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KRISLAI
“Pažvelgus atgal” 
I. Erenburgas 
Vilniau* universitetas 
Mūsų rašyba

Rašo Mislinčius
Senieji Amerikos pažang 

čiai, kurie prieš 50-60 metų 
♦studijavo socializmą iš V. Dė
bso, J. Spargo, M. Hilquijto, 

4U. Sinklerio ir kitų to meto 
vadovų raštų, pamena Edv 
do Belamio knygą “Looki 
Backvard”. Lietuvių vertime 
ji buvo pavadinta “Pažvelgus 
atgal”. Tai buvo utopinio so
cializmo “biblija”, pavaize 
vusi “socializmo gadynę”, 
ri įvyksianti 2,000 m. Bosto 
kur “300,000 žmonių galias 
dengs vienas didžiulis liets 
gis” ir panašiai. Pagrinde 
buvo religinė vizija, nes ir ?a- 
ti knyga buvo ne laisva r 
religinių teiginių.
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Ed. Belamis buvo bapti 
kunigo sūnus, gimęs vakari 
je Masačiusetso valst. daly 
Metęs advokato profesiją 
rėjo į žurnalistiką bei publi
cistiką, parašė porą psichinę 
fenomeną gvildenančių, no 
lių, sociologinį romaną “Paž\ 
gus atgal” ir sukūrė naują r 
jriią — Solidarybė. Turėdamas 
4Š metus amžiaus, 1898 
mirė. Taigi šįmet sukanka 

4netų nuo jo mirties. Jo ki^- 
ga ir jšiuo metu dar rai 
skaitytojų, dar neužmirš1 
Pernai' ją naujai išleido H 
vard University Press bendro
vė. Matyt, žmonės nori žino
ti, kaip atrodys “socializnio” 
era!
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Ką tik išėjo iš spaudos 
verstas į anglų kalbą trečiasis 
rusų rašytojo Ilijo Erenbu -go 
memuarų tomas “Pokariniai 
metai — 1945-1954”. Knygos 
autorius pernai mirė.

I. Erenburgas buvo la 
gausus žurnalistas bei pul 
cistas. Ypatingai jis pasi
mėjo savo plunksna Pastarojo 
karo metu kaip fronto kores
pondentas. Jis dirbo gi 
džiame kontakte su lietuv ais 
rašytojais-karo koresponden
tais. Kai 1945 m. liepos 1$ d. 
hitlerininkai buvo iš Vilniaus 
išvaryti, su (pirmaisiais grįžu
siais lietuviais rašytojais ten 
Atvyko ir I. Erenburgas. J 
Sius dėl Vilniaus išvadav 
jis aprašė savo romane “A 
ra”. Kai Niurenburge 
kietijoje) buvo teisiami k 
nusikaltėliai hitlerininkai, 
enburgas ten dalyvavo k 
“Izvestijų” korespondentasl
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1579 m. atidarytas Vilniaus 
universitetas. Jėzuitas Jenas 
Skarga buvo pirmasis jo rek
torius. Universitetas b 
aukštoji jėzuitų mokykla, 
bar jis yra pasaulietiškas 
kslo židinys, nuo 1955 m.
dinamas V. Kapsuko vardu. 
Universitetui Vilniaus mieste 
jau perankšta, jis kėlu,si į 
naują, erdvesnę vietą, į už
miestį. Ten iškils daug n^ujų 
pastatų, daug modernių rūmų, 
bus lyg naujas universiteto 
miestas, šiam darbui jau 
kas paruošta. Iki jubiliej 
metų tikima visą statybą
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Taip. Vilniaus universitetas 
yra vienas seniausių Europos 
jgniversitetų. 1979 m. jis 
{sis savo 400-metų jubil 
kuris bus didžiausias visų

mi- 
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Partizanai atakuoja
amerikiečius

Pastaruoju laiku partiza
nai perėjo į oferįsyvą ke
liuose frontuose.
miestus užimdinėja ir vėl iš 
jų pasitraukia. T 
nustebino ameriki 
to nebuvo tikėtasi

Phnom-Penh, Kambodija. 
“National Guardian” kores- 
oendentas W. Burchett ra
šo, kad Pietų Vietnamo 
Nacionalinis Išsilaisvinimo 
Frontas yra išvystęs ofen- 
syvą prieš amerikiečius be
veik visuose frontuose.

Partizanų sukurta vals
tiečių armija nugali galin
gas amerikiečių jėgas, ku
rios techniškai labai gerai 
apginkluotos, gerai paruoš
tos. Bet su partizanais 
hems labai sunku kariauti.

Jie net

ai labai 
ččius, nes

Mainiėriai laimėjo streiką
West Frankfort, Ill. — 

4,000 mainierių 1 
streiką, kuriame 
ta, kad 20 mainiei : 
tų iš darbo dėl piketavimo, 
būtų grąžinti.
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Pietų Vietnamo kata 
vyskupai kviečia baigti j karą

y

Dr. Spocko areštas sukėlė 
protestų audrą

Bostonas. — Dr. Benja
mino Spocko areštas jaudi
na Amerikos ir kitų šalių 
žmones-, kovojančius prieš 
karą VietnairiL Protestai 
ir reikalavimai areštuotus 
paleisti kyla po visą platų 
pasaulį.

Kartu su Spocku buvo 
areštuoti Yale, universiteto 
kapelionas (kunigas) Wm. 
S. Coffin, rašytojas Micha
elį Goodman, Politinių Stu
dijų Washingtone direkto
rius ir buvęs prez. Kene
džio patarėjas Marcus Ras
kin, taipgi Harvardo uni
versitete baigęs mokslus 
Michael Ferber.

Jie kaltinami pa- 
tariniu jaunuoliams

neiti militarinėn tarnybon 
ir nevykti Vietnaman ka
riauti. Jiems gręsia penkių 
metų kalėjimas ir kiekvie
nam pasimokėti piniginę 
bausmę po $10,000.

Areštuotieji buvo aktyvūs 
Vietnamo karo priešai. Dr. 
Spock numatomas taikos 
kandidatas prezidento vie
tai. Savo knygomis, kurias 
jis parašė motinoms, kaip 
vaikus auginti, jis pagarsė
jo visoje šalyje.

Prieš-Vietnamo karą ko
vojančios organizacijos iš
leido atsišaukimą, kuriame 
kviečia visuomenę .visur 
kelti protestus ir reikalau
ti, kad areštuotieji būtų iš
laisvinti.

Amerikos nuostoliai 
siekia 116,956

Washingtonas. — Penta
gonas praneša, kad nuo 
1961 m. sausio 1 d. iki 1967 
m. gruodžio 23 d. amerikie
čių kareivių buvo užmušta 
15,821, mirusių 2,100, su
žeistų 98,149, dingusių 886, 
viso 116,956.

Partizanų apskaičiavimu, 
amerikiečiai tūrėjo daug 
didesnius nuostolius. Hano
jaus radijas praneša, kad 
1967 metais 1,063 amerikie
čių lėktuvų buvo, numušti.

Lėktuvų vairuotojų (pilots) 
1967 metais daugiau žuvo, 
negu 1955 ir 1966 metais.

Partizanų kontroliuoja
muose rajonuose ryžių der
lius 1967 metais buvo ge
rokai didesnis, kaip kitais 
metais. Daugiau medicinos 
studentų baigė mokslą ir 
dabar vieni padeda partiza
nams frontuose ir ligoninė
se sužeistus prižiūrėti, ki
ti civilinius žmones gydo.

Saigonas. — Pietų Viet
namo katalikų vyskupai at
sišaukė į Pietų Vietnamo ir 
Šiaurės Vietnamo valdžias, 
ragindami jas tartis dėl ka
ro baigimo.

Savo atsišaukime jie ci
tuoja popiežių Povilą, kuris 
ragina Ameriką, sulaikyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą.

Atsišaukimas buvo pa
skelbtas po trijų dienų su
sirinkimo, . kuriame vysku-

pai nuodugniai apsvarstė 
Vietnamo karo padėtį.

Kuba išgavo aliejaus
Havana. — Kubos vyriau*- 

sybė pranešė, kad už pen
kiolikos mylių nup sostinės 
atidaryta aliejaus versmė. .

Maskva. —• Atvyko Pran
cūzijos finansųr : ministras 
Debre pasitartu s i Tarybų 
Sąjungos vyriausybe- svar
biais klausimais. v

V

Moterys demonstruos prieš 
karą sausio 15 d.

Washington. — Buvusi 
kongreso narė J e a n e t t e 
Rankin ir Vivian ĮHallinan 
paskelbė, kad sausio 15 d. 
“iš visos šalies moterys nu
vyks į Washingtoną reika
lauti, kad negarbingas ka
ras būtų baigtas.”

Miss Rankin jau 87 me
tų amžiaus. Bet ji vadovaus 
didžiulei moterų demonst
racijai. Ji tikisi būti areš
tuota. Ji sako: “Jeigu 10,- 
000 moterų susirinktų ir 
nepaisytų kalėjimo, mes ga-

lime sulaikyti kaifą Vietna
me.”

Demonstracija prasidės 
nuo Union Station ir mar- 
jųos apie 10 blokų iki kon
greso rūmų. Peticija bus 
priduota senato vadovui 
Mike Mansfield.

me.”

Amerikos valdininkai
“karo kriminalistai’

da nors Lietuvoje buvusių ju
biliejų. Vilniaus universitetas 
—tai Lietuvos garbė!

Būtų gera, kad mūsų kalbi
ninkai galutinai ir autoritetin
gai išspręstų kai kurias mūsų 
literatūrines kalbos painiavas. 
Pavyzdin: ar vartoti būdvar
dį—mokslinis darbas, litera
tūrinis veikalas, karinis lai
vas, lietuviška kalba, ar daik
tavardžio kilmininką—mokslo 
darbas, literatūros veikalas, 
karo laivas, lietuvių kalba, 
etc.? Kodėl rašome šiąnakt ir 
(senoviškai) — o ne šiądien? 
Rašome
per geras skiriame? Rašome: 
šiemet eisiu 
—šįmet. Gi 
šie metai, o 
šiais metais. 
—šie metai
tai negalima sakyti nei 
šiemet eisiu į mokyklą. Taria
me—-pjauti, spjauti, o rašome 
—.pjauti, spiauti, taip kaip — 
griauti ir panašiai.

šitokia rašyba prieštarauja 
logikai, tad kodėl nepataisy. 
ti?

San Juan. — 246 puerto- 
rikiečiai ir amerikiečiai tu
ri va rantą areštuoti Jung
tinių Valstijų prezidentą 
Johnsoną. gynybos sekreto
rių McNamarą, valstybės 
sekretorių Ruską, 
Westmor e 1 a n d ą ir kitus 
valdininkus, kaip 
minalistus.

Jie visi skaitomi karo 
kriminalistais todėl 
vadovauja karui 
ir nesistengia jį

generolą

karo kri-

, kad 
Vietname 
baigti.

— Dabar

negeras krūvoj, o

į mokyklą, o ne 
šiemet reiškia — 
šįmet — šį metą, 
Jeigu nesakome 

eisiu į mokyklą, 
kad

Washingtonas.
paaiškėjo, kad Jackie Ken
nedy (prez. Kenedžio naš
lė) vyko lapkričio mėnesį 
Kambodijon su diplomatine 
misija bandyti atsteigti 
diplom a t i n i u s ryšius su 
Jungtinėmis Valstijomis.

šiaurės Vietnamas tarėsi 
su

Hanojus. — I^ambodijos 
užsienio reikalų ministras 
princas Norodom lankėsi Š. 
Vietname ir tarėsi su prez. 
Ho Chi Minh, kuris parėmė 
Kambodijos kovą už nepri
klausomybės išlaikymą.

įja

Prof. J. Brėdikis 
atvyko Amerikon

Kaunas. — Pagal kultūri- 
nių-mokslinių ryšių progra
mą kartu su įžymiais Tary
bų ' š a J i e s mikrobiologais- 
virusologais bei; kitų speci-1 
alybių medikais^ trims mė
nesiams įv JA V > .'išvyko • it; 
medicinos mokslų daktaras, 
Kauno Medicinos instituto 
profesorius J.Brėdikis. ?

žinomas respublikos.; chi
rurgas kardiolpgas J. Brė
dikis lankysis svarbiuosiuo
se Amerikos pietinių ir va
karinių v aisti jų medicinos 
centruose, susitiks su- įžy
miausiais šalies kardiolo
gais ir chirurgais, skaitys 
paskaitas apie širdies elek
trinį stimuliavimą.

Reikalavo karą baigti
Nairobi, Kenija. — Poli

cija buvo sumobilizuota 
prieš demonstrantus, kurie 
pasitikę jAV-vice preziden
tą Humphrey lėktuvų sto
tyje reikalavo baigti karą 
Vietname.

JAV ambasadorius aptašky
tas kiaušiniais ir sniegu
Stockholmas.—Švedai de

monstrantai prieš karą 
Vietname aptaškė žaliais 
kiaušiniais ir sniegu Jung
tinių Valstijų ambasadorių 
Philip H. Trezise.

Būtina nutraukti 
Amerikos agresiją

Londonas. — Jeigu Va
karų pasaulis nori pagerin
ti savo ekonomiką, būtinai 
reikia, nutraukti Amerikos 
agresiją Pietryčių Azijoje, 
rašo laikraštis “Skotsmen.” 
< Paskutines priemonės, ku
rių ėmėsi" prezidentas John- 
sonas, gindamas dolerį, dar 
labiau pablogins sunkią 
Anglijos mokėjimo balanso 
padėtį ir sudarys sunkumų 
visai pasaulinei prekybai.

“Svarbiausia priežastis, 
dėl kurios buvo imtasi šių 
priemonių,” rašo “Skots
men,” be abejo, yra 
Vietnamo karo kaštai.” 
Amerikos vyriausybės kari
nės išlaidos užsienyje palie
ka Jungtinėms Valstijoms 
nepakankamai lėšų finan
suoti kitoms tarptautinėms 
finansinėms operacijoms.

Pagydė 4,000 moterų
Washingtonas. — Nuo 

1962 metų , daugiau kaip 
milijonas moterų perėjo 
gimdos egzaminaciją. Pa
gydyta 4,000 moterų, turin
čių gimdoje pradinį Vėžį.

Pavogė armijos ginklų
Pontiac, Mich. — Tris ra

ketų paleidėjus ir keletą 
trokų, prikrautų ginklų, 
kas nors nakties laiku pa
vogė.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
kuopoms ir nariams

Labai džiugu, kad A. Bimbos knyga apie Lietuvą 
“Klesti Nemuno Kraštas” jau atspąusdinta ir už dienos 
kitos bus išsiuntinėta Draugijos kuopoms. Ji turėtų vi
sas kuopas pasiekti dar šį mėnesį. Kuopų viršininkai 
raginami tuoj knygą išdalinti nariams. Reikia stengtis, 
kad vasario mėnesio kuopų’'susirinkimai būtų skaitlin
gi, nes juose nariai gaus šią knygą.

Knyga “Klesti Nemuno Kraštas”, kaip žadėta, bus 
duodama už 1967 metus. Taigi, visi Draugijos nariai, 
kurie bus pasimokėję arba pasimokęs duokles už 1967 
metus, gaus knygą.

Žinoma, kur galima, reikia pasistengti šią knygą 
apie Lietuvą išplatinti ir tarp tų lietuvių, kurie mūsų 
Literatūros Draugijai nepriklauso. Aišku, kad nariai, 
gavę knygą, stengsitės ją perskaityti.

Ieva Mizarienč,
LLD sekretorė

Johnsono administracija 
priešinga deryboms

Washingtonas. — Wm. P. j pasiųsti Pietų Vietnamo 
’partizanams pagalbą ir to
kiu būdu tik karą pailgintų. 
Todėl bombardavimas nesą 
galima sulaikyti.

Kiek žinotna, Bundy pa
sakė prez. Johnsono admi
nistracijos nuomonę taikos 
klausimu. Pasirodo, John
sono administracija pasirį- 
žusi tęsti kajį “iki pilnos 
pergalės,” bet Visur vėid- 
j&ąjnįįgai kalbėti apie tai-

Bundy, valstybės sekreto
riaus Rytų Azijoje ir Pa- 
cifiko reikalams pavaduo
tojas, teigia, kad Šiaurės 
Vietnamo sutikimas eiti į 
taikos derybas, jeigu Ame
rika sutiktų sulaikyti Š. 
Vietn amo bombardavimą, 
yra visai nepatikėtinas ir 
gali būti apgavingas.

Bundy nurodo, kad per
traukus bombardavimą', š., 
Vietnamas galėtų masiniai

Pietų Vietnamo partizanai 
padės kovotojams už taiką
Saigonas. Pietų Vietnamo 

Nacionalinis Išsi v a d a v i - 
mo Frontas sudarė specialų 
komitetą, kuris užmegs ar
timesnius ryšius su Ameri
kos kovotojais už taiką.

Komitetas kviečia visas 
“Jungtinių Valstijų pažan
giąsias organizacijas ir pa
vienius žmones, kūne ko
voja už taiką, teisybę, lais
vę, demokratiją ir civilines 
teises,” arčiau kooperuoti 
su partizanais.-

Su komitetu susisiekimui 
atidarytos raštinės Prago
ję, Alžyre ir Hanojuje.

— Jugoslavi- 
buvo kviečia- 
Amerikon ir 
Bostono uni-

Jugoslavijos Dedijeras 
neįleidžiamas į JAV
Belgradas, 

jos rašytojas 
mas atvykti 
duoti lekciją 
versitete.

Bet Amerikos vyriausybė 
nutarė jo neįsileisti, ka
dangi jis pirmininkavo 
tarptautiniam teismui, ku
ris teisė Vietnamo karo 
kriminalistus.

35 valstijose šalčiai 
žemiau zero

Per keletą dienų ir New 
Yorkas buvo šalčio sukaus
tytas. 35 valstijose šalčiai 
siekė žemiau zero. Snie
go visur gana daug.

Vakarų Vokietija doleriais 
nemokės

Bona.—Vakarų Vokietija 
informavo prez. Johnsoną, 
kad pirkdama iš Amerikos 
ginklus doleriais nemokės 
ir Amerikos bazių išlaidų 
nenori padengti.

Tvanai Malaizijoje
Kuala Lumpur. — Apie 

10,000 žemose vietose gy- - 
venančių žmonių turėjo 
pabėgti į aukštumas, kuo
met jų namus apsėmė iški
lę tvanai.

Portugalijos kolonijoje 
Angoloje partizanų veikla 
pagyvėjo, ypač centralinėje 
Angolos provincijoje.

Prez. Johnsono turtas 
siekia 15 milijonų dolerių.

3 milijonai streikavo
Detroit, Mich.—1967 me

tais apie 3 milijonai darbi
ninkų visoje šalyje streika
vo, tai daugiau kaip pasta
raisiais 15 metų.

Darbo departamentas ap
skaičiuoja, kad 1967 metais 
buvo 4,475 streikai.

NepiKečiams reikia 
registruotis

Sausio mėnesį visi nepi- 
liečiai privalo užsiregist
ruoti. Tam tikslui blankas 
gali gauti savo pašte ir ten 
ant vietos užpildžius gali
ma grąžinti

Laiku neužsiregistravę 
gali papulti po bausme. 
Baudžiami kalėjimu, pini
giniai arba deportavimu.
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Gydytojai - plėšikai?!
TAIP atrodo. Žinoma, ne visi. Dauguma gydytojų 

nuoširdžiai padeda žmogui nelaimėje, nesinaudoja pro
ga tave apiplėšti. Bet yra ir beširdžių, ir saumylių, tikrų 
lupikų.

Geležinkelininkų unijų organas “Labor” paduoda 
faktus, kaip kai kurie gy 
plėšinė j a. Laikraštis, ps 
Porter duomenimis, pare 
panaudoja “Medicare” sistemą plėšti nesvietiškus pel
nus, senų žmonių sveikatos kaina.

Štai pora Miss Por 
Yorke viena moteriškė r 
tam tikrų vitaminų įleic imui į kraują. Prieš įvedimą 
“Medicare” ji nueidavo 
už nuo $1.50 iki $1.75. 
pačią ligoninę, iš jos atl 
“Medicare” atgal 80 pro 
$50 ji turi pati pasimok 
centų. Tai viską sudėjus, 
vitaminus daug daugiai negu pirmiau, kai nebuvo 
“Medicare.” Ir valdžia 
būtų suvaldyta ir negale

Kitas Miss Porter pj,< 
rurgas už pašalinimą ka 
dabar lupa $500! Čia irgi pagal “Medicare” valdžia ap
moka tiktai dalį tos su 
negu $175, pats ligonis turi pasimokėti!

Tokių pavyzdžių pe 
jaugi gydytojams ir ligoninėms bus leista šitaip begė
diškai senus žmones apjplėšinėti?

dytojai ir ligoninės žmones api- 
siremdamas kolumnistės Sylvia 
do, kaip gydytojai ir ligoninės

ter patiektų pavyzdžių. New 
veikatos palaikymui reikalinga

į ligoninę ir gaudavo įleidimą 
Bet dabar, kai ji nueina į tą 

ipama $20! Tiesa, ji gauna iš 
centų. Bet kasmet pirmuosius 
šti, o paskui sumokėti 20 pro- 
ji šiandien turi mokėti už tuos

nieko nedaro, kad ta ligoninė 
tų šitaip lupikauti.
duotas pavyzdys. Pirmiau chi- 
taraktos imdavo tik $175, bet

uos, o likusius, daug daugiau

r visą šalį yra milijonai. Ne-

Kuriuo keliu m ūsų darbo unijos
ŠIE metai ? yrą mūsų prezidentinių rinkimų metai. 

Tai syąrbū^ inptai. Ąpie juos galvoją• pe įtik politinės 
partijos, bet ir visos® op Žmonių grupuotės. '1 u n

Aišku, kad prezidento rinkimų klausimas plačiai 
diskusuojamas ir mūsų darbo unijose (profesinėse są
jungose).

Kas liečia beveik vįsų didžiųjų darbo unijų vado
vybę, tai jos nusistatym 
kys Demokratų partijos 
būtų dabartinis preziden 
žu nereiškia, kad to paties nusistatymo laikysis milijo
nai eilinių unijistų.

Bet koks jiems pas
Šis klausimas būtų 

tų kandidatūrą liberalia 
riaus Eugene McCarthy, 
nedžio. Bet mažai kas 
buklai” įvyks ir kad Jo 
tijos kandidatas.

Kaip tuo klausimu 
tijoje? Ten kol kas nes 
zidentus, kuris būtų pažangiai nusistačiusiems organi
zuotiems darbininkams priimtinas. Pav., paimkime Mi- 
chigano valstijos gubernatorių Romney, 
rodė, kad jis laikysis Vietnamo karui priešiškos pozi
cijos, bet šiomis dienomis sugrįžęs iš Vietnamo jis už
giedojo, kad Šiaurės Vietnamo bombardavimas turi 
būti tęsiamas, kol Hanojus “nebus ant kelių paklup- 
dytas.” x

Tokiai situacijai susidarius, mūsų darbo unijose 
pradėjo sparčiai vystytis nuomonė, kad šiuose preziden
to rinkimuose reikės “sėdėti namie” ir nebalsuoti nė už 
vieną kapitalistinių paitijų kandlidatą. Tegu abudu 
“pasikaria.” Tarp jų jokio pagrindinio skirtumo nesi-

as jau aiškus. Ji ir vėl palai- 
kandidatą, nors tas kandidatas 
;as Johnsonas. Bet tai toli gra-

rinkimas?
aiškus, jeigu demokratai iškel- 
kesnio žmogaus, pav., senato- 
arba senatoriaus Roberto Ke- 
šiandien mano, kad tokie “ste- 
insonas nebus Demokratų par-

dalykai stovi Republikonų par- 
mato nė vieno kandidato į pre-

Iš karto at-

“pasikaria.” 
mato ir nėra!

Taip, matyt, galvoją ir kai kurie unijų pažangesni 
vadai.

Bet tokio nusistatymo unijistai nenorėsią visus 
rinkimus “ignoruoti.” 
mu prezidento bus reni 
Daugelyje valstijų bus 
renkami kai kurie kc 
rinks savo viršininkus.

Visuose rinkimuose 
klausimas. Čia jau bus iš ko pasirinkti, čia jau uni- 
jistai gali ir privalo

Reikia atsiminti, kad su rinki- 
cama visa eilė kitų pareigūnų, 
renkami gubernatoriai. Bus 

ngresmanai. Daugelis miestų

Vietnamo karas bus vyriausias

Lietuvoj Kopjaunimo 
“Tiesoje” (sausio 4 d.) skai
tome straipsnį “T 
galima didžiuotis’| 
Rimkus. Rašo apie profe
sorių J. Kriščiūr 
matyt, šiomis dienomis at
šventė savo 80-jį 
nį. Straipsnis neilgas, bet 
pasako labai daug apie 
ną didį mokslininką.

K. Rimkus rašo:
Bitelių darbštumas nuo 

no dainomis apetanjuotas, 
genaomis apipinta^. Kuomet 
stebi jų darbą, po mažą laše
li pripildytus korius, visuomet 
įprisimem akademiką profeso
rių Joną Knsčiuną. 
kad jis daug apie 
bet kad nuostaoiai 
darbštumo.

Filosofas Seneka 
kęs: “MatuoKime 
ne laiko vienetais, 
giais”

bkia vaga
. Rašo K.

ą, kuris,

gimtadie-

se-

se-
le-

mažą lase-

Ne toaėl, 
bites rašo, 
panašaus

šiuo metu

yra pasa- 
gyvemmą 
bet poei- 

80 metų, kurių sukak
tį švenčia profesorius Jonas
Kriščiūnas, — garbingas jubi
liejus, bet tai dar neuaug, ly
ginant su tuo darbu, kurį ju
biliatas nuveinė ir 
dirba. Mes skaitėme daugy
bę jo straipsnių, stambius, ke
lių laidų susilaukusius “Biti
ninkystės” vadovėlį, “Augali
ninkystę”. Jo plunksnai pri
klauso ir pirmasis lietuvių kal
ba geologijos ir mineralogijos 
vadovėlis. Daug yra parašęs 
ir jaunimui.

Per ilgus pedagoginio darbo 
metus, kuriuos pradėjo ■ nuo 
kaimo mokytojo gimtojoje Su
valkijoje, vėliau Dotnuvoje— 
žemės ūkio technikume ir 
akademijoje^ visą laiką J. 
KrišČiūnąs yra jaunimo tarpe. 
Tūkstančiai žemės ūkio spe
cialistų yra profesori’au's mo-; 
kiniai, pasiėmė iš jo lobyno 
ir specialybės žinių, iv pasiti
kėjimo, meilės žmonėms. Už 
tai ir gerbia studentai savo 
profesorių.

Ne vien tik prof, 
no vadovėliai, jo
bet ir pats jubiliato 
mąs yra puikus pavyzdys stu
dentijos auklėjimu 
rius kupinas kuklupio, blaivu- 

Niekuomet

J. Kriščiū- 
paskaitos, 

gyveni-

i. Profeso-

mo, darbštumo.
nematysite jo piktį>, neišgirsi
te aštresnio žodžio 
geros nuotaikos, 
tėviškas.

Daug nusipelnė prof. Jonas 
Lietuvos žemės 

dirbdamas

nuolat jis 
mandagus,

jistai gali ir privalo aktyviškai dalyvauti. Jie turi 
dalyvauti ne tik pačiuose rinkimuose, bet ir iškėlime 
kandidatų. Net ir tie darbininkai, kurie dar nėra priėję 
išvados, kad laikas sutraukyti visus ryšius su kapitalis
tinėmis partijomis, gali suvaidinti teigiamą vaidmenį, 
padedant laimėti tiems kandidatams, kurie yra pažan
gūs, kurie yra aiškiai pasisakę prieš Vietnamo karą. O 
tokio nusistatymo žmoriių bus visur. Jiems reikia pa
dėti pirma laimėti nominacijas, o paskui rinkimu^.

Žinoma, dar gali iškilti tokia galimybė, kad taikos 
ir civilinių teisių Judėjimai statys savo kandidatę į pre
zidentus. Tada unijistuns pasirinkimas būtų aiškus.

Kriščiūnas 
ūkio akademijai, 
joje nuo pat įsikūrimo 1924 
metais. Jis buvo pirmuoju po
kario laikotarpio akademijos 
rektoriumi. iRūpinosi jos atkū
rimu. Po to daug metų dirbo 
augalininkystes ir žemdirbys
tės katedrų vedėjų, pastaro
joje katedroje ir dabar dirba. 
Už aktyvią veiklą ir gausius 
darbus jam suteiktas garbės 
daktaro mokslinis Ilaipsnis, jis 
išrinktas Visasąjunginės Leni
no žemės ūkio mokslų akade
mijos tikruoju nariu, šiuo me
tu daugiausia jėgą skiria mo
kslinių kadrų ugdymui. Nuo
širdų ačiū taria didelis būrys 
jaunų mokslininkų, kuriems 
po kūrybinės minties kibirkš
tėlę ir daug dai-bo valandų 
atidavė1 profesorius.

Jis, 1913 metais baigęs Pe
trapilio universiteto fizikos ir 
matematikos fakulteto gamtos 
skyriaus agronomijos grupę, 
grįžo į Lietuvą Marijampolės 
apskritin ir jau tada greitai 
tapo žinomas. Kai niekas ne
tikėjo, kad Lietuvoje gali būti 
gaminamas saVaš cukrus, J. 
Kriščiūnas jpabandė auginti 
cukrinius runkelius sąvo skly
pe, po to ėmė propaguoti šią 
kultūrą spaudoje. ' _

Daug pasidarbavo .profeso
rius, įrodinėdamas, kad Lietu
voje galima auginti daugia
mečių žolių sėklą, kurią tuo 
metu importavo išr Švedijos.

Kiekvienas artojas, nuvaręs 
vagą, atsigręžia pasižiūrėti,

kaip ji atrodo. Profesorius Jo
nas Kriščiūnas gali didžiuotis 
savo vaga. Užgaunu darbą 
apdovanotas eile ordinų, jam 
suteiktas nusipelniusio mokslo 
veikėjo vardas. Linkime pro
fesoriui dar daug ilgų darbin
gų metų.

Nors jau bus gerokai pa
vėluota, bet ir mes prašo
me profesorių Kriščiūną 
priimti ir mūsų šilčiausius 
sveikinimus ir linkėjimus 
geros sveikatos ir dar dau
gelio tokių pat kūrybingų 
metų.

ATVERSTAS NAUJAS 
MEDICINOS ISTORIJOJE 
PUSLAPIS

Ką mano tarybiniai mok
slininkai apie, širdies perkė
limą ir jo perspektyvas?

Į tai atsako mokslininkas 
V. Demichovas, kuris, per 
telefoną pasikalbėjęs su 
profesoriumi K. Barnardu, 
pasakė: ■

Daugelis mokslininkų mano, 
kad baltymų neatitikimas — 
beveik nenugalima kliūtis, pa
stojanti kelią organų iperkeli- 
mo operacijoms. Mano požiū
ris kitoks. Suprantama, audi
nių atitikimo barjeras yra, bet 
visai kitoks, negu daugelis įsi
vaizduoja. Tai sudėtingesnė 
problema, negu nenugalima 
kliūtis. Prisiminkime, kaip ne
laimingai . baigėsi pirmieji 
kraujo perpylimo bandymai— 
retu atveju žmogus likdavo 
gyvas, nes mokslininkai vei
kė aklai, nežinodami kraujo 
grupių. Dabar žiūrime ne tik 
kraujo grupės, bet ir dauge
lio kitų faktorių. Matyt, per
keliant organus, taip pat bus 
reikalingas specialus parinki
mas, donoro ir recipiento ati
tikimas. ‘

Jėiįu grįširiie į praeitį, apie 
biologinį neatitikimą bdvo 
kalbanfa, perkeliant kaulus, 
odą, inkstus.? Dabar daugeliu 
atvejų šibs kliūtys jau nugalė
tos. Su svetimais inkstais da
bar gyvena šųntai žmonių. Be 
abejo, niekąs negali paneigti, 
kad įvairūs audiniai, organai 
turi savus specifinius ypatu
mus. Bet iš baimės prieš bio
loginį barjerą negalima atsi
sakyti konkrečios analizės rei
škinių, atsirandančių, perke
liant įvairius( organus. Daugy
bės eksperimentų1 su gyvūnais 
išvados duoda rimtą pagrindą 
tikėti sėkme.

Todėl, nors profesoriaus 
Kristijano Barnardo pirmąją 
operaciją ištiko ir nesėkmė, 
pacientas mirė, tačiau šitas 
bandymas atverčia naują pus
lapį medicinos istorijoje. Aš 
pats visą gyvenimą pašven
čiau organų perkėlimo tyrinė
jimams ir manau, kad tai vie
nas pagrindinių kelių, gelb
stint žmogų nuo mirties.

JIE GI MIRŠTA 
“LAISVAJAME” 
PASAULYJE

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis , savo kolumnoje 
“Kasdieną” rašo:

“Dr. M. Altschul, buvęs či- 
kagietis chemikas, sako kas
dien apie 10,000 žmonių pa
saulyje (dauguma vaikai) 
miršta iš nedavalgymo ar pra
sto maisto.

Nevien Mississippi, Tennesr 
see ir keliose kitose valstijose 
daugelio vaikų pilvai išpūsti, 
bet ir Čikagoje yra tokių.

Jis ir kiti chemikai nori su
rasti pigų maistą tų žmonių 
pasotinimui; ;

Ar toks išradimas pakeistų 
padėtį ?

Abejotina.'....
Ir dabar faymeriai maistą 

parduoda pigiam bet speku
liantai, lupa pirkėjus.

Pigų maistą imtų daryti fa
brikantai ir padarytų jį 'bran
giu.

Pelnu paremtoj sistemoj ai-

Iš Laiškų
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Jau 2 metai, kai skaitau 
Jūsų laikraštį “Laisvę.” Jis 
man labai patinka. Aš la
bai atidžiai stebiu ir do
miuosi Jūsų veikla, ypatin
gai menu ir bendru Ame
rikos gyvenimu. Per visą 
savo gyvenimą turėjau pa
traukimą prie meno ir da
bar, sugrįžusi iš Argentinos 
į Tarybų Lietuvą, labai 
džiaugiuosi, kad mane priė
mė į “Kovos Veteranų” 
chorą, kuriame jaučiuosi 
kaip vienoje šeimoje.

Mūsų choras susitvėrė 
1967 metų vasario 1 dieną 
ir susideda iš 66 narių, į 
kurį įeina revoliucionieriai; 
pogrindininkai, karo vete
ranai ir partizaninio judėji
mo dalyviai.

“Kovos Veteranų” chore 
dainuoja ir astuoni sugrįžę 
iš užsienio reemig.rantai 
Du Ispanijos pilietinio kare 
dalyviai — draugai Vaitke
vičius ir Paraščiakas. Tryt 
iš Argentinos: . Staškaus- 
kienė, J. Staškauskas ir V. 
Bendoraitienė. Trys iš Bra
zilijos : K. ' žukaus kaitė. 
Mackevičius ir Kuzmickie- 
nė.

Dar nė metai nesuėjo nuc 
mūsų choro susitvėrimo. 
bet jau turėjome progos 
koncertuoti net 19 kartų, 
dažnai teko dainuoti Di
džiosios Spalio revoliucijos 
50-ties metų paminėjimuo
se. Mūsų choras koncertą-, 
vo Dramos Teatre, Prof- 
Sąjungos Rūmuose, Kariš
kam daliniui,' Muzikiniame 
teatre, kur įvyko iškilmin
gas minėjimas, ir daugelyje 
kitų parengimų. > =

“Kbvoš'Vėtęrahų” chorhs, 
jo vadoVas ir - visas kolek
tyvas siunčia širdingiausius 
Naujųjų Metų sveikinimus 
“Laisvės” redakcijai ir jos 
darbuotojams. Mūsų choras 
sveikina Jūsų ilgametį “Ai
do” chorą ir jo vadovę M. 
Stensler bei solistus Nelę 
Ventienę ir Augustą Ieš
mantą, kuriuos man teko 
asmeniškai pažinti. Drau
gus Heleną ir Robertą Fei- 
ferius, padėkojant jiems už 
“Laisvės” prenumeratą, ir 
visus Amerikoje esančius 
pažangiuosius lietuvius.

Kųj mes bebūtume, visur 
mus jungia vienas ir bend
ras tikslas — kova už tai
ką. Kova prieš karo kurs
tytojus visame pasaulyje. 
Kova ir prieš tuos, kurie 
išlakstė iš savo gimtosios 
žemės ir visaip šmeižia, 
meluodami apie T. Lietuvą 
ir joje gyvenančius žmones; 
atseit, kad reemig.rantai su
grįžę į savo tėvynę labai 
blogai gyvena.

Pavyzdžiui, aš gyvenau 
kapitalistiniame krašte la
bai vargingai ir negavau 
paguodos nė iš artimųjų, o 
dabar nors gyvenu gerai, 
bet kadangi esu T. Lietuvo
je, jie apie mane leidžia vi
sokius neteisingus gandus. 
O kaip aš norėčiau, kad jūs 
visi atvyktumėte pas mus 
į svečius ir patys įsitikintu
mėte, kaip mes laisvi ir lai
mingi vaikščiojame po savo 
gimtąjį kraštą ir džiaugia
mės T.Sąjungos pasiektais 
laimėjimais.

Vladzė Bendoraitienė 
Kaupas

Mano patarimai ‘veiksniams’
Feljetonas

Veikliausieji “politiniai 
veiksniai” užu Atlanto vėl 
sugalvojo patriukšma u t i. 
Šį kartą jie nutarė pažy
mėti tariamosios Lietuvos 
“nepriklauso m y b ė s” pa
skelbimo 50-metį. Tiesą 
pasakius, taip ir nebe
aišku, kokiu pagrindu 
jie triukšmaus. Bet tai 
ne tiek svarbu — progų 
triukšmauti pas juos nie
kad nestinga. Svarbiausia 
"ai, kad mes čia ir šį kar- 
L,ą, kaip ir visuomet, pasi
puošę atviraširdiškai kai 
ą patirti.
Taigi, kaip įspūdingiau 

patriukšmauti ? Paklausy
kit, “laisvinto j ai”:
iską pradėkite nuo pašto 

v,enklo. Taip,taip — nuo pa
prasto ženklo! Jis keliaus 
i rankų į rankas, iš vie- 
'os valstijos į kitą, pasieks 
vairias šalis, jų tarpe ir 
ukomunistėjusį pašau 1 į. 
”ai pirma. Ir, antra, tas 
pašto ženklas primins 
\nuos gerus laikus Lietu
voje, kai su tokiais ženk- 
ais buvo daromas pelnin
gas biznis “laisvos inicia- 
vvos”' pagrindu.

Ga'1 neturite dolerių ir 
nisių tokį ■ ženklą išleisti? 
Nenusiminkite. Kreipkitės 
pas savo globėjus, maldau
kite dėdės Šamo. Jie padės. 
Tei jau nebuvo pasigailėta 
kai kuriems. rudmarški- 
nams subjektams Ameri
kos pilietybės ir dolerių iš 
Centrinės žvalgybos kasos, 
'•ai ką bekalbėti apie nekal
tybės aureole apgąubą paš
to ženklą..,.,

Kitas klausimas,' žinoma, 
ką - pavaizduoti tame- ženk
le. Čia, ponai “veiksniai”, 
turite padirbėti savo ma
kaulėmis. Kaip jau minėta, 
pašto ženklas privalo sim
bolizuoti anuos gerus lai
kus, kai iš mažyčio lietu
viško pašto ženklelio “pri
vačios laisvės” dėka buvo 
daromi dideli pinigai. Su- 

neat- 
tuose 
pašto 

nes;
pripažinkime atvirai, kai 
kurie iš jų už pašto ženk
lų aferas buvo susikompro
mitavę ir net į kalėjimus 
patekę.

Simboliškai p r i minti 
anuos laikus, manytume, 
o-alėtų kiti buvę vekėjai, 
kurie šiuo metu jau yra 
nrimiršti. Pavyzdžiui, vie
no pašto ženklo variantui 
salima pasiūlyti buvusio 
užsienio reikalų ministro 
Purickio portretą sachari- 
nos tabletės fone. Tasai po
nas ministras, kaip žinoma, 
’švvstes tautiškos iniciaty
vos biznį, iš to sacharino 
i^snaude pasakiškas sumas. 
Plataus masto kontra
banda šiuo saldžiu erzacu 
leido jam įsigyti puikų dva
rą ir kitus didžiulius tur
tus. (Tarp kita ko prisimin
sime, kad dėl žmonių akių 
Purickiui iškeltoji byla bu
vo nutraukta.).

Ne mažiau simboliškai 
nuskambėtų lietuviško be
kono ir biznieriaus Lapėno 
atvaizdai pašto ženkle. Šis 
žymus tautininkų šulas pa
sirodė itin išradingas: im
damas iš kiekvieno išsiun
čiamo bekono po vieną litą 
savo kišenėn, ponas Lape
nas pasistatė Kaune šešių 
aukštų mūrą.

Įdomiai ir įspūdingai at
rodytų pašto ženklas, pa
vaizdavus jame dar vieną

prantama, būtuAdek 
sargu pavaizduoti 
ženkluose • vien tik 
vertybių biznierius,

kį ir skurdą panaikinti neį
manoma. žinoma, būtų gali
ma palengvinti, bet be kovos 
ir to negaunama.

Beje, tie 10 tūkstančių mir
šta “laisvame pasauly,” ne so
cialistinėse šalyse.”

“tautos šulą” — dvariniru*- 
ką Yčą, skutantį lašinius. 
“Laisvos iniciatyvos” įkvep* 
tas, šis biznierius “nuskuto” 
iš Lietuvos valstybės iždo 
kelis milijonus litų.

Sėkmingai į pašto apy
vartą galima būtų paleisti 
ir dvasios tėvą prelatą Ol
šauską, meilužės žudiką. Jo 
prisiminimas “vaduotojų” 
organizacijose aktualus ir 
šiandien: pamoksluose jis 
narsiai keikė bedievius, bol
ševikus ir kitus 'nusidėjė
lius.

Tokius kandidatus į paš
to ženklų atvaizdus galima 
būtų vardyti ir vardyti. Pa
galiau, patys “veiksniai” 
bei “laisvintojai” gali pasa
kyti, kas, kur ir kaip ge
riau tinka.

O dabar svarbiausia, po
nai, nesnausti ir veikti^. 
Veikti nedelsiant, mikliai 
zonduoti visas galimybes, 
užmegzti naujus ryšius su 
Vašingtono ofisų durinin
kais.

Kam pavesti šią misiją? 
Žinoma, “veiksnių veiks
niui” ponui Rudžiui. Kal
bėkime šiaip ar taip, bet jo, 
Rudžio, pavardė pastarai
siais metais irgi nuskambė
jo simboliškai... .Svarbu ir 
toliau eiti pagal seną prin
cipą — “nuo mažesnio, prie 
didesnio,” tai yra nuo 
durininko iki valstybės sek
retoriaus padėjėjo ir dar 
aukštesnių bosų.

: Tat drąsiau, veikliau, 
mikliau, ponas Rudi h

Autoriaus post skoptum:
Nuostabus sutapimas?! 

Dar - nespėjome šio .straips* 
rjo .pąskfilbti,; o “laisvintos 
jų, delegacija, vadovauji* 
ma p; Rudžio, jau lankėsi

Čikagos merą Ričardą 
Delį.,.Ponas Rudis užaštri
no dantis žūt būt palenkti 
Čikagos galva savo pusėn 
— išgauti iš jo pritarimą 
išleisti pašto ženklą pen
kiasdešimtmečio proga 
Penkiasdešimtmečio ? ? ? Iš 
girdęs tokį žodį, -sako čika- 
giečiai, Čikagos meras buvo 
žado netekęs. Nurimo tik 
ponui Rudžiui paaiškinus, 
kad tai kitoks penkiasde
šimtmetis, ne sovietinis. 
Štai šitokio penkiasdešimt
mečio proga išleistu simbo
liniu pašto ženklu ponas 
Rudis tikisi aptemdyti vis
ką. Net ir Spalio jubiliejų, 
kad ir Saulę...

D. Rodą ?

TSRS ir Rumunijos * 
prekyba 1968 m.

Maskva. — Čia pasibaigė 
derybos ir pasirašytas pro
tokolas dėl prekių savitar
pio tiekimo 1968 m. tarp 
Tarybų Sąjungos ir Rumu
nijos Socialistinės Respub
likos. Palyginti su 1967 m. 
dviejų šalių prekių apyvar
ta padidės ir sudarys maž
daug 770 milijonų rublių.

Tarybų Sąjunga tieks Ru
munijai kėlimo ir transpor
tavimo, kelių tiesimo įren
gimus, stakles,automobilius, 
koksą, geležies rūdą, val
cuotus juoduosius metalus, 
medvilnę, televizorius, laik
rodžius ir kitas prekes.

Iš Rumunijos TSRS gaus 
laivus, metalo piovimo stak
les, elektro-technikos įrert4 
gimus, naftos produktus, 
vamzdžius, chemines pre
kes, taip pat baldus, siuvf^ 
nius ir trikotažo gaminius.



f

Penktadienis, Sausio dJanuary) 12, 1968 LAISVE 3 pusi.

Gimtinė pagerbia savo sūnų
Iškilmingas vakaras Alytaus rajono “Nemuno” kolūkyje, atidarant 

Rojaus Mizaros kultūros namus
(Pabaiga) 

kompromisų ko voda-

tvir-

Be 
mas prieš buržuazinį Nacio
nalizmą, Rojus Mizara bu
vo karštas savo gimtosios 
Lietuvos patriotas. Jis
tai tikėjo šviesia Tąrybų 
Lietuvos darbo žmonių at
eitimi. Jis suprato, kač nau
jajai Lietuvai brangūs visi 
tie tautiečiai, kurie < 
jai linki laimės, kurie 
sužinoti tiesą apie da 
nį jos gyvenimą, kuri 
rybinės pastangos ga 
ti naudingos naujajai 
turai, 
žaros akiratis padėjo 
suprasti emigracinio 
nimo klystkelius ir suflėtin 
gurnus, ieškoti kelių 

<dis tu žmonių, kuriuos ne 
gailestingai klaidina 

<Mška imperialistu ir 
žuaziniu nacionalistų 
paganda. Rojus Mizara bu 
vo principingas ir negailės 
tingas kovotojas prieš 
rikiniam monopolisti h i a m 
imneriali z m u i pars 
sius “vaduotoius.” nr 
šokio plauko karinius 
kaltelius, štai kodėl 
bai mvlėio ir gerbė v 
ri žmonės, ir štai ko 
žodžio ir io plunksnos taip 
biioio lietuvių tautęs ne
prieteliai.

Rojus Mizara buvo aist
ringas kovotojas už 
niškai pažangias idėj 
tautu teise gyventi 1 
už taikos išsaugojimą.

1931 metais Rojus 
ra apsilankė Tarybų Sąjun 
goję. Čia, susipažir 
pirmosios darbinin 
valstiečių valstybės gyveni- 

jnu. jis parašė vertinga, pa*- 
dedančią pažinti socializmo 
kraštą, knvga “Sovietų Są
junga penkioliktaisia 
tais,” kurią praėjus 23 me 
tams po išleidimo, 
apie Tarybų šalį bijanti 
Amerikos reaakcija įbraukė 
į “juodąjį sąrašą.”

Drg. Sniečkus pabrėžė, 
kad Rojus^ Mizara nuo pat 

Spalio 
c i j o s

dorai 
nori 

barti- 
ų kū- 
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Platus Rojaus Mi- 
jam 

gyve- i — j • .
• v ♦ į sir-

prie 
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eš vi-

i nusi-
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ši do- 
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ias, už 
aisvai.

Miza

ęs su 
kų ir

s me-

tiesos

pirmųjų Didžiosios 
socialistinės revol i u 
dienų buvo tvirtas iį* nuo
seklus Tarybų šalies 
gas, nepalaužiamai tikėjęs 
teisiu jos reikalu, prppaga- 
ves jos laimėjimus.
1921 metais jis pirmininka
vo JAV įsikūrusio Tarybų 
Rusijos bičiulių komiteto 
lietuviškam komitetu 
ris teikė parama pirmosios 
socialistinės valstybė 
bo žmonėms. Didelę 
ffia pažangieji Am 
lietuviai suteikė Tarybų ša
lies žmonėms ir antrojo pa- 
snulinio karo metais, 
aktvvin tos pagalbos 
nizatorių buvo ir Roj 
žara.

Tai ynač svarbu 
minti, nažvmint Snalj 
kiasdešimtmeti.

drau-

Dar

i, ku-

S dar- 
para- 

erikos

Tarp 
orga

ns Mi-

prisi- 
o nen- 

Mes tvir
tai sakome, kad Rojus Mi
zara visada buvo greta tu 
tauriniu tautiečiu, kurie sa
vo internacionaliniu įsiti
kinimu gvnė Tarybų Są- 
iunera. Roc.ializma.

PasinnkeR savo gyveni
mo kelrodžiu mark sizmą - 
leninizmą. R. Mizara akty
viai dalvvavo pažangiaja
me Amerikos lietuvių darbo 
žmonių judėjime. Yra ži
noma. kaip sunku ž!mogui, 
pasirinkusiam ši koyos ke
lia Jungtinėse Ame 
Valstijose.
perialistinės - antikon 
propagandos mašina klaidi 
nh ir ne vieną silpniau pa

giaia-

rikos 
Klastinga im- 

unisti- 
klaidi-

siruošusį, mažiau įžvalgų 
darbo žmogų. Rojui Mia- 
rai, kaip ir jo kovos drau
gams, teko atlikti didžiulį 
darbą, plėšiant tą melo ir 
apgaulės voratinklį.

Rojus Mizara važinėjo po 
Amerikos lietuvių koloni
jas, sakė prakalbas, orga
nizavo darbo žmones. Pa
čiais sunkiausiais reakcijos 
siautėjimo metais jis nepa
sitraukė, nepalūžo, neiš- 
klydo iš teisingo proletari
nės kovos kelio, neprarado 
politinės nuovokos. Jis da
lyvavo įvairiuose darbo 
žmonių susibūrimuose. 
streikuose, mitinguose, aiš
kino Amerikos darbo žmo
nėms progreso ir socializmo 
tikslus, ragino telktis, or
ganizuotis, nepasiduoti im
perialistų klastoms. Su pra
kalbomis jis išvažinėjo 
Jungtines Amerikos Valsti
jas ir Kanadą. Ypač daug 
prakalbų jis sakė, grižęs iš 
Tarybų Sąjungos. Pažan
gieji Argentinos lietuviai, 
kurių ypač pagausėjo, dar
bo žmonėms emigruojant iš 
fašistų valdomos Lietuvos, 
pakvietė Rojų Mizarą į tal
ką padėti organizuoti dar
bininkišką spaudą. Atlik
damas savo prol e t a r i n ę 
pareigą, jis išvyko į Bue
nos Aires.

Rašytojas suprato, kad 
darbininkų judėjimas nega
li užsidaryti siauruose naci
onaliniuose rėmuose, kad 
būtina jo sėkmės sąlyga — 
nroleta r i n i s internaciona
lizmas. V. Kapsukas jam 
nadėjo įsisamoninti, kad 
Lietuvos darbo žmonių ko
va neatsiejama nuo Rusi
jos, darbo žmonių kovos, 
^žymusis revoliucionier i u s 
iaunam Rojui Mizarai pata
rinėjo gerai susipažinti su 
Amerikos gyvenimu. Rojus 
Mizara, kaip ir kiti jo ko
vos draugai, suprato, kad 
pažangusis Amerikos lietu
vių judėjimas yra dalis vi
so šio krašto darbininkų 
judėjimo, kad klasiniai ir 
socialiniai Amerikos lietu
vių — darbo žmonių inte
resai yra tie patys, kaip ir 
viso Amerikos proletariato. 
Todėl jis Amerikoje gyve
nančių lietuvių darbininku 
kovą visada stengėsi sieti 
su amerikiečių ir kitų tautų 
darbininkų kova.

Rojus Mizara buvo nepa- 
nrastos energijos žmogus. 
Daugelis prisimena nuošir
džius susitikimus su rašv- 
toju jo viešnagės Lietuvoje 
metū — tiek miestuose, tiek 
kaimuose. Net paskutinė
mis savo gražaus gyvenimo 
dięnomis iis rašė gražius 
i snūdžius iš Montreal i n pa
rodos. iškeldamas didžius 
Tarybų Lietuvos laimėji
mus broliškųjų tarybinių 
tautu šeimoje.

Suprantama, kad šio įžy
maus veikėio nekentė ir 
iam bloop linkėjo įvairus 
lietuviški reaknionipriai. ku
rie. natvre didžiulius pra
laimėjimus. dabar organi
zuojasi nauiam šmeižtu ir 
nrasim a n v m u vajui. Šie 
juodos sąžines žmonės ne
paliko ramybėje ir mirusio 
Rojaus Mizaros. negailėda
mi jam šmeižikišku žodžiu 
savo snaudoie. Šitaip šlykš
čiai pasielgė ir Montreal vie 
leidžiamo laikraščio redak
torius J.. Kardelis, kuris po
raŠvtoio mirties šmeižė šį ž m o n ė m is, iu rūpesčiais 
nusipelniusį lietuvių tautos papasakojo ^Tiesos” laik- 
žmogų. raščio vyriausiasis redak-

Tačiau Rojaus Mizaros torius G. Zimanas.

atminimas dėl to nė kiek 
nenukenčia: jeigu priešas 
ką nors puola, vadinasi, šis 
žmogus teisingai gyveno ir 
dirbo.

—Rojaus Mizaros neteki
mas, — pasakė drg. Snieč
kus, — labai skaudus ir di
dis nuostolis visam pažan
giajam Amerikos lietuvių 
gyvenimui. Todėl dar kar
tą išreiškiame gilią užuo
jautą visiems pažangie
siems užsienio lietuviams, 
o taip pat velionio gyveni
mo draugei Ievai Mizarie- 
nei. Mes dar kartą norime 
pabrėžti, kad Lietuva, am
žiams pasirinkusi naująjį 
kelią, didžiai vertina pa
žangiųjų užsienio lietuvių 
veiklą, kurios interesai ryš
kiai įsikūnijo šviesiame Ro
jaus Mizaros gyvenime. 
Mes labai šiltdi prisimena
me Rojaus gyvenimo drau
ge Ievą Mizarienę, kuri vi
sur ir visada buvo arti
miausia jo pagalbininke ir 
toliau lieka pirmosiose pa
žangių Amerikos lietuvių 
gretose.

■

Tarybų Lietuva su didele 
meile įvykdys 
ząros testamentą — pri
glaus jo palaikus gimtojoje 
žemėje. Mūsų 
nes garbingai ir iškilmin
gai pagerbs rašytojo atmi
nimą, kai jo palaikai pa
sieks Tarybų Lietuvą. Te
gul amžinai ilsėsis savojoje 
žemėje žmogus, kuris visa
da taip karštai mylėjo sa
vo gimtąjį kraštą.

Mes, kovos draugai, esam 
gerai įsisąmoninę, kad tin
kamiausiai pagerbsime sa
vo draugo atminimą dar
bais, statant komunistinę 
visuomenę. Mes daug nu
veikėme per praėjusį pen
kiasdešimtmetį. Dideli už
daviniai mūsų laukia šian-

Darbuosimės 
dar energingiau, kad visus 
šiuos uždavinius sėkmin
giau įvykdvtume. Jie, šie 
gražūs kultūros rūmai, pa
dės mums geriau dirbti ir 
gražiau gyventi. Jie bus 
dar vienas socialistinis švy
turys mūsų kaime.

—Tebūnie visada jaukūs 
ir šviesūs šie Rojaus Miza
ros vardu pavadinti rū
mai visiems kolūkiečiams ir 
svečiams, — pasakė baig
damas drg. Sniečkus, — te
gu šviečia 
cialistinės kultūros šviesa 
mūsų kelia į komunizmą!

Uė dideli rūpinimąsi jau
nosios kartos auklėjimu, už 
sudarytas puikias sąlvgas 
mnkvtis partijai ir vvriau- 
svbei vyresniosios kartos 
vardu nuoširdų padėkos žo
di tarė Ryliškių vidurinės 
mokvklos mokytojas Kr 
Kručkauskas.

Prisiminimais anie susiti
kimus su Roiumi Mizara 
vakaro metu naši dalijo žur
nalistas A. Laurinčiukas.

—Viso “Nemuno” kolūkio 
jaunimo vardu. — nagakė 
komjaunuolė M. Prėskianv- 
tė. — noriu užtikrinti iškil
mių dalyvius, kad. naujuo
se kultūros rūmuose visada 
bus šviesu, jauku, kad vi
sada čia skambės daina, 
muzika.

Anie didelę Mizaros mei
le Lietuvai, gimtajai Dzū
kijai, apie jo nuolatini do
mėjimąsi savo krašto darbo

dien, rytoj.

Rojaus Mi-

krašto žmo-

me naujos, so-

Vakaro metu kalbėjęs ra-Į 
šytojas A. Baltrūnas pabrė
žė, kad 
kultūros
žiausias paminklas Rojui 
Mizarai.

Apie rajono kultūrinį gy
venimą, meno saviveiklos 
entuziastų pasiekimus, jų 
užmojus papasakojo parti
jos rajono komiteto sekre
torė H. Stankevičiūtė.

Vakaro metu kultūros 
namuose buvo atidarytas 
memorialinis rašytojo kam
barys.

Įamžinti Rojaus Mizaros 
atminimą, respublikos par
tijos ir vyriausybės vado
vai, svečiai prie naujųjų rū
mų pasodino medelius.

Vakaras pasibaigė dide
liu koncertu. Jo programą 
atliko valstybinio nusipel
niusio dainų ir šokių liau
dies ansamblio 
artistai ir rajono meno 
•’iveiklininkai.

S. Pleskus 
Z. Serapinas 
(ELTOS koresp.)

Alvtaus rajonas 
Ryliškių kaimas ' 
“Nemuno” kolūkis 
1967 m. lapkr. 18 d.........

naujieji kolūkio 
rūmai — tai gra-

“Lietuva” 
sa-

Tiesą apie Karmen
Vargu kuri opera gali ly

gintis populia r u m u su Ž. 
Bizės “Karmen,” sukurta 
pagal Prospero Merimė 
apysakų. Su istorija, apra- 
šyta apysakoje, rašytojas 
susipažino 1 8 3 0 m. rudenį 
Andalūzijoje, kur dalyvavo 
archeologinėje ekspedicijo
je.

Tikrasis Karinėn prototi- 
pes vardas buvo Ar Mine. 
Gyveno ji netoli Gibralta
ro—vietoje, patpgioje kont
rabandininkams, ir iš kont
rabandos gyveno. Mylėjo 
laisvą, nors/ ir pavojingą 
gyvenimą. Nuo jaunystės 
gyveno su čigonu Valeo, 
kuri nušovė finansų in
spektorius (o nė Chozė iš 
pavydo, kaip rašoma apysa
koje). Abejotina, ar ji ga
lėjo atsisakyti laisvo gyve
nimo ir eiti dirbti į tabako 
fabriką.

Jos pažintis su Chozė bu
vo paprastesnė. .Apkaltinta 
kontrabanda Tarife j e, Kar
men turėjo būti pristatyta 
į kalėjimą. Galantiškas ka
riškis leido jai pakeliui pa
bėgti. Karmen tuomet jau 
buvo našlė. Tačiau dėl abie
jų žmonių temperamentin
go būdo jų meilė galėjo 
baigtis tik tragiškai.

Gaila skirtis su gyvenimu
Chemikas ir fizikas Z. L. 

Gei-Liusakas (1778 - 1850) 
prieš mirtį gailėjosi, kad 
tenka palikti pasaulį tokiu 
metu, kai mokslas ir techni
ka pradėjo smarkiai vysty
tis, kai buvo išrastas tele
grafas, o elektra imta nau
doti kasdieniniame gyveni

“Šešupės” kolūkis - visų pasididžiavimas
Netoli Kapsuko rajono 

centro, prie gražios upės 
vingio, prigludęs “Šešupės” 
kolūkis. Pravažiuo j a n č i o 
keleivio akį patraukia dai
liai sutvarkyta gyvenvietė, 
gražios fermos. Nuo pat 
pirmųjų kolektyviz a c i j o s 
metų “Šešupės” ūkis garsė
ja savo pasiekimais. Čia
didelis nuopelnas kolūkio | 
pirmininko Socialistinio 
Darbo Didvyrių. Juozo 
Miežlaiškio, kuris vadovau
ja ūkiui nuo 1949 metų. 
Juozas Miežlaiškis mokėjo 
suburti valstiečius į darnią 
šeimą.

Šiandien “Šešupės” kolū
kis ekonominiu atžvilgiu 
vienas stipriausių Tarybų 
Lietuvoje. Kolūkio aruodai 
visada pilni grūdų, o fer
mose pilna gyvulių. Žmonės 
čia gyvena gražiose sody
bose. Jų butuose šviečia 
elektra, groja radijas, te
levizoriai. Beveik visur mo
derniški baldai.

Kiekviena šeima turi dvi
račius, motociklus, apie 30 
kolū kiečių jau įsigijo ir 
lengvąsias mašinas. Skalbi
mo mašinos ir dujų viryk
les šeimininkėms tapo kas
dienybe. Ūkis pastatė nau
jus kultūros namus, aš
tuonmetę mokyklą, pirtį, 
Įrengė automatinę telefonų 
stotį, medicinos punktą. 
Gyvenvietė gražiai išasfal
tuota. apsodinta medžiais, 
gėlėmis.

“šešunės” kolūkio valdy
ba beveik 50 procentų pini
ginių pajamų skiria atlygi
nimams. Vienos darbo die
nos vertė čia sudaro 6 rub
lius. Laukininkystės dar
buotojai kas mėnesį uždir
ba vidutiniškai anie 150, 
mechanįzatorįąi-r-200, o gy
vulininkystės darbuotojai-— 
250 rublių, neįskaitant pa
jamų iš asmeninio ūkio.

“Šešupės” kolūkis apdo
vanotas TSKP Centre Ko
miteto, TSRS Aaukščiau- 
siosios. Tarybos Prezidiu
mo, TSRS Ministrų Tary
bos ir VPSCT atminimo 
vėliava.

Meile, neapykanta 
žaloja širdį

Washingtonas. — Keletas 
Jungtinių Valstijų moksli
ninkų, kurie nuolat tyrinėja 
beždžionių elgesį, teigia, 
kad karšta meilė, neapy
kanta, pyktis, baimė ir daž- 
nūs lytiniai santykiai žalo
ja žmogaus širdį.

Dr. Orville Smith nurodo, 
kad beždžionių elgesiai la
bai giminingi žmonėms. To
dėl studijuojant beždžionių 
gyvenimą ir jų ligas gali
ma daryti išvadas, kad kas 
žaloj a* beždžionių sveikatą, 
gali žaloti ir žmonių svei
katą.

Dr. Bruce Alexander dir-? 
ba beždžionių kolonijoje

me. - ' '' Beaverton, Ore. Jis irgi nu-
—Gaila eiti iš šio pašau- rodo, kad žmonės iš bež- 

lio,kai jame darosi įdomu, džionių turi ko pasimokyti.

Taip atrodo “ŠEŠUPĖS” kolūkio 
gyvenvietė vakare.

komkio fermose dirba daug jaunimo, kuris 
Iš kairės į dešinę—

“Sesupės
darbe nenusileidžia veteranams.
melžėjos M. Butanavičiūtė, S. Avižienytė, Š. Kaže- 

mėkaitė, G. Grabauskaite ir J. Kavaliauskienė.

“ŠEŠUPĖS” KOLŪKYJE
Iš kairės: kolūkio buhalteris Justinas Vėlyvis, pir
mininkas Socialistinio Darbo Didvyris Juozas 
Miežlaiškis, kiaulių fermos selekcininkė Birutė 
Grinkevičienė ir agronomas Petras Vaičiulionis 

suėjo pasitarti.

ŠEŠUPĖS” KOLŪKYJE
Geriausia melžėja, išdirbusi ūkyje 19 metų, Socia

listinio Darbo' Didvyrė Magdė Vosylienė 
susitiko su kolūkio moksleiviais.

: $ JĮ< ’J|B/*nį

Skolą didžiulę išteisti mums tenka 
Tėvams, kurie mus į pasaulį išleido, 

‘ Maitino,
-..............Augino,—
Skolą švenčiausią, pamirštamą, dažnai, 
Už tai, kad mums suteikė sielą ir veidą, 

Mylėti gimtinę 
Mokino...

Skolą didesnę išteisti privalom
Tėvynei, jos bočiams, praeičiai skaudžiai, 

Grasiai 
Ir basai;

Skolą neginčytiną gražiai mūs šaliai,
Ko^oj nepalūžusiai tvirtai jos liaudžiai, 

Didžiadvasiai ' 
Ir drąsiai...

Skolą tiems, kas geležį lydyt išmoko, 
Kas pradėjo naują rašto epochą;
Skolą tiems, kas žengė ant laužo už tiesą, 
Kas švyturį spindintį šimtmečiams tiesė; 
Skolą tiems, kas žygiais, idėjom liepsnojo, 
Kas, draugui kritus, į vietą jo stojo, 

Save mums po kojų 
Paklojo,— 
Pasiaukojo!

Skolą neišvengiamą teisti mes turim 
Visiems, kas plušėjo, kovojo ir kūrė, 
Visiems kas tik lelngvino vargstančių buitį, 
Kas stengės išlaisvinti žmogų užguitą;
Kas įsčiose nešė tarsi estafetę 
Šviesų gyvenimą mūsų, planetai, 

Skirtai gražėti, 
Klestėti, 
Taurėti...

Skolą tą daugiapusę mes teisiame ainiams, 
Kurie po mūsų gyventi ateina;
Skolos tos instinktas širdyj giliai tūno;
Apėmęs lig kaulų mūs sielą ir kūną;
Skolos tos teismas—reikmė pirmutinė 
Remias tuo dėsniu progreso grandinė, 

Mūs dvasią maitina, 
Augina, 
Dabina!..

J. Subata
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Šviesios p 
Tarybų

erspektyvo s 
Sąjungoje

Partija ir vyriausybė žvar
biausiu ekonominiu uždavi
niu dabar laiko visapusiško 
mokslo ir technikos pasie
kimų panaudęjimo, visos vi- 
suomeninės gamybo 
dustrinio išvystymo 
efektyvumo ir darbo našu 
mo pakėlimo pagrindų už 
tikrinti žymų pramones ga 
mybos pakėlimą, past 
žemės ūkio vystymosi 
pus ir dėka to smarkia,i pa
kelti liaudies gyvenimo ly
gį, geriau patenkinti mate
rialinius bei kultūrinius vi
sų tarybinių žmonių porei
kius. Taip nutarė TSKP 
XXIII suvažiavimas.

Nacionalinės pajamos 
1966-1970 m. penkmečio me
tais išaugs 38-41 proų 
bendroji pramonės pr 
ci j a — 47-50 procentiį, že
mės ūkio produkcij os gamy
ba — 25 procentais, 
taliniai įdėjimai į lia 
ūkį — 47 procentais, 
liosios kiekvieno gyventojo 
vidutinės pajamos—30 
centų. .

Pirmųjų penkmečio 
planą pramonė ir žemės 
ūkis viršijo. Gerai vykdo
mas jubiliejinių 1967 
planas. Pramonės produk
cija pirmajame pusmetyje 
padidėjo, palyginti su 
pačiu praeitų metų laikotar
piu, 10.6 procento. Nacio-

s in- 
, jos

;bvius 
tem-

entu, 
oduk-

kapi- 
udies
rea-

pro-

metų

metų

tu o

nalinės pajamos per dvejus 
penkmečio metus išaugo ne 
mažiau kaip 14 procentų, o 
realiosios gyventojų paja
mos — maždaug 12 procen
tų. Tokiu būdu penkmečio 
uždaviniai sėkmingai vyk
domi.

Šiuo metu partija ir vy
riausybė labai didelę reikš
mę skiria socialistinio ūki
ninkavimo, planavimo ir ga
mybos ekonominio skatini
mo principų, iškeltų TSKP 
CK kovo ir rugsėjo mėne
sio Plenumuose, nuosek
liam įgyvendinimui. Kaip 
rodo žemės ūkio darbo pa
tyrimas ir pramonės įmo
nių, praėjusių dirbti nau
jai, pirmasis patyrimas, 
partijos ir vyriausybės nu
brėžtas kelias yra teisin
gas. Svarbiausia reformos 
išdava — produkcijos ga
mybos augimas, darbo na
šumo kilimas, pelno didėji
mas.

Daugelio Vakarų bei ki
tų šalių spaudoje pasirodo 
teiginių, jog dabartiniai 
valdymo ir planavimo sis
temos pertvarkymai esą 
tarybinės ekonomikos kri
zės išdava, jog ekonominiai 
pertvarkymai Tarybų Są
jungoje — tai pasitrauki
mas nuo socializmo. 
Šurnas — 8 praocentais.

Tokie teiginiai rodo fak-

tinės padėties nepažinimą 
arba sąmoningą faktų iš
kraipymą.

Ekonominę reformą Ta
rybų Sąjungoje nulėmė liau
dies ūkio augimas, būtinu
mas paspartinpi technikos 
progresą, pagerinti vadova
vimo metodus augančios 
gamybos apimties ir ūkinių 
santykių kompl ika v i m o s i 
sąlygomis. Svarbiausias re
formos uždavinys yra pa
didinti visuomeninės gamy
bos efektingumą.

Vykdant dabartinius eko
nominius pertvarkymus, to
liau vystomi tie principai, 
kurie buvo^ patikrinti dau
giametės socializmo staty
bos praktikos ip įrodė savo 
gyvybingumą.
reikia paminėti pagrindinį 
socializmo principą: “iš 
kiekvieno — pagal sugebė
jimus, kiekvienam — pagal 
jo darbą.” Laikantis to 
principo, Tarybų Sąjungo
je skatinmai kiekvieno dar
buotojo! sugebė jimai kuo na
šiau dirbti, stiprinamas ma
terialinis paskatinimas už 
atliekamo darbo kokybę, vi
sur įdiegiama ūkiskaita, 
duodanti galimybę efekty
viau vystyti socialistinę ga
mybą.

Nuosekliai la 
alistinio demokratinio cen
tralizmo principo, 
organizuo jam 
šakų valdymas 
mas. C e n t r 
niai organai

irmia u s i a

ikantis soci-

naujai 
as gamybos 

, ir. planavi- 
■ i n i a i ūki- 

svarbiausią 
dėmesį skiria 'Vieningai po-
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litikai technikos progreso, 
kapitalinių įdėjimų, finan
sų, kainų srityse. Tuo pat 
metu plečiamas fabrikų bei 
gamyklų savarankiškumas 
ir teisės, vykdant konkre
čius ūkio tvarkymo uždavi
nius.

Perėjus prie naujų darbo 
metodų, daugumoje įmonių 
pagerėjo visos ūkinės veik
os pusės. Pavydžiui, pir
majame šių metų pusmety
je, palyginti su 1966 mettį 
pirmuoju pusmečiu, produk
cijos realizavimo apimtis į 
naują sistemą pervestose 
įmonėse išaugo 12 procen
tų, pelnas — 22, darbo na
šumas—8 procentais.

. Perėjimas prie naujos sis
temos vyksta palaipsniui, 
įvykdant paruošia m ą s i a s 
priemones. Šiuo* metu nau
jai dirba daugiau kaip 4,- 
600 pramonės įmonių, išlei
džiančių daugiau kaip 30% 
visos Tarybų Sąjungos pra
monės produkcijos.' Sekan
čiais metais ekonominė re
forma iš esmės apims vi
sas pramonės šakas, trans
portą ir toliau plėsis kitose 
liaudies ūkio srityse.

Norwood, Mass.
Gruodžio 31 d. gražiai 

palydėjome senus metus ir 
linksmai sutikom Naujuo
sius 1968.

Banketas praėjo gana 
gražioje nuotaikoje. Jis at
sibuvo M. Uždavinio na
muose.

Šio parengimo reika
lais |ir valgių paruošimu 
rūpinosi S. Budrevičienė, 
K. Barčienė, N. Grybienė. 
M. Uždavinis dalinai joms 
visais reikalais pagelbėjo. 

• Sekmadienį, 1 vai. dienos 
Įaikii, turėjome gerus kala
kutienos pietus, kurie tęsė
si ligi vėlaus vakaro. Ka
dangi nuo 6 v. vak. pradėjo 
kristi tirštas niegas, tai sve
čiai prade jo'baugintis, kad 
bus bloga, važiuoti, taipgi 
pėstiems pareiti į namus. 
Todėl, palinkėję vieni ki
tiems laimingų naujųjų 
metų, visi išsiskirstėme 
anksčiau, nesulaukę 12 va
landos, kaip kitais metais 
būdavo.

Pirmadienį, sausio 1 d., 
nors ne visi, vėl buvome su
sirinkę ir vėl turėjome 
gerus pietus. Taip pat gra
žiai praleidome gerą pus
dienį laiko besikalbėdami 
apie tai, ką naudingo turė
sime atlikti šiais 1968 m.

Čia tariu- padėkos žodį 
mieloms draugėms ir drau
gams, kurie ateidami atne
šė pyragus, sūrius, gė
rimą ir kitus maisto daly
kus. Taipgi ir mieloms šei
mininkėms už jų skaniai 
pagamintus pietus ir gražų 
patarnavimą, ir bendrai vi
siems tariu širdingą ačiū!

! M. Uždavinis

Vaiku mirtingumas 
Domminkoje

New Yorkas. — Domini
kos respublikos sveikatos 
apsaugos valdybos duome
nimis pasiremdamas, dien
raštis “Diario Prensa” rašo, 
kad 30 procentų visų mirš
tančiųjų Dominikos respub
likoje yra mažiau kaip vie- 
nerių metų amžiaus vaikai.

Didelio mirtingumo prie
žastis 4- tai- skurdas, ligos,žastis
medicinos pagalbos brangu
mas' ir jos nebuvimas, taip 
pat tas faktas, kad, kaip 
pažymi laikraštis, vyriausy
bė skiria pernelyg mažai lė
šų žmogaus Sveikatos ap
saugai.

LAISVOJI SAKYKLA
Kritiškos pastabos

Pas muš įsigalėjo papro- ' 
tys, kad jei susirgo kieno 
nors pažįstamas ar kaimy- ' 
nas, tai reikia, jį per kele- 1 
tą kartų aprašyti, išgarsin
ti spaudoje. Jei mūsų orga- : 
nizacija rengia pokylį, tai 
reikia rašyti ilgas- kores
pondencijas ir Sudėti desėt- ' 
kus vardų, kokie žmonės į 
jį atsilankė. Rodosi, tai bū
tų stebuklas. Juk tam ir 
rengėm, kad publika atsi
lankytų.

Būkime atviri ir prisipa
žinkime, kad tai nėra nau
dingas paprotys. Ir kodėl 
jis pas mus taip įsigalėjo? 
Gal todėl, kad mūsų spau
da nori kooperuoti su ko
lonijų korespondentais ir 
dar gauti paramos, o ko
respondentai rašo kas leng
viausia.

Ar yra rašoma ųpiebent 
kurio miesto abelnus per
gyvenimus? Ne. Tas la
bai siaurina mūsų1 spaudą, 
daro ją- ne klasių kovos 
laikraščiu, o kokio tai siau
ro ratelio, kuris leidžiamas 
tik savo narių naudai, tik 
lietuvių reikalais, tik pasi
gyrimams, mažm'o ž i a m s, 
pagyrimui vienas kito.

Mūsų spauda turi tūks
tančius skaitytojų užsieny
je. Turi jų Lietuvoje, Lo
tynų Amerikoje ir net 
Australijoje. Kokia nauda 
tiems skaitytojams žinoti 
apie vieną kitą mūsų poky
lį, kokie svečiai atsilankė ir 
kokiais vardais? Tai be
vertė informacija.

Kada aš lankiausi Lie
tuvoje 1965 metais, suti
kau keletą “Vilnies” ir 
‘^Laisvės” skaitytojų. Jie 
klausinėjo, ar mes veikia
me ką nors daugiau, išsky
rus ruošimą pokylių? Ar 
mes susirišę su šios šalies 
pažangiu judėjimu? Ko
dėl mūsų spaudoje apie tai 
rašoma palyginamai ma
žai?

Teko aiškintis, kad mū
sų amžiaus emigracijoje 
jau nėra tos energijos, kuri 
žydėjo jaunatvėje, jau ma
žiau veikiame tarptautiš- 
kai, o daugiau tautiškai, 
lietuvių tarpe. Bet tai dar 
nereiškia, kad mes visiškai 
nesusirišę su tarptautiniu 
judėjimu.

Aišku, mūsų spauda įsi
kūrė ne vien tautiniais rei
kalais, o reikalais klasių 
kovos. Gi kovos kaip mūsų 
šalyje, taip per visą pasau
lį ne mažėja, ' o aštrėja. 
Mūsų spauda net nesuspė
ja apie tai laiku pranešti, o 
jei praneša, tai taiko kuo 
minkščiau, kad nebūtų per 
aštru... Pasitikimai ima 
informacijas iš kapitalisti
nės spaudos, ypatingai apie 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
liaudies respublikos “nesu
tikimus.” Ir kiek mes ašt
rinsime . reikalus .tarp tų 
dviejų šalių, tiek bus nau
dingiau kolonizatoriams.

Reikia priminti ir apie 
tvarką mūsų paprastuose 
susirinkimuose. Apš vieta 
nestatoma pirmoje vietoje. 
Kai kurie nariai sako: 
“Nekelkime klausimų, kurie 
liečia politiką arba religi
ją, nes .mes turime visokių 
pažiūrų žmonių, ir jiems 
tas nepatiks.” O kiek klau
simų yra, neliečiančių po
litikos, ir religijos Jei kel
si paprastą klausimą apie 
bile kokius šalies reikalus, 
tai visur rasi ir politiką, ir 
religiją, nes tai natūralūs 
žmonių reikalai. Tai dar 
nereiškia, kad negalima jų 
tvarkingai geroje nuotaiko

je rišti.. Rodosi, turėtume 
didžiuotis, kad mes turime 
visokių pažiūrų žmonių, to
dėl yra proga skleisti ap- 
švietą.

O galimas daiktas, kad 
šie kitų pažiūrų žmonės 
pas mus atėjo su tikslu ras
ti ką nors naujo, kultūrin
go, skirtingesnio mokymo, 
tokio kitur nesurado. At
eina su tikslu šviestis, kul
tūrintis. Jie mato, kad 
mūsų publika yra daug 
draugiškesnė, pas mus 
tvarka pavyzdingesnė, o 
jie nori to visko mokytis... 
Neužsidarykime nuo jų; 
stenkimės pasiekti jų sie
loje tą budinantį balsą, 
duokime atsakymą į klausi

mą, kurio jie kitur nesu
laukė. Ne siaurinkime ap- 
švietą, o plėskime.

Kas orient u o j a s i, kad^ 
mūsų susirinkimai privalo 
rūpintis tik fondų sukelią 
mu, apšvietą užmirštant, 
tas viską mieruoja dole
riais ir mano, kad ir kla
sių kovas galima laimėti t 
tik turint daug pinigų.

Vienam kitam taip many- ' 
ti niekas nedraudžia, bet 
apšvietos organizacijai tas 
yra svetima. Nekreipkime 
mūsų spaudos į siauras vė
žes. Nenaudokime jos tik 
maža v e r č i a m s paskelbi
mams. Ne tam ji yra įsteig
ta. Mes nesame tik siauras 
ratelis, o esame dalis visos 
šalies darbininkų judėjimo.

Dzūkelis

Clevelandiečiai pagerbs 
Anthony Krchmarek

Cleveland, O. — Keli šim
tai draugų ir pritarėjų ren
gia pagerbimo vakarą il
gamečiam Clevelando ben
druomenės veikėjui Antho
ny Krchmarek jo 70-ojo 
gimtadienio proga. Įvyks 
sausio (Jan.) 20 d.

Clevelando žmonės, dar- 
biečiai, pažįsta Krchmare- 
ką kaip uolų ir energingą 
darbietį veikėją ir vadą 
kovose už taiką, laisvę ir už 
socialistinę santvarką.

Krch, kaip jį draugai va
dina, paeina iš angliakasių 
šeimynos. Jaunas būdamas 
kasė anglį, taipgi dirbo 
dirbtuvėje. Atvyko į Cle- 
velandą 1921 metais ir ope
ravo kooperatyvią groser- 
nę čekų kolonijoje per 12 
metų. Nuo 1931. iki 1942 m. 
buvo Ohio valstijos IWO 
prezidentu. Kuomet orga
nizacija valdžios persekioji
mais buvo likviduota, Krch 
ėjo dirbti dirbtuvėje kaip 
“tool and die maker,” karo 
prieš fašizmą pastangoms.

Žinomas kaip vietinės Ko
munistų partijos vadas, jis 
kandidatavo į miesto mo
kyklų, valdybą ir 1947-1949 
metų laikotarpiu vienuose 
rinkimuose jis gavo 57,000 
balsų.

1955-1956 metais jis pats 
gynėsi taip vadinamose 
“conspiracy to ». overthrow 
the government by force 
and violence,” Smith Act 
bylose, kartu su dešimtimi 
kitų vietos KP vadų-veikė- 
jų*

Karchmareko įžymus teis
me gynimas KP principų ir 
civilinių visų amerikiečių 
teisių buvo žymus pasieki
mas kovoje už panaikinimą 
Smith Akto, kuris vėliau 
pačios valdžios buvo panai
kintas, kaip prieštaraujan
tis konstitucinėms teisėms, 
draudžiantis žodžio laisvę. 
Krchmareko kovingumo dė
ka, Supreme Court pripa
žino Smitho Aktą nesilai
kančiu Konstitucijos ir bu
vo panaikintas.

Krchmarekas yra svar
bus masių reikalų ger
būvio kovotojas, ypač tau
tinių grupių tarpe.

Mes raginame jus daly
vauti šiame svarbiame ban
kete pagerbimui tokio svar
baus mūsų bičiulio, mūsų 
teisių gynėjo.

Banketas įvyks sausio 
(Jan.) 20, Ceską Sin Sokol 
svetainėje, 4314 Clark Avė., 
Clevelande. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Iki 8-os valandos 
vyks susitikimai, pasikalbė
jimai, o 8 vai. bus vakarie
nė.

Būtų labai malonu, kad

gražus birelis mūsų lietu- ’ 
vių veikėjų atsilankytų — 
pagerbti mūsų gerai žino- ■ 
mą draugą.

. Visus kviečia Rengėjai

Mirė F. Zavis gruodžio 
29 d., palaidotas sausio 2 d. 
Prieš mirtį jis prašė, kad 
sudegintų. Taip ir padary
ta.

F. Zavis mėgdavo daug 
skaityti ir kai kada į darbi
ninkiškus laikraščius para
šydavo. Jis visuomet mėgo 
lankyti pažangiuosius pa
rengimus, nuvažiuoti ant 
ūkių, kur būdavo rengia
mos išvykos.

Jis nekrovė turtų ir j# 
neturėjo. Kada tylėdavo 

 

gėlėtą nuliekamų /dblerių, 
tai pasiųsdavo da/bininki^ 
kiems laikraščia 
kydavo, kad mes visi turi
me remti savo spaudą.

Jo žmona Ad< 
vičiūtė mirė 19Ū2 metais. 
Jie iš jaunų dienų vargin
gai gyveno, kaip daugelis 
kitų darbo žmonių. Jie iš
augino tris dukras ir vieną 
sūnų. Ir kai jis susirgo, tai 
viena dukra, kuri arčiau 
gyveno, jį prižiūrėjo.

Gaila draugo F. Zavio. 
Netekome idėjinio draugo.

Jis sa

lė Petke-

ATITAISOME KLAIDĄ
Floridiečio V. J. Stankaus 

korespondencijoj apie Den
verio miestą ir ten gyve
nančius lietuvius septinta
sis paragrafas turėjo būti:

Denverio barbenai yra 
susiorganizavę į barberių- 
plaukų kirpėjų uniją...

Už klaidą atsiprašome!

Tarybą Sąjungos ir 
Meksikos sutartis

Meksika. — Čia esą TSRS 
eksporto - importo “Stanko- 
import” atstovai ir Meksi
kos firma “Doroko” pasira
šė kontraktą: Tarybų Są
junga patieks Meksikai di
delę siuntą metalo piovimo 
ir metalo apdirbimo stak
lių, kurių paklausa Lotynų 
Amerikos rinkoje vis didė
ja.

Kartu buvo susitarta, kad 
Tarybų Sąjungos ir MeksL 
kos specialistai techniškai 
aptarnaus tiekiamas stakles 
ir kad 1968 metų lapkričio 
mėnesį Meksikos 'Mieste 
bus surengta tarybinė sp^ 
cializuota paroda.
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A. PETRIKĄ

.Lietuviškoji Raud. Armijos 
< divizija ir jos kovų kelias

Praeitais (1967) metais 
Lietuvos TSR Mokslų Aka-
demijos Istorijos Institutas 
išleido J. Dobrovolskio pa
rašytų, o prof. dr. J. Žiugž
dos redaguotų kny ^ų — 
“Lietuviai kariai Didžiojo 
tėvynės karo front lose.” 
Autorius nagrinėja visų Tė
vynės karo eigų bei R 
nosios Armijos kovas, 
tingai tuos jos veik: 
kuriuose dalyvavo ir 
viai kariai. Tačiau šį 
apsiribosime tik Lietuyiškų- 
ja 16-ųja šaulių di 
jos susidarymu ir 
etapais.

audo- 
ypa- 

smus, 
lietu- 
kartų

vizija, 
kovos

1939 m. Lietuvos kariuo
menėje buvo tik 3 div 
po apie 6,000 karių, 
ciau ir tos buvo nepilnos, 
kovai neparuoštos, 
stokavo modernių gjinklų, 
amunicijos, transporto ir 
kitų karui reikalingų 
kų. Jos vadas buvo krašto 
apsaugos ministras, divizi
jos generolas V. Vit 
kas. 1940 m. į Lietuv 
vo įvesta apie 20,000 
donosi o s A r m i j o s 
Lietuvai įsiliejus (visuoti
niu balsavimu) į T. Sąjun
gų, teko visų buvusių Lie
tuvos Liaudies kariuomenę 
pertvarkyti, ja prit 
prie T. Sųjungos milit.irinių 
statutų, jos estrategi; 
taktikos. Dėl to jos 
ir karininkai buvo iš 
tyti įvairiuose poligonuose, 
lavinimo punktuose bei mo
kyklose. Didžiuma lietuvių- 
karių nesuprato rusų kal
belis, reikėjo naudotis vertė
jais. Visa tai sunkino ka- 
lį^omenės paruošime dar-'

Kai 1941 m. birže’ 
d. Hitleris, sulaužęs nepuo
limo sutartį, iš pasalų 
T. Sųjungų, Lietuvai 
panešti pirmieji nacių 
jos smūgiai. Vokiečių ar
mija buvo daug skaitlinges- 
nė, geriau apginkluc 
pilnai puolimui paruošta. 
Tarybinė kariuomen 
smūgio nesitikėjo ir 
pranašesnės armijos 
ketai užpulta — murėjo 
trauktis. Hitlerini n k 
lėktuvų permetė į L 
būrius apginkluotų 
nali s t i n i ų “repatriantų, 
kurie, prisijungę prie 
viškųjų hitlerininkų, 
tavo tarybinės kariuoįnenės 
pasitraukimo kelių: 
rašius, užbarikadavo 
liūs, sprogdino tiltus, nu- 
t?aūkė telefono laidus;, pul
dinėjo atskirus kariuome
nės būrius ir pan. Tačiau

zijos, 
Ta-

joms

daly-

kaus- 
ų bu- 
Rau- 

sarių.

aikyti

os bei 
mariai 
skirs-

lio 22

puolė 
teko 

armi-

ta ir

ė šio 
todėl 
neti-

ai is 
etuvų 
aacio-

lietu- 
sabo-

ardė
ke-

Lietuvos Liaudies kariuo
menė, nors ir labai sunkio
mis sųlygomis, kariavo ge
rai ir sudavė naciams daug 
skaudžių smūgių. Kai fron
tas pasitraukė toliau į rytus 
ir prieš hitlerininkus stojo 
nauji Raudonosios Armijos 
būriai, kurie sužlugdė nacių 
žaibinio karo planus, lietu
viai įsiliejo į juos ir karia
vo kartu su kitais prieš 
įsiveržėlius.

Lietuviškosios divizijos 
susidarymas

Dėl netikėto hitlerininkų 
puolimo, nedaug lietuvių 
spėjo pasitraukti į rytus ar 
šiaurę. Tačiau 1941 metų 
uabaigoje gauta leidimas 
organizuoti Raudon o s i o s 
Armijos sudėtyje lietuviš
kų jį nacionalinį junginį. Im
tasi formuoti 16-ųjų Lietu
viškųjų šaulių divizijų 
(LŠD). Divizija, buvo su
kurta iš T. Lietuvos pilie
čių, pasitraukusių į T. S- 
gilumų, ir lietuvių, nuo se
niau gyvenusių tarybinėse 
respublikose? Divizijos pa
grindų sudarė evakuotieji 
nartiniai bei tarybiniai dar
buotojai, buvusio 2 9-ojo 
šaulių teritorinio korpuso 
kariai bei vadai ir Vilniaus 
pėstininkų karo mokyklos 
auklėtiniai. Darbas buvo 
sunkus, nes žmonės buvo 
išsiskirstę po visa plačiųjų 
Tarybų šalį. O 1941-42 m. 
žiema buvo nepaprastai šal
ta, visur kalnai sniego.

Divizija buvo formuoja
ma Gorkio srityje, prie Vol
gos. Vieni iš pirmųjų į for
muojamųjų divizijų atvyko 
buvusieji Lietuvos Liaudies 
kariuomenės, vėliau 29-ojo 
šaulių teritorinio korpuso, 
aukštieji karininkai: gene
rolas majoras V. Karvelis, 
pulkininkai A. Urbšas, A. 
Šurkus (vėliau pakelti į ge
nerolus) ir kiti. Prie jų 
prisidėjo būrys senų Rau
donosios Armijos lietuvių— 
pilietinio karo dalyvių: gen. 
F. Baltušis-Žemaitis, J. Ma
cijauskas, V. Tolkevičius ir 
kiti. Tai buvo kovoseužsi
grūdinę žmonės. Į divizijų 
atėjo 11 LKP CK narių bei 
kandidatų, tarpe jų K. 
Preikšas, M. Šumauskas, G. 
Bieliauskas, P. Alekas ir kt.

1942 m. pradžioje divizi
jos vadu buvo paskirtas 
gen. majr. F. Baltušis-Že
maitis, senas kadrinis Raud. 
Armijos Gen. štabo akade
mijos taktikos katedros vy
resnysis dėstytojas, jo pa
vaduotoju gen. majr. V.

Karvelis, kariniu komisa
ru pulko komisaras J. Ma
cijauskas, štabo viršinin
ku papulkininkas V. Motie
ka. Į divizijų buvo priima
mi nuo 18 iki 50 metų žmo
nės, moterų buvo 171, dau
giausia medicinos darbuo
tojos ir sanitarės. Vėliau 
daugelis jų įgijo kulkosvai
dininkių, ryšininkių ir snai
perių specialybes. Į divizi
jų įsiliejo apie 500 buvusių 
29-ojo šaulių teritorinio 
korpuso narių ir apie 3,000 
atėjo iš Raud. Armijos gre
tų. Divizijoje buvo dau
giau kaip 30 tautybių karių. 
1942 m. divizijoje buvo 12,- 
398 kariai, tačiau sekamais 
metais, einant naujuoju ar
mijos statutu, įi sumažinta 
iki 10,251 narių. 

f

Lietuviškosiojs divizijos 
sudėtis

1943 m. diyizijoje buvo 
karininkų (oficierių) 872, 
seržantų 2,453, politinių va
dovų 153, eilinių karių 6,- 
771. Pagal tautybes buvo:
lietuvių 3,717 (36%), rusų 
3,061 (29.9%), žydų 2,971 
(29%), ukra i n i e č i ų 192 
(1.9%), baltarusių 72 (0.7%),
kitų 238 (2.2%).' Pagal iš
silavinimų buvo (be kari
ninkų) 821 ka: 
tuoju arba vid 
lu, 1,383 su nebaigtu vidu
riniu mokslu 
pradiniu mokslu. Savo soci
aline. padėtimi 
lektyvas (įskai 
ninkus) stovėj 
bininkų 4,396 (53.7%), 
kolūkiečių ir valstiečių 
2,250 (27.5 procentai), ki
tų sluoksnių 1,534 (18.8%). 
Užsiėmimai ( 
mokymai) pra 
vasario mėn. p 
trečias karys 
nistas.
ir Tūlos miėst 
favo (globojo) 
linius., Į divi 
būrys lietuv 
rašytojų. Kariškas milines 
a p s i v i 1 k o Li. Gira, Jonas 
Marcinkevičius, 
kis-Audronaša

?ys su aukš
tiniu moks-

ir 7,022 su

divizijos ko- 
tant ir kari- 
o taip: dar-

kariniai ap
dėti 1942 m. 
vadžioje. Kas 
buvo komu- 

Čiuvašijos kolūkiai 
o įmonės še- 
divizijos da- 

zijų įsijungė 
ių tarybinių

V. Suchoc- 
ir kiti. Di-

vizijoje dažni svečiai buvo 
P. Cvirka, S. Nėris, K. Kor
sakas, A. Venclova, J. Bal
tušis, E. Mieželaitis ir kt.;
jie skaitė kariams savo kū
rinius. Baigus formuoti 16-
ųjų Lietuviškųjų šaulių di
vizijų, 1942 n . gegužės 1 
d. įvyko karinės priesaikos 
priėmimo iškilmės.

Divizijas kovų kelias 
ir pergalės

Galutinai suformuota ir

Miami, Fla.
šaunus Banketas ir Koncertas

SPAUDOS NAUDAI
Rengia LLD 75 kuopa

Sekmadienį, Sausio 21 d.
Vieta: L. S. KLUBO SALEJE

26101 N. W. 119th St.
ikti iškviestas St. Petersburgo
OJŲ CHORAS su jų gabia,

išlavinta divizija buvo nu
vesta iš Gorkio apygardos 
į Maskvų, iš t! 
pagaliau į Bi 
kur ji> būdama 
mijos sudėtyj 
Oriolo ir Kurs' 
Tai buvo divi: 
krikštas. Jai 
nepaprastai sti 
tinėse sąlygose (dideliuo 
se šalčiuose ir 
go pusnynuose) ir prieš

iansko sritį, 
48-osios ar- 

je, dalyvavo 
ko mūšiuose, 
zijos kraujo 
teko kovoti 
nkiose gam-

4 pėdų snie

daug stipresnį priešų, kuris 
ten jau buvo įsistiprinęs ir 
apsikasęs. Tačiau divizijos 
kariai puikiai šį egzaminų 
išlaikė, jie. hitlerininkams 
sudavė daug skaudžių smū
gių. Geresniam tos kovos 
supratimui bei įvertinimui, 
pažiūrėkime, kokios buvo 
priešo jėgos. Knygos pusi. 
78 parašyta:

“Oriolo placdarme hitle
rinė kariuomenė, kuri čia 
laikėsi beveik dvejus metus, 
įrengė stiprių, giliai ešelo- 
nuotų gynybų su daugybe 
ilgalaikių ugniaviečių ir at
ramos punktų. Čia buvo 
stipri hitlerinės kariuome
nės grupuotė, kurių sudarė 
27-nips pėstininkų, 8-nios 
tankų ir dvi motorizuoto
sios divizijos. Oriolo plac
darme buvo sutelkta, apie 
^0,000 priešo kareivių ir 
lu ninku, 6,000 pabūklų 
(patrankų-kanuolių) ir mi
nosvaidžių (mortarų), apie 
1,000 tankų ir savaeigių pa
būklų, daugiau kaip 1,000 
koyos lėktuvų. Tai baisiai 
didelė jėga!

Po sunkių kovų, divizija 
buvo papildyta naujomis jė
gomis ir nusiųsta į Mask
vų, kur jai teko dalyvauti 
kųvose prieš vokiečius. Ji 
kovojo prie Kalinino, Le
ningrado, Toržoko, Gorodo- 
ko, Smolensko, Minsko, 
Ukrainoje, Lenkijoje, Bal
tarusijoje, Vokietijoje, Lat
vijoje, Lietuvoje ir kitur. 
Jai teko vaduoti Šiaulius, 
Padangų, Klaipėdų, Kara
liaučių, Kijevu ir kitus 
miestus bei kaimus. Nuo 
1944: m. rugsėjo 7 d. divizi
jos vadas buvo gfčn. mjr. A. 
Urbšas. Anksčiau jai va
dovavo gen. m j r: V. Karve
lis.1/'* ■, ' ■

Lietuviškosios divizi j os 
, atestatas

1 *-Apię Lietuviškosios šau
lių divizijos gerJį pasirody
mų Kuršo trikampyje ir 
Žemaitijoje knygos pusi. 
124 pųsakyta:

“Mūšiai dėl Žemaitijos iš
vadavimo pagal trukmę, ap
imtį ir pasiektus rezultatus 
buvo didžiausi ir reikšmin
giausi divizijos mūšiai Di
džiajame T. Sųjungos Tėvy
nės kare. Jie parodė iš
augusį divizijos kareivių ir 
vadų karinį meistriškumų, 
junginio sugebėjimų triuš
kinti priešų tiek puolant, 
tiek ginantis.”

Tikrai geras divizijai 
atestatas! Kai 1945 m. ge- 
gūžės 8 d. galutinai su
mušta fašistinė Vokietija 
besųlygiškai kapituliavo, 
Lietuviškoji šaulių divizija 
buvo Kurše, Latvijoje, kur 
buvo užblokuota gana stip
ri hitlerininkų grupuotė. 
Kovoms pasibaigus, divizija 
grįžo į Lietuvos sostinę 
Vilnių, vadovaujama pulki
ninko V. Motiekos. Apie 
paskutinį jos žygį knygos 
pusi. 135 skaitome:

“1945 m. lienos 13 d. Lie-

tuviškoji divizija pradėjo 
baigiamųjį žygį išJ Kuršo į 
Vilnių. Divizija žygiavo per 
Židikus, Mažeikius, Kuršė
nus, Šiaulius, Radviliškį, 
Kėdainius, Kaunu. Kiekvie
name mieste ir miestelyje 
karius pasitikdavo mi
nios su gėlėmis ir džiaugs
mingais sveikinimais. Visur 
vyko bendri karių ir sutin
kančiųjų mitingai ir susiti
kimai su darbo žmonėmis 
Ypač įspūdingas karių su
tikimas įvyko Kaune. J 
gatves išėjo apie 90,000 
kauniečių. Tai buvo trium
fo žygis. Greitu laiku da
lis demobilizuotų divizijos 
karių įsijungė į respublikos 
atstatomų jį darbų.”

Daug lietuvių karių už 
pasiryžimų buvo apdovano
ti ordinais bei medaliais. 
Lietuviškoji divizija buvo 
apdovanota Raudon o s i o s 
Vėliavos ordinu, o už ne
paprastai drųsų žygį va- 
duojant Klaipėdų, pavadin
ta Klaipėdos vardu. Divi
zija bekovodama nuėjo 
tūkstančius kilometrų, kol 
sugrįžo į Vilnių. Nemažas 
lietuvių būrys, kituose jun
giniuose, dalyvavo štur
muojant Berlynu, Praga, 
Vienų, Bucharestų, Buda
peštu ir kitus, miestus. Gen. 
J. žiburkus kovėsi Čeko
slovakijoje.

Neabejotina, jog seniems 
ginklo draugams dabar ma
lonu susitikti ir prisiminti 
sunkias jų kovos dienas, 
kai teko sniege nakvoti, šal
ti/ o kartais ir badauti. 
Tačiau jie gali džiaugtis, 
kad savo drųsa ir krauju 
išgelbėjo Lietuvų ir pasaulį 
nuo fašistinės priespaudos. 
Garbė jiems- f

Ansambliui “Lietuva” 
pirmoji premija

Maskva. — Tarybų Sų
jungos Kultūros ministerija 
apdovanojo piniginėmis 
premijomis visų eilę ge
riausių šalies meninių ko
lektyvų už sėkmingų kon
certinę veiklų socialistinės 
revoliucijos 50 metų sukak
ties minėjimuose.

Pirmųjų premijų 3,000 
rublių gavo ansamblis “Lie
tuva”* už geriausių progra
mų “Amžių vėjai.” Kitos 
premijos teko 7 meniniams 
kolektyvams.

Smarkus žemes drebėjimas

Help Wanted Male Help Wanted Male

Programai atį
DAINOS MYLĖT
grakščia vadove Adele Pakalniškiene, taipgi 
Miamio AIDO CP DRAS ir jo solistai M. Gabrė- 
nienė, H. Mikitas, ir St. Vaineikių vadovybėje,

ATTENTION. Excellent opportu
nity. Collector salesmen, men want
ed to collect hard goods route in 
NJ. Pref, man living in Cumberland 
or Salem Co. Steady empl., excell, 
oppor., salary plus comm, for hard
working man with good transporta
tion. Call JEFERSON SALES, 316 
N. Market St., Wilmington. Call coll. 
302-658-7331. (3-12)

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

Banketo p •adžia 12:30 vai. dienų 
Koncerto—3 vai. dienų

Mirus

DOMICĖLEI BALČIŪNIENEI
Gruodžio 7 d., 1967 m., Bayonne, N. J.
Mes, Harrison (N. J.) draugai, reiškiame 

užuojautų 
kienei, netekusiai mylimos motinos. Užuojau
ta ir kitiems velionės šeimos nariams—dukroms 
ir sūnums,

M. Witkus
B. Ostapuk
D.F. Lepsevičiai
B. A. Kušlis
J. Blazi
G. Kairįs

mūsų mielai draugei Felicijai Šim-

taipgi, giminėms ir draugams.{
P.Raymond
F. A. Bunkai
P. Casper
F. N. Jesmontas/ 
O. Arlauskienė,ūnas

Managua. — Nikaraguvo- 
je, Pacifiko pakraštyje, bu
vo jaučiamas stiprus žemės 
drebėjimas, apardęs.apie 1, 
000 darbininkų namų ir 43 
žmones sužeidęs.

PRANEŠIMAI
STOUGHTON, MASS.
Lietuvių Suvienytų Drau

gijų Namo metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio (Jan.) 21, 2 valandų 
po pietų, Liet. Taut. Namo 
salėje, 24 Morton St.

Nariai prašomi dalyvauti 
ir pasimokėti savo metines 
duokles.

Taipgi bus rinkimas val
dybos 1968 metams.

G. Shimaitis (3-4)

Brockton, Mass.
Šiuo pranešu “Laisvės” 

skaitytojams ir spaudos rė
mėjams, kad šiemet “Lais
vės” piknikas įvyks birže
lio (June) 30 Ramova par
ke,Montello, Mass.

, Prašome kitas kolonijas 
tų dienų savų piknikų ne
rengti.

G. Shimaitis (3-4)

SUPERVISOR

WIRING & ASSEMBLY
Join a modern company in a 

brand new building overlooking the 
intersection of interstate 95 & Wood
haven Blvd. Immediate opening for 
supervisor experienced in the direc
tion of men & women engaged in 
wiring & soldering of military and 
NASA type electronic instrumenta
tion. Specific experience in printed 
circuitry most valuable. Good pay. 
Many benefits. Excellent advance
ment possibilities. Apply in person 
or call for interview—

B & F INSTRUMENTS, INC.
Cornwells Hts., Pa. ME 9-7100.
An equal opportunity employer.

Help Wanted Female

WANTED (2)
Experienced Meat Wrapping 

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

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

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. RATRIE 
ROBBINS & SCHWEIZER, Rt. 1, 
Box 319, Jessup, Md. (96-102)

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)

MEAT CUTTER. Experienced, 
with some knowledge 

of meat cutting.
Steady year round work.

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

į (9-103)

Male & Female

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

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

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

COOKS
Able to work in all areas of the 

kitchen with some knowledge of 
quantity cooking. Good pay, pleasant 
surroundings and excellent Com
pany benefits. Call LA 5-8771, be
tween 8 AM—4 PM. (2-4)

MACHINE 
and

TABLE WORKERS 
at

CARLISLE SHOE CO. 
A Geneseo Div.

200 S. 41st St., Hbg.
Apply at Personnel Office from 8 

to 4. Beginning Tues. 717-564-3616.
(3-4)

Vairas-Račkauskas 
pagerbtas

Kaunas. — Karolis Vai
ras - Račkauskas, sulaukęs 
85 metų amžiaus, buvo Ta
rybų Lietuvos vyriausybės 
apdovanotas Garbės raštu.

K. Račkauskas pirmiau 
gyveno New Yorke ir tūlų 
laikų redagavo SLA orga-. 
nų “Tėvynę.” Vėliau išvy
ko Lietuvon.

Tanzanijos gyventojai
Dar es Salamas. — Tan

zanijos respublika šiuo me
tu turi 12,231,000 gyven
tojų.

PRANEŠIMAI
Baltimore, Md.

LLD 25-os kuopos susi
rinkimų turėsime šeštadie
nį, vasario (Feb.) 3, 2 vai. 
po pietų, toje pačioje vie
toje. Visi nariai turėtų da
lyvauti. Turėsime svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi ir 
kuopos valdybų išsirinkti 
1968 metams.

Kuopos komitetas (3-4)

WORCESTER, MASS.
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 menesį 
Worcesterio Olympia Park.

Jaskevičius, sekr.
(3-5)

500,000 JOBS
For trained Computer Technicians, 

U.S. Dept, of Labor. Train now for 
the Computer world of your future. 
Computer programming, date pro
cessing. Call or write for free sample 
aptitude test and booklet describing 
opportunities in the Computer Field 
aqd hp\viyou can qualify.

INSTITUTE OF 
COMPUTER TECHNOLOGY 

OF TRENTON
15 W. State St., Trenton, N. J. 

609 EX 6-0808.
' Schools in Major Cities.

(2-8)

ADV. GEN. HELP. Heat spell is 
what you feel when Xmas bills 
come due.

$3.10 hr. cooling trend when we 
pay you for full or part time. Age 
over 19 yrs.

Call Mr. Mitchell. 725-9400.
* (3-7)

MEN

Need extra money for Christmas 
Bills?

We need 100 men with autos to 
deliver catalogues in Phila., Bucks, 
Montg. & Dela. counties. Also Cam
den. No selling involved. Pleasant 
outdoor work. Ideal for shift work
ers. Men on temporary layoff, or stu
dents. Full or part time. Earn $15 
to $30 a day. Report for interview 
Tuesday thru’ Friday. 8:30 AM to 4 
PM. To distribution office nearest 
you in Philadelphia:

CASSIDY RICHLAR 
DISTRIBUTING CO.

416 N. 4th St. In Norristown: 
AL’S AMOCO STATION, Ford & 
Green Sts., Bridgeport, Pa. In Levit
town—U.S. Rte. 1& Center St. KEY 
RESEARCH INDUSTRY, rear of 
Building. No Phone calls. 
---------------- --- -------------------- -------

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
6000 Blk of Olney (North) house 

for sale, 3 bedrm., incl. w/w carpet, 
garb, disp., eye-level oven, alum, 
storm w/d. Gas ht., open porch and 
garage. House in exc condition, for 
appt, call HA 4-7621 eves 7-9 or Sun
day morning. Near shopping center, 
school & subway. (3-4)
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ant 
įvy- 
po-

San Francisco, Calif.
Gruodžio 31 d., palydint 

senuosius metus ir lauki 
naujųjų metų, pas mus 
ko nemaža sueiga bei
būvis Suomių salėje, Ber
keley. Svečių atsilankė 
mažas skaičius, nes b 
pasižadėjus Ievutė Miza 
nė atsilankyti į šį mūsų 
kylį. Visi laukėme x 
nios. Ji žiemos švenčių pro
ga viešėjo pas savo sesutę 
Deja, mielai viešniai nepa
vyko pas mus atvykti, 
miestą ir jo apylinkę g;

ne- 
uvo 
rie- 
po-
• v les-

nes 
____ ____________ x oJubė 
nemažas rūkas bei migla, ir 
visi lėktuvai buvo sulaikyti.

Telefonu Mizarienė ] pa
nešė iš Los Algeles aero
uosto, kad nėra galimybės 
pas mus atvykti ir daly
vauti mūsų sueigoje, 
maloni žinia atsilankiu 
svečius nuteikė nekaip.

Dėkui Konradui Fri 
gui, kad jis mums per 
žektorių parodė iš savo pra
ėjusios vasaros labai [' 
mios kelionės po įvairias sa
las ir Europą spalv 
nuotraukas (slides), 
berg yra “Vilnies” buhalte
rės Mildutės vyras, P 
jau kelinti metai atvy 
į San Franciską pažiemoti. 
Fribergų sūnus Karolis ir
gi lankėsi pobūvyje ir 
demonstravo iš savo sųeci- 
Ivbės filmą. Žymėtina, 
Karolis mokosi Berk 
universitete, siekia aukšto 
laipsnio ir tuo pačiu laiku 
yra profesoriaus pava 
tojas.
Moterys už taiką ruoš

Ne- 
sius

iber-
oro-

įdo-

otas
Fri-

uris 
<sta

pa-

kad

duo-

Moterys už taiką ruošiasi 
vykti į Washingtoną

Sausio 13 d. iš San Fran- 
cisko apie 40 moterų už 
taiką vyks į Los Angeles, 
Calif. Ten jos susitiks su 
Los Angeles miesto r lote- 
rimis ir 1 ė k t u v u ’vyks j 
Washingtoną. Washingto
ne jos bus sausio 14 aieną 
anksti ryte.

Sausio 15 d. motery 
taiką maršuos į Kongresą, 
lydimos Jeanette .Raikin, 
80 metų amžiaus veilf

Žymėtina, kad šios 
moterys, kurių daug su- 
vyks Washingtone, dėvės 
juodus rūbus.

Tą pačią dieną po sietų 
moterys vyks į moterų ten 
esantį kongresą. Rytojaus 
dieną moterys eis pas sena
torius reikalauti, kaų ka
ras būtų baigtas.

Tenka priminti, kac 
nimų moterų tarpe b 
mūsų judrioji Ksavera Ka- 
rosienė. Grįžtant Ksąvera 
žada sustoti pas savo 
rą New Jersey valstijoje ir 
gal kitur.

Valio ir dar valio š 
delio ryžto moterims, ne
nuilstančioms už taiką ko
votojoms! Kaip labai rei
kėtų, kad kiekviena 
ris pasaulyje stotų į 
už taiką, kol dar vis^s pa
saulis neisiliepsnojęs 
dar yra viltis taiką la

s už

ėjos.
Visos

l mi
ls ir

dūk

io di-

mote- 
kovą

kol 
imėti.

Skaitant Elenos Jeskevi- 
čiūtės praėjusios, vasaros 
kelionės po Lietuvą 
rimus bei įspūdžius, 
kaip paiunti, kad drauge su
jomis keliauji po Druski
ninkus, Trakus, AnyKŠčius 
ir kitur. Elena rašo gra
žiai, vaizdžiai.

patv- 
kaž-

■ma

Mokslininko lain e
Anglų fizikas Hemfris 

Devis mėgdavo sakyti apie 
Dėkui dievui, kad 

geru 
Svar-

save: “
jis nesutvėrė manęs 
eksperimentatorium. 
blausius savo atradin us pa
dariau tada, kai bar 
nenusisekdavo?1

dymai

Norwood, Mass.
Pačiame Norwoodo mies

to centre randasi knygų 
spaustuvė Plimpton Press. 
Gerais biznio laikais 
čia dirbo beveik tūkstantis 
darbininkų, vyrų ir mote
rų. Dėl tūlų priežasčių pa
baigoje lapkričio ir gruo
džio mėnesiais darbas čia 
tiek sumažėjo, kad net arti 
trijų šimtų darbininkų ta
po paleisti iš darbo. Netu
rint darbo žiemos laiku, tai 
nekokie pyragai su šeima 
gyvenant. Sunku pragy
venti vien iš gaunamos ma
žo nedarbo čekio, kuomet 
žiemos laiku žmogui reikia 
ne tik pavalgyti, šiltai apsi
rengti, bet ir šilumą na
muose palaikyti. v

Gruodžio 1 d. sunkiai su- 
negalėjo Mary Davidonienė, 
gyvenanti 26 St. James 
Avė.; jos širdis buvo pra
dėjusi šlubuoti. Greit buvo 
išvežta į Norwoodo ligon- 
butį. Išgulėjus ligonbutyje 
virš trijų savaičių, jos svei
kata dalinai pagerėjo. Gy
dytojas leido jos dukrelei 
Olgai Stripinis ją pasiimti 
pas save. Dabar ji yra duk
ters priežiūroje.

M. Davidonienė yra LDS 
3 ir LLD 9 kuopų narė.

Linkiu jai greit ir . pilnai 
pasveikti.

Apie vidurį gruodžio mė
nesio žieminė sloga buvo 
pasigavusi L. Trakimavičių 
ir vargino jį virš poros sa
vaičių, kol jis ją nugalėjo. 
Jo geroji žmonelė Moncė 
daug gelbėjo jam visokiais 
būdais ligą lauk išprašyti.

Jau buvo “Laisvėje” ra
šyta, kad Norwoode mirė 
Mary Navickienė. Ji paliko 
savo vyrą Vincą Navicką. 
Per paskutinius kelerius 
metus Vincas buvo savo 
žmonos prižiūrėtas, globo
damas, nes jis yra invali
das — neturi abieju kojų; 
iam visada buvo reikalinga, 
kito žmogaus pagalba įvai
riuose reikaluose.

Dabar, kol kas, Vincas 
randasi East Walpole pas 
podukrą E. Baranauskienę, 
kuri laikinai ji pasiėmusi 
laiko pas save. Bet ilgai gal 
ii negalės Vincą laikyti, nes 
turi savo priežiūroje antrą 
ligotą žmogų — savo vyro 
tėvą V. Baranowskį.

Atrodo, Vincui prisieis 
gauti kur nors vietą sene
lių namuose.

Skaudus nelaimingo žmo
gaus likimas patekus tokion 
oadėtin, tokion nelaimėn.

Širdinga mano jam užuo
jauta.

M. Uždavinis

ištisą naktį. Šnekučiuoja, 
girgšnoja, linksminasi. Net 
ir nepažįstamą susitikę bal
siai sušunka: “Linksmų 
Naujųjų Metų!

Nepaisant sniego, nei 28 
laipsnių temperatūros, šių 
Naujųjų Metų dieną įvyko 
tradicinis “Mummers” pa
radas. Buvo paskirta $33,- 
000 prizams. Paradas buvo 
įdomus. Jame įdėta daug 
meno ir technikos — dau
giau negu kitais metais 
praeityje.

Paraduotojų buvo dau
giau kaip 15,000. Bet para
do stebėtojų buvo mažiau
sia visoje “Mummers” isto
rijoje.

Philadelphie č i a i, nepa
mirškit atsilankyti į sočia-, 
linį mokslinį forumą sausio 
19 dienos vakaro 8 vai., Ho
tel Philadelphia (5 aukšte). 
Moksliškai bus aiškinama: 
Amerikos radikalai ir pa
saulinis revoliucinis liau
dies judėjimas.

Du kartus per teismą 
buvo bandoma pašalinti iš 
pareigų policijos vi r šylą 
Frank Rizzo už jo pasižy
mėjusį žiaurumą praėjusių 
metų lapkričio 17 d., malši
nant vidurinių mokyklų 
mokinių demonstraciją prie 
Švietimo tarybos būstinės. 
Tuomet daug jaunuolių bu
vo sužeistų.

Plačioji visuomenė buvo 
tuo pasipiktinusi. Miesto 
majoras J. Tate karštai gy
nė lazdų svaidyto ją ir pa
liko jį savo pareigose.

• • •

Dėmesio LLD 10 kp. na
riams: Sausio (Jan.) 13 d. 
2 vai., įvyks svarbus susi
rinkimas. Prašome visus 
narius į susirinkirpą.

Leonora

Aidiečiy dėmesiui!
Visi aidiečiai prašomi su

sirinkti šį penktadienį į Ai
do choro pamokas^

Po pamokų turėsime vai
šes, pamatysime įdomų ir 
svarbų choristams filmą bei 
spalvotus paveikslus.

Sueikite visi!
Ką sako apie šią pamoką 

choro viršininkai:
Senasis pirmininkas J. 

L. sako: Pirmosios pamo
kos būtinai įvyks šio penk
tadienio vakaru, tad būti
nai visi choristai būkime— 
nesigailėsime!

Naujasis pirmininkas J. 
G. sako:: Gre^a vaišių, fil
me (judamuose paveiksluo
se, ne slidėse) matysime sa
ve dainų o j a n t, veikiant. 
Kas ko norėsite.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirin
kimas įvyko sausio 3 dieną. 
Valdybos raportai parodo, 
k!ad kucjpos reikalai vedami 
tvarkingai. Už 1967 metus 
visi kuopos nariai pasimo- 
kėjo laiku savo mokesčius. 
Užsimal d a v u s i ų ligonių 
šiuo laiku nėra.

Kuopos parengimas gruo
džio 10 d. buvo visais at
žvilgiais sėkmingas. Valdy
ba gerai pasidarbavo. Ke
letas moterų maisto pado
vanojo. Tai ir pelno nema
žai liko. Publikos buvo pil
na. ^Laisvės” salė.

1967 metais kuopa turėjo 
net tris parengimus. Visi 
gerai pavyko. ' Pasirodo, 
kad kuopa- smarkiai veikia. 
Tiesa, naujų narių nedaug 
tegavo — tik vieną. Bet 
šiais metais žadama dau
giau pasidarbuoti. Buvusi 
kuopos pirmininkė Marcelė 
Jakštienė jau turį vieną 
išpildytą aplikaciją. Seka
mam susirinkimui gal kas 
kitas pasirūpins gauti vieną 
kitą naują narį. Laukiame.

Sekamas susiri n k i m a s 
įvyks trečiadienio vakare, 
vasario 7, “Laisvės” salė
je. Prašome visus tai įsitė- 
myti. Taipgi svarbu laiku 
savo mokesčius pasimokėti.

1968 metams kuopos val
dybą sudaro: pirm. Elena 
Jeskevičiūtė, vicepirm. J. 
Gasiūnas, prot. sekr. P. Ba- 
barskas, f in. sekr. Anne 
Yakstis, ižd. Wm. Malin, iž
do globėjos Ilzė Bimbienė 
ir Valentina Nevins.

Kp. narys

Šalinama iš namų 
motiiia nusišovė

Mrs. Kūtherinc Stroke, 
38 metų, 8 vaikų motina, 
namų pataisų kontrakto- 
riaus žmona, nusišovė mies
to valditiinkui atėjus pa-’ 
sakyti, kad šeima jau šali
nama iš nąmų dėl nedamo- 
kėjimo nuomos pagal ant 
išmokesčių pirkimo sutartį.

Danielius ir Katrina Stro- 
kai 1961 metais iš Somer-

Philadelphia. Pa.
Šūviais' pasitiko 

Naujuosius Metus
Vos tik laikrodis išmušė 

12-ą valandą, prapliupo gat
vėse serijos šūvių! Iš pa
gėrusių krūtinių kilo riks
mas: Linksmų Naujųjų 
Metų!” Ore sklinda įky
rios t r i ū b ų “melodijos.” 
Per kelioliką minučių riks
mas, triukšmas,, kokį tik 
entuziastai gali išgalvoti. 
Pagaliau triukšmas nutyla. 
Parako dūmai išsisklaido.

Laike šaudymo įkarščio 
vienas pilietis klausia šo
vė ją:

—Dėl ko jūs šaudotę? 
Juk čia Vietnamo partiza
nų nėra.

—Užsidaryk snukį, bolše
vike!. Čia mūsų dalykas.

Taip mūsų miestiečiai pa
sitiko Naujuosius Metus. 
Dauguma jaunesniojo am
žiaus žmonių nemiega per

N. Y. sveikatos departa
mentas skelbia, kad praėju
sią savaitę flu numarino 70 
asmenų. Pirmesnę savaitę 
mirimų buvo 18. Vis tebe- 
ragina skiepytis tuos, kurie 
serga širdies ar kvėpavimo 
organų ligomis.

set, Pa., su šeima atsikėlė į 
New Yorką, Arverne mies
telyje nusipirko išsimokėti
nai už $9,200 namuką ir 
šiaip taip vertėsi. Daugeliui 
rpoterų būtų sunku supras
ti, kaip ii galėjo tą būrį vai
kų, 7 iki 18 metų pavalgy
dinti, aprengti, į mokyklas 
išsiųsti. Jinai, atrodė, pa
sitenkinusi tai atlikdavo. 
Bet kai šerifas atneši pra
nešimą, jog jie iš namų 
eviktuojami, baisumas atei
ties užgniaužė jos norą bū
ti.

\ i.,.    

Sveikatos saugybos įstai
gos viršininkas Haughton 
pareiškė, kad siūlytojai nu
mažinti Medicaid išlaiky
mui fondus nepatarnauja 
žmonių sveikatai.

Tarp lietuvių
Dabartiniu laiku per New 

Jersey ir New Yorko vals
tijas eina influenzos epide
mija. Neperseniai buvo 
pranešta mūsų spaudoje, 
serga brooklynietis V. Ker
šulis. Jis dabar biskutį su
stiprėjo, bet jo žmona skun
džiasi sloga. Girdėjau, kad 
mūsų, darbštusis Povilas 
Venta irgi nukentėjo nuo 
tos ligos.

Grįžusi iš Kalifornijos 
LLD Centro sekretorė Ieva 
Mizarienė irgi susirgo in
fluenza ir gydosi namie.

Mano abi seserys Mar
garet Cowl, newyorkiete, ir 
Elena Kudirkienė, Linden, 
N. J. (ir jos vyras Jur
gis ir anūkė Diane) nepa
bėgo nuo tos ligos.

Nepralenkė nei mūsų ko- 
resp. Elenos Feiferienės 
(H. F.) pastogę.

Štai gaunu žinią nuo Ma
rytės Tamelienės, kad ji ir
gi persirgo influenza, bet 
nuo tos ligos įsimetė skaus
mai į šoną ir į kojas; ne
gali paeiti. Kita aidietė ir
gi tapo “victim” — tai dai
lininkė Use Bimba.

Esu tikra, kad daugelis 
kitų mūsų draugų mums 
nežinant buvo arba yra 
slogų bei influenzos kanki
nami.

žinau, kad nesmagu virš- 
minėtiems draugams ir ma
no giminėms pergyventi 
sirgimo laikotarpį, bet vis- 
vien noriu palinkėti jiems 
sėkmės, kad laimingai “iš
eitų” iš to viso nesmagu
mo—sustiprėtų sveikatoje.

L. K—te

Medicaid operacija 
apkarpys fondus

Daug kalbama; ir rašoma, 
yra daug visokių pasiūlymų 
ir patarimų kaip operuoti 
Medicaid, seniems netur
tingiems žmonėms medika- 
liškos pagalbos įstaigą. O 
garsiausia rėkia tie, kurie 
siūlo kuo mažiausia Medi
caid reikąlui skirtį pinigų, 
reiškia, už mažinimą medi- 
kališkos pagalbos.

Vienas tų yra Nassau ap
skrities republikonas Lent. 
Jis pasipilė mažiau viduti
nių mažaturčių bėprileisti 
prie Medicaid. Dabar yra 
prileidžiami tie, kurių visos 
metinės pajamos keturių 
asmenų šeimai nesiekia 
daugiau 6 tūkstančių dole
rių. Pagal Lento pasiūly
mą beprileistų turinčius ne 
daugiau $4,900 metinių pa
jamų. Tuo būdu, sako jis, 
atsimestų iš pašalpgavių 
apie milijonas asmenų.

Kitas jo punktas siūlo pa
reikalauti, kad pašalpgavis 
užsimokėtų nuo 10 iki 20 
procentų pats. Panašia 
linkme eina kiti jo pasiūly
mų punktai.

Jis taipgi žadėjo remti 
gubernatoriaus Rockefelle- 
rio planą įvesti verstiną 
sveikatoms apdraudą. valsti
jos skalę.

Trylika asmenų žuvo 
Williamsburgo gaisre
Naktį iš sausio 8 į 9-tą, 

zero temperatūrai su smar
kiu vėju vejant visus iš gat
vės į užvėjį, 4 aukštų pa
state 236 Johnson Avenue, 
kampas Bushwick Ave., kas 
nors eksplodavo ir visą pa
statą bematant apsupo liep
sna, kilusi iš apatinio aukš
to, kur daroma popierinės 
dėžės, maišai.

Susižeidė 16 gaisragesių.
Gaisre žuvo 13 asmenų, 

iš jų 9 vaikai. Kai kuriuos 
išmetamus pro langą iš 
kambarių gaisragesiai su
gaudė sveikus, yra sužeistų 
ir apdegusių. Ambulansai 
sužeistuosius nuvežė į 
Greenpoint ir gal, į kitas li
gonines. Ypatingai tai, kad 
juos atvežus Greenpoint li
goninėje buvo tik vienas 
nelaimių atvejais teikti pa
galbą gydytojas.

Sveikųjų daugelį apnak
vino viešbučiuose.

Gesinimas užtruko apie 5 
valandas, darbavosi 210 
gaisragesių, atsigabenę 39 
įvairius aparatus.

Parengimų kalendorius
i

Sausio 19 >
Įžymiajam civilinių teisių 

advokatui John J. Abt pa
gerbti pobūvis Hotel Roose
velt, N. Y.

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.

Mirus Mano Dėdienei
TEODORAI ZMITRIENEI

Kuršėnuose, T. Lietuvoje 
Ji buvo 95 metų amžiaus

Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Jonui 
Zmitrai ir 
Jokimčiene 
lienei ir jos šeimai; visiems giminėms ir arti
miesiems, ! 
Amerikoje!

jo šeimai; dukrai Mortai Zmitraitei- 
i ir jos šeimai, seseriai Mortai Žvirb-

gyvenantiems Tarybų Lietuvoje ir

Bronė Zmitraite-Keršulienė 
ir Volteris Keršulis

—Brooklyn, N. Y.

Rekordiniai šalčiai
Šie metai atėjo su dideliu 

bagažu šalčio, sausio 8 tem
peratūra nupuolė iki 2 laip
snių mieste, o priemiesčiuo
se žemiau nulio. Sausio 9-os 
rytą ir mieste nukrito že
miau nulio.

Bandymai apsišilti lau
žynuose, perkūrenti pečiai 
apartmentnamiuose iššau
kė daug gaisrų. Juose žuvo 
keliolika gyvybių. O Bron- 
xe žmogus rastas ant šali
gatvio beveik visiškai su
šalęs.

Mieste pasidairius
Gubernatorius Rockefelle- 

ris ragina įstatymdavystę 
peržiūrėti abortams įstaty
mą, padaryti jį naudingu 
visuomenei.

Gubernatorius Rockefelle
rs tikisi, kad valstijos sei
melis sutiks uždėti 500 mi
lijonų dolerių naujų taksų 
valstijos gyventojams.

Bronxe du jauni vyrai 
įtarti mušdyime savo dvie
jų pažįstamą dėl to, kad 
jie “perdaug” žinoję apie 
šių dviejų darbelius. Jiedu 
sulaikyti be užstato.

Brooklyno popierinės ša- 
pos gaisro metu trijuose 
viršutiniuose aukštuose su
sibrukę gyveno 100 žmonių. 
Trylika jų žuvo, grupė vis 
dar tebebuvo ligoninėse. 
Likusieji benamiais laikinai 
apgyvendinti armorėse (ka
reivinėse) ir viešbučiuose.

Labdaros organizacijos 
renka jiems ’ rūbus, avaly
nę. Kadangi gaisras ki
lo vidurnaktį, dauguma iš
bėgo pusnuogiai ir visai 
nuogi.

New Yorko taksių vai
ruotojų unijos derybos su 
kompanijomis tebesitęsia.

Atsiimkite!
Po Naujųjų Metų ban

keto “Laisvės” salėje yra 
pasilikusių svečių reikme
nų:

Vienas moteriškas liet
sargis.

Pora vyriškų kaliošų 
(apynauji).

O nuo pirmiau yra palik- 
ti-rasti dvi poros moteriš
kų akinių (vieni, rodos, dar 
iš vasaros), palikti pas J. 
J. Lazauskus. <

Atėję atsiimti, klauskite 
drg. S. Sasnos.

Choro pirmininkas

Juokinga amnestija, 
sako Kompartija

Roma. — Graikijos Ko
munistų partija pasmerkė 
fašistinės valdžios maniev- 
rus, kuriais ji nori išsigar- 
sinti pasauliui, kad ji am
nestuoja politinius kalinius.

Toji . valdžius paskelbta 
anitiėštiją yra tikras juo
kas, kuomet iš kalėjimų pa
leista apie 300 kalinių, vi
sai nežymių žmonių, kuo
ro e t kalėjimuose tebėra 
tūkstančiai politinių kali
nių.

Kompartija kviečia visus 
kovoti, kad kalėjimuose 
būtų sulaikytas teroras ir 
kad politiniai kaliniai būtų 
išlaisvinti.

Partizanai Indonezijoje
Jakarta. — Barneo pro

vincijoje partizanai smar
kiai veikia. Jie sudaro daug 
kliūčių militaristų valdžiai 
tą provinciją valdyti.

New Yorko ligoninės pra
šo aukoti kraujo. Sako, vi
sų rūšių kraujo bankai iš
sekę. Kai kurias operacijas 
turėję uždelsti dėl kraujo 
stokos.

Kur dingo vaikai?
Brooklyne nuo gruodžio 

30-tos buvo ieškoma dviejų 
berniukų, 9 metų. Michael 
Uungara ir Christopher 
Berggren būk tai buvo iš
ėję pačiuožinėti Dyker par
ko baseine. Pas daugelį li
ko mintis, kad vaikai galėjo 
daužti ledą ir patys likti po 
juo.

Sausio 9-tą vykdyta ne
paprasta vaikų ieškojimo 
operacija. Vyrai prakirto 
aketę, o Barney Sweeney, 
profesionališkas naras, ne
žiūrint zero šalčio, sutiko 
po ledu išbraidyti baseino 
odugną, patikrinti vaikų 
ten buvimą ar nebuvimą.

Tėvams širdį gelianti bai
mė pasitvirtino: vaikus ra
do baseine.

Pranešimai
OZONE PARK, N. Y.
New Yorko Lietuvių Mo

terų Klubo susirinkimas 
įvyks sausio 17 d., 7. v. v., 
102-02 Liberty Avė. Narės 
kviečiamos dalyvauti. Bus 
išduotas raportas iš 1967 
metų veiklos, taipgi Moters 
Dienos komitetas praneš 
savo veiklą-planus. Tad bū
kite susirinkime.

I. Mizarienė, pirm. 
(3-4)

LDS 46 Kuopos Nariams
46 kuopos metinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 
sausio 15 d., 2 vai. dieną, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Nariai pra
šomi dalyvauti, turime daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba (2-3)

REAL ESTATE
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bedroom apts.*5* in 
new fireproof bldg, with elevator. 
% block to 2 subways. Balconies, 
Dining areas. Luxury in good neigh
borhood near best shopping. Frortj 
only 1166. Prospect Towers 9th St., 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn. See 
agent or call 763-0624.

€




