ir vieną 
sūnų. Septini aukštąjį mok
slą baigę. Jauniausioji, Sta
sė, dar studentė, Vilniaus 
universitete studijuoja vo
kiečių kalbą. Bet ir ji jau 
bebaigianti.

Bepigu Galnaičiams buvo 
vaikus mokyti — valstybė 
padėjo. O pamena jie tuos 
laikus, kai sunku, oi kaip 
sunku vaikus auginti buvo 
— žemės vos aštuonetą hek-

mos galva — nagingas kal
vis, bet galus su galais vos 
sudurdavo.

— Štai šitoji, mūsų vy
riausioji, Domicėlė, — pa
šėrę ant stalo pluoštą nuo
traukų, vienas kitą per
traukdami, aiškino senieji 
Galnaičiai, — Vilniaus uni
versitete lietuvių kalbą stu
dijavo. Dabar gyvena Kau
ne, leidykloje vyriausia re
daktore dirba. O čia Elzbie
ta, Vilniaus universiteto 
dėstytoja. Birutė — Kai
šiadoryse gyvena, gyvuli
ninkystės mokslinio tyrimo 
institute dirba. Taip pat 
Vilniuje, universitete, mo
kėsi. Sūnus Antanas—inži
nierius, dirba Kauno Dirb
tinio pluošto gamykloje. O 
čia duktė Anelė su vyru ir 
dukrelė. Šiauliuose įsikūru
si, Pedagoginiame institute 
dėsto,, ruošiasi į aspirantū
rą... Angelė yra Kaune. 
Vilniaus universitete biblio
tekininkystę studijavo. O 
šitoji, priešpaskutinė, Genė 
— Tauragėje mokyklų in
spektorė. Vilniaus Pedago
ginį institutą baigusi... 
Pati jauniausioji — iš Kar
patų nuotrauką atsiuntė, 
iš turistinės kelionės.

Senieji Galinaičiai ilgai 
varto nuotraukas, pasakoja 
tai apie vieną ’ dukrą, tai 
apie kitą. Džiaugiasi į pla
tų gyvenimo kėlią išleidę. 
O kai ilgu vieniems namuo
se pasidaro — sėda į auto
busą ir važiuoja į Vilnių ar 
Kauną, Šiaulius, Tauragę, 
Kaišiadoris vaikų aplanky
ti.

' Viktorija Prėskienyte
Jurbarko rajonas 
“Pergalės” kolūkis

Iš Lietuvių moterų 
klubo susirinkimo
Gruodžio 13 d. vakare 

Niujorko pažangios lietu
vės moterys susirinko 
“Laisvės” salėn į savo klu
bo susirinkimą. Jį pravedė 
Klubo pirmininkė I. Miza- 
rienė.

Aptarti Klubo bėgamieji 
reikalai. Valdyba pateikė 
raportą. Viskas gerame 
stovyje.

I. Mizariene pranešė, kad 
Niujorko moterų kovotojų 
už taiką organizacija sau
sio 8 d. ruošia Niujorko 
mieste masinę demonstraci
ją už Vietnamo karo bai
gimą. Prašome klubietes 
šioje demonstracijoje daly
vauti.

Tarptautinei moterų die
nai, kovo 8-ajai atžymėti iš
rinkta parengimo komisi
ja: O. Čepulienė, H. Feife- 
rienė ir V. Bunkienė.

Sue Kazokytė-Jones, gy
venanti F r a c k v ille, Pa., 
įteikė Klubui auką $5, pasi
mokė jo LLD duoklę $2 ir 
paaukojo LLD $3.

Jurgis Laukaitis savo 
mirusiai žmonai Rožei pri
siminti per L. Kavaliaus
kaitę įteikė Klubui $5.

Josephina Augutienė pa- 
simokėjo $5 ir tapo amžina 
Klubo nare.

Ačiū jums už aukas.
S. Sasna dėkojo Klubui už 

Įteiktą jai dovaną vykstant 
Lietuvon. Ji pavaišino klu
bietes lietuviškais saldai
niais.

Klubietė Viktorija Balkus 
buvo piktadarių užpulta, 
apiplėšta ir sužeista. Klu
bietes pareiškė jai užuojau
tą.

J. Lazauskienė dėkojo 
Klubui už užuojautos atvi
ruką jai sergant.

Prisimintos serga n č i o s 
klubietes. Sekretorei V. Ne- 
vinskienei pavesta pasiųsti 
sergančioms užuojautos at
virukus.

Irena Levanienė dėkojo 
Klubui už pareikštą jai už
uojautą mirus jos anūkėlei.

Lietuvos Užsienio reikalų 
Ministrei Leokadijai Dir- 
žinskaitei išleistuvių vaka
rą Klubo sekretorė B. Ker- 
šulienė įteikė dovaną nuo 
Moterų klubo. L. Diržins- 
kaitė nuoširdžiai už tai 
Klubui padėkojo.

Klubo finansinėms knv- 
goms patikrinti išrinktos L 
Bimbienė, J. Lazauskienė, 
H. Feiferienė.

Paskutinis dienotvarkės 
punktas — valdybos rinki
mas 1968 metams. Susi
rinkimas vienbalsiai užgyg- 
rė senąją valdybą, išskyrus 
iždininkę Uršulę Bagdonie
nę, kurios vietai išrinkta 
Ona Jakštienė. Valdyboje 
pasilieka: pirmininkė Ieva 
Mizariene, vicepirmininkė 
Adelė Rainienė, protokolų 
sekretorė Bronė Keršulie- 
nė, finansų sekretorė Va
lentina Nevinskienė, iždi

ninkė Ona Jakštienė, kores
pondentė V. Bunkienė.

Klubo pirmininkė I. Mi
zariene švenčių proga tū-; 
lam laikui išvyko į Kalifor
niją aplankyti savo sesutę 
ir kiek pailsėti. Linkiu Ie
vutei linksmai praleisti ato
stogas ir laimingai sugrįž
ti prie savo kasdieninio 
darbo.

Posėdi užbaigus, buvusio
ji Klubo iždininkė Uršulė 
Bagdonienė pavaišino klu
bietes, ir prie vaišių prisi
dėjo Adelė Rainienė, nes ta 
diena buvo jos gimtadienis. 
Sudainuota “Ilgiausių me
tų.” Ačiū už vaišes.

Linkiu visoms klubietėms 
linksmų Kalėdų ir laimingi! 
Naujųjų metų.

Koresp. V. Bunkienė

Sveikina “Laisvės” 
kolektyvą su šventėmis

V. Vilkauskas
Pinellas Park, Fla.
Michael Milbut
Tamaqua, Pa.
J. M. Alvinai
Yucaipa, Calif.
Frank Obrekes 
Shamokin, Pa.
Petras ir Katrina
Kupriai
Laurel, Md.
J. K. Mažukna
Pittsburgh, Pa. 
i

J. Stasiukaitis
Philadelphia, Pa.
Juoas ir Domicėlė Lukai 
Worcester, Mass.
J. Petrus
Cleveland, Ohio
Vincas Delnickas 
Bridgeport, Conn. 
William Dėmutis 
Albany, N.' Y.
Petras ir Elena 
Babravičiai
Vilnius, Lietuva SSR
Nellie Rakickas
Kearny, N. J.
Jonas ir Kotryna 
Kalinauskai 
Freehold, N. J.

Kai reikia pinigų
Nassau apskritis Ilgojoje 

saloje yra pakankamai to
li nuo New Yorko miesto, 
kad gyventojams būtų ga
na tyro oro, erdvės vai
kams pažaisti, ir yra tiek 
arti, kad šimtai tūkstan
čių žmonių gali rytais nu
vykti į didmiestį darban ir 
nakvynės sugrįžti namo.

Ten gyvena nemažai to
kių, kurie išgali tarnaites 
ir sodybos apžiūrovus.

Ten taip pat gyvena 
daug visokio rango tarnų.

Kas atsitinka, kai darbai 
praretėja, o nedari) ingos 
šeimos gausėja? Tenka pra
šyti pašalpos. Šiuo metu 
apskritis šelpiamųjų sąra
šuose turi 5,171 šeimą, 19 
tūkstančių asmenų. Kalėdos 
čia pat, o patvarkyta, kad 
pas pašalpgavius vargdie
nius vaikelius švenčių Die
dukas neatvažiuos. Nėra 
pinigų.

Šelpiamieji sudarė 20 as
menų komitetą, gavo Nas
sau Law Services komitetą 
patarėju ir teisme pareika
lavo paskyrų vaikų šventi
niams pietums ir įvairu
mams.

Labdaros departamento 
tarnautojai bandė aiškinti, 
kad pašalpgaviai galį pa
naudoti šventei mėnesinius 
smulkioms išlaidoms gavi
mus. O tie gaviniai yra po 
$1 iki $3 mėnesiui. Iš to 
“turto” turi užtekti plau
kams apsikirpti, sausai va
lomiems rūbams, muilui, 
laikraščiams ir daugeliui 
kitų pripuolamų ir regulia
rių iškaštėlių.

Įdomu tai, kad vargani 
žmonės neašaroja, bet or
ganizuojasi ir v e i k i a už 
žmoniškas gyvenimui sąly
gas. i . / St.

Aido choro žinios
Naujųjų Metų laukiantiems

Nei vienas nepadarysite 
klaidos, jeigu ateisite sutik
ti Naujuosius Metus pas 
mus, — Aido choro rengia
mame. laukiamame Naujų 
Metų baliuje-bankete.

Turėsime gero maisto, iš- 
sigėrimų ir muzikos; kas 
norės pasišokti — galės.

Pradžia 8 vai. vak. o įžan
ga pigiausia 1 kaip visame 
mūsų" apskrityje tik $5.

_ “Senas” pirmininkas

Gruodžio 18 Flushinge 20 
blokų nutrūko elektra. Virš 
valandą ir pusę apie tūks
tantyje namų sustojo vis
kas, kas daroma su elektra.

Su Naujaisiais 1968 Metais

Visus geros valios žmones, gimines ir draugus, į 
gyvenančius bile kuriame pasaulio kamputyje. 
Taipgi Lietuvos Draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugijos prezidiumą, laimė- 
jimų kovoje už taiką ir draugystę tarp tautų.

/

Motiejus Klimas
Ramsey, N. J.

Ilgojoje saloje ima pūsti 
i taikos vejai

Štai tik praėjusį sekma
dienį Huntingtone susidarė 
25 moterų būrys ir paskel
bė “tylų budėjimą” protes
tui prieš karą Vietname.

Kai jos ištisą valandą ty
liai demonstravo, taikos 
idėja anaiptol netylėjo. Jų 
nešami išrašyti šūkiai iš
kalbiai šaukė:

“Mes liūdime Vietname 
žuvusių”;

“Parvežkite mūsų sūnus, 
mūsų mylimuosius, mūsų 
brolius namo dabar”.

Vyks į Washingtoną
Nassau apskrities “Wo

men Strike for Peace” sky
rius buvo suruošęs masinį 
mitingą, kuriame dalyvavo 
ir to judėjimo nacionalinė 
vadovė Mrs. Dagmar Wil
son.

Dalyvės nusitarė sumobi
lizuoti “Liūdesio maršavi- 
mą” į Washingtoną sausio

KLAIDOS ATITAISYMAS
Gruodžio 19 d. “‘Laisvė

je” korespondencijoje. “Jau
kios, malonios iškeistu vės” 
pasakyta, kad viešnia Le
okadija įsirašė i Lietuvių 
Moterų Klubą. Tai klaida, 
tai netiesa. Labai atsipra
šau. H. F.

sną, kai ten susirinks 
resas.

15 di
Kong

Motinos ir jų talkininkės 
moterys ir 
Unio 
šuos 
tų toliai

merginos iš 
i stoties tylomis mar- 
į kapitolių ir ant laip- 

demonstruos iki 
įteikti prieškarines 

ijas Senato daugumos 
iui, Montanos demok- 
Mike Mansfieldui.

pridaigstyta

petic 
lydei 
ratui

Ilgoji sala, 
vidurinės klasės gyvenvie
tėmis, ne lengvai išsijudina 
veiklos naujovėms. Bet dau
gelį metų vykdomas ir te- 
beplečiamas Vietnamo ka
ras tūkstančiams žmonių 
artėja prie jų namų — prie 
jų vaikų, prie sužadėtųjų, 
net prie anūkų. Laukti, kad 
kiti iškovotų taiką, nebeli
ko laiko. Žmonių sąžinė ve
da juos eiti reikalauti su
stabdyti karą tuojau, daba£>

St.

DĖL PASIVAŽINĖJIMO
• Dviejose atskirose Brook- 
lyno ir Queens rajono vie
tose policija areštavo gat
vėse vogtais automobiliais 
galvatrūkčiais zuj a n č i u s 
jaunuolius. Vienas toks 
vairuotojas buvo 16 metų, 
o jo “keleiviai” 13, 14 ir 15 
metų. Kitos mašinos vai
ruotojas buvo 18 metų, o jo 
keleiviai 3 suaugę vyrai ir 
vienas 14 metų.

AREŠTAVO BUVUSI 
VALDININKĄ

Buvęs miesto Vandens 
komisionierius James L. 
Marcus areštuotas įtarimu, 
kad jis miestui darbų su
tartį davęs mobsterių kon
troliuojamai firmai už ky
šius. Marcus iš miestinės 
tarnybos pasitraukė jau ki
lus apie jį kalboms.

TAI BENT “MEILĖ”!
Raimundo Serrano, 20 

metų, ir Sancta Steggell, 21 
metų, prieš keletą mėnesių 
susitiko, vienas kitam pasi
dabojo ir dažnai laisvalai
kius praleisdavo kartu. Bet 
kaip žinoma, ir meilei yra 
ribos. Linsmai pabuvoję 
mieste, jiedu susipyko. Nie- 
metų, prieš keletą mėnesių 
ko nelaukęs Raimundo savo 
Sanctą nusviedė nuo tilto į 
Harlem upę.

Mergina, nemokanti 
plaukti, suspigo pagalbos 
šaukti. Kas nors išgirdo, 
pašaukė policiją, kuri mer
giną ištraukė išsigandusią, 
bet mažai tesužeistą. Už 
keliolikos minučių Serrano 
pats pasidavė policijai. Jis 
laikomas po $2,500 užstatu.

Suėmė įtartus banko 
apiplėšime

New Jersey valstijoj 
areštavo du vyrus ir sulaikė 
po 25 tūkstančių dolerių už
statu. Juos įtaria, apiplėšė
me Richmond Hill banko 
liepos 13 d. Bankas yra tik 
už 300 pėdų nuo policijos 
stoties.

■e**

vi ' Pas mus galite įsigyti Kalėdų ir Naujų Metų S 
Švenčių proga visokių KNYGŲ, PLOKŠTELIŲ, ŽUR- JA 

y NALŲ, LAIKRAŠČIŲ.
J/ Turime didelį pasirinkimą— įjj
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GINTARINIŲ KARIELIŲ, SAGUČIŲ, AUSKARŲ,
An ir kitokių dalykėlių. ja
y MENINIŲ ALBUMŲ.

LIETUVIŲ KALBA KNYGŲ, PLOKŠTELIŲ
JA DOVANŲ.
vį Rašykite dėl mūsų periodinio katalogo.
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Tarp lietuvių
Antradienio p o p i e t y j, 

“Laisvės” raštinėj lankėsi 
brooklynietis Volteris Ker- 
šulis su reikalais spaustu
vėje ir raštinėje. Įėjęs į 
raštinę pratarė: — turiu 
krūvą pinigų, prašau priim
ti, tai bus už mano prenu
meratą, už mano draugo 
Kazio Čerkos (East Rock
away) prenumeratą ir jo 
auką $2, ir už šešias prenu
meratas į Lietuvą. Viso 
priduodu šimtinę. Atsiskai
tykite už prenumeratas, o 
likusieji bus auka nuo ma
nęs ir Bronės... ?

Sutvarkę reikalus, paklau
siau o kaip su punktais? 
Sako, lai kreditas eina 
Brooklyno vajininkams. 
Volteris kiekvienais metais 
ateina į raštinę su šimtine 
(kartais ir su daugiau pi
nigų) ir atnaujina drau
gams ir giminėms Lietuvo
je prenumeratas. Palinkė
damas “L.” kolektyvui gerų 
švenčių ir iki pasimatymo 
Naujų Metų vakare (Aido 
Choro parengime), atsisvei
kindamas išvyko į miestą 
su kitais reikalais.

L. K—te.

“L” DIREKTORIAI >
esate prašomi susirinkti į 

posėdį šį antradienį, gruo
džio 26 d.

Sekretorius

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau brolio Juozo Bieliausko 

(Jono), emigravęs į JAV apie 1913 
m. Paskutinį laišką nuo jo gavau 
1938 m., tada gyveno 2513 E. 83rd 
St., Cleveland, Ohio.

Žinantieji apie jį prašau pranešti 
sekamu adresu: Stasys Bieliauskas, 
Jono, šakių rajonas, Jankų paštas, 
Plačkojų kaimas, Lithuania, USSR.

(97-98)

REAL ESTATE
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bedroom apts. in 
new fireproof bldg, with eleva ton 
% block to 2 subways. Balconii® 
Dining areas. Luxury in good neigh- 
borh 
only 
bet. 
agent or call 763-0624.

fireproof bldg, with elevatoi

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

4th & 5th Aves., Brooklyn. See

66 Mechanic Street 
lMr Rochelle, N. Y. 10801

GERIAUSIOS IR 
VĖLIAUSIOS 

KALĖDINĖS DAINOS YRA 
Ant 
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