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Rašo Mislinčius
Amerikos Gydytojų Si Jun

ga didelė, bet labai konserva
tyvi organizacija. Jos v 

.priešinosi įvedimui “Sočis 
curity,” “Medicare, 

ir kitom
kurios bando padėti žmon 
neišgalintiems užsimokėti 
privatų gydytojo patarnavi- 
ma bei vaistus. Minėtosios 
sų vyriausybės pravestos 
formos žmonių sveikatai
goti bei ginti dar nėra tobu
los, jos galėtų būti geresnės. 
Bet tai vistik žingsnis į ge: 
pusę\ dėlto jos sveikintinos.

Gydytojų Sąjungos prezi
dentas š. m. birželio 20 d. sa
vo kalboje pasakė, kad j<j> ve
dama organizacija šioms 
formoms visuomet priešinsis. 
Atrodo, kad tiems ponams la
biau rūpi doleris, negu žmo
nių sveikata!

rąją

re-

Tačiau pažangesnieji gydy
tojai savo oficialiai organiza
cijai— gydytojų “trustui’1 — 
nepritaria, jie su reakci 
nariais kovoja. Jie su 
specialų komitetą, pavadintą 
l^edikalinis žmogaus t 
komitetas (“Medical Con 
tee for Human Rights”), .

^10 centras yra Niujorke, 
mitetas spaudoje paslj 
vardus daugybės gydy 
kurie jo pastangas remia, 
čiau nė vieno lietuvio gyc 
jo tame gapbės sąraše n 
O lietuvių gydytojų Ameriko
je yra nemaža. Nejaugi jie 
nenori, kad varguomenė 
gydytojais bei vaistais a 
pinta?

liais
<ūrė

(eisiu 
mit- 
ku- 
Ko- 
elbė 
jojų, 
Ta- 
yto- 

i£ra!

autų 
prū-

Skundžiamės, kad “Laisvė,” 
dėl įgudusių korektorių ti
kos, dažnai išeina su klaido
mis, žinoma, ne vienas 
tytojas klaidų nemėgsta, 
tingai išspausdintų raštų 
toriai.
. Tačiau ne viena “Laisvė” 
tuo kalta. Paimkime J. Kapo
čiaus išleistą Lietuvių enc 
pediją, korektuotą “spec 
tų” spaustuvininkų. Pas 
niamė jos tome įdėta net 32 
puslapiai “pastebėtų klajidų” 
atitaisymų. O kiek dar j 
l?o korektoriaus nepastet

Be to, Enciklopedija dar ne
pilna, stoka seniai lauk: 
tomo apie Lietuvą, šis to 
atrodo, visai nepasirodys, 
eliminuotas.

Priešiškoje Lietuvai p 
dikoje “veiksniai” gali v 
Lietuvą šmeižti ir meluoti, 
enciklopedijoje tai daryti 
patogu, čia reikia žiūrėti 
tų, o teisybės skelbti jie n 
ri. Dėl to ir^Enciklopedijn su
žalojo, apipjaustė!
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Kai 1944 m. tarybinė 
riuomenė išvarė iš Vih 
hitlerininkus ir universr 
pradėjo veikti, buvo su
r-—— — ------------------------

ateizmo! dėstymu, 
buvo keblumų. Ne tik stu 
tų dauguma, bet ir dėsty 
dalis buvo dar neatsikrato re
ligini^ prietarų. Dėl to a deiz
mo paskaitos ne visuomet 
vo raciohaliai pravedamos 
H^moji medžiaga dažnai 

ivo panaudota 
klėjimo įsisąmoninimui.
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Svarbus karo priešu 
laimėjimas

Gyvename naminėje krizėje, 
sako sekr. Gardner

Republikonai akėja 
demokratus

Albany, N. Y. —Valstijos 
aukščiausias apeliacijų teis
mas 5 balsais prieš 2 nus
prendė kad New Yorko 
miesto įstatymas, neleidžiąs 
karo priešininkams protes
tuoti šalygatviuose, yra ne 
konstitucinis. ,

Kolegijos studentas El
liot Katz prieš kiek laiko 
buvo pasistatęs ant šalygat-

vio staliuką su iškaba. “Stop 
the War in Vietnam”. Po
licija jį areštavo ir teismas 
nubaudė. Jis ap e 1 i a v o į 
valstijos apeliacijų teismą, 
kuriame ir laimėjo.

Apeliacijų teismas sutei
kė pilną teisę protestantam 
prieš karą naudotis ir ša- 
lygatviais. Tai labai svar
bus karo priešų laimėjimas.

Amerikos kareiviai naudoja 
opiumą, sako Steinbeck

Washingtonas. — Sveika
tos, švietimo ir gerovės se
kretorius (ministras) John 
W. Gardner, kalbėdamas 
Amerikos Statistikų Sąjun
gos susirinkime, pareiškė, 
kad amerikiečiai gyvena 
“naminėje krizėje,” kuri vi
siems yra pavojinga.

Gardner nurodė, kad mes 
“esame dįdžiūlėje bėdoje, 
kaip žmonės”, kad lęūsų 
įstaigos neatlieka joms pa
vestų atsakomybių naikinti 
skurdą, butų stoką, švieti
mo trūkumus, rasinę dis
kriminaciją, kas buvo tikę-

tąsi padaryti.
Mes nieko neatlikome, 

kad apvalyti užterštą mies
tų orą, užterštus vandenis 
Bilijonai dolerių, paskirti 
negerovių naikinimui, tebė
ra biurokratų kontrolėje, 
nenaudojami reikalingiems 
tikslams.

Sekr. Gardneris yra stam
bus prez. Johnsono admi
nistracijos šulas, bet ši jo 
kalba labdi supuola, su se
natoriaus Roberto Kenedžio 
kritiškais pasisa k y m a i s 
prieš Johnsono administra
ciją.

Washingtonas. — Repub- 
likonų vadovas senate E. 
M. Dirksen aštriai kritika
vo prez. Johnsono adminis
traciją, kurios programoje 
nėra taikos, nėra pastovu
mo, nėra vilties ką nors ge
ro pasiekti.

Kaip ir buvęs prezidentas 
Eisenhoweris, taip Dirkse- 
nas atsuko kritikos kanuo-

les prieš netikusį karo ve
dimą Vietname, kur ameri
kiečiai paneša didžiulius 
nuostolius, o karo pabaigos 
nesimatp.

Pasirodo, kad republiko- 
nų vadovai šiais preziden
tinių rinkimų metais agre
syviai kovos demokratus, 
ypač prez. Johnsoną.

Pietų Jemenas nusavina 
buvusių valdovų turtus

Washingtonas. — Apie 
75 procentus Amerikos ka
reivių naudoja marijuaną 
(opiumo) cigaretes, tvirtina 
John Steinbeck, ištarnavęs 
metus laiko Amerikos ar
mijoje Vietname.

Kareiviai rūko marijuana 
cigaretes todėl, kad leng
viau pernešti baisią karo 
naštą, žiaurią padėtį, kor

k i o j e tenka kareiviams 
fronte gyventi, teigia Ste
inbeck.

John Steinbeck yra 21 
metų sūnus pagarsėjusio 
amerikiečio rašytojo, grįžęs 
iš Vietnamo turėjo interviu 
su korespondentais.

Gynybos departamentas 
bando užginčyti tą faktą, 
kurį Steinbeck iškėlė.

Pranešimas ir kvietimas
Laisvės Bendrovės Dali

ninkų suvažiavimas ir ban
ketas įvyks kovo 17 d.

Visi bendrovės dalininkai' 
esate prašomi dalyvauti su
važiavime ir bankete.

tojų pasirūpinti, kad fon
das būtų pilnas iki vajaus 
pabaigos.

N. Y. transporto darbininkai
“Laisvės” vajus pratęstas 

iki vasario 15 d., nes fondas 
dar toli nuo viršūnės. Pra
šome visų “Laisvės” skaity-

Iki pusei žiemos mažai 
tebuvo surengta pramogų 
“Laisvės” paramai: Pasirū
pinkime dabar surengti ko
kį nors parengimą koloni
jose, kur dar nebuvo.

“L”. administracija

Adenas. — Pietų Jemeno 
valdžia paskyrė specialią 
komisiją su įgaliojimu nu
savinti buvusius šios šalies 
valdovus — 123J sultanus, 
šykus, princus ir ministrus, 
taipgi jų žmonas ir vaikus.

Iš jų atimama žemes, pa- 
lociai, apartmentiniai na
mai, baldai, brangakmenys, 
bankų sąskaitos, automobi
liai, viskas, ką jie neteisin
gai buvo pasisavinę iš darbo

žmonių tuo metu, kai jie 
po Anglijos administracijos 
apsauga šalį valdė ir jos 
turtu naudojosi.

Komisija pareiškė, kad 
tas visas konfiskuotas tur
tas bus grąžintas žmonėms, 
kuriems jis priklauso.

Pietų Jemenas tapo ne
priklausoma r e s p u b lika 
1967 m. lapkričio 30 d. Ang
lai buvo priversti iš jo pa
sitraukti.

daug laimėjo
. New Yorko miesto subvių 
ir busų darbininkai daug 
laimėjo. Jie gavo algų pa
kėlimą nuo 5 iki 6 c. va
landai. O didžiausias lai
mėjimas — pensija. Išdir
bę 20 metų, sulaukę 50 me
tų amžiaus, išėję pensijon, 
galės gauti pusę algos.

Transporto Darbini n k ų

i i. .

Unija buvo pas į r u o š u s i 
skelbti streiką sausio 1 d. 
5 vai.1 ryto. Derybos tarp 
unijos ir Transit Authori
ty tęsėsi be pertr aukos. 
Majoras Lindsay dėjo pa
stangas, kad streikas ne
įvyktų; Pagaliai; susitarta.

Dabar unija džiaugiasi 
laimėjimu ir duoda daug 
kredito majoru
kad jis .padėjo darbinin
kams laimėti. Lindsay pa* 
reiškė, kad 20 ę. fėras ir 
toliau pasiliks, 
mas, kaip ilgai.

Lindsay,
paruošė tinkamą ateistiniam 
auklėjimui planą. Sistemingas 
mokymas pradėtas istorijos- 
filosofijos fakultete, o seka
mais metais ateizmo kursas 
imta skaityti visuose fakulte
tuose. Tai parodo, kaip rim
tai tasai klausimas imta stu- 
juoti. O pas mus čia kai kas 
dar vis teigia, jog religijos 
klausimas yra “privatus daly
kas”, ir mūsų spaudoje jį ne
reikia nagrinėti. Tokie 
nes labai storai klysta!

tik klausi-

zmo-

metųŠįmet sukanka 100 
(1867-1934) nuo gimimo ipa- 
saulinės garsos mokslininkės 
Marie Curie. Savo kilimu ji 
buvo lenkė—Marija Sklodow- 
ska, bet prancūziškos kultūros 
fizikė-chemikė. 1895 m. jį iš
tekėjo už prancūzų chemiko 
Pierre Curie ir kartu su juo 
dirbdama 1898 m. atrado nau
ją elementą, kurį, pagerbimui 
savo tėvynės, ji pavadino po
lonium (poloni j umu).

1902 m. ji atrado kitą ele
mentą radį (radiumą), už ku
rį gavo 1903 m. Nobelio pre
miją. ;

Dar daugiau: Marie Curie 
išskyrė radį iš kitų su juo su
sijungusių elementų, daugiau
sia bromu, ir parodė jį kaip 
tyrą elementą. Už šį darbą ji 
gavo 1911 m. antrą Nobelio 
premiją.

1934 m. ši nepaprasta mo
teris mirė nuo radžio (radiu- 
mo) apsinuodijimo-radiacijos. 
Kitaip sakant, ji tapo jos pa
čios atradimo auka! Garbė 
jai.

Baltam persodino 
negro širdį

'Capetown, Pietų Afrika.— 
Dr. C. Bernard persodino 
iš nuo stroko mirusio neg
ro širdį į miršta 
tą Phillip Blaibe

Ant rytojaus po operaci
jos ligonis paša 
jaučiasi gerai. Dabar klau
simas, ar jis pilnai pasveiks, 
ar jo organizmas priims 
svetimą širdį.

Pirmiau padarytos opera
cijos nepavyko. Su svetima 
širdimi Washkansky teišgy
veno 18 dienų ir nuo plau
čių uždegimo mirė. Taip
gi vienas vaikutis Ameriko
je su svetima širdimi tuoj 
po ^operacijos mirė.

Mirė Hunt, įžymus 
korespondentas

Newtown, Pa. —-Mirė 
Frazier Hunt, turėdamas 82 
metus amžiaus. Tai buvo 
pasižymėjęs spaudos kores
pondentas ir ' knygų auto
rius.

Jis dalyvavo frontuose 
abiejų pasaulinių karų me
tu, turėjo interviu su Leni
nu pirmose re volių c i j o s 
dienose, kalbėjosi su rašy
toju Maksimu Gorkiu. Jis 
buvo susitikęs ir su Hitle
riu. Jis apkeliavo pasaulį ir 
iš visur spaudai pateikė sa
vo įspūdžius.

,ntį dantis- 
rg.

<ė, kad jis

Apdaužė amerikinę fyazę
Saigonas.—Vie ‘ ,

ketos apdaužė amerikinę 
bazę Da Nange. Keturi 
lėktuvai sudaužyti, keletas 
amerikiečių suže

tkongo ra

ista.
T
krizėKambodijos

Bangkokas. — Kambodi
jos ministrų ka 
zignavo dėl sui 
šalyje politinės k

binetas rė- 
sidariusios 
rizės.

Įvertina militarizmą
Bona.

tijos Finansų ministerija 
skelbia, kad 25 bilijonai 
markių, beveik vienas treč
dalis valstybinio biudžeto, 
paskirta militarinėms išlai
doms.

Vakarų Vokie-

Išrinktus negrus 
diskriminuoja

Jackson, Miss. — Perei
tuose rinkimuose šioje vals
tijoje laimėjo 22 negrai kan
didatai įvairioms vietoms. 
Bet 17 laimėjusių kandida
tų dar vis negali vietų už
imti, nes valstijos diskrimi
nacinės taisyklės reikalauja 
užstato, kokio jie negali už
statyti, o užstatų kompa
nijos atsisako užstatyti.

Išrinktieji jau atsikreipė 
į generalinį prokurorą Wa
shingtone Ramsey Clark, 
reikalaudami pastoti jų dis
kriminacijai priemones. Jie 
taipgi atsišaukė į visuome
nę paramos su protestais 
prieš diskriminaciją.

Mergaitė išžaginta 
ir užmuššta

Charleston, W. Va. — 9 
metų mergaitė rasta sniege 
išžaginta ir užmušta.

Mirė Bronius Balutis
Londonas.

niuš Balutis, - išgyvenęs 88 
metus amžiaus. Buvo Sme
tonos valdžios atstovas 
Anglijoje.

B. Balutis iki po pirmojo 
pasaulinio karo gyveno 
Chicagoje, tūlą laiką reda
gavo laikraštį “Lietuvą,” 
kartu su tautininkais veikė.

- Mirė Bro-
Pavojingi žygiai

Tokijas. — Žingsnis 
žingsnio Japonija sudarė 
armiją, kuri savo pajėgumu 
dabar jau žymiai viršija 
prieškarines ginkluotąsias 
pajėgas.

Toliau, Japonijos vyriau
sybė ketina, užtikrinti sau 
galimybę gauti branduoli
nį ginklą.

po

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Sana.—Jemeno vyriausy

bė praneša, kad rojalistai 
viename mūšyje buvo labai 
sumušti, apie 4,000 jų bu
vo išmušta.

mirė jų devyni vaikai. Nei 
vienas neišgyveno ilgiau 14 
mėnesių.

, Philadelphia, Pa. — De
šimtas N o. e ir Marie Ar
thur vaikas mirė. Pirmiau

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad dabar 
Tarybų Sąjunga turi pa
kankamai raketų savo ru- 
bežiams apsaugoti.

Prez, Johnsono programa 
Amerikos aukso apsaugai

’ ; I .• J
Washingtonas. r* Prez.

Johnsonas paskelbė penjkių 
punktų programą Ameri
kos aukso apsaugai.

1. Jis kvięčia amerikie
čius susilaikyti nuo kelio
nių užsienin, nes tos kelio
nės atneša 2 bilijonų dole
rių deficitą.

2. Būtinas apribavimas 
Amerikos investmentų už
sienyje, nes tuo būdu bus 
sutaupyta bilijonas dolerių.

3. Įsakoma Federalinei

Rezervų Tarybai limituoti 
užsienio bankams paskolas. 
Tuo būdu bus galima sutau
pyti 500 mil. dolerių.

. 5. Dėti pastangų padi
dinti Amerikos produktų 
išvežimą užsienin, kad tuo 
būdu uždirbus apie 500 mil. 
dolerių.

Prez. Johnsonas nurodo, 
kad Amerikos aukso mažė
jimas sudaro infliacijos pa
vojų. Todėl jis pasimojo 
infliacijai pastoti kelią.

Rasistas apmušė 
knygyno vedėją

Baltimore. —[Rasistas fa
natikas Ch. France netikė
tai užpuolė pažangaus kny
gyno “New Era Bookshop” 
vedėją Robert W. Lee ir 
sužalojo veidą ir sprandą.

R. Lee buvo paimtas li
goninėn ir vėliau, žaizdas 
aptvarsčius, paleistas namo. 
Užpuolikas areštuotas ir 
padėtas po 1,500 užstato. 
Užpuolikui nepatiko knygy
no lange iškaba: “No room 
for racism in the USA”. Iš
bėgdamas jis iškabą su
draskė.

Narkotįstai sukalė riaušes
Norco, Calif. — Per porą 

valandų narkotistai siautė
jo ligoninėje, kur jie gydo
mi. Jie padegė ligoninės 
namus. Vienas narkotistas 
užmuštas.

Sen. E. Kenedis Vietname
Saigonas. — Senatorius 

Edward Kenedis atvyko 
Vietnaman studijuoti karo 
padėtį ir civiliniams pagal
bą.

17,000 skundą prieš 
General Motors

Detroitas. — 17,000 skun
dų prieš General Motors 
korporaciją tebėra neiš
spręstų. Skundai priduoti 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų unijos.

Jeigu tie skundai nebus 
išlyginti iki sausio 9 d., tai 
unijos lokalai gali paskelbę 
ti korporacijai streiką.

Influenza plečiasi
Atlanta. —• Azijinė influ

enza pavojingai plečiasi. 
Nemažai susirgimų net 24 
valstijose, taipgi ir sostinė
je Washingtone.

New Yorke per vieną sa
vaitę nuo, influenzos mirė 
apie šimtas žmonių.

Sveikatos departamentai 
pataria senesnio amžiaus 
žmonėms skiepytis nuo in- . 
fluenzos.

Londonas. — Premjer a s 
Wilsonas parlame n t e pa
reiškė, kad dėl pinigų ver
tės nupiginimo neišvengia
mai produktų kainos pakils. 
O tai visus gązdina.
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GARBINGA SUKAKTIS
Pietų Amerikos lietuvių 

leidžiamas “Darbas” mus 
pasiekia labai suvėluotai. 
Štai “Darbo” jubiliejinį nu
merį iš spalio 20 diėnos mes

O vis tiek stebuldas!
IŠTISAS aštuonioliką dienų Louis Washkansky 

gyveno svetima, persodint 
našaus pasaulis nebuvo gi 
dį, įdėti jam kito širdį, ir 
pasirodė, kad tai galimas 
mirė, neatlaikė, bet tai ki 
jai sako, kad jis mirė ne 
uždegimo.

Mokslas turi stebuklingų pasiekimų. Deja, jais nau
dotis ne visi žmonės gali r j 
žinta, kad visas trečdalis 
žemiau sveikatai reikaling a 
gyvena neapsakomame skurde. Jiems neprieinami moks
lo laimėjimai. Jie gimsta i ’ 

Louiso Washkanskio 
kaip pirmas pasaulyje žm 
išgyveno svetima širdima.

p. širdimi. Pirmiau nieko pa
dėjęs. Pakeisti žmogaus šir- 
tikėtis, kad jis gyvens?! O 
daiktas. Tiesa, Washkanskis 
as klausimas. Be to, gydyto- 
<nuo širdies, bet nuo plaučių

et ir mūsų Amerikoje. Pnpa- 
mūsų šalies žmonių gyvena 

o lygio. Yra milijonai, kurie

skurde ir miršta jauni. .
vardas įeis mokslo istorijon
?gus, kuris aštuonioliką dienų

Ir veikėja, ir kovoto j
ęad šiemet šalies Kongresas 

, Štai mūsų 
komitetas pasiuntimui į Kon- 
s seimelio narės Mrs. Shirley

GALIMAS daiktas, 
susilauks į savo gretas pirmutinės negrės. 
Brooklyne susidarė platus 
gresą New Yorko valstijc 
Chisholm. Į seimelį ji bi.vo išrinkta demokratų-libera- 
lų sąrašu. Manoma, kad r jos kandidatūrą į Kongresą 
parems šiios abidvi partijas.

Reikia žinoti, kad Brooklyne yra Bedford-Stuyve- 
sant distriktas, kuriame juodieji žmonės sudaro didelę 
daugumą. Na, Mrs. Chisholm kaip veikėja turi daug 
geros įtakos ir baltuose ž

Manoma, kad jos k 
darbo unijos. Netenka a 
tuos pažangiečiai, 
piliečių jėga į Kongresą 
tinę negrę moterį.

Juk tai keista ir Aeiją^ralu, kad iki šiol iš Kongre
so abiejų butų 535 naru: nebuvo nė vienos negrės at
stovės! Tuo tarpu šalyj3 yra daugiau kaip 20,000,000 
negrų. Daugiau pusė yia moterys, ir šalies Kongrese 
jos neturi atstovybės! Tai labai neteisinga ir nesveika 
padėtis. Mrs. Chisholm išrinkimas būtų didelė pradžia 
tolimesniems laimėjimams.

nonėse.
andidatūrą parems kai kurios 
jejoti, kad už ją balsuoti agi- 

Vadinasi, gali susidaryti didžiulė 
iš Brooklyno pasiųsti pirmu-

Nauja svarbi politine byla
AMERIKINIS gvetu 

neša, kad dar 1967 met 
Gannett Tormey užvedė 
mą ją išdeportuoti. Mat, 
už tai, kad ji, būdama 
Komunistų Partijai. Rei 
šioje šalyje gyvena per pastaruosius.54 metus! Ir štai 
dabar norima ją deportuoti.

Byla labai svarbi ir įdomi tuo, kad užvesta prieš 
Imigracijos įstatymą, kuris autorizuoja valdžią depor
tuoti nepilietį tik už 
Skunde nurodoma, kad 
Pirmajam ir Penktajam Konstitucijos pataisymams. 
Parodoma, kad Kongres 
mą priimti. Pagal jį š 
tis komunistas, o rytoje 
mas nepilietis demokratus arba republikonas. Vadina
si, įstatymas paneigia Konstituciją, kurioje kiekvienam 
amerikiečiui yra garantu; - • - ’
riai savo pasirinkimo organizacijai.

Mūsų Konstitucijoje 
pilietis turi tas demokra 
kiekvienas žmoigus turi tjas teises.

. Tai va teismai ir turės išspręsti šitą konstitu
cinį klausimą. Manoma, kad Mrs. Tormey turi progą 
bylą laimėti. Manoma, kai byla pasieks Aukščiausiąjį 
teismą, teismas jos skundą palaikys ir minėtą Imigra
cijos įstatymą pasiųs į gurbą. Tai būtų dar vienas di
džiulis demokratijos laimėjimas.

Bet, žinoma, Aukščiausiąjį teismą pasiekti yra ilga 
ir sunki kelionė. Ji susieta su didelėmis išlaidomis. Bet 
tikimasi, kad demokratiniai, pažangiai nusiteikę ameri
kiečiai Mrs. Tormey pastangas parems ir bylos vedimui 
iki Aukščiausiojo teisme lėšų atsiras.

rgimiams Ginti Komitetas pra- 
j lapkričio mėnesį Mrs. Betty 
bylą prieš vyriausybės nutari- 
ji pasmerkta deportavimui tik 
nepilietė, priklauso Amerikos 
šia atsiminti, kad Mrs. Tormey

3ris autorizuoja valdžią depor- 
riklausymą politinei partijai, 
šis įstatymas yra priešingas

as neturėjo teisės tokį įstaty- 
tandien deportuojamas nepilie- 
gali būti taip pat persekioja-

ojama teise priklausyti bet ku-

nesakoma, kad tik amerikietis 
:;ines laisves. Joje sakoma, kad

turės išspręsti šitą konstitu-

kai byla pasieks Aukščiausiąjį

SVEIKO PROTO 
ŽMOGUS

Dvidešimtmetis C. Da rvi
nas gavo botanikos prone- 
soriaus Henslovo kviet 
keliauti “Biglio” laivu 
link pasaulį. Jaunuolis 
prašė tėvą leidimo.

—Sutikčiau> jeigu rtsi

tik dabar gavome.
“Darbui” jau sukako 32 

metai. Apie tai rašo drg. 
Stasys Rasikas:

Spalio mėnesyje 2Č-tą dieną 
Pietų Amerikos lietuvių laik
raščiui “Darbas” sukako jau 
32-du metai gyvavimo. Tai yra 
gana ilgas amžius, ypač mums 
urugvajiečiams, nes “Darbas”, 
gal vienintelis Pietų Ameriko*- 
je, kuris išsilaikė tiek metų. 
Per tuos 32-jus metus “Dar
bas” pergyveno daug, pergy
veno sunkumų ir džiaugsmo.

Pirmoje vietoje džiaugia
mės, kad urugvajiečiai lietu
viai per savo laikraštį “Dar
bą” sustiprino, padėjo išlai
kyti organizacijas. “Darbas” 
padėjo priruošti Pirmąjį Pie
tų Amerikos Lietuvių Kongre
są, kuris įvyko 1946-aisiais 
metais, taipgi priruošė Pirmą
jį Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo sąskrydį, kuris įvyko 
1961-aisiais metais, ir dar 
daug kitų gražių dalykų. Per 
“Darbą” viso pasaulio lietu
viai žino, kad toli už vande
nynų, toli nuo Tėvynės, yra 
maža valstybėlė, vįsam pa
sauliui žinoma kaip daug kar
tų pasižymėjusi futbole ir ke
liais atvejais buvę 
čempionais, ir gal 
pasaulyje
kratinėje santvarko, 
Urugvajus. Čia 1927-aisiais 
metais gimė pirmoji lietuvių 
organizacija. 1935-aisiais me
tais išėjo laikraštis * “Darbas” 
(jau prieš tai būv< 
laikraščiai “Proletarę, -----
donoji Vėliava”:

Mūsų amžiuje “karikščio- 
niškoji tiesa,” “krikščioniš
koji kultūra” jau davė ke
turis baisius karus — Pir- 
mąjį pasaulinį karą, Antrą
jį pasaulinį karą, Korėjos 
karą ir dabartinį Vietnamo 
karą.

Ja negalima didžiuotis. Ir 
juo daugiau ji atsiskleidžia, 
tuoi didesnės ir barbariškes
nės darosi skerdynės-...

Tiesa yra tiesa. Mes ja ti
kime. Mes tikime, kad ji 
anksčiau ar vėliau laimės 
ir užkariaus pasaulį. Bet 
tai nebus nei “krikščioniš
koji tiesa,” nei “žydiškoji 
tiesa,” nei “niahometoniška 
tiesa,” o tiktai tiesa, gryna, 
švari, žmoniška.

dabartinę padėtį ir perspek
tyvas dėl ateities šitaip iš- 
sireiškia naujasis Vieny
bės” redaktorius Jonas Va-

Kaip parodo vėl i a u s i e j i 
bendruomenės rinkimai—bal
savimuose tedalyvavo apie 9,- 
000 narių. Kaip matome, 
Bendruomenės nariais netapo 
nei mūsų Susivienijimų nariai, 
kurių esama apie 20,000, nei 
naujakuriai, ar iš Lietuvos at
vykusieji, kurių jau apskai
čiuojama per 30,000.

Kadangi didžiuma išeivijos 
lietuvių bendruomenei nepri
klauso, yra aišku, kodėl ir 
neseniai įvykusiame Kultūros 
Kongrese nebuvo vieningumo, 
taip mažai lietuvių dalyvavo.

Tai parodo, kad didžiuma 
senųjų imigrantų, kaip ir vė
lesnieji naujakuriai, atmeta 
Liet. Bendruomenę, per 20 
metų neišmokusią sudemokra- 
tėti ir pažinti išeivijos gyve-

Ačiū jums už laiškus ir 
užuojautą reikale mūsų 
dukrelės mirties. Smūgis 
netikėtas ir neužtarnautas. 
Vieną dukrelę turėjome ir 
jos netekome, sunku bus 
užmiršti, sunku sulygti-su- 
tikti su tokia gyvenimo tai
sykle.

Ne mes vieni tokie nelai
mingi, daug tėvų augino sa
vo vaikus, ir jų šiandieną 
netenka; jie žūsta karo lau
kuose, skausmuose, toli nuo 
savo gimtinio krašto, Viet
name.

Ne taip įvyko su mūsų 
dukrele. Ji jaunatvę turėjo 
laimingą, linksmą. Ji buvo 
baleto šokėja, linksmiho 
publiką. Ji buvo tokia aiški 
kaip gč!3. Ji, rodosi, nevaik- 

žeme, o visada tik 
tik šoko ant galų 
Estrada jai perdi-

Sveikinu Naujų Metų pro- , 
ga, linkiu visiems daug \ 
sveikatos ir pasisekimo kū
rybiniame darbe, visuome
ninėje veikloje ir asmeni
niame gyvenime.

Su pagarba ir draugiš
kais linkėjimais.

Vladas Niunka 
Vilnius

Sveikinu su Naujaisiais 
1968 metais. Linkiu sėkmės 
darbe, laimės asmeniniame 
gyvenime.

Pranas Ulevičius 
Vilnius

pasaulio 
vienintelė 

išsilaikiusi demo- 
e, — tai

1 pasirodę 
s,” “kau- 
kui’is tapo 

žinomas po visą pasaulį. Per 
“Darbą” dalinai ir palaips
niui sužinoj.o viso 
lietuviai apie Ųrugvi 
gentines ir Brazil),

pasaulio 
a j aus, Ap
jos lietu

vius. Ir tikrai džiugu visiems, 
Urugvajuje dar plaka 

:1 dar kal
iu šokama

kad 
lietuviška širdis, ka 
bama, dainuojama 
lietuviškai.

GERI AR BLOGI 
BUVO 1967 METAI?

Vienas iš “The New York 
Times'’ redaktorių James! Aimo sąlygų”. .

Liet. Bendruomenė norėtų 
Jie bu- priversti visus galvoti, kaip'jie 

vę blogi, bet turėję ir gerų galvoja, savo laikrodžius su- 
požymių. Pav., per visus stabdę, kai traukėsi iš Lietu- 
dvyliką mėnesių mes rizi
kavome karą- su Kinija ir 
jo bijojome, bet jis neįvy
ko. Jeigu Kinija turėtų 
prie mūsų rubežiaus dideles 
karines oro jėgas, mes vei
kiausia nepakęstumėm, bet 
Kinija mūsų jėgas prie jos 
rubežiaus toleruoja.

Tai, girdi, geras dalykas. 
Bet?blogas dalykas, ikad 
1967 metais mes pražudėme 
Vietname daugiau savo vy
rų, negu per visus penke-, 
rius metus i nuo to laiko, 
kai mes ten ' pradėjome 
veržtis; Tai įieduoda ramy
bės mūsų .sąžineb: Bet tai 
daug geriau, negu jei būtų 
skerdynėm buyų$; išplėsta ir 
joje buttime pražudę daug 
daugiau žmonių. z

Praėjusieji 1967 metai, 
Restono supratimu, buvo 
geri ir tuo, kfed mes turėjo
me plačias politines disku
sijas. Mes giliai pasidaliję 
Vietnamo klausimu, bet,

Reston labai ciniškai paly
dėjo 1967 metus.

Liet. Bendruomenė norėtų

vos.
Bendruomenininkai tebegy

vena nostalgijoj, dvasinėje de
presijoje, nori reikštis, kaip 
“supermanai,” visiems lietu
viams išeivijoje “įsakus” iš
duodami, tarytum jie čia bū
tų sukūrę atskirą Lietuvos 
valstybę.

Todėl Bendruomenei nesi
seka suburti daugiau lietuvių 
savo organizacijoje. Tuo ke
liu einant, matysime, kad kas
met vis mažiau ir mažiau lie
tuvių lankysis suvažiavimuose 
ir sueigose. Kas gi gali pri
versti Amerikos lietuvį, gyve
nantį išeivijoje, priklausyti 
organizacijoje, kuri jam “įsa
ko,’’. kaip turi; elgtis, su kuo 
susitikti ir t.- t.

ščiojo 
skrido, 
pirštų, 
dėlė nebuvo ...

Tiesa, nėra jau taip daug 
kuomi girtis, bet menas yra 
menas, ir jis eina kartu su 
kultūra, su žmogaus vis di
desniais laimėjimais į atei
tį. O kad ji nepasiekė pa
čių aukštųjų sferų, tai tik 
todėl, kad vartojo natūralų 
šeimyninį gyvenimą. Apsi
vedė, susilaukė šeimos ir 
mirė kaipo namų šeiminin
kė, sulaukus pačio subren
dimo, 38 metų ąmžiaus. 
Mirė širdies smūgio prie- 
žasčia; nuėjo pdilsiui ir Už
migusi jau daugiau neatbu- 
do. Paliko tris vaikučius 
vienas virš 9 m. ir dvi mer
gytes dvynukes, virš 5 me
tukų amžiaus.

Bet ar man čia vertą eik
voti jūsų 'laiįą. Atleistite'.

J. P. Miller ,

Su Naujaisiais’Metais 
sveikinu visą “Laisvės” ko
lektyvą. Linkiu geriausios 
kloties garbingame, didvy
riškame spaudos darbe!

A. Vaivutskas
Vilnius

Daug laimės, sveikatosclr 
sėkmės Naujaisiais me taus, i

7
1Jonas Kubilius

Vilnius

Gerbiamoji Redakcija
Noriu jums, mieli tautie

čiai, Naujų Metų proga pa
linkėti ištvermės ir geros 
sėkmės žurnalistiniame dar
be, o asmeniškai laimės ir 
geros sveikatos.

Jus gerbiąs
Viktoras Račkaitis
Kaunas

Niekuomet- negalėsime atsi- . ,. \ , n . ’
draugam4?lrd1’ ?®ra1’.kad Ylc’ 
Jūsų ge- 

s mus aks-

dėkoti ir atsilyginti 
šiauramerikiečiams. 
ra širdis ir dosnumą; 
tina dar daugiau dirbti. Tie
sa, mes esame skolingi visam 
ipasauliui, nes viso pasaulio 
lietuviai yra be galo daug pa
dėję mums.

šiaurės Amerikos lietuvių 
pagalba mums nenuėjo veltui. 
Taipgi Tarybų Lie 
žus gestas pasikvie 
ve į svečius, kur b 
vaišinti ir pamylėti 
sūnūs ir dukros.

Mes, urugvajiečiąi, stengia
mės nors dalinai 
jums. Mes, kaip lietuviai, nie
kuomet neatsižadėsime mūsų 
motinos Tėvynės ir mūsų bran
gių brolių ir sesučių šiaurame- 
rikiečių. Mes pasižadame ir 
toliau būti ištikimais lietu
viais; mes pasižadame ir to
liau išlaikyti “Darbą” ir Urug
vajaus Lietuvių Centrą, nes 
šioje organizacijoje jau auga 
trečioji karta, mūsų mažieji, 
kurie daug žada ateičiai. Mes 
dar tikimės atšvęsti daug su
kakčių !..

įtuvos gra
kšti pas sa
kavome pa- 

kaip tikri

atsilyginti

šai tą klausimą debatuoti.
Savo pastabose Mr. Res- 

tonas gerai primena ame
rikiečiams mūsų prezidento 
galias ir vaidmenį. Dabar, 
sako, visiems aišku, kad 
mūsų prezidentas asmeniš
kai nusprendžia, tai yra tu
ri galią nuspręsti, ką bom
barduoti arba nebombar
duoti, su kuo derėtis arba 
nesiderėti, vytis priešą į 
Kambodiją bei Kiniją, ar
ba nesivyti...

Tai juk baisu ir pagalvo
ti, kiek galios vieno žmo
gaus rankose. Na, o jeigu 
mūsų prezidentas protiškai 
staiga sušlubuotų (o kiek
vienam žmogui gali tai pa
sitaikyti) ir jis įsakytų 
Amerikos lėktuvams bom
barduoti Tarybų Sąjungą, 
Kiniją, arba Prancūziją, su 
kuria mūsų santykiai šian
dien nebėra labai geri. Už- 
liepsnotų pasaulinis atomi
nis karas.

rastų bent vienas sveiko 
proto žmogus, kuris tam 
pritartų, — pareiškė tėvas.

Laimei, toksai žmogus at
sirado — Čarlzo dėdė, ku
riam pavyko įtikinti brolį, 
jog kelionė jaunuoliui bus 
labai naudinga.

GAL IR TAIP, BET...
Kunigų “Drauge” K. Šili

nis cituoja vieną Vatikano 
susirinkimo dokupientą, ku
riam sakoma:

“Krikščioniškoji tiesa yra 
lyg sėkloje slypinti gyvybė. 
Ji atsiskleidžia pamažu, pa
laipsniui, kartu su kylančia 
žmogaus kultūra

Argi ne puikiai

taip
Lie-

“krikščio-
niškoji tiesa” atsiskleidė 
hitlerinėj e V okieti jo j e ?

sėja mirtį 
ne mūsų 
ėktuvai?

O kas šiandien 
Vietname, jeigu 
krikščioniškieji 1

• NAUJOS KNYGOS
Partijos Skuodo Rajono 

komiteto sekretorius L. Inis 
knygelėje ‘“Labas Rytas, 
Saule!” pasakoja apie eili
nius žemaičius-komujnistus, 
tylius, dažnai savyje užsi
sklendusius, kiek gruoblė
tus žmones, apie jų darbus.

J. Dobrovolskio knygoje 
“Lietuviai kariai Didžiojo 
Tėvynės karo frontuose” 
nušviečiama Tarybinės Ar
mijos lietuviškojo dalinio 
ir kitų karinių junginių, 
kuriuose dalyvavo Lietuvos 
gyventojai, istorija.

Šakių rajono liaudies gy
nėjus, kuklius ir paprastus 
naujo gyvenimo šauklius, 
ėjusius parnešti laimės ži
burio, aprašo Vyt. Dėnas 
knygelėje “Ir mirdami ko
vojo.”

Kur slypi krikščioniško 
kulto šaltiniai, apie jo emo
cinį poveikį ir socialinį vaid- 
.menį glaustai pasakoja T. 
Pažūsienė 
knygelėje 
reolės.”

Fizinio 
sveikiems 
sveikatos 
kinama K. Labanausko ir 
O. Gasparkienės knygoje 
“Fizinis lavinimas ir moks
leivio sveikata.”

Autorių kolektyvo knyga 
“Neįmintos mokslo mįslės” 
—tai populiarūs pasakoji
mai iš įvairiausių mokslo 
sričių.

A. Lesinsko ir S. Pileckio 
knygoje “Vadovas Lietuvos 
vabzdžiams pažinti” apibū
dinami svarbiausieji žemės 
ūkio kultūrų ir miško ken
kėjai vabzdžiai, pateikiamos 
jų būrių ir šeimų apibend
rinimo lentelės ir trumpos

Gerb. Redakcija,
Naujųjų Metų išvaka

rėse nuoširdžiai svėikinu 
plunksnos draugus ir skai
tytojus, linkėdama laimes, 
saulės ir taikingų dienų, 
giedro dangaus’ pasauliui, 

Jus gerbianti Marija Ma
cijauskienė.

1967. XII. 20.

“Laisvės” Redakcija! '
Nauji jūsų kilnaus darbo 

rezultatai, nauji skaityto
jai, nauji korespondentai 
teateina kartu su Naujai
siais Metais! Tegu kiekvie
na 1968} m. diena neša lai
mę, džiaugsmą ir pasiseki-^ 
mį ’Jums ir jūsų artimie- 
siėms!

‘Ona Šulcaite
Šiauliai

Tegu Naujieji metai bū
na laimingi ir geri jums, 
jūsų artimiesiems, bendra
darbiams ir bendramin
čiams !

Algirdas Pateckas
Klaipėdą

w!’ W W M 9MKMMHK

A

ir P. Pečiūura 
“Be šventumo au-

lavinimo įtaka 
ir silpnesnės 

moksleiviams aiš-

PRANAŠAUJA 
DIDELĮ NUOSMUKĮ

Kiek mums žinoma, 
vadinamai “Amerikos
tuvių Bendruomenei” vado
vauja klerikalai. Tai, žino
ma, yra politinė organiza
cija, perdėm inukreipta prieš 
Tarybų Lietuvą ir jos va
dovybę.
Buvo pasimota į “Bend

ruomenę” sutraukti “visus 
Amerikos lietuvius.” Bet. 
pasirodo, kad iš tų pastan
gų niekas neišėjo.

Apie “Bendrumu e h ė s ’ ’ charakteristikos.
\ ’’S •
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Nuoširdžia u s i a i sveiki
name “Laisvės” redakcijos 
kolektyvą Naujųjų Metų 
proga. Linkime gražių kū
rybinių laimėjimų ir asme
ninės laimės.

ELTOS darbuotojai 
1967. XII. 20.Vilnius

Mano 
kinimai

nuoširdžiausi svei- 
visiems 1 a i s v i ė - 

čiams. Linkiu linksmų 
laimingų 1968 inetų.

K. Menkeliūnaite 
Milanas, Italija

ir

Mieli Draugai!
Sveikinu visus “Laisvės” 

redaktorius ir visus dar
buotojus su 1968 metais! 
Linkiu tamstoms daug, 
daug kūrybinio entuziazmo, 
pasisekimo darbe ir asme
niniame gyvenime, geros 
sveikatos.

Aš esu senas /‘Laisvės” 
skaitytojas. Po 1959 metų 
man “Laisvę” užprenume
ravo drg. Penkauskas. La
bai prašyčiau, jei yra gali
mybė, siuntinėti man ją 
1968 metais.

A. Urbonas
Šiauliai

ir

Naujųjų metų proga linkiu 
jums visiems geros sveika
tos, sėkmės kūrybiniame 
darbe ir laimės asmeninia
me gyvenime.

Jūsų
J. Požėla

< Vilnius

Širdingai sveikiname su 
Naujaisiais 1968 metais. 
Linkime daūg sveikatos ir 
visokios sėkmės!

Jadvyga ir Andrius 
Bulotai
Vilnius

Nuoširdžiausi sveikinimai 
“Laisvės” leidėjams, berid- 
radarbiams ir jos skaityto
jams! Laimingų 1968 me-< 
tų jums, mieli Amerikos 
lietuviai! .5

Jonas Lapašinskas 
Vilnius

Gerb. Laisviečiai,
Sveikinu Jus su naujai

siais—1968 m. Linkiu ge
ros sveikatos, visokeriopos 
sėkmės darbe, laimingo as
meninio gyvenimo!

Alfredas Kazlauskas
Vilnius

Brangi klaida.
. Neseniai JAV buv0 par
duotas už 35 tūkst. (jlolerių 
penkiolikos centų vertės1 
Jungtinių Valstijų pašto 
ženklas, išleistas 1869 me
tais. šios serijos žeriklai 
nėra jau tokia didelė re
tenybė,v jų kainos ' paly
ginti kuklios. ; Tačiau mi
nėtame ženkle dėl spaus
tuvės kaltės Kolumbo at
vaizdas atspaudintas aukš ' 
tyn kojomis. Su šia klaida i 
buvo išsiųstas tik-vienas \ 
laiškas. ' Dabar yra išlikę/ 
3 tokie ženklai.

t ■
i
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J. Paleckio susitikimai su
žemaičiais

• (Laiškas iš Palangos)
Beveik po pusmečio teko sužinau, kad šioje įmonėje 

apsilankyti Lietuvoje. Susi-’ 
laukiau progos vėl pratę 
savo nebaigtas ’ atostog. 
bet pirmiausiai laikiau pa
reiga aplankyti savo rin d- 
mų apygardą. Tad, vos pa
siekęs Vilnių, iškeliavau į 
Žemaitiją. Pirmiausiai pa
siekiau Šilalę, kur įdomu 
buvo pamatyti permainąs, 
įvykusias per pusantriw 
tų nuo rinkimų. Galejąu 
sidžiaugti eile pastatytų 
statomų gyvenamų narhų 
bei kitokių pastatų. Tą j 
čią dieną, gruodžio 14 
Kultūros namuose įvy 
susirinkimas, kuriame p 
pasakojau rinkėjams apie 
TSRS Aukščiausiosios T 
rybos darbą, apie eilę įs 
tymų, priimtų įvykusio 
sesijose, apie savo darbi 

,tę kaipo deputato, palieči 
įvairius aktualius klau 
mus iš Lietuvos, Tarybų £!. 
jungos gyvenimo, iš pąsa 
linių-jvykių.

Iš Šilalės vykau į Telšius, 
kurie yra mano rinkimir 
apygardos centru, 
kiekvieną kartą atvyko 
mas gali pastebėti pasik 
timus šiame 
mieste, kur nuolat vykd; 
statybos darbai, plinta pr 
monė. Štai pereitą kari 
važiuojant dar tebuvo si;; 
tomi skaičiavimo mašinų 
gamyklos korpusai, o dabar

;sti
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jau dirba 700 darbininkų, 
nors dar ne visi korpusai 
užbaigti.

Vos atvykęs, patekau į 
Telšių rajono komjaunimo 
konferenciją, kurion susi
rinko delegatai, atstovaują 
beveik 5,000 rajono kom
jaunuolių. Malonu buvo pa
sveikinti tą gražų jaunimą, 
kuris eina į gyvenimą su 
pasiryžimu tęsti mūsų kar
tos pradėtus darbus.

Prie džazo muzikos
Kita diena su partinio 

omiteto sekretoriumi P. 
Nagliu ir rajono Vykdomo
jo
Kiškiu nuvažiavome į Žarė
nus, kurie irgi gali pasigir
ti naujais pastatais, ypač 
dideliais vidurinės mokyk
los rūmais. Žarėniečiai su
tinka net su dūdų orkestru, 
o Kįujtūros namų salė pil
na žmonių.

Tai daugiausiai Ariškės 
tarybinio ūkio darbininkai 
ir tarnautojai, vietos mo
kyklos mokytojai, medici
nos darbuotojai, aplinkiniu 
kolūkių atstovai. Beveik 
pusantros valandos truko 
čia mano kalba, nes buvo 
ko papasakoti, pasidalinti 
įvairiomis mintimis, pasi
džiaugti pasiektais laimėji
mais. Paskui ivyko koncer
tinė dalis, kurią ^atliko Tel-

miteto pirmininku V.

■

šių Kultūros namū estradi
nis džazo orkestras, kurį 
sudaro ne kokie profesional
iai, bet mėgėjai, įvairių sri
čių darbuotojai. Jų tarpe 
ir statybos inžinierė, ir 
mokytoja, ir dantų techni
kas, ir “Masčio” fabriko 
darbininkė, bet jie savo 
džazo muzika ir dainomis 
galėtų konkuruoti su paty
rusiais profesionalais.

Lapas iš praeities
Tos pat dienos vakare, tai 

buvo jau gruodžio 16 d., 
dalyvavau Telšių I Žemaitės 
vardo vidurinės pokyklos 
50 metų sukaktuvėse. To
ji mokykla, buržuaziniais 
laikais besivadinusi vysku
po Valančiaus vardo gim
nazija, įkurta dar kaizeri
nės okupacijos metais. Tais 
laikais kiekvienas mokslo 
lietuviškas židinys buvo 
brangus, tačiau gimnaziją 
laikė savo įtakoje klerika
lai, kurie stengėsi išauklėti 
savo kadrus. Bet ir tame 
klerikalų lizde atsirado pa
žangių moksleivių kuopelės.

t?

ELIZABETH, N. J.

Žinoma, reakcijos ir kle
rikalizmo dvasia užnuodijo 
daug sielų ir buvo priežas
timi tragiškų įvykių. Ne 
veltui dalis šia gimnaziją 
baigusiųjų atsidūrė juo- 
džiąhsios reakcijos stovyk
loje, kai vyko aštrios ko
vos, o nemaža jų pasitrau
kė su hitlerininkais, išsibla
škė po įvairius kraštus. Tai 
buvo daugiausiai privilegi
juotų klasių nariai, kuriems 
tada mokslas buvo prieina
mas. Bet tarybiniais laikais 
ir mokinių sastatas ir dva
sia iš esmės pasikeitė, nes 
i mokyklą atėjo darbo žmo
nių vaikai, išaugę aktyviais 
socializmo statytojais .

Mirus

PETRUI POŠKUI
Reiškiame gilią 

tui Olga ir Stanley 
ir David, kitiems g

užuojautą jo dukrai ir žen- 
Barbara, anūkams Shelley 
minems ir draugams.

L A. Bečiai
A. Skairus
P. L. Vaičioniai 
Lillian Novak 
W. A. Schadienė
M. Gasparaitienė 
W. M. Žukai 
A. T. Makutėnai 
P. Rimkiene 
B; Makutėniene 
Ant. Staniulis
D. M. Burkauska 
A. Labanauskas

A. Bunkienė
K. Paciūnas 
A; Paciūnas 
Clara Stasiulis 
W. Paulauskas 
W. B. Simans 
F. Bunkus
J. Kirslis

i D. B. Martin
Jj L. Bartkiene 
,)L. O. Slančiauskai
K. J. Čiurliai
J. Nevulis

’OL, CONN.
Mims

JUOZUI BARAKAUSKUI
Reiškiame gili

Savo pranešime apie mo
kyklos istoriją direktorius 
Tumavičius išsamiai išdės
tė sudėtingą kelią, kurį te
ko išeiti mokyklai, buržua
zijai viešpataujant. Žymėti
na, kad tada gimnazijos 
mokinių buvo tik apie 250 
—300, o dabar joje mokosi 
apie 1,300 mokinių. Gi iš 
viso Telšiuose dabar yra 7 
įvairios vidurinės mokyklos 
su bendru 4,500 mokinių 
skaičiumi.

Iš Telšių Žemaitės vardo 
vidurinės mokyklos yra iš
ėjusi eilė mokslininkų i r 
įvairių sričių darbuotojų, 
ių tarpe kompozitorius Gai
žauskas. dailininkas Valius, 
žinomasis sporto meistras 
krepšininkas Stonkus, da
lyvavęs tarptautinėse rung
tynėse, ir daugelis kitų. 
Tarp seniau baigusių šią 
mokykla vienas žymiausių 
mokslininkų yra profeso
rius Salys, dabar gyvenąs 
JAV.

užuojautą žmonai Stepa- 
nijai (Stankevičiūtei), sūnui Edwardui, mar
čiai, anūkams, dukrai Adelei, žentui Vladui Do
mas ir anūkams; dukrai Helenai Barakauskas, 
jos broliams, marčioms, visai Stankevičių šei- 

; mai ir visiems artimiems draugams.
J. ir M. Strižauskai 

Bridgeport,Conn.

Pirmūnų apdovanojimas
Įdomu buvo klausytis at

siminimų, kuriuos papasa
kojo buvę mokiniai pensi
ninkė Kalinauskienė, buvęs 
mokyklos di/ektorius Skei
vys, kompozitorius Gaižaus
kas. sportininkas Stonkus 
ir kiti. Ilgoj eilėj sveikin
toju buvo kitų Telšių mo
kyklų ir kaimyniniu rajo
nu mokyklų atstovai, visos
eilės metų laidų abiturien
tu atstovai. Švietimo mi
nisterijos atstovas įteikė 
eilei mokytojų ir tarnauto- 
ių apdovanojimus. Sveikin
damas šią mano gimtojo 
miesto mokyklą, Dažyme- 
iau, kad jos isterijoje at
sispindėjo lietuvių- tautos 
nueitasis kelias, palinkėjau, 
kad joje būtų gerai auklė
jama karta, kuriai teks gy
venti ir dirbti jau komu
nizmo amžiuje.

Audros siaubas
Kadangi būnant Vilniuje, 

o ypač Žemaitijoje teko 
daug girdėti apie neseniai 
praūžtą nepaprastą audrą 
ir pakeliui matyti jos pada
rinius, kuriais buvo išvers
ti’ miškuose ir pakelėse me
džiai, sugriauti pastatai, su
maniau nuvažiuoti į Palan
gą, kurią šioji audra ypa
tingai nusiaubė. Ir tikrai 
liūdna buvo žiūrėti į garsų
jį Palangos tiltą, kurį bai
sus uraganas visai nubloš
kė, pasiliko tik riogsantys 
poliai, visi pajūrio pastatai 
nušluoti, artimiausios pajū
rio kopos vandens nuska- 
luotos ir nupūstos, vietoje 
jų atsiduri į stačią kietes
nio smėlio sieną, kuri at
silaikė prieš bangų ir vėjo 
siautimą. Nebematyti iš pa
jūrio aukščiausiųjų pušų, 
pagal kurias iš tolo galėjo 
pastebėti Birutės kalną. O 
aplink, patį kalną bei par
ke daugybė išverstų ir nu
laužtų medžių.

Uraganas, praėjęs ilgu 
ruožu nuo Palangos ligi 
Kauno, padarė daug nuo
stolių, nukentėjo daug pa
statų, ypač ūkiškų, kai kur 
žuvo nemažai galvijų. Lai
mei žmonių aukų buvo 
rik keliolika smarkiau pri
trenktų, iš kurių žuvę ke
turi.

Tokios audros Lietuvoje 
nėra buvę per keliasdešimt 
metų.

Dabar grįšiu i Vilnių, o 
oaskui atgal į Maskvą, ku
rios apylinkėse manau pra
leisti likusį atostogų laiką.

Ta proga siunčiu labas 
dienas ir sveikinimus vi
siems laisviečiams su Nau
jais Metais .

Justas Paleckis
Palanga, 1967.12:17 ,

New Haven, Conn.
Mūsų Naujienos

Jonas Petkus perkeltas iš 
ligoninės į priglaudos na
mus. Jį ten prižiūrės prieg
laudos tarnautojai, nes Jo
nui sunku pačiam susitvar
kyti. Daktarai sako, kad 
jam reikia nuolatinės prie
žiūros.

Kaip buvęs “Laisvės” va- 
j minkąs, vis klausia, kaip 
“Laisvės” vajus.

Linkime jam sustiprėti,

Mirė May Navikienė 
(Drucis). Juozo Naviko 
žmona. Liko liūdesyje du 
sūnūs, Walteris ir Stasys, 
taipgi keletas anūkų.

Mirė Jonas Žemliauskas, 
vienas iš po karo atvyku
sių, dar jaunas, vos 40 me
tų amžiaus.

•
Yale jaunuoliai priešina

si karui ir turi daug prita
rėjų. Bet yra ir tokių, ku
rie nori karą traukti taip 
ilgai, kaip galima.

Vienas studentas pareiš
kė, kad geriau išbūti pen
ketą metų kalėjime, bet 
neiti į karą Vietname už 
10 tūkstančių mylių.

Mūsų senatorius T. D. 
kadaise daug žadėjo ir ker- 
šino tiems, kurie jo neklau
so. Didelis kerštas vargšą 
pasodino ir dabar mažai 
kas nori jo klausyti.

Žinoma, daugelis turi iš 
ko pasijuokti.

J. Kiunca
Tai bent pavarde

Vienas Fidži , salų gyven
tojas, persikėlęs į Londoną, 
paprašė atitinkamų įstaigų 
pakeisti jo pavardę į “Rop.” 
Savo tėvynėje jis vadinosi 
Karagolemokovatalugama- 
miprotele.

Neišsenkantis Tarybų S-gos
jėgų šaltinis

Praėjusio šimtmečio pusė 
parodė galingą kūrybinį 
socialistinės revoliucijos po
būdį. Nuo 1917 metų Spa
lio, pažymėjo V. Leninas, 
prasidėjo nepaprastai spar
tus istorijos vystymasis, 
nes Spalio revoliucija iš
laisvino ir pažadino sava
rankiškai kūrybai plačiau
sius darbo žmonių masių 
sluoksnius, kurie tapo savo 
likimo šeimininkais, dirba 
sau. Tai ir yra. .tarybinės 
santvarkos jėga.

Kalbant apie sparčių 
ekonominio augimo tempų 
šaltinius, reikia ypatingai 
pabrėžti didžiulius kultūri
nio gygventojų lygio pasi
keitimus. Anksčiau buvusi 
beveik visiško neraštingu
mo šalis, Tarybų Sąjunga 
per nepaprastai trumpą lai
ką pasiekė pirmąsias vie
tas pasaulyje kultūros ir 
švietimo lygio atžvilgiu. 
Šalyje sukurta gausi kvali
fikuotų specialistų armija 
visoms liaudies ūkio ša
koms, visose sąjunginėse 
respublikose. Tai rodo, kad 
pirmą kartą istorijoje atsi
likusios tautos ne atstu
miamos atgal, o tampa ly
gios priešakinėms. Šis reiš
kinys pagrįstas internacio
naliniu socializmo pobūdžiu 
ir praktiškai tapo galimas 
Tarybų šalies tautų broliš
kos tarpusavio pagalbos 
dėka. v

Dabar liaudies ūkyje dir
ba apie 13 milijonų specia
listų su aukštuoju ir vidu
riniu specialiuoju išsilavini
mu, tai yra 68 kartus dau
giau negu 19.13 metais. 
Vien tik 1966-1970 m. penk
metyje bus paruošta apie 7 
milijonus spec i a 1 i s t ų su 
aukštuoju ir viduriniu spe
cialiuoju išsilavinimu.

Labai svarbus tarybinės 
ekonomikos progreso šalti
nis yra tai, kad šalyje su
darytos visos sąlygos ga
mybinėms jėgoms vystytis, 
darybų valstybė nenu
krypstamai laikosi anks
čiau atsilikusių ekonominių 
rajonų lygio sulyginimo li
nijos ir todėl numato spar
tesnius jų. ūkio bei kultu-.' 
ros augimo tempus. Tokios 
politikos dėka visos Tarybų 
šalies sąjunginės respubĮi- 
kos turi išvystytą pramonę 
ir tvirtą ekonomiką.

z Didžiulės statybos
Tarybų valdžios metais 

visoje šalyje įvykdyta mil
žiniška statybos programa. 
Tarybų Sąjungos liaudies 
ūkiui vystyti skiriami di
deli kapitaliniai įdėjimai, 
Atiduoti naudotis apie 600

milijardų rublių vertės pa
grindiniai fondai, pastaty
ta, atstatyta i£ atiduota 
eksp 1 o a t a c i j a i daugiau 
kaip 40 tūkstančių stambių 
pramonės įmonių, daugiau 
kaip 140 tūkstančių kilo
metrų naujų geležinkelio li
nijų. 'Per tą patį laikotar
pį miestuose, darbininkų 
gyvenvietėse ir tarybiniuo
se ūkiuose pastatyta 1,367 
milijonai kvadratinių met
rų bendro gyvenamųjų na
mų ploto ir 21 milijonas 
kolūkiečių namų. Vien k tik 
per pastaruosius 10 metų 
apie 114 milijonų tarybinių 
piliečių arba beveik pusė 
Tarybų Sąjungos gyvento
jų gavo naujus butus arba 
pagerino savo gyvenimo 
sąlygas.

Tarybų valstybė dideles 
lėšas ir materialinius iš
teklius skiria rytiniams ra
jonams, kuriuose yra apie 
90 procentų kuro išteklių, 
didelės miškų, spalvotųjų 
ir juodųjų metalų rūdų at
sargos, milžiniški vandens 
energijos ištekliai. Tarybų 
valdžios metais į rytinius 
šalies rajonus (iškaitant 
Uralą) nukreipta beveik 
35 procentai visų valstybi
nių kapitalinių įdėjimų. 
Dėka to rytinių rajonų ly
ginamasis svoris daugelio 
svarbiausių pramonės pro
dukcijos rūšių gamyboje 
išaugo keletą kartų.

Praėjo 20 metų, kai soci
alizmas išėjo už vienos ša
lies ribų. Pasaulinės soci
alizmo sistemos susikūri
mas yra socialistinės revo
liucijos teorijos triumfas. 
Socializmo šalys, remdamo
si visapusišku bendradar
biavimu, sėkmingai vysto 
ekonomiką, koordinuoja sa
vo ekonominius planus. 
Tarpusavio parama ii* pa
galba, pasikeitimas patyri
mu yra galingas veiksnys, 
visoms socializmo šalims 
sėkmingai, žengiant progre
so keliu.

N. Baibakovas

NEVYKĘS PIRKLYS
Vokiečių chemiko Emilio 

Fišerio (1852-1919) tėvai 
buvo turtingi pirkliai. Se
nasis Fišeris norėjo, kad ir 
sūnus nueitų jo pėdomis, to
dėl jį atidavė svainiui, kad 
šis pamokytų jaunuolį pre
kybininko verslo. Tačiau 
Emilis tiek tesidomėjo pre
kyba, kad dėdė trumpai te
pasakė: “Nieko iš to ne
bus.” Pagaliau Fišerio tė
vas nutarė:

—Jeigu pirkliu būti per 
kvailas, — tegu studijuoja.

Detroit, Mich.
Iš LLD 52 kuopos

Susirinkimas įvyko 1967 
j^ietų gruodžio 20 d. Narių 
atsilankė vidutiniškai. Val
dyba raportavo ką nuveikė 
per mėnesį. Kai kurie sakė 
negalėję daug nuveikti, nes 
sveikata ne labai tarnauja.

Buvo renkama kuopos 
valdyba 1968 metams. Per
statyti kandidatai į valdy
bą, bet niekas neapsiėmė, 
Visokiu atsikalbinėjimų tu
ri. Palikta tie patys, kurie 
jau kelinti metai būna kuo
pos valdyboje: organizato
rius Jurgis Nausėda, užra
šų rašt. Vincas Zabulis, fi
nansų rašt. N. Astrauskie
nė, ižd. Jonas Bubliauskas.

Nutarta iš iždo paaukoti 
“Laisvės” fondui $10 irikuo- 
pos nariai aukojo šie: Jo
nas Bubliauskas $5. Po $1: 
C. Mack, A. Daukienė, F. 
Nakas, J. Bagdonas, C. 
Nausėdas, Elex Piters, R. 
Šmigeiskis, J. Stakvilas, J. 
Saulėnas, J. Nausėda, V. 
Zabulis, J. Sakalauskąs, N. 
Astrauskienė. Viso $18, su 
kuopos auka $28.

Nors dar trūksta užbai
gimui pasiskirtos sumos, 
nors ši auka ir maža, bet 
geriau, negu nieko.

- - - o- - -
Lapkričio mėnesio susirin

kime sekretorė klausė ką 
daryti su sergančiais na
riais, kurie randasi senelių 
namuose ar ligoninėse ir jų 
duoklės nemokėtos, o tie 
draugai priklausė 52 kuo
pai per ilgus metus. Susi
rinkime nutarta juos pa- 
liuosuoti nuo mokesčių, o 
tik palikti garbės nariais, 
nes jie jau negali nei kny
gų, nei žurnalo “Šviesos” 
skaityti.

Draugai Juozas Aranuk, 
Marčele Aranukienė, Mikas 
Prakevičius. Marė Smitre- 
vičienė palikti ^garbės na
riais.

Sekantis LLD 52 kp. susi
rinkimas įvyks sausio 17 
dieną, pirmą valandą, vieta 
visiems žinoma. Pradėkime 
naujus metus su didesne 
energija. Jeigu visi draugai 
sudėsime jėgas, daug dau
giau galėsime gerų darbų 
atlikti.
Sekretorė N. Astrauskiene

Linkiu visiems “Laisvės” 
leidėjams-darbininkams ge- 
rų-laimingų 1968 metų,kad 
būtummėte sveiki ir galė
tumėte laimingai darbuotis 
prie garbingo darbininkų 
laikraščio “Laisvės”. Su ge
riausiais linkėjimais.

Natalija Astrauskienė

N.Y. parodos nuostoliai
New Yorko pasaulinės 

parodos, įvykusios 1964-65 
m., nuostoliai siekia $21,159, 
660.30.

GIMTIEJI PEIZAŽAI
Grigo ratai mėnesį veža.
Šienpiūviai virš beržyno sustoję...
Miega žemė — riša alsuoja...— \
Oi jūs, mano gimtieji peizažai!

Oi jūs, mano beržynai ir kalvos, 
Gimto namo šiaudinis stoge!— 
Daug kas plėšė jus, engė, vogė... 
Keitės herbai, titulai, spalvos...

Liko protėvių kaulai dūlėti,
Liko prakaito kvapas ir skonis... 
Bet gyvenimą mylinčius žmones 
Kvietė ateitį kalt “Varšuvietė”...—

Šiandien šlama laisvai beržynas, 
Grigo ratai mėnesį veža —f 
Jūs alsuokit, gimtieji peizažai, 
Nepalies jūs daugiau priešų švinas.—

Jūs šlamėkit, o mes budėsim, - 
Širdyse jus kaip saulę tausosim, 
Jei prireiks — krūtinėm užstosim, 
Jei reikės —- ir galvas padėsim!

Jonas Visockas

LINKĖJIMAS SU 1968-AISIAIS 
NAUJAIS METAIS

Skausmuose užgimus 
Šiems metams naujiems, 
Linkiu geros laimės 
Taikingiems žmonėms:

Kurie turį mielus, 
Malonius jausmus 
Ir nuolat vis smerkia

y Mūšius bei karus;
Kurfe pasiryžę
Tikrai iš širdies
Kovoti\už taiką
Pakol ją laimės.

O tiems, kurie rengia 
_ žudynes-karus,

Linkiu sustabdyti 
Nervingus jausmus.

Kitaip, gal priseiti
Kariaut ir kariaut,
Ir proto netekus
Pasaulį sugriaut

Jonas Juška
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Mirtis žmogui 
liaudžiai atsid

us, kuris davė 
avimo pavyzdį

LAISVĖ Penktadienis, Sausio (January) 5, 1968

Brangus drauge,

o-

Rašau Jums kelis žode
lius. Gavau liūdną žinią, 
kad Juodupėje mirė Stasys 
Jarušauskas. Gal pamena
te, mes aplankėme jį, kai 
važinėjome 1966 m. po F
kiškio rajoną? Savo lai su 
buvau pasiuntęs Jums ke
letą jo eilėraščių, kuriuos 
Jūs maloniai atspausdinote 
“Laisvėje”, tuo suteikdami 
jų autoriui didelę moralinę 
paguodą.

Stasys Jarušauskas, - ;ai 
žmogus, parodęs karšto pa
triotizmo, atsidavimo liau
dies interesams pavyzdį. 

, Sunkiais pokario metais 
atstatyti sugriautą Juodu
pės vilnonių audinių ga- 
myklą-fabriką, dirbo be 
poilsio, pačiomis nepalan
kiausiomis sąlygomis, 
miršęs save ir savo in te 
sus. Būtent darbe jis 
palūžo, prarado sveikajtą. 
Ištikęs paralyžius prika 
tė jį prie lovos, kurioje 
išgulėjo daugiau 13 me 
Nevaldė rankų ir kojų, 
prieš keletą metų nete 
regėjimo. Ir nežiūrint š 
begalinių

iz- 
i’e- 
ir

1S- 
jis 
tų.

o 
ko

kančių, Stasys 
išliko optimistas, aktyviai 
dalyvavo Juodupės visuo- 

gyvenime, pa- 
savuųju 

ir

meniniame 
laikė ryšius su 
fabriku, jo darbininkais 
net ėmėsi literatūrinės Uū-

KNYGO

rybos darbo, paliko didelį 
pluoštą rankraščių, ku
riuos peržiūrėjus, be abe
jonės, bus surasta daug 
vertingo ir svarbaus.

Mirė Stasys Jarušaus- 
kas pilnoj sąmonėj. Paju
to, kad kojos šąla, papra
šė žmoną pamasažuoti, bet 
masažas nebepadėjo, šaltis 
kilo aukščiau ir aukščiau, 
kol visai užgesino šį tiek 
iškentėjusį žmogų.

Rašau tiek plačiai apie 
jį todėl, kad tai ištikrųjų 
buvo ne kasdieniškas reiš
kinys. Labai verta atžymė- 
jimo ir jo žmona Kazimie
ra. Slaugė ir dabojo ji sa
vo vyrą kone keturiolika 
metų, ir dabojo taip, kad 
nė sykio jam net šonai ne
prakiuro nuo ilgamečio gu
lėjimo, užlaikė pavyzdin
goj švaroj ir tvarkoj. Jūs 
tur būt prisimenate televi
zorių jų bute. Tasai tele
vizorius buvo uždengtas 
kartonu. Tai 
Kazimiera,
ras neteko regėjimo ir ne
begalėjo stebėti televizijos 
programų. Visą eilę metų 
televizijos aparatas stovė
jo uždengtas. “Jeigu nema
to jis, mano artimiausias 
žmogus, tai nereikia ir 
man”, — taip kalbėjo Ka
zimiera.

padarė jį, 
po to, kai vy-

na, graži moteris.
Dabar kur tik kalbu žmo

nėms apie meilę, pasiauko
jimą, žmogiškų jausmų 
grožį, tai visur pabrėžiu 
Kazimieros pavyzdį. Štai 
kaip moka mūsų moterys 
mylėti ir jausti, ir aukotis, 
ir būti ištikimos!

Tokių pavyzdžių Lietuvo
je — ne vienas. Štąi Anykš
čiuose gyvena mokytoja 
Susnienė, jau penkioliką 
metų slauganti savo para
lyžiuotą vyrą. Yra tokių ir 
daugiau.

Pagarbos zr pasigrožėji
mo vertos tokios moterys.
• Daugiau nieko nerašau, 
kadangi gerokai e^u atitrū
kęs nuo gyvenimo, dirbu 
u ž s i d a ręs prie “vasarų” 
antrojo tomo. Gruodžio pa
baigoje išleidžiu Moniką į 
Angliją pasidairyti, va
žiuoja jinai Tarybų S-gos 
teatro meno darbuotojų 
grupėje. Sugrįš gal po mė
nesio. Jei ką pamatys įdo
maus, tai parašys Jums į 
“Laisvę.” Anksčiau rašė sa
vo įspūdžius iš kelionės į 
Lenkiją, ir tie įspūdžiai bu
vo atspausdinti “Laisvėje,” 
tas faktas suteikė Monikai 
daug džiaugsmo ir sukėlė 
širdyje didelį dėkingumą 
Jums visiems.

Pats aš planuoju ateinan
čiais metais aplankyti Nor
vegiją, Seniai svajojau ši
tai padaryti, nes myliu tos 
šalies kultūrą, literatūrą, 
stebiuosi jų žmonių valin- 

. Gal gi

pamatysiu' viską savo aki
mis, parymosiu prie Ibse
no, Grygo, Šeimos Lager- 
lef, Bjomsono kapų. Trau
kia širdį pagerbti tuos di
džius menininkus .

Niekaip negaliu pamiršti 
Rojaus Mizaros, prisimenu 
kasdien, ir vis netikiu jo 
mirtimi. Labai jau sunkus 
nuostolis, labai gilus skaus
mas širdyje. Su Jumis as
meniškai ir su Rojum aš 
visuomet jaučiausi kaip su 
vyresniais broliais, vienos 
šeimos nariais, ir dabar, 
kai vieno netekau, tai ir 
pati Amerika atrodo man 
kažkokia tuštesnė, tolimes
nė. Didį pėdsaką paliko 
Rojus ne tiktai mūsų bend
roje kultūroje, literatūroje 
bei visuomeninėj veikloj, 
bet ir kiekvieno mūsų šir
dyje. Ir atsiminsim jį tol, 
kol plaks širdys.

Pasinaudodamas proga, 
dar sykį sveikinu su Nau
jais Metais, linkiu daug 
gero, visokeriopos sėkmės.

Nuoširdūs mano sveikini
mai ilzai, Ievai, Petrikai, 
Bukniams, Ventams, Kava
liauskaitei, visiems, visiems.

Jūsų
Juozas Baltušis

Vilnius, 1967. XII.20.
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Brockton, Mass.
Stanislovas Adams, 86 m., 

mirė 1967 m. gruodžio 16. 
Palaidotas Melrose kapinė
se, ten, kur ilsisi jo du bro
liai. Laidotuvėmis rūpinosi 
jo brolvaikis W. Adams ir 
brolienė Vera Adams.

Šermenys, buvo V. Yaka- 
vonio šermeninėj, turėjo 
daug gėlių ir lankytojų. 
Laidotuvių dalyviai buvo 
paprašyti sugrįžti į V. Ya- 
kavonio koplyčios halę ir 
tinkamai pavaišinti.

Adams gyveno pavienis, 
niekur nepriklausė. Paėjo 
nuo Aleksandravėlės.

- - - o- - -
Joseph Gėcawich, 82 m., 

mirė gruodžio 20, Brockto- 
no ligoninėje. Buvo pašar
votas V. Yakavonio šerme
ninėj, turėjo gražių gėlių 
ir lankytojų.7 Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse. Paly
dovai buvo pakviesti sugrįž
ti į V. Yakavonio halę ir 
tinkamai pavaišinti.

Priklausė prie Lietuvių 
Franklin Club ir prie ALA. 
Paėjo iš Pagirčių kaimo, 
Varnių parapijos.

Liūdesy liko žmona Helen 
(Kuokytė) Gecawich, Lie
tuvoje liko jo duktė Ceci
lija Getčiūtė, brolis Anta
nas Getčius, seserys Adol
fina Mikutis ir Bronė Visa- 
gurskienė.

- - o - -
Kazimieras Kristaliunas, 

suvirš 80 metų, mirė gruo
džio 20. Buvo pašarvotas 
pas V. Yakavonį. Palaido
tas Kalvarijos kapinėse su 
bažnytinėmis apeig o m i s. 
Priklausė prie šv. Kazimie
ro parapijos.

Paliko brolio , dukterį 
Miss Mary Jukne, brolėnus 
Alphonse Jukne, Alexander 
ir John Worcesteryje, pus
seserę Verą Adams Brock- 
tone.

George Shimaitis

1. Klaipėdiškiai dainuoja 
Vilniuje ir Rygoje

Prie Mokytojų namų su
sikūręs kamerinis choras, 
kuriam vadovauja Vilniaus 
Konservatorijos auklėtinis 
Rimas Zdanavičius.

Gruodžio 9 d. šis kolekty- 
tyvas koncertavo Konserva
torijoje, žymaus mūsų kom
pozitoriaus Č. Sasnausko 
100-jų gimimo metinių mi
nėjime.

“Tmputį nedrąsūLuvo,”— 
pasakojo choristai. Juk 
klausėsi rinktinė muzikinė 
auditorija. Bet... įsidaina
vome ir net ‘Kur bėga Šeš
upė’ traukėme gražiai.”

Be Sasnausko kūrinių, 
choras dainavo ir klasiki
nius kūrinius. Klausyto
jams^ klaipėdiškiai paliko 
tokį gerą įspūdį, kad žy
mūs lietuvių muzikos veikė
jai ėjo į užkulisį sveikinti 
ir gerą valandą išląikė dai
nininkus ten.

Neseniai su pasisekimu 
koncertavo Rygoje ir Liau
dies operos teatro choras, 
vadovaujamas Kazio Kšan- 
no. 'I*!- >

Šiuos choristus paviešėti 
pakvietė Rygos medikų 
choras “Kokia.” Abu kolek
tyvai draugauja jau kelinti 
metai.

2. Liaudies menininkų 
salonas ,

Spalio šventėms liaudies 
menininkai atidarė savo 
nuolat veikiantį saloną. Ja
me eksponuojami medžio 
drožėjų A. Puškoriaus, J. 
Lukausko, A. Senkaus, V. 
Majoro, audėjos E. Beino- 
rienės, gintarįsto V. Butvi
lo, metalisto II. Urbaičio ir

kitų žinomų meistrų dalbai.
Ir klaipėdiečiai, ir svečiai 

lanko saloną ir nusiperka, 
patikusius kūrinius. Per 
pusantro mėnesio parduota 
už 4,000 rublių.

3. Teatras ruošia naują 
pastatymą >

Ne .taip seniai pasibaigu
siame t teatrų festivalyje 
sėkmingai pasirodė Klaipė
dos Dramos teatras, pasta
tęs pjesę “Laiko meistrai” 
(autorius — ukrainiečių 
dramaturgas J. Korema-

Teatro vyriausias reži
sierius Povilas Gaidys pa
pasakojo, jog dabar ruošia 
naują pastatymą — N. Ilik- 
meto “Legendą apie meilę.” 
4. žaliosios žvaigždės kalba

Miesto esperantininkai 
Kultūros rūmuose organi
zavo savo parodą. Lankyto
jai pamatė laikraščius, 
žurnalus ir knygas esperan
to kalba, daugybę atvirukų 
ir pašto ženklų, gaunamų, 
susirašinė j a n t esperantiš- 
kai, iš Europos, Azijos, 
Šiaurės ir Lotynų Amerikos 
šalių. Po šios parodos la
bai padidėjo klausytojų 
skaičius esperanto kursuo
se.

5. Mokosi šeimininkauti
Šimtas moterų—Liaudies 

universiteto kultūros ir bui
ties fakulteto klausytojų— 
šią žiemą mokysis būti ge
romis šeimininkėmis. Res
torane “Neptūnas” jos pa
čios gamins valgius, juos 
ruoš ir vaišinsis. Joms va
dovaus geriausi miesto ku
linarai.

Algirdas Pateckas

Ką sako negrų vadas apie 
negrų kovas Amerikoje?

Ištraukos iš H. Rap Brown kalbos metiniame “National 
Guardian” susirinkime spalio 27 d.

Ne uoslė, bet klausa
Suomių biologai Oster- 

holmas ir Bergnjąnas tyri
mais nustatė, ' kad šiaurės 
Europos lapių uoslė, prie
šingai paplitusiai* nuomonei, 
atlieka antraeilį vaidmenį.' 
Užtat labai išlavėjusi jų> 
klausa padeda surasti gro
bį, tiksliai nustatyti jo bu
vimo vietą. . '

Aš nekalbėsiu apie Trečią
jį Pasaulį, apie getus, ka
dangi juodieji žmonės, ku
rie užpildo getus, ir yra 
Trečiasis Pasaulis. Mes tu
rime sau išsiaiškinti revo
liuciją, o Amerika turi per-, 
eiti per revoliuciją, prieš 
galėdami kalbėti apie Tre
čiąjį Pasaulį tarptautine 
prasme... i

Juodieji žmonės sako:: 
mes nekalbame apie lygybę, 
mes kalbame apie laisvę, ir 
mes būsime laisvi bet kuria 
kaina. i

Daugelis baltųjų, kurie 
galėtų dalyvauti revoliuci
joje ir Trečia j ame Pasau
lyje, užsigavo, pamatę, kad 
durys uždarytos liberalams. 
Taip, mums nereikalingi li
beralai, mums reikia revo
liucionierių. Mes negalime 
sau leisti stovėti nuošaliai 
ir kalbėti apie politiką lega
lia prasme, 1968 m. rinkimų 
prasmė.

Kaip galima rinktis tarp 
Johnsono ir Reagano?. Ca
mus daro teisingą pastabą r 
Jis sako: geriausias būdas 
pavergti žmogų yra duoti-: 
jam balsavimo teisę ir pa
sakyti jam, ikad jis laisvas.’

Juodieji žmonės niekadi 
nebuvo laisvi. Mes vis dar 
pergyvename vergų sukili-: 
mus, ir jūs turite tai su-f 
prasti, jeigu norite tapti rė-1 
voliucionieriais. Tas judėji
mas nėra tiktai juodųjų ju-: 
dėjimas. Tai yra visų Ame-1 
rikos nuskriaustųjų judėji
mas. J jį įeina portorikie-; 
čiai, Amerikos meksikie-' 
4iai, baltieji beturčiai,

kiekvienas nuskriaustas 
žmogus. Tačiau mes esame 
to judėjimo avangardas, 
kadangi mes labiausiai nu
skriausti.

Prieš nevisus karus
Mes nesame prieš visus 

karus, mes tiktai prieš kai 
kuriuos karus. Mes palai
kome išsilaisvinimo karus.

Šitame krašte nėra teisin
gumo juodajam žmogui, tei
singumas yra vien juokai.... 
Jėgos santvarka Ameriko
je, žmogus, policija, guber
natoriai 
ja Amerikos valdančiajai 
klasei, lygiai kaip tai daro 
generolas W e s t m o r land 
Vietname.

Dabar jūs turite suprasti 
juodųjų žmonių rolę kaipo' 
avangardo. Viso pasaulio 
pavergtųjų žmonių išsilavi
nimas priklauso nuo juodų
jų žmonių išsilaisvinimo 
mūsų krašte... Tai nėra 
vien Lyndon Johnsonas, tai 
visa Amerikos valdančioji 
klasė, prieš kurią reikia ko
voti ...

Jūsų vieta ne juodųjų ju
dėjime, ir ne Amerikos in
dėnų judėjime. Jeigu jūs 
esate baltas, jūsų vieta yra 
Appalachia tarp neturtingų 
baltųjų žmonių. Mes nega
lime kalbėti apie koalicijas, 
mes kalbame tik apie susi-1 
vienijimus iš jėgos pozici
jos. Jeigu jūs norite jung
tis su juodaisiais žmonėmis, 
tai turi būti tiktai iš jėgosi 
pozicijos...

Baltųjų vaidmuo
. •  • «■» -y? • . <» i|   •

dują revoliuciją, juodųjų

visi jie tarnau-

sukilimą, matote gatvėje 
jaunuolį, metantį Molotovo 
kokteilį, tai žinokite, kad 
jis tenai ne dėl savo malo- 
numo, o dėl savo laisvės.- 
Klausimas yra, ar jūs pasi- r 
rinksite būti prispaudėju, 
arba revoliucionierių. Ir 
jeigujūs tapsite pavergėju, < 
tai jūs esate mano priešas. ’ 
Ne todėl, kad jūs baltas, o 
todėl, kad norite mane pa
vergti. Mūsų judėjimas ne 
prieš baltuosius, bet prieš 
visus tuos, kurie yra prieš 
juoduosius.

Jūs turite išsiaiškinti jū
sų pačių judėjimą. Aš nega
liu eiti į Appalachia ir kal
bėti apie baltųjų beturčių 
susijungimą, kadangi rasiz
mas klesti Amerikoje. Aš 
negaliu eiti pas Amerikos 
indėnus ir kalbėti apie jų 
susijungimą. Mano vieta 
yra juodųjų tarpe.

Kai juodieji susivienys, 
tada bus galima kalbėti gal* 
ir apie koalicijas. Pažiūrė
kite į hippk Tai yra žmo^ 
nes, kurie paneigia Ameri
ką. Jie sako, kad jie atme
ta jūsų dekadansą, jūsų 
barbarizmą.

Juodieji žmonės sako tą 
patį. Bet mes nenorime 
naudoti narkotikus, mes 
norime kovoti. Nors hippi 
atmeta visuomenę, jie yra 
Apolitiški savo elgsenoje ir 
mes negalime jungtis • su 
hippi judėjimu.

Mes turime pasirinkti, su 
kuo mes jungsimės. Apie 
tai mes kalbėjome Čikagoje 
ir juodųjų konferencijoje 
Newarke.

Nesulaikomi žygiai
Kitas dalykas yra tai, kad 

juodųjų judėjimas neturi 
vadų. Aš turiu omenyje 
juodųjų žmonių temperi- 
mentą, o apie tai kalbėki 
daugelis gali geriau už ma
ne, pvz. žmonės Detroite.... 
Nė vienas žmogus Ameri* 
koje, nė vienas negras ne
būtų galėjęs sulaikyti De
troito gaisrų. Taigi, kol ju
dėjimas yra be vadų, jam 
reikalinga ideologija. O tai 
yra juodųjų intelektualų 
reikalas. Jūs turite paruoš
ti šiam judėjimui ideologi
ją, nes (kitaip ir mes paga
liau tapsime prispaudėjais, 
kovodami prieš kitus be- i 
turčius ir nuskriaustuosius.

Revoliucionierių reikalas 
yra daryti revoliuciją... Kai 
jūs kalbate apie Trečiąjį 
Pasaulį, jūs turite suprasti 
savo rolę jame. Supraskite, 
kad jūs ne misionieriai.

Mums nereikia misionie
rių, mums reikia revoliu
cionierių. Jeigu jūs negali
te duoti ginklo, tai duokite i 
dolerį kam nors, kas gali 
nusipirkti ginklą.

Jūs ten sėdite ir sakot?, 
kad bijote prievartos. Bet 
jūs 'kas vakarą žiūrite tele
viziją, o ten kas penkios 
minutės kas nors nužudo
mas.

Prievarta ir smurtas yra 
jūsų kultūros sudėtinė da
lis... Jūs davėte mums 
smurtą ir prievartą, ir tai 
vienintelė vertybė, kurią 
juodieji žmonės gali panau-\ 
doti priespaudos pašalini
mui.

1

DIDYBĖ
Kartą Vilhelmas {II tru

putį persišaldė. Atskubėjęs 
jo gydytojas įrodinęjo kai
zeriui : ’

—Nesirūpinkite, jūsų di
denybe, jums tik rįedidutė 
sloga!

Monarchas lyg erelis nu
žvelgė drąsųjį mediką ir 
atšovė:

—Aš reikalauju didelė
Jeigu jūs, žiūrėdami į juo-‘ slogos! Manyje visikas <įi-> 
ųjų revoliuciją, du! • \ \ i ■

i A
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Penktadienis, Sausio (January) 5, 1968

Chester, Pa.
V. L. pašalpinio Klubo 

*pbreitame susirinkime sel 
retorius J. Martin raport 
vo, jog pašalpos skyrių

a-
i_. _ - P’e

• yra 180 narių, o social sky
riuje 490. Draugija tvirlta 

irnariais, nors susirgimų 
mirimų buvo daug dėl narių 
amžiaus senumo.

s-

Pinigiškai draugija gera
me stovyje. Bet ateina me
tinis susirinkimas sausio 14 
dienų, 2 vai. po pietų, reik ?s 
pakeisti-perrinkti valdyb?. 
—atsisako susiekimų ras 
ninkas, namo prižiūrėtoja; 
gaspadorius, pirmininkas ir 
vienas direktorius. Užtai— 
Visi nariai pribūkite laiku, 
kad būtų laiko gerai apkal
bėti draugijos reikalus, k 
išsirinktume tinkamus val
dybos narius šiems metair 
kad gerai veiktų mūsų 
draugijos reikaluose tarp 
įįios apylinkės lietuvių.

d

s,

k 
i i

j

Taipgi praėjusiame susi
rinkime buvo keletas jaunų 
kandidatų, kurie nori įsto
ti į draugijų. Turėsime ap
tarti, kų darysime toliau, 
kad draugija augtų.

A. Lipčiu 5

Bethlehem, Pa.
1967 metų gruodžio 30 d. 

mirė Pranas Zavis, gyvenęs 
1320 E. Wood Road. Anks
čiau ilgų laikų gyvenęs 

^Shenandoah apylinkėje ir 
-dirbęs angliakasyklose. Am
žiais jau buvo 76 metų.

Pranas Zavis dažnai para- 
šydavo korespondencijų į 
“Laisvę.” Buvo pažangus 
žmogus, mėgdavo lankyti 
pažangiųjų parengimus ir{ 
juos aprašydavo.
* Kilžs iš Darsūniškio mi( ;s- 
teiio, dabar Prienų rajono.

Apie jo mirtį gavome 
pranešimų nuo laidotuvių 
direktoriaus K a t i n i o iš 
Eastono.

2610 N.

Miami, Fla.
Šaunus Banketas ir Koncertas

SPAUDOS NAUDAI
Rengia LLD 75 kuopa *

Sekmadieni Sausio 21 d.
Vieta: L. S. KLUBO SALĖJE

W. 119th St.

Programai atlikti iškviestas St. Petersburg© 
DAINOS MYLĖTOJŲ CHORAS su jų gabia,.

* grakščia vadove Adele Pakalniškiene, taipgi 
Miamio AIDO CHOP AS ir jo solistai M. Gabrė- 
nienė, H. Mikitas, ir St. Vaineikis, vadovybėje 
gabaus muziko R. Nekrošiaus.

Miam
LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS

2610 N.W. 119th St., Miami, Fla. 33167 

as —688-4161• Telefon

Lietuviai, kurie atostogoms ar kitais reikalais at
važiuojate į Miami, F 
Lietuvių Socialį Klub^į. čia kiekvienų sekmadienį
1 valandų dienų yra d

Po pietų šokiai, suįsitikimai ir syečiavimasis.
Kuriems reikalingos 

bariu, vietiniai klubo r artai patars jums kaip ir kur 
juos gauti. . V

Kviečia į svečius visus lietuvius 
LIETUVIŲ SOCIALIU KLUBO VALDYBĄ

■* t

a., neužmirškite atsilankyti į

odami pietūs už žemų kainų.

informacijos gavimui kam-

So. Boston, Mass.
Pranešimas

LLD 2-ros kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 6 d., 
2 vai. popiet. Taipgi tu
rėsime ir Klubo susirinki
mų. Visi nariai malonėkite 
susirinkti laiku, kad galė
tume ir parę laiku pradėti, 
kuri bus 3-čių vai. popiet.

O sausio 7 dienų, 1 vai., 
turėsime gerus pietus. Vi
si draugai ir draugės Bos
tono ir apylinkės atsilanky
kite, nes pietų pelnų skir
sime “Laisvei,” kad padau
ginti Bostono kvotų.

Mirimai
Gruodžio 23 d. mirė Wal- 

teris Mikėnas. Buvo palai
dotas gruodžio 28 d. Mel
rose Cemetery, Brockton, 
Mass., be religinių apeigų. 
Jis priklausė prie So. Bos
tono Lietuvių piliečių drau
gijos. Ar jis kitur priklau
sė, neteko sužinoti. Iš Lie
tuvos paėjo nuo Pandėlio ir 
Kupiškio.

Liūdesyje liko žmona Sa
lomėja (Gre viskiu te), bro
lis Lionginas, 5 anūkai ir 2 
podukros. Buvo lėto ir ge
ro būdo žmogus.

Gruodžio 24 d. mirė Do
micėlė Kučinskienė. Ji vi-
SU gyvenimų buvo religinė, 
tai ir palaidota religiškai,
Blue Hills Cemetery, Brain
tree , gruodžio 28 d.

Liūdesyje liko dvi dukte
rys, du anūkai ir vyras 
Walteris Kučinskas. Jis yra 
laisvų pažiūrų ir skaito 
“Laisvę.”

1966 m. D. Kučinskienė 
buvo parvažiavusi į Lietuvų 
Vilniun, kur jos visi kiti 
anūkai gyvena. Sugrįžus 
džiaugėsi, kad jie visi yra 
mokyti ir aktyvūs valdžio- 
je.. , '

Nelaimės
Lapkričio 12 d. einant 

skersai gatvę iš Cambridge 
Klubo baliaus automobilis 
parmušė Walterj Kučinskų 
ir Domininkų Ambrozų.

Florida 

Abu buvo nuvežti į miesto 
ligoninę. Kučinskas ant ry
tojaus galėjo grįžti namo. 
Nors patinęs veidas, pamė
lynavęs paakis ir ištinusi 
koja buvo per trejetų sa
vaičių. O Domininkas dar 
ir šiandien tebėra ligoninė
je, nes jam sulaužytas ko
jos kaulas, koja sugipsuota.

E. Repšienė

Baltimore, Md.
Atlankėm K a s t a n c i j ų 

Stanienę, buvusių LLD 25- 
tos kuopos daugelį metų 
parengimuose gaspad i n e ; 
nebuvo nė vieno parengi
mo, kad jinai nebūtų vir
tuvėje. Kastancija Stanie
nė ir šiandien priklauso 
LLD 25 kp. ir skaito “Lais
vę.”

Dabar jinai gyvena sene
lių prieglaudos namuose 
Forest Haven, 315 Ingle
side Ave., Catonville, Md. 
21228.

Pas jų nuvažiuoti galima 
busti 23 Edmondson Ave. 
ir išlipti prie Ingleside Ave. 
Ant kampo randasi ta se
nelių prieglauda Forest 
Haven. Galima nuvažiuoti 
ir busu 8 Frederick Ave. 
išlipus prie Ingleside Ave. 
ir paeiti porų blokų į deši
nę.

Ja galima matyti nuo 1 
valandos po pietų. Būtų 
gerai, kad jų draugai bei 
draugės atlankytų.

Tame pačiame name su
tikome ir kitų lietuvį, Vin
cų Dumkų. Kurie jį pažįs
tate, nuvažiuokite jį at
lankyti.

J. ir J.

Bridgeport, Conn.
r

C.I.R.N.L. busų vairuotojai 
streikų laimėjo

Po šešių savaičių streiko 
kompanija sutiko pakelti 
darbininkams algas Su 
gruodžio 14 diena darbi
ninkai pradėjo dirbti visuo
se keturiuose miestuose — 
Bridgeporte, New IHavene, 
Waterbury, Norwalk.

Darbininkai džiaugiasi, 
kad sugrįžę į darbų gaus 
žymiai didesnes algas ir 
geresnes darbo sųlygas. 
Pasirodo, kur vienybė, ten 
ir galybė, nes šitame strei
ke darbininkai vien ingai 
stovėjo, buvo visi nusista
tę laikytis iki pilno laimė
jimo.

Kompanijos buvo nusista
tymas, kad ji nemato reika
lo su darbininkų reikalavi
mais skaitytis, — jie gali 
palaukti, iki darbininkų ki
šenės ištuštės, tada jie bus 
sukalbamesni. Bęt apsiri
ko.

J. Strižauskas

Gelbėjimo ratas
Lenkijoje, vienoje Pozna

nės įmonėje, gaminami 
naujos konstrukcijos gelbė
jimo ratai. Naujasis ratas 
gali ilgai išlaikyti nukentė
jusįjį vandens paviršiuje, 
net jam praradus sųmonę. 
Rate įtaisyti akumuliato
riniai šviesos ir garso sig
nalai, taip pat nedidelis da
žų rezervuaras. Jame esan
tys milteliai nudažo vande
nį oranžine spalva. Tada 
lėktuvui lengviau pastebė
ti nukentėjusįjį.

Be dažų, iš gelbėjimo ra
to į vandenį patenka ir ki
ti milteliai, kurie atbaido 
ryklius. Naujaisiais gelbė
jimo ratais aprūpinami visi 
lenkų laivyno laivai.

LAISVI ';*

Help Wanted MaleSauja Žiežirbų
Štai, prezidento Johnsono 

duktė Lynda Bird ruošiasi 
vedyboms. Oi, kiek čia to 
aprašymo! Ir kodėl? Koks 
skirtumas tarpe Lyndos ir 
kitų merginų? O yra ir bu
vo daug plačiai pasižymė
jusių merginų, bet apie jų 
vedybas tiek nerašė.
' Tas tik parodo mūsų lai

kraščių (kapitalistinių) ir 
jų rašėjų didelį išsigimimų.

• • ••

Demokratų partijoje pa
sirodo tikra velniava. Daug 
yra norinčių, tik tyli, kan
didatuoti prezidento vietai. 
Vis daugiau girdisi šūkių: 
“Dump Johnson”, ypač did
miesčiuose.

Tik sen. E. J. McCarthy 
atvirai pasisako prieš John- 
sonų ir jo politikų. Vienok 
sunku pasakyti, kas galės 
būt nominuotas, o gal Niu
jorko sen. Kennedy? Ta; 
čiau nepaisant kas bus no
minuotas, Johnsonas eis už 
tvoros, nebent republikonai 
nominuotų Niksonų.

• • • - •'*

Kažin, argi Illinojaus val
stijos piliečiai-balsuotojai 
nesusipras ir neparodys 
“Back Door” savo senato
riui Everett M. Dirksenui? 
Juk tam žmogui geriau tik
tų gatves šluoti, o ne užim
ti Senate vietų.

Joks geresnis sumanymas 
darbo žmonėms nepasirodė 
ant Senato stalo, prieš ku
rį jis piestu nešoktų.

• • •
Oi, kiek išlieta ašarų bu

vo, kai mirė kardinolas 
Spellman ir kaipgi nelies? 
Juk jis buvo didelis reakci
jos ir karų šalininkas. Jis 
nesiskaitė, kaipo dievo tar
nas, su “penktas neuž
mušk”.

Kaip galima suprasti tokį 
žmogų, kaip sen. Thomas 
Dodd? Vienur jis smerkia 
karų, kitur pilnai užgiria 
Johnsono vedamų Vietna
me karų už “demokratijų” 
prieš liaudį, kuri nori savor 
tiška! valdytis ir gyventi. 
Kada žmogus taip elgiasi, 
tai su juo kas nors kur ne
gera. O tokių Washingto- 
nas pilnas. • • • • • • •

Teko klausytis Georgę 
Meany, AFL-CIO pre
zidento, kalbos per radi
jo bangas iš unijų suva
žiavimo. Kaip jis smerkė 
tuos, kurie prieštarauja 
Vietnamo karui! Kaip tokį 
gaivalų unijos gali laikyti 
prezidentu! Jis turėtų būt 
iššluotas laukan.

• ■ • — •• • •

Perskaičiau . “Laisvėj” 
Rob. Žiugždos rašinį “Ame
rikiečiai pradeda klausy
tis”. Pasirodo, kad Vietna
me amerikiečiai elgiasi taip 
žiauriai prieš nekaltus ci
vilinius žmones — moteris, 
kūdikius — kaip ir hitleri
ninkai elgėsi. O tai aukštai 
civilizuoto krašto kareiviai.

Taipgi perskaičiau ir I. 
Vladimirovienės išverstų 
rašinį apie karo nusikaltė
lius ir jų baudimų, kur irgi 
daug pasako apie ameriko
niškų “laisvę ir demokrati
jų”. Čia Amerikoje rado 
prieglaudų visokie nusikal
tėliai, kaip kad Jankus ir 
Impulevičius. Ir ne tik kad 
susirado mūsų šalyje prie
glaudų, bet dar gavo ir pi- 
lietystę. '

Na, ar reikia blogiau?
A. Vienužis

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko gruo
džio 18 dienų Sokol salėje. 
Narių dalyvavo nedaug. 
Bendrai susirinkimas buvo 
geras.

Susirinkimų atidarė ir 
tvarkų vedė kuopos pirmi
ninkė H. Žakienė. Pirmiau
sia atsisto jimu p a g e r b - 
ta mirusi mūsų kuopos na
rė Vera Kapičiauskienė.

Buvo trumpi kuopos ko
miteto raportai. Finansų 
sekretorė Adelė Kumpan 
raportavo, kad visi 6 kuo
pos nariai yra pasimokėję 
duokles už šiuos metus. Ji 
taipgi pranešė, jog M. Kaz
lauskienė po truputį sveiks
ta, tačiaū rankų dar vis pa
kabinusi po kaklu turi lai
kyti. Linkiu jai greito ir 
sėkmingo pasveikimo. To
liau paaiškėjo, kad šių metų 
nebaigtų darbų daugiau ne
buvo. Tiktai LDS vajus už 
naujų narių prirašymų 
mūsų kuopoje dar nei ne
pradėtas. Labai laikas 
mums visiems tuo klausimu 
rimtai susirūpinti.

Buvo skaitytas laiškas iš 
LDS Centro. Sekretorius 
drg. J. Siurba gražiai ir 
faktiškai, • tame, laiške, nu
rodinėja LDS svarbumų ir 
gražioje formoje ragina na
rius daugiau pasidarbuoti 
naujų narių įrašyme.

Po to' vyko rinkimas LDS 
6 kp. naujos valdybos 1968 
metams. Veik vienbalsiai pa
likta senoji valdyba, bū
tent: pirm. H. Žukienė, vi- 
cepirm. A. Žemaitienė, prot. 
sekr. J. Veicekauskas, f in. 
sekr. Adelė Kumpan, ižd. K. 
Vaicekauskienė. Korespon
dentė, su pasitenkinimu, O- 
na Wellus palikta ir sekan
čiais metais būti korespon
dente ir aprašinėti kuopos 
veiklų. Ačiū jums, drau
gai, už pasitikėjimų.

Kadangi sausio 1 d. Nau
jieji metai, tai 6 kuopos su- 
sirinkhnas nukeltas į sau
sio 8 d., pirmadienį, Sokol 
salėje, 226 Clinton St. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi 
nariai maloniai prašomi da
lyvauti. Pradėkim Naujus 
1968 m. su pakilusiu ūpu, 
su energija ir su draugišku
mu darbuotis LDS gerovei. 
Ateityje LDS 6 kp. susi
rinkimai ir vėl bus laikomi, 
kaip ir pirmiau, pirmų pir
madienį' kiekvieno mėnesio.

Ona Wellus
LDS 6 kp. koresp.

TAKSOMETRAS 
SENOVĖS ROMOJE

Italų istorikai aptiko se
novinį žymiojo Vitruvijaus 
traktatų apie architektūrų. 
Jame rašoma, kad senovės 
romėnai naudodavosi vi
suomeniniu transportu — 
pašto karietų prototipu — 
ir antikiniams vež ė j a m s 
mokėdavo pagal ... takso
metrų. Romėniškas skait
liukas buvo tais laikais su
dėtingas mechanizmas: du 
koncentriški dantuoti rat
lankiai su dviem skylėmis 
kartu su nedidele dėžute 
būdavo įtaisomi rato buks- 
voje. Kas 5,000 žingsnių (1 
romėnų mylia) ratlankių 
skylės sutapdavo ir pro jas 
į dėžutę įkrisdavo akmenė
lis. Atkeliavus akmenėliai 
būdavo suskaičiuojami ir 
sumokama pagal tarifų.

Mokytojai skelbia streikų
Waterbury, Conn. — šio 

miesto mokytojai nutarė 
skelbti streikų, kadangi 
miesto valdininkai nepaten
kina jų reikalavimų.

Help Wanted Female

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)

WANTED (2)
Experienced Meat Wrapping 

Chain Store style.
Steady year round work.
Apply Monday to Friday.

934 N. 3rd St., Philk Pa.
(97-103)

Male & Female

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

Call 647-1771. ( I
Also in need.bf PORTER & KITCH

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

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 no bar
rier. Glenside area. Box L, 17. 1015 
Chestnut St. Room 724.

(96-99)

COOK (2)^ Exp. 2nd Cook and 
short order grill, 

new Waynes Borough Country Club, 
one mile from Paoli.

Also COOK, short order grill. 
Must be experienced.

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

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinki

mus įvyks popiety, sausio 
13 d., toj pačioj vietoj.

Draugai ir draugės, pra
dėdami naujuosius 1968 me
tus, pradėkim ir organiza
cijos veiklų su atnaujinta 
energija, nes mūsų mielos 
draugijos pareigos prie dar
bo mus šaukia!.. Pasimokė- 
kim metines duokles, kurios 
taip labai reikalingos išlei
dimui naujų knygų.

(1-2) Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDLD 11 kp. metinis su

sirinkimas įvyks sausio 8 d., 
99 Providence St., pas L. 
Ausiejienę. Pradžia 2:30 
p.p. Kviečiami nariai daly
vauti, turime daug reikalų 
apkalbėti. Bus išduoti ra
portai iš kuopos veikimo.

Jaskevičius, sekr.

LDS 57 kp. metinis susi
rinkimas įvyks sausio 11 d., 
29 Endicott ’st., viršutinėje 
svetainėje. Pradžia 1:30 po
piet. >

Kviečiame narius daly
vauti, nes turėsime kuopos 
valdybų rinkti dėl 1968 me
tų. Bus išduota raportas iš 
kuopos veikimo, ir turėsi
me apkalbėti LDS seimų, 
kuris įvyks liepos mėnesį 
Worcesterio Olympia Park.

Jaskevičius, sekr.
(3-5)

Atlanta, Ga. — 2,174 ame
rikiečiai grįžo iš Vietnamo, 

I sirgdami maliarija.

Augimo reguliatorius
Iš kokoso palmės lapų ir 

gyvulinių riebalų pagamin
tas naujas cheminis augalų 
augimo reguliatorius. Pre
paratas, apdirbant juo au
galus ankstyvose augimo 
stadijose,, teveikia tiktai 
lųsteles, iš kurių susidaro 
nau j baudiniai, ir nekenkia 
kitoms augalo dalims.

Naujasis augimo regulia
torius nenuodingas, nesu
kelia nepageidaujamų šalu
tinių reiškinių.

Šiuo preparatu galima 
greitai apdoroti didelius 
augalų plotus, paprasčiau
siai jį išpurškiant.

PLASTICS EXTRUDER. Excellent 
opportunity for experienced person. 
All benefits. Excellent wages. Plant 
situated in country like setting near 
desirable residential area. Phone or 
write Adam Spence Corp., 3856 Park 
Ave., Edison, N. J. 08817 201-494- 
1900. (1-8)

MEN
Wanted for cemetery work.

No experience necessary.
Steady year round work. Apply:

MT. LEBANON CEMETERY
Collingdale, Pa.

(1-5)

Asphalt Plant mixer and mainten
ance man. Baltimore area. Steady 
employment. Call 1-301-792-8614 or 
1-301-833-2674 after 6 PM. RATRIĖ 
ROBBINS & SCHWEIZER, Rt. 11, 
Box 319, Jessup, Md. (96-102?)

Inspection Gauge Room ATTEND
ANT. We have an immediate open
ing for a person who can calibrate 
& repair gauges, dial indicators 
micrometers for inspection interna) 
engine parts. Day work, 37% hr. 
wk. Call or send resume to: Mr. So
kol. SA 9-3770. GOULD ENGINE 
PARTS DIV., 2000 S. 71st St., Phi
ladelphia, Pa., 19142. i

An Equal Opportunity Employer.
(94-100)

Sales. ARMSTRONG TUFTED 
CARPETING. Phila. or surround
ing areas highest quality & highly 
desirable carpet lines needs top 
flight experienced man with proven 
carpet sales ability, comm., full 
company bene, life insur. & hospita
lization? Car & expenses provided. 
RAYMOND ROSEN, TR 8-2200.

(95-101)

MEN. Get a man’s job in con
struction or trucking, become a 
certified equipment operator and 
earn high wages. Train now, and 
get that new high paying job. Pay 
for your training with income from 
the new job. Earnings of $200 a 
week and more. Train on Route 130 
in Beverly, N. J., weekends or full 
time. Call DE 2-2230 or write 
American Training Services, P. O. 
Box 16066, Phila., Pa. 19114.

(97-99)

, PLUMBER. $200. 12 by-weekly. 
Must .Amer. , citizen and ablę to 
underst&hd English. All State ben., 
vac.,' sick leave and 13 paid holi
days. Call Mr. Sutter. i

LANDIS STATE’ HOSPITAL
Pennsylvania Department of Health 

Girard & Corinthian Ave.
Phila., Pa. 19130

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

1

STEAMFITER. $200. 12 by
weekly. Must be Amer, citizen and 
able to understand English. All 
State bene., vac., sick leave and 
13 paid holidays. Call Mr. Sutter.

LANDIS STATE HOSPITAL
Pennsylvania Department of Health 

Girard & Corinthian Ave 
, Phila., Pa.

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

FIREMAN. $174.50 by-weekly. 
Must be Amer, citizen and able 
to understand English. All State 
bene., vac., sick leave and 13 paid 
holidays. Call Mr. Sutter.

LANDIS STATE HOSPITAL
Pennslyvania Department of Health 

GiraM & Corinthian Ave.
Phila, Pa. 19130

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

MEAT CUTTER. Experienced.
with some knowledge 

of meat cutting.
Steady year round work.

Apply Monday to Friday
934 N. 3rd St., Phila, Pa.

(9-103)

BUSINESS OPPORTUNITY

LEASE A GULF SERVICE STA
TION, West Chester Area.

* GOOD GALLONAGE '
* GOOD LOCATION
* GOOD RENTAL
* GOOD RETURN

Phone 215-696-0641
(1-3)

REAL ESTATE
600 Blk, Folney (North) house for 

sale. 3 bdrs., exc. w/w carpet. Garb, 
disp. Eye-level oven, alum, storm 
w/d. Gas ht. Open porch and garage. 
Beautiful home in exc condition. For 
app. call HA 4-7621. Eves. 7-9 or 
Sunday morn. Near shopg Center, 
Sch. and subway. (1-2)
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Apipiaustymas -- higiena
ar prletaras

o

Dr. i L Petriką
Apipjaustymas (lot. cir- 

eumeisio angį, circumc - 
sion) tai pašalinimas ber
niukams nuo lyties organ 
antodės (lot. praeptiunf
Tas paprotys labai senas, 
išlikęs nuo priešistorinių 
laikų. Jis buvo praktikuo
jamas Afrikoje, Azijoje, 
Australijoje, Meksikoje, 
Centralinėje bei Pietų 
merikoje ir kitur. Tuo prie
taru “mėgavosi” įvairių 
tautų, tikybų bei sektų na
riai: mahometonai, žydai, 
krikščionys ir kiti. Hebra
jai jį įsisavino nuo libijii 
čių, egiptiečių, asiriečių 
kitų kaimynų. Jų šventra 
tyje, Senajame Biblijos te 
tamentej5 kurio laikosi 
krikščionys, apipjaustymas 
įrašytas kaip religinė prie
volė. Tačiau to papročio žy
dai griežtai nesilaikė, kjol 
jie atėjo į Palestiną. Bib 
joje pasakyta, jog net j 
vadas Mozė buvo neapi
pjaustytas ir už tai dievas 
ant jo buvo supykęs, norė
jęs net užmušti. Jį išgenė
jusi tik jo- žmona Zippora, 
pati titnago peiliu apipjaju- 
sčiusi pirmagimį sūnų ir 
antode patepusi savo vyi^ą.

Biblijoje parašyta, b 
dievas padaręs su Mc 
sandorą, kurioje pasaky 
jog nei vienas neįeis į “pa
žadėtąją žemę” (Palesti
ną), kol jis nebus apipjaus
tytas. Dėl to po Mozės mir
ties, jų vadas Jozuė p^ie 
Jordano upės, Gilgalio vie
tovėje, vadinamoje “anto- 
džių kalva”, visus izrae 
čius titnago peiliu apipjiu- 
stęs pirma, negu jie pn 
Jericho miestą, “kurio s: 
nos nuo jų riksmo griuvo”.

Krikščionybę, kaip pa
prastai laikoma, neįste igė 
tariamasis Kristus ir jos 
vardas ne nuo jo pareina. 
Žydų tautoje, daugiausia 
varguomenėje, krikščioniu 
sekta buvo žinoma iš s 
laikų. Kristus, einant Bib
lija (Naujuoju testamen
tu), laikęsis Judėjų tikysos 
iki 32 amžiaus metų. Tik 
esantį 32 metų vyrą jį ąp- 
krikštijft, įsibridęs į Jor
dano upę, jo pusbrolis 
(krikščionis) Jonas Krikš
tytojas. Krikščionių sektai 
priklaiisė ir kitų tautų žjno- 
nės-“pagonvs” (graii 
turkai/babilonai, asirie 
ir kiti). Tariamojo Kris
taus “mokintinis”, žuvir 
kas Petras, griežtai re 
laves, kad ^isi “pagonys”, 
priėmę krikščionvbę, būtų 
apipjaustyti. Tačiau vėles
nių laikų krikščionybės 
darbuotojas ir pripažintas 
vadas, apaštalas Pau 
(buvęs žydų rabinas $au-

• liu»), tam pasipriešino 
nuo to laiko tas paprotys 
buvo panaikintas.

Šiuo metu apipjaustymo 
klausimas smarkiai disku
tuojamas tarp jo šalininkų 
ir priešininkų. Dalis A 
rikos ligoniniu ir gydy 
teigia, jog pašalinimas i(iau- 
jagimiui antodės, kaip 
ventyvinis gestas, turi 
maža teigiamybių, yp 
gai higienos-švaros atžvil
giu. Taip argumentuoja ir 
kai kurie “gentilai” (krikš
čionys) gydytojai. žy<‘ 
mahometonai, krikščic 
abisiniečiai (etiopai) ir 
Šį klausimą gina iš re 
nes pusės. Klausimas Šiuo 
metu stovi taip: ar 
pjaustymas vra higiena, 
prietaras? To papročio 
liniukai teigia, jog antčdės
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pašalinimas vyrą apsaugo 
nuo sifilio, vėžio, fimozės ir 
kitų ligų; jog dėl to žydų 
moterys turį retesnius gim
dos kaklelio (cervix) įdegi
mus nei jų kitos sesės ir 
panašiai.

Tačiau su tais teigimais 
negalima sutikti. Suartėjęs 
su sifiliu sergančia mote
rim vyras ta liga apsikrės, 
nežiūrint ar jis bus apipjaus
tytas, ar ne; organo (phal
lus) vėžiu apserga vyrai 
labai labai retai—apipjaus
tyti ar ne; žydų tautos mo
terys retai kada suserga 
gimdos kaklelio uždegimu 
ir tos, kurios ištekėjusios už 
neapipjaustytų “gentilų”, 
ne tik už žydų. Tai jų na
tūralus atsparumas, o ne 
vyro apipjaustymo nuopel
nas. Žydų rasės žmonės re
čiau apserga džiova, negu 
“gentilai”. Gi negrai, pate
kę į miestus, labai greitai 
ja suserga. Iš kitos pusės 
— žydai greičiau suserga 
cukralige, nei kiti. Moterys 
krūties vėžiu suserga labai 
dažnai, bet tai nereiškia; 
kad vėžiui išvengti, jau
noms merginoms reikėtų 
nupjauti krūtys. Prostati- 
nės liaukos vėžys vyrams 
yra gana dažnas susirgi
mas, bet tai nereiškia, kad 
visiems jaunuoliams reikė
tų išimti prostatą!

Fimozė (phimosis) yra 
yda, kai antodė būna taip 
apsitempusi apie “glansą”, 
kad neleidžia normaliai šla
pintis. Bet tokie atvejai la
bai reti ir jie pastebimi tik 
vėliau, ne kūdikystėj (me
tuose.

Kai apipjaustymo opera
ciją atlieka chirurgas ligo
ninėje. ligonį užmigdžius, 
su visomis antiseptikos 
priemonėmis, — pooperaci
nių uždegimų ar infekcijų 
įvyksta retai. Bet kai an
todė pašalinama religinių 
prietarų sumetimais, apie 
higieną nieko nenusima
nančio rabino ar “mohelio” 
t apipjaustyto jo),— ten ap- 
sikrėtimo pavojus gana di
delis ir dažnas. Daug kūdi
kių rimtai suserga, o. kiek 
jų nuo to miršta — tokios 
statistikos niekas neveda!

Kaip atliekamas rituali
nis apipjaustymas — deta- 
lingai nušviečia “Žydu en
ciklopedija”, tomas IV, pp 
98-101 (anglų kalba): rabi
nas skaito maldas, o “mo- 
helis” operuoja — dalį dar
bo jis atlieka peiliu, o pa
baigia nykščio ir rodomojo 
piršto nagais.

Dr-as W. K. Morganas sa
vo straipsnyje “Rape of the 
Phallus”, tilpusiame “Ame
rikos gydytojų sąjungos 
žurnale” pereitu metų rug
pjūčio mėn., sako, jog tik 
gydytojas gali nuspręsti, 
ar reikia berniuką apipjau
styti ir kada? Jis griežtai 
smerkia beatodairinį kūdikiu 
žalojimą, ypatingai religi
jos sumetimais. Jis besąly
giškai smerkia ir tuos krik
ščionis gydytojus, kurie 
“profilaktikos” (tariamos 
apsaugos) dėliai — pataria 
tėvams savo sūnus žaloti. 
Reikia atminti ir tai, kad 
tokios ritualinės operacijos 
atliekamos aštuntą po gim
dymo dieną, kai kūdikis 
dar labai silpnas, ir be jokio 
apmigdymo. Naujagimis be 
jokio reikalo turi iškentėti 
neapsakomus skausmus!

Apšviestesnieji Vokietijos 
žydai jau 1843 m. pasmer
kė religinį apipjaustymo ri-

tualą. “Žydų enciklopedi
ja” (tom. IV, psi. 96) aiš
kiai pasisako, kad apipjau
stymo paprotys jau atgyve
no savo dienas ir reikia jo 
atsisakyti. Amerikos refor
muotų žydų rabinas-Iz. M. 
Wise, vadinamas Amerikos 
moderniojo judeizmo tėvu, 
1869 m. rabinų konferenci
joje ragino prietaringojo 
apipjaustymo a t s i s a k y ti. 
Pagaliau 1892 m. Amerikos 
refomuotų rabinų taryba 
masinį apipjaustyjną pa
smerkė, kaip nereikalingą. 
(Žiūrėk knygą
Name of Human 
Joseph Lewis).

Laikas mesti ši barbariš
ką paprotį ir nažiū 
są reikalą blaiviom 
mis!
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Ką žmogus sugalvoja
Vokietis Verneris Kochas 

išleido knygą “Išradimų 
dvasia klystkeliuose”.. Tai 
įvairių žmogiškosios minties 
keistenybių rinkinys. Kny
goje aprašyti fantastiški ir 
absurdiški, juokinai, tačiau 
užpatentuoti išrad

Kranas čiužiniais vėdin
ti užpatentuotas 
1955 m. 
moterų kojinėms 
ja, 1922 m.). Išmoni 
las 1907 m. sugalvojo išver
čiamas ^kelnes paaugliams, 
kurių sėdimoji dalis gali at
sidurti priekyje, ir atvirkš
čiai. Kitas Jo taut 
m. • pasiūlė skystį 
čios medžiagos d 
kovėms apsaugoti, 
neoritekėtų padaž 
vėžius. Net 29 vo' 
tentai išduoti už išradimus, 
sukeliančius “bangav i m ą 
maudymosi voniose.

Prieš 40 ip,etų buvo labai 
madinga girgždanti. avaly
nė^ Jos, cypiančios įvairiau
siais balsais, sukurta dau
gelis modelių. Sugalvota ir 
lazda su žvakyde 
ir skėtis, reikalui 
verčiamas žaidimų staliuku, 
stalas, atliekąs i 
paskirtį, 
čianti specialią 
valtį ar neštuvus 
nas, panaud o j a 
žiūronas ar pad: 
stiklas. Kažkoks 
tis 1854 m. suga 
sules pavidalo snastus soli
teriams, kitas(1907 m.) 
elektrini prietaisą, sutruk
dau tį šunims pakelti koją 
prie kiekvieno kampo.

Riebiomis raidėmis 1910 
m. reklamuotas 
prietaisas, kuri 
kiekvienas nutukęs vyriškis 
gali išsaugoti lygias kūno 
linijas. Tai už nugaros prit
virtinama lenta su kotu, už 
kurio paėmusi, malinti žmo
na gali sūpuoti vyrą ir taip 
masažuoti jo pilVą..

1907 m. vokiečių patentas 
siūlo tiekti lėktuvams elek
tros srovę laidais nuo že
mės. Britų patentas, išduo
tas 1918 m.? nuniato pritai
kyti lėktuvams peilio pavi
dalo taranus, į kūrious per- 
sipiautų priešo lėktuvai. Iš- 
radėjas iš Konektikuto 
(JAV) 1911 m sugalvojo 
moterišką skribelaitę su 
įtaisu muilo burbulams leis
ti. • ;

Patentuojamos 1 būdavo ir 
grynos utopijos. Pavyzdžiui, 
1884 m. Anglijoje išduotas 
patentas būdui išgauti auk
są iš kviečių šiaudų ir kt.

I ,

imai.

Anglijoje
Švytintys raiščiai 
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Good News From the 
Baltic

Last year’s dance contest, 
so called Marathon, was 
won by Estonians, this 
year’s by Lithuanians. For 
two days Estonians and 
Lithuanians were competing 
for top places in classical 
and also jn/contemporary 
dancing. Lithuanians took 
the first place, 'Estonians 
second, Latvians third.

Lithuanian star dancers 
were a couple Česlovas 
and Jūratė Norvaiša. Most 
of the dancers in the Lithua
nian groups were from 
Kaunas “Sūkuris” dance 
club.

Not only in dancing but 
in many other cultural, 
economical and political 
fields Baltic States are wor
king closely together. Re
cently they'had musicians 
and composėrs conference. 
It was held two days in Tal
lin, two days in Vilnius and 
two days in Ryga.

Special joint conference 
was called to review 
war in Vietnam and 
decision was made to 
something to bring 
war to an end.

Cooperation between Bal
tic States has given good 
results and, no doubt, their 
joint interests and actions 
will grow each coming year.
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Pasikeitimai 
“Vienybės” 
redakcijoje ę

Dabar jau nebėra jokia 
paslaptis, kad laik r a š č i o 
“Vienybės” red a k c i j o j e 
įvyko pasikeitimai. Iš re
daktorės pareigų pasitrau
kė Salomėja Narkeliūnaitė, 
b jos vietą užėmė senas vie- 
nybinių- pažiūrų veikėjas 
Jonas Valaitis, iki vėliausių 
laikų laikęs gėrimų biznį. 
Kiek žinoma, jis iš biznio 
pasitraukė ir nuo dabar vi
są laiką ir energiją atiduo
siąs “Vienybei.”

Kokia šios pakaitos prie
žastis? Kol kas neaišku. 
Visaip žmonės pasakoja. 
“Vienybės” leidėja Valerija 
Tysh’avierė aiškina vienaip, 
o Narkeb’ūnaitė — kitaip. 
Atrodo, kad čia bus įsi
skverbę ir asmeniški nesu
sipratimai tarp šių dviejų 
gana talentingų moterų.

Tik ateitis parodys, ar 
Narkeliūnaitės pasitrauki
mas iš redaktorės pareigų, 
o Valaičio jų paėmimas, 
teigiamai ar neigiamai atsi
lieps į laikraščio turinį ir 
pažiūras. Kaip žinia, per 
pastaruosius keletą metų 
“Vienybė” labai laikėsi su 
Lietuva kultūrinio bendra
darbiavimo linijos.

Pašalietis

MIRE
Sausio 2 d. mirė Stasys 

Misiūnas, 72 m. amžiaus. 
Jis mirė nuo širdies smū
gio. Gyveno po 502 Grand 
St., Brooklyne.

Kūnas pašarvotas Matt
hew P. Ballas (vad. Baltrū
nas) įstaigoje,; 660 Grand1 
St. Laidotuvės įvyks sausio 
6 d., 9 vai. ryto, į šv. Jono 
kapines.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary, sūnų Edward 
ir jo žmoną, du brolius — 
Juozą ir Vladą Misiūnus, 
seserį VerąjBunkienę ir jos 
vyrą Valį, taip ir kitas gi
mines.

Per daugelį metų Brook
lyne Misiūnas buvo savinin
ku Paramount Bar & Grill 
ant Grand St., kur dabar 
vedėjas yra sūnus Edward.

Reiškiu užuojautą visuo
menės veikėjams Verai 
Valiui Bunkams.

Pasikalbėjimas su 
vajininku V. Bunkum 
Praėjusios savaitės pabai

goje į Administraciją užėjo 
mūsų veiklusis vajininkas 
Valys Bunkus. Atnešė gra
žų pluęštą atnaujintų pre
numeratų. Linksmas, gerai 
nusiteikęs. Patenki n t a s , 
kad “Laisvės” vajus pratęs
tas iki vasario 15 dienos. 
Jis turėsiąs daugiau laiko 
dar pasidarbuoti.

Bet jis skuba. Kur, sa
kau, dabar taip bėgioji? 
Va gi, sako, važiuoju dar 
keletą prenumeratų atnau
jinti. Paminėjo tų skaity
tojų ir pavardes. Pasiro
do, kad pas vieną kitą jau 
nebe pirmą kartą tenka va- 
jininkui apsilankyti. Tai 
nuvykęs namie neranda, tai 
kokios nors kitos priežas
tys pasimaišo, ir prenume
ratos atsinaujinimas atidė
liojamas.

Daugeliui mūsų skaityto
jų amžius labai trukdo. Kai 
kuriems akys nebe taip ge
rai tarnauja. Visokių nu
siskundimų mūsų vajinin- 
kams tenka prisiklausyti. 
Bet džiugu, kad didelė 
dauguma prenumeratas at
sinaujino be didelio ragini
mo.

Palinkėjau draugui Va
liui sėkmės šiemet laimėti 
pirmąją vajaus dovaną.

Visi mūsų New Yorko 
skaitytojai labai prašomi su 
draugu Bunkum visaip ko
operuoti ir jam padėti. 
“Laisvės” kolektyvas jam 
ir visiems mūsų vajinin- 
kams labai dėkingas už dar- 
bavimąsi vajuje.

Rep.

Valandėlė su Čepuliais
Metų užbaiga, reikia su

skubti bičiulį atlankyti dar 
su senais metais. Diena 
papuolė šalta, bet giedri- 
saųlėta. Štai aš jau.ir Če
pulių bute.

Paspaudę rankas, leido
mės į pokalbį, kuris tuoj

^pakrypo organizacine link
me. Vincas pats yra daug paroda (kuri nebuyo pasau- 
dirbęs prie organizacijų line)" padarė miestui su- 
darbų. Jo širdis ir siela ir;virš 21 milijoną nuostolių, 
dabar tebėra arti su veik- j ------------- <

' la. Ona irgi mūsų organi-j Springfield, L. L, apie už 
bloko nuo savo namų iš
prievartauta ir nužudyta 
jauna moteris, naktį grįž
tant iš darbo telegrafo raš
tinėje. Įtartasis areštuotas.

Mieste pasidairius
New' Yorko Pasaulinė

ir

Ketina uždaryti 
dvi dirbtuves

Flushingo rajone Law
rence concrete ir Hickey 
cemento statyboms prista
tymo firmos paskelbė, kad 
jos užsidarysiančios dėl 
stokos užsakymų. Uždary
mas atimtų šimto darbi
ninkų darbus.

Tymsterių unijos Ipkalas 
282, kuriam darbin inkai 
priklauso, ieško priemonių 
sulaikyti įstaigą nuo užsi
darymo.

zacijų darbuose dažnai ma
toma.

Nesveikata Vincą atskyrė 
nuo darbų ir veiklos. Gai
la, kad nesveikata nebelei
do jam toliau vesti darbus 
pirmyn.

Dabar jis tenkinasi tuo, 
kad gali spaudą sekti. Su 
spauda jo dienos, kad ir 
tarp keturių buto sienų; 
laikosi jaukioje šviesoje.

Linkiu Tau, Vincai, kad 
šie 1968 metai duotų nau
jos energijos su nesveika
ta grumtis ir nugalėti vi
sus ligos atneštus sunku
mus.

New Yorke praėjusią sa
vaitę 100 asmenų mirė nuo 
influenzos ir kitų kvėpavi
mo organų ligų.

Jonais, Jr.

Pradžios metų nedraugiš-^ 
kas oras blogai paveikė į 
daugelio mūsų žmonių svei
katą. Waite ris Keršulis, 
Aido choro iždininkas, kaž
kokios kvėpavimo organų 
ligos tapo paguldytas. Šiuos 
žodžius rąšant, sveikata 
kiek pagerėjus, buvo namie, 
gydytojo' ir žmonos priežių- 
roje. Linkime stiprybės!

Kriminalinėms byloms 
teismai New Yorke užkimš
ti užvilkintomis bylomis iki 
to, kad reikėtų 732 tūkstan
čių dolerių ekstra atsiliki
mą pašalinti.

Areštavo du motery 
užpuldinėtojus

Gruodžio 28 dieną New 
Yorke areštuoti du vyrai, 
įtarti užpuldinėjime mote
rų. Wien as, septynių vaikų 
tėvas, Isiah Wells, 30 me
tų, statybų kontraktorius, 
net iš Linden, N. J., atvyk- 
davęs į New Yorką “pasi
ganyti” ir pinigų iš mote
rų pasirinkti. Jį sulaikė 
kalėjime po $25,000 užsta
tu. i ' .

Į

Į Bronx zoologijos daržą 
pargabentas 300 svarų gy
vulys vardu takin, kilęs iš 
Himalajų kalnų srities. Jo 
ragai ir kanopos panašūs į 
karvės, bet visas bendrai 
daug skirtingas nuo visokių 
mums jau pažįstamų gyvu
lių.

Buvę už streiką nubaus
ti pašalinimu iš darbo 72 C. 
W. Post College priežiūros 
darbininkai sugražinti į 
darbą.

Parengimą kalendorius
Sausio 19

Įžymiajam civilinių teisiųr 
advokatui John J. Abt pa
gerbti pobūvis Hotel Roose-*

Vasario 4
Kovingo darbininkų va

dovo Wm. Weinstone gimi
mo 70 ir veiklos 50 metų 
minėjimo pobūvis.

Kovo 17
“Laisvės’* B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

Sveikina “Laisvės” 
kolektyvą su šventėmis

Ona Žilinskienė
Plymouth, Pa.
P. Dennis, i
Clifton, N. J.
A. Pipiras, 
Pittsburgh, Pa.
M. Arison,
Bridgeport, Conn.
Julia Werner
Cleveland, Ohio.
P. Beeis,
Great Neck, N. Y^
J. ir A. Staneliai,
Short Hills, N. J.
A. ir S. Kazilioniai
Cleveland, Ohio
J. Kazlauskas, 
Philadelphia, Pa.
J. if E. Kasmočiai, 
Brooklyn, N. Y.
K. Kilikevičius,
Toronto, Canada
J. Lesevičius, *
Montreal, Canada•
K. Senkus, 
Minersville, Pa.

Rockaway rajono gyven
tojai reikalauja teisės nu
važiuoti į N. Y. centrą su 
vienu fėru, dabar moka du.

New Yorke iki paskiau
sių laikų būdavo saugu bū
ti ten, kur būna porelė ar 
mišri grupė, su moteriške 
grupėje. Aną dieną Bronxe 
3 vyrukai ir mergink api
plėšė motelio savininką, at- 
mė $250.

N. Y. majoras Lindsay 
paskelbė, jog miesto centre 
prie East River ir 61st St. 
bus statomas heliportas. 
Vienas jau seniai veikia nuo 
Pan Am pastato, teikia 
greitą transportaciją tarp 
didžiųjų lėktuvų stočių ir 
miesto centro.

N'eiw Yorko miesto iždi
ninkas Procaccino sako jog 
fėras ne užilgo bus pakel
tas, nežiūrint majoro keti
nimų fėrą nekelti.

Kilus spėliojimams, kad 
fėras kils, stočių kasinin
kams įsakyta vienu kartu 
tokenus' parduoti ne dau
giau dviejų.

M. Korchinski, 55 m., ras
tas nušautas netoli savo 
aludės/prie 10th St. ir Avė. 
A, New Yorke.

Taksių vairuotojai vis 
dar neturi su samdytojais 
sutarties.

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks sausio (Jan.) 
9 d., 2 vai. popiet, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

Į šį susirinkimą, turėtume 
ateiti visi nariai su gerais 
norais, kad padaryti gerą 
pagrindą naudingam veiki
mui visuomenės naudai.

Prašomi nesivėluoti.
Valdyba (1-2)

PAIEŠKOJIMAS^
- Ieškau Prano Kvedaravičiaus, 

gyvenusio 309 So. Kilpatrick, Chi
cago 44, Ill. Ieško duktė. Prašau 
rašyti man: Kvedaravičiūtė Julia, 
“Ateities” kolūkis, Vilkaviškio ra
jonas, šaumenos apyl., Lithuania, 
USSR. (98-99)

REAL ESTATE
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bedroom apts. in 
new fireproof bldg, with elevator. 
% block to 2 subways. Balconies, 
Dining areas. Luxury in good neigh
borhood near best shopping. From 
only $166. Prospect Towers 9th St., 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn. See 
agent or call 763-0624.

PUIKIAUSIA DOVANA 
BILE KAM

Geriausios, autentiškos, ilgai 
■grojančios lietuviškos plokštelės. 
Gražiai supakuotos. Gaunamos 
Monaural ar Stereo garsais ant

REQUEST RECORDS
Nepriimkite kitokių, tiktai ori

ginališkas Request Records plokš
teles. Gaunamos Jūsų kaimy
nystėje krautuvėse. £

Arba rašykite dėl katalogo, 
gaunamas veltui.

REQUEST KECOrOs 
---- s 66 Melanic Street į

New Rochelle, N. Y. 10801 \




