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KRISLAI
U. Sinclairio sukaktis 
Prez. Džiansonas Vatikane 
Lietuvos studentų gausa 
T. Kosciuškos “lietuvišku

mas”
Lietuviai rašytojai ir karas 

Kaso Mislinčius
Pažangiam Amerikos ra 

tojui Upton Sinclairiui suksko 
89 metai. Ta proga jis bi vo 
priimtas • JAV Baltuosiuos 
Kūmuose Vašingtone, jį sv 
kino prez. Džiansonas ir kiti 
šalies dignitarai. Sinclairis; 
nebegali vaikščioti, jį vežioja 
atitinkamoj kėdėj, ir ma 
mato. Protiniu požiūriu 
dar gana judrus. U. Sinčiai 
parašė gana daug knygų. T 
jų išleido LLD: “Karalius an
glis” 1924 m., “Mileniumas” 
(“Kaip žmonės be ponų gyve
no”) 1926 m. ir “Aliejus 
31 m., Anksčiau J. Naujokas 
išleido V. Daukšo išverstą 
“Raistą” (“The Jungle”).

Linkime rašytojui ilgo am
žiaus ir geros sveikatos!
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Plėsdamas karo frontą Viet
name, prez. Džiansonas 
skrido keletą kraštų, 
ravo su daugeliu valdovų,
sur ieškojo savo karui rėmėjų. 
Tuo tikslu jis aplankė ir Vati
kaną, norėdamas palenkti 
v«> pusėn ir popiežių Paįilių
VI. Politikų tarpe tokios eks
kursijos nėra naujiena; 
prbpagandos jie apsieiti nt 
Ii. Stebėtis reikia tik iš m 
prezidento naivumo:
žiui dovanų jis nuvežė s 
paties biustą! Kodėl Džiaįso- 
nas, savęs iškėlimui ir į Y 
kaną patekimui, pasirinko
kį pigios reklamos kelią, nors 
ir savo dukros vardu,— 1 
neišaiškinta!

Popiežius pasirodė jau d 
santūresnis ir apdairesnis, 
protestantui svečiui davė 
savo portretą ar biustą,
Marijos paveikslą ir katal kiš
ką medalikėlį.

• • •"
Lietuvos TSR Aukštojo 

vidurinio specialiojo
ministro pavaduotojas V. 
naitis skelbia, jog Vilniaus 
universitete 1967 m. buvo 
541 studentas (su neakivaiz
diniu ir vakariniais Skyrius), 

kurių stacionare (dieninia
me) studijavo 5,766 žmonės. 
Kauno Politechnikos inst: 
tiuvo 19,336 studentai, iš 
rių 9,580 — dieniniame
cionare (studijavo dienomis), 
šis institutas sudarė Kauno 
universiteto pagrindą. Univer
siteto dalimi buvo ir dabarti
nis medicinos institutas, ;urįs 
2,964 studentus. Tuo būdu 
buvusiame Kauno universįtete 
1967 m. studijavo 22,300 
dentų, iš kurių 12,544 — 
niniame stacionarė.

Tai nepaprastai dideli įkai
čiai T. Lietuvos studentų, 
dijuojančių aukštosiose Rūky
klose. Sunku įtikėti, jog Kau
no Politechnikos institutas stu
dentų skaičiumi prale 
Vilniaus universitetą, ta 
taip yra.
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Už demokratinį veikėją 
dą Kosciušką seniai lenk 
lietuviai vieni kitiems barzdas 
rauja, o iš tikrųjų jis buv 
vienas, nei kitas. Košei 
aristokratiška šeima buvo 
v&lavąi, baltarusiai baj 
gyvenę apie Brest Lito)’ 
(dabar Brasta), 
j(|, kuri tuomet buvo Liet 

(Tąsa 5-tame pusi.)
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PREZIDENTO KALBA KONGRESU! IR TAUTAI
0 Washingtonas.— Prez. Johnsonas sausio 17 d. pasakė0

Amerikos ir Laoso valdžios
susitarė prieš komunistus
Vientiane. — Laoso val

džia, atrodo, sutiko leisti 
Amerikos lėktuvams bom
barduoti komunistų įsitvir
tinimus rytinio Laoso rajo
nuose. Dabar Amerikos 
lėktuvai kasdien bombar-

kos sostinės Luango Pra- 
bango apylinkėje. Komu
nistai išvijo iš N a m b a c o 
tvirtovės valdžios jėgas. 
Apie 2,000 kareivių su vi
sais ginklais pasidavė ko
munistams.

duoja Laoso parubežį.
Laoso valdžios militarinės 

jėgos smarkiai kovėsi su 
komunistų jėgomis karališ-

Šiaurės Vietnamo lėktu
vai buvo atskridę, kad pa
stoti Amerikos lėktuvams 
kelią Laose.

Tarptautinis kultūrinis 
kongresas užsidarė

Havana. — Kubos prem
jeras Fidel Kastro pasku
tinėje Tarptautinio Kultū
rinio Kongreso sesijoje pa
sakė ilgą ir aštrią prakal
bą, daugiausia atk r e i p t ą 
prieš Amerikos imperializ
mą.

Kastro sakė,, kad atsiliku
siose ir neokolonijinėse ša
lyse gali būti sėkmingiau
sia kova tik tuomet, kai ji

Kongrese dalyvavo apie 
500 rašytojų, mokslininkų, 
artistų, žurnalistu ir kito
kių kultūrininkų iš 70 ša
lių.

Mire aktorius Coleman
West Tisbury, Mass. — 

Mirė Warren Co 
mus aktorius ir 
kas, išgyvenęs 67
dijo Amos ’n Andy progra-

eman, zy- 
daininin- 

metus, ra-

bus “ginkluota kova” prieš moję vaidinęs 
imperialistų užmačias. rolėje.

300 JAV drafto priešų 
apsigyveno Anglijoje
Londonas.—Anglijoje gy

vuojanti organizacija, kuri 
oadeda atsisakiusiems eiti 
militarinėn tarnybon ame
rikiečiams, apskaič i u o j a, 
kad . Anglijoje šiuo metu 
apsigyveno apie 300 tokių 
amerikiečių.

Nacionalinės Civilinių Tei
sių Tarybos sekretorius To
ny Smythe teigia, kad tai 
daugiausia studentai, kurie 
atsisako eiti kariuomenėn 
muštis Vietname, norėtų 
pastoviai apsigyventi Ang- 
Hjoje.

22 procentai studentų 
priešingi draftui

Cambridge, Mass. — Į 
Klausimą, ar jie eitų šau
kiami militarinėn tarnybon, 
22 procentai atsakė, kad 
įie geriau‘ eitų į kalėjimą 
arba išvyktų iš Amerikos 
kitur gyventi, bet į milita- 
rinę tarnybą neitų, nes jie 
priešingi Vietnamo karui.

Iš 529 studentų tik 43 
procentai pasisakė, kiti nu
tylėjo. Iš tų, kurie nepa
sisakė drafto reikalu, gali
ma tikėtis daugelio tokių, 
kurie draftui ir karui yra 
priešingi.

5 vaikų tėvas Vietname
Columbus, Mich. — John 

L. Wolfe išvežtas Vietna- 
naman kariauti, kuomet na
muose paliko penki maži 
vaikučiai be motinos ir tė
vo.

‘Kingfish”

Kekkonen vėl išrinktas 
Suomijos prezidentu
Helsinkis.—Suomijos pre

zidentu ir vėl išrinktas Ur-
ho Kekkonen, laimėjęs tre
čią šešių metų terminą. Iš 
300 prezidentinių elektorių 
jis gavo 182 elektorius.

Balsavimuose daylvavo 69 
procentai turinčių teisę bal
suoti. Dr. Kekkonen pirmu 
kartu buvo išrinktas 1956
m. Jis palaiko draugiškus 
ryšius su Tarybų Sąjunga.

Nepasitenkinimis Anglija 
auga

Washingtbnas 
no administracija nepasi
tenkinusi, kam Anglija ma
žina savo karines jėgas, 
ypač Vakarų Vokietijoje.

— Johnso-

Argentinos pesas krito 
Buenos Aires. — Argenti

nos piniginis vienetas 
sas ir vėl nupigintas,
bar 37 procentais.

pe- 
da-

100,000 daktarų metė 
cigaretes rūkyti

Washingtonas. — J. V. 
sveikatos tarnyba paskelbė, 
kad nuo to laiko, kai buvo 
pripažintas cigarečių rūky
mas sveikatai žalingas, 100 
tūkstančių Amerikos dakta
rų metė cigaretes rūkyti.

Apskaičiuota, kad 35 pro
centai daktarų visai nerū
kė, 36 proc. metė rūkyti, o 
29 proc. teberūko.

Šiuo metu 52 procentai 
Amerikos gyventojų vyrų ir 
34 / proc. moter 
garetes.

4 rūko ei-

kalbą Kongresui ir tautai apie abelnąją padėtį ir naujas 
perspektyvas. . • J ;

Apie tarptautinę padėtį jis aiškino, kad karas Vietna
me Amerikai padaro daug nuostolių, bet jis ir toliau bus 
tęsiamas, kol priešas nustos kariauti, bus priverstas tai
kos ieškoti.

Su Tarybų Sąjunga buvo padaryta 1967 m. keletas pa
sitarimų ir susitarimų, ir dabar siekiama susitarti ato
minių ginklų imitacijos klausimu.

Pasigyrė, kad Amerika gyvena gerbūvio laikotarpiu, 
uždarbiai aukštį. Kartu nusiskundė, kad yra negerovių: 
nedarbas, didelis kriminalysčių augimas, nenugalėtas 
skurdas ir t.t. Sako, viskas laiku bėgant bus nugalėta.

Prezidentas pabrėžiamai reikalavo pakelti taksus 10 
proc. Jeigu nebus taksai pakelti, sako jis, gali šalį pri
vesti prie krizės, infliacijos ir kitų negerovių. Kongresas
dėl to visko turi imti atsakomybę.

Jis pasiūlė rekordinį 186 bilijonų biudžetą, kuris vis- 
tiek turės’1 deficito. O jeigu taksai nebus pakelti, tai de
ficitas dar gali būt daug didesnis.

Sakė jis, įvairiais klausimais tuoj pasiūlysiąs Kongre
sui visą eilę bilių.

Pavykusi moterų 
demonstracija

Washingtonas, — Sausio 
15 d. tūkstančiai juodai pa
sirėdžiusių moterų demons
travo prieš karą Vietname 
ir už civilines laisves Ame
rikoje.

Nepaisant šalto ir snie
guoto oro, demonstrantės 
vieningai laikėsi. Vyriausi 
demonstrantų šūkiai: 
“END the war in Vietnam 
and social crisis at home.”

15 moterų delegacijai, ku

ri pridavė kongresui peti
cijas, vadovavo 87 metų se
nutė Jeanette Rankin, bu
vusi pirmoji moteris kon- 
gresmanė. Peticijos buvo 
įduotos kongreso ir senato 
vadovams.

Demonstrac i j o j e galėjo 
būti 10,000 moterų, atvyku
sių iš daugelio valstijų. Iš 
New Yorko specialiu trau
kiniu atvyko 1,400 moterų.

Užmušti du Amerikos Busy streikas palietė
I

ambasados atašės
Guatemala.—Du Ameri

kos ambasados militariniai 
atašės automobiliu važiuo
jant buvo užmušti ir du 
kiti amerikiečiai sužeisti.

Nesusekta, kas į juos pa
leido šūvius. Vieni prime
ta užpuolimą partizanąms, 
kiti mano, kad dešinieji 'na
cionalistai tai padarę.

Religiniai vadovai 
kviečią prie taikos

New Delhi. —47 pasaulio 
religiniai vadovai savo kon
ferencijoje nutarė kviesti 
kariaujančias jėgas susilai
kyti kariavus ir siektis 
taikos.

Jie nurodo savo atsišau
kime, kad karas yra prie
šingas religiniam mokymui 
neužmušti.

Izraelis didina militarizmą
Jeruzalė. — Izraelio val

džia paskelbė, kad per se
kamus porą metų Izraelis 
išleis militarizmui keturgu
bai daugiau, kaip pirmiau.

žemė drebėjo Sicilijoje
Palermo. — Vakarinėje 

Sicilijoje buvo jaučiamas 
smarkus žemės drebėjimas, 
kuriame nemažai namų nu
griauta ir apie 500 žmonių 
užmušta, 1,000 sužeista.

Dr. King siūlo biednuomenei 
naudingą teisių bilių

Washingtonas. — Negrų 
kovų vadovas Martin King 
siūlo kongresui bilių, kuris 
būtų naudingas biednuome
nei: juodosios, geltonosios 
ir baltosios spalvos žmo
nėms, kuriems tenka var
gingai gyventi.

Šis bilius panaikintų bal
tųjų palaikomą rasinę dis
kriminaciją, nedarbą, baig

tų karą Vietname, sudary
tų geresnes sąlygas ne
grams ir kitiems neturtin
giems gyventi miestuose ir 
t. t.

Tos milžiniškos sumos, 
kurios dabar naudojamos 
karui, sako King, tuomet 
būtų panaudotos naujų na
mų statybai ir skurdo nai
kinimui.

Amerika naujos rūšies
izoliacijoje: McCarthy

Presno, Calif. — Čia kal
bėdamas senatorius Eugene 
J. McCarthy aiškino, k a d 
prez. Johnsono administra
cija įtraukė Ameriką į nau
jos rūšies izoliaciją, kuomet 
ne Amerika pasitraukė iš 
pasaulio politikos, bet pa
saulis pasitraukė nuo Ame
rikos.

McCarthy kalbėjo demo
kratų- vadovybės-įonferen- 
cijoje, kurioje dalyvavo 
daugiau kaip 2,000 demo

kratų. Jis išrodinėjo, kad 
administracijos vadovauja
mas karas Vietname prive
da Ameriką prie nepapras
tos izoliacijos.

Toliau jis nurodė, kad de
mokratų administracija da
bar užėmė tokią politiką, 
kokią republikonai turi per 
pastaruosius 20 metų. To
dėl McCarthy pasisakė iš
stoti prieš prez. Johnsono 
kandidatūrą prezidento vie
tai.

Kunigas paniekino 
drafto įstatymą

Gub. Romney Vietnamą 
neutralizuotų

55,000 mokinių
Mineola, N. Y. — Paskelb

tas mokinių vežiotojų au
tobusų streikas palietė 55,- 
000 mokinių. Bušų vairuo
tojai reikalauja didesnio 
mokesčio.

Pirmąją streiko dieną 
dauguma mokinių, nors 
temperatūra siekė 13 laips
nių, šiaip taip pasiekė sa
vo mokyklas.

Amerika nepripažįsta 
Jeruzalės Izraeliui

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas pranešė 
Izraeliui, kad prez. John
sono administracija nesu
tinka su Izraelio žygiu sa
vintis senamiestį Jeruzalę, 
karo metu užgrobtą iš Jor
danijos.

Numušti 2,702 lėktuvai
Hanojus. — šiaurės Viet

namas informuoja, kad jo 
teritorijoje jau numušta 
2,702 Amerikos lėktuvai.

Didesnis uždarbis, 
kaip kongrese

San Francisco. — Adam 
C. Powell džiaugiasi, kad 
jis dabar su lekcijomis dau
giau uždirba, kaip uždirb
davo kongrese.

“Aš gavau į keturias die
nas iki $5,000, pasigyrė jis. 
Lekcijos studentams sutei
kia jam gerą uždarbį.

Battle Creek, Mich. — 29 
metų kunigas John P. 
Huhn, gavęs pakvietimą re
gistruotis militarinei tarny
bai, tą pakvietimą grąžino, 
pareikšdamas, kad jis prie
šingas karui Vietname ir 
todėl nesiregistruos.

Kaip kunigas, Huhn ga
lėjo iš tarnybos lengvai iš
sisukti. Bet jis pasirinko 
kitą kelią — pasmerkti ka
rą Vietname savo pasiprie
šinimu registruotis. Už to
kį elgesį jis gali būti tei
siamas iki 5 metų kalėjimo 
ir pasimokėti $10,000 pa
baudos.

Dauguma studentų prieš 
karą Vietname

' Dauguma Harvardo uni
versiteto ir Radcilffe kole
gijos studentų pasirašė pre
zidentui Johnsonui peticiją, 
reikalaujant, kad karas bū
tų sumažintas ir eita prie 
susitarimo.

Johnsono administracija 
turėtų pasiruošti priimti 
prie taikos derybų Naciona
linį Išsilaisvinimo Frontą 
kartu su kitomis politinė
mis grupėmis Pietų Vietna
me.

Dainų rašytojas teisme 
užmušė žmoną

Los Angeles. — Dainų 
rašytojas Thomas Dilbeck 
teismabutyje mirtinai per
šovė savo žmoną ir sužei
dė tris kitus. Žmona reika
lavo divorso.

Keene, N. H. — Gub. Geo. 
Romney, jeigu būtų išrink
tas prezidentu, dėtų pastan
gas neutralizuoti Vietnamą, 
Laosą ir Kambodiją.

Taip jis išdėstė savo pla
ną kalboje kolegijos stu
dentams, tik ką grįžęs iš 
ilgos kelionės Azijoje ir 
Europoje.
Romney sakė, kad jis ban

dytų sutaikyti Pietų Viet
namo valdžią su Vietkongo 
oartizanais.

Kongresas atsidarė
Washingtonas. — 90-asis 

Kongresas atsidarė su tais 
pačiais klausimais, kaip ir 
užsidarė prieš mėnesį.

Vietnamo karas, civilinių 
teisių klausimas ir dauge
lis kitų svarbių klausimų, 
sudaro kongresmanams ir 
senatoriams daug neramu
mo ir rūpesčio. Daugelis 
bilių laukia svarstymo ei
lės.

TSRS mokslininkas 
premijuotas

Stuttgart, Vakarų Vokie
tija. — Kosmos Draugija 
nutarė suteikti aukso me
dalį ir 3,000 markių pre
miją Tarybų Sąjungos 
mokslininkui Leonidui Se- 
dovui, pasižymėjusiam erd
vių tyrinėtojui.

Washingtonas. — Medici
niniai tyrinėjimai parodo, 
kad nuo bučkių apie 10,000 
amerikiečių suserga labai 
rimtomis limpamomis ligo
mis.
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Jų nusikaltimas įrodytas
ŠIOS šalies komercinė spauda prakaituodama įro 

dinėja, kad Maskvojedinėja, kad- Maskvoje nuteisti keturi “rašytojai” yra 
visoje šioje Ašarų pakalnėje nekalčiausi avinėliai. Ypač 
jai gaila poeto Ginzburgo.

Betgi buvo teismaą, 
ir įrodyti savo nękalty 
teismas surado juos kai 
lies saugumo įstatymu^. Įrodyta, kad jie veikė slptai 
prieš tarybinę santvar 
nyje veikiančiomis prielštarybinėmis sąmokslininkų gru
pėmis, joms padėjo, jomstalkavo. Ir įrodyta, kad tos gru
pės yra finansuojamos kapitalistinių šalių žvalgybų. 
Jungtinių Amerikos Valstijų Centrinė žvalgybos Agen
tūra tokiems sąmokslams prieš komunistines valdžias 
kasmet, išleidžia šimtus milijonų dolerių. Tai nėra jo
kia paslaptis. Laikas 
davę agentai tai vieno, 
iššifruojami, sugaunan

Pasirodo, kad tok 
Sąjungoje. Aišku, kač 
soliutiškai nieko netui 
laisve.

Štai sausio 13 dien 
Timese” pasirodė speci 
to, Vakarų Vokietijos, 
tarybinė grupė veikia 
ganizacija siekia nu ve 
vadinusi “Darbo liaudies sąjunga, 
ginkluotais sargais sau 
vauja buvusio caristin 
Vladimir Poremsky. Crganizacija turi skyrius Paryžiu
je, Londone ir kitose kapitalistinių šalių sostinėse. Pats 
vadas Poremsky gyven

Kontrrevoliucinė grupė didžiuojasi, kad ji turinti 
“daug pasekėjų” pačioje Tarybų Sąjungoje. Ji leidžia 
įvairiais pavadinimais meletą leidinių. Turi didelę spaus
tuvę, pavadintą “Posse v Publishing Company.”

O šios grupes veiklą finansuoja bendrai Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų žvalgybos!

Ir va Maskvos teisme buvo įrodyta, kad teisiamieji 
palaikė slaptus ryšius

kuriame jie turėjo teisę gintis 
)ę. Teismas buvo atdaras. Bet 
tais. Įrodyta, kad jie sulaužė ša-

ęą, kad palaikė ryšius su užsie-

nuo laiko tokie žvalgybai parsi- 
e, tai kitoje socialistinėje šalyje 
i ir nubaudžiami.
ų elementų pasitaiko ir Tarybų 
jie nėra paglostomi. Ir tas ab- 

i nei su spaudos, nei su žodžio

ą ryšium su tuo “The New York 
ali korespondencija iš Frankfur- 

Jos antraštės tokios: “Anti- 
nuo 1930 metų. Pabėgėlių or- 
•sti tarybinę valdžią.” Ji pasi- 

” Ji čia turi didelę 
gomą būstinę (ofisą). Jai vado- 
es armijos karininko sūnus dr.

a Paryžiuje.

meletą leidinių. Turi didelę spaus- ~.... “ '

palaikė slaptus ryšius su minėta antitarybine klika Va
karų Vokietijoje. O jų slaptai išsiunčiamą antitarybinę 
literatūrą išleido ir platino minėta spaustuvė.

Toks yra tų žmonių nusikalti-Šitokie yra faktai
mas. Jie žinojo, ką jič daro ir kokia bausmė jų laukia, 
bet rizikavo. Jų nelaimė, kad jie tapo sugauti.

Jau ir Laosas!
paaiškėjo dar vienas baisus da-

LAISVE Penktadienis, Sausio (January) 19, 1968

Kas ką rašo ir sako Iš; laiškų redakcijai
KAD IR KANADOS 
VALDŽIA PRABILTŲ!

Kanadiečių “Liaudies” 
balsas” ragina Kanados val
džią prabilti prieš Jungti
nių Valstijų valdžios Viet
namo karo plėtimą. Veda
majame “Pavojingas užmo
jis” laikraštis sako:.

Jungtinės Amerikos Valsti
jos garsiai kalba apie vijimo
si vietkongų į Kambodijos tę^ 
ritoriją. Tai reikštų perkėlimą 
karo į Kambodiją. Jeigu JAV 
jėgos įkeltų koją į Kambodi
ją, sukeltų pavojų Kinijos įsi
kišimo į karą. Pats Kambodi
jos lyderis princas Norodom 
Sihanouk yra pasakęs, kad jis 
kreiptųsi į Kiniją pagalbos. 
Kinija sako, kad ji stotų Kam
bodžai talkon.

Kiek matyti iš spaudos, tai 
Jungtinių Valstijų administra
cija nori priversti Kambodiją 
leisti JAV jėgoms vytis viet- 
kongus į Kambodijos žemę. 
Kambodija, spaudžiama iš 
dviejų pusių, viena negalėtų 
atsilaikyti.

Toronto Daily Star ragina 
Kanados vyriausybę protes
tuoti prieš Jungtinių Valstijų 
administracijos užmojus verž
tis į Kambodiją. Laikraštis 
mano, kad Kanadą galėtų pa
sekti kitos šalys. Laikraščio 
manymu, amerikiečiai nedaug 
ką atsiektų, jeigu jie ir pasi
gautų Kambodijoje būrį kitą 
vietkongų. Bet tarptautinės 
implikacijos gali būti labai 
pavojingos. Dėl to galėtų ka
ras išsiplėsti ir tuomet jį su
laikyti būtų dar sunkiau, negu 
dabar. i

Laikraštis labai teisingai* 
pastebi. Ir Kanados vyriausy-i 
be, kuri visuomet persistato; 
kaip taikos gynėja, turėtų pa-’ 
kelti savo balsą. Klausys ame
rikiečiai ar ne, bet Kanadą 
parodytų pavyzdį kitoms ‘ša
lims.

ŠIOMIS dienomis _ 
lykas ryšium su Vietnamo kai*u, būtent, kad Amerikos 
lėktuvai jau daužo ir

Laosas šalis nedidelė ir biedna. Jos valdžia monar- 
chistinė. Bet ji rubeži 
ir Kambodija. Tai jos 
agresijos auka.

Praėjusį sekmadienį iš Vietnamo pranešimas sako, 
kad iki šiol buvo slep 
lėktuvų bombarduoja 
Kasdien po 250 lėktų 
Laoso.

Už ką šis krašta 
tas karo išplėtimas ari

Ogi tuo, kd būk per Laosą Šiaurės Vietnamas siun
čia Išsilaisvinimo Frontui į Pietų Vietnamą pagalbą ir 
sustiprinimą. Kad tajm užkirtus kelią, iš lėktuvų bom
bomis daužomi “strai

Įsivaizduokime, k 
baisus pasipiktinimas 
gu nors vienas kurias nors šalies lėktuvas atskristų 
jš už dvylikos tūkstajnčių mylių ir nors vieną bombą 
numestų į vieną kurį 
dięn pasirodo 250 lėktuvų įr kiekvienas jų numeta po 
keletą bombų! Kokia baisi kraštui tragedija!

O Laosas yra . bejėgis pasipriešinti. Veikiausia jis 
neturi ne vieno karirio lėktuvo. Jis neturi priešlėktu
vinių kanuolių. Taigi, Amerikos lėktuvai gali mėtyti 
ant jo bombas be jok

Pabūklinis akord

Laosą.

uojasi su Pietiniu Vietnamu, kaip 
nelaimė. Tai ir ji yra Amerikos

iama, jog šiandien daug daugiau 
Laosą, negu Šiaurės Vietnamą, 

vų sėja mirtį ir sunaikinimą ant

5 puolamas ir naikinamas ?i Kuo 
t Laoso pateisinamas?

ieginiai punktai.”
is atsitiktų, kokia panika ir koks 
kiltų čia pas mus Amerikoje, jei-

mūsų miestų! Na, ant Laoso kaš-

Amerikos lėktuvai gali mėtyti 
io sau pavojaus! *

as
1867 m. vąsario 15 d. Vie

noje . pirmą kartą buvo at
liekamas vienas iš geriau
sių Johano Štrauso kūrinių 

Mėlynasis Dunpj ų s”.
** , švenčia 

valso šimtmetį, 1967 i|i. Vie
noje laiKomi štrausji jo ju-

_  u
Šiemet Austriją 
valso šimtmetį, 196<f m 
rioįę laiKomi štrausji 
biliejaus metais.

Ryšium su tuo laik raščiąi

priminė, kaip atliko “Mėly
nąjį Dunojų” didžiausias 
pasaulio orkestras.

Gastroliuojant štraus u i 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, Bostono mieste buvo 
surinktas 20 tūkstančių mu
zikantų orkestras. Dirigavo 
pats kompozitorius, jam pa
dėjo dar šimtas dirigentų. 
Paskutinįjį valso akordų 
palydėjo pabūklų salvė,

AR GYVENS ŽMOGUS 
SU SVETIMA ŠIRDIM?

Tokiu pavadinimu skaito
me įdomų straipsnį Vil
niaus “Tiesoje” (sausio 10 
d.). Jame randame pasisa
kymą keturių įžymių tary
binių mokslininkų.

štai J. čertkovąs, medici
nos mokslų daktaras. Jis 
sako:

“Dauguma specialistų įsi
tikinę, kad šiuolaikinis 
mokslas gali išspręsti orga
nų perkėlimo problemą.

Techniškai puikiai atlikta 
Kristi j ano Barnardo opera
cija įrodė, kad galima pri
versti svetimą 
lygiai taip pat 
savąja”.

R. Petrovas, 
Tarybų Sąjųn 
Akademijos Biofizikos in
stituto imunologijos labora
torijos vedėjas 
su širdies perkėlimais dar 
nereikėjo skubintis. Jis sa
ko:

Kristianas B 
kavp. Man gali 
— medicinos isl 
maža mokslinio 
mo atvejų, kai ; 
muoti 
Pasisekdavo ne 
tais dėl eksperi 
ninkas turėdavo 
čiau tai buvo atpildas už tie
sos, teisingumų, 
neįmanoma sup 
aukojimo, be 1 
dėjimo, pažinimą.

Man atrodo,. 
Barnardo rizika beprasmiška. 
Juk yra gyvul 
kurių visiškai ui 
perkėlimo galimybėms tirti. 
Jais galima paijkrinti neįtiki
miausias idėjas, 
krėčias "kovos’ 
priemones. Man 
sprendys problemos Išperi-

širdį dirbti 
tiksliai, kaip

profesorius, 
gos Mokslų

mano, kad

■

mentais, neleistina perkelti 
jos į kliniką. Metas perkelti 
širdį, matyt, dar neatėjo.

J. Zotikovas, medicinos 
mokslų daktaras, sako;

Galima žavėtis profesoriaus 
Barnardo ir jo kolegų drąsa, 
pasiryžimu, pasitikėjimu savo 
jėgoms. Bet, man atrodo, šių 
operacijų reikšmė ne tiktai 
ta, kad jos pirmosios. Prisi
minkite 195,3 metus. Prancūzų 
mokslininkai pirmą kartą pa
saulyje perkėlė kaulų smege
nis mirtinai apšvitintiems ju
goslavų fizikams. Anuomet 
daugelis negalėjo numatyti, 
kad tai bus ‘ kaulų smegenų 
perkėlimo galimybių intensy
vaus tyrimo pradžia.

Kristianas Barnardas pa
traukė pasaulio visuomenės 
dėmesį ir, man atrodo, pagrei
tino organų perkėlimo pro
blemos tyrimus.

J. Lopucinas, profesorius, 
II medicinos instituto rek
torius, irgi kritiškai išsi- 
reiškia apie dabartinius 
Barnardo ir kitų chirurgų 
eksperimentus. Jis, tarp 
kitko, rašo:

Širdies perkėlimo operacijas 
laikau per ankstyvomis. Ne to
dėl, kad mums trūksta chirur
ginio meistriškumo. Laborato
rijos paruošė keletą dešimčių 
tokių operacijų schemų. Eks
perimentiniu sėkmingu širdies 
perkėlimu nieko nustebinti ne
galima. Aš, kaip chirurgas, 
galiu pasakyti, kad mes esa
me pasiryžę perkelti techninį 
meistriškumą iš eksperimento 
į kliniką, bet. ..

šitas “bet” kaip tik ir stab
do pasaulio chirurgus. Reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kad nei 
amerikiečių/ nei prancūzų, nei 
anglų specialistai, kurie, tik
riausiai, turi i geresnes sąlygas 
tokioms Operacijoms, -— nesi
ryžo perkęlfį širdį. .

Širdies, ąr Kito kurio or
gano pęrkęlimas reikalauja 
dirbtinio mechaninio pakai
talo operacijos metu. “De
ja,” sako<jirof. Lopuchinas, 
“širdžiai tokio pakaitalo 
nėra. Dirbtiniai širdies ir 
plaučių aparatai gali dirbti 
tik trumpą laiką, be to, kuo 
naudingiausiai tik tada, kai 
širdis apmioginta, operaci
jos metu”. Jo išvada: •

Mūsų amžiuje techninė min
tis aplenkia drąsiausias prog
nozes. Aš neabejoju, kad chi
rurgai pagaliau gaus mecha
ninį padėjėją. Man atrodo, 
kad tik tądą širdį perkelian
čių chirurgų rizika bus patei
sinta.

Galimas daiktas, tai atžaga- 
reiviška pažiūra. Esu pasiry
žęs priimti visus kaltinimus 
man, bet noriu “pateisinti”, 
tvirtai pareikšdamas — orga
nų perkėlimas galimas! Jei 
ne dabar, tąi artimiausioje at
eityje!

Nauji metai pradeda įsi
senėti. Pereitieji metai įrė
žė gilią skausmo vagą — 
netekome mūsų mielojo Ro
jaus jūsų šalyje ir daugelio 
kitų draugų, o pas mus nėr 
tekome tokių vyrų, kaip 
Mykolaitis-Putinas, Banai
tis, Morkus... Tikimės, gal 
šie. metai nebus tokie žiau
rūs tuo atžvilgiu.

Ta proga dar kartą lin
kiu sveikatos ir sėkmės vi
siems laisviečiams!

Justas Paleckis

arnardas rizi- 
paprięštarauti 

iorija žino ne-, 
kų pasišventi- 
ie ryžosi štur- 

Nežinomybės barjerą, 
visuomet, kąr- 
mento moksli
nei mirti. Ta-

kurių kartais 
rasti be pasi
davęs” išsiža-

kad Kristiano

ų — modelių, 
žtenka organų

taip pat kon- 
sų imunitetų 

atrodo, neišsi-

Kvepalai bitėms
V akarų Vokieti j o j e prof. 

Š. Fogelis tyrė keletą metų 
bites. Pasirodė, kad kai 
kurių rūšių bičių tranai ne 
mažiau triūsia už darbinin
kes. Jie renka kvapias me
džiagas, norėdami prisivi
lioti bites.

Atlikus “kvepalų” mikro- 
analizę, paaiškėjo, kad į jų 
sudėtį įeina iki keturiolikos 
įvairių aromatinių medžia
gų. "Kvepalų” aromatą 
tranai parenka pagal savo 
“asmeninę nuožiūrą.” 
dėl kiekvienas tranas 
individualų kvapą.

Te
turi

Mirė MerkęJįs Račkauskas
Kąunas.^-Sausio7 7 d. stai

ga mirė Vilniaus universi
teto profesorius, Lietuvos

Brangūs draugai, 
visai neseniai rašiau 

Jums, dabar vėl rašau kelis 
žodžius, noriu pasidalinti 
pora minčių, pora naujienų.

Kaip matote, metai eina į 
pabaigą. Jie buvo labai tu
riningi, turtingi įvykių, 
įvairiausių priemonių, dar
bų ir laimėjimų. Atšven
tėm Spalio revoliucijos 50- 
tį, o ryšium su tuo suakty
vėjo darbai visose mūsų 
gyvenimo srityse, pakilo 
liaudies ūkio ir kultūros ly
gis. Apie tai daug rašė 
spauda, kalbėjo radijas, te
levizija, todėl kartoti nėra 
verktino būtinumo. Norė
čiau tik pasidžiaugti, kad 
šie metai buvo labai der
lingi mūsų kultūrai, gausūs 
naujomis knygomis.

Naujas kūrinys
Štai ir dabar prieš mano 

akis guli puikus naujas lei
dinys “Lietuvių poezija,” 
“Vagos” leidyklos išleistas. 
Leidinį sudaro du stambūs 
tomai, bendros apimties 
1,292 puslapiai. Jį galima 
pavadinti tikra lietuvių po
ezijos antologija, ir tai to
kia antologija, . kokios dar 
nebuvo išleista per visą 
mūsų rašytinės literatūros 
istoriją.

Į šitą antologiją įeina vi
si svarbiausieji lietuvių po
etai, pradedant rašytinės li
teratūros pradininku Mar
tynu Mažvydu ir baigiant 
pačiu jauniausiu lietuvių 
poetu Sigitu Geda. Skaity
tojas čia ras tokius poetus, 
kurie jau seniai buvo už
miršti, visai mažai kam te
žinomi, vien mokslininkų, 
literatūros istorikų bemini
mi, gyvenę ir kūrę dar iki 
didžiojo Donelaičio, bet kū
rę nuoširdžiai, atidavę daug 
talento ir jėgų gimtajai li
teratūrai.

Po jų seka Dionizas Poš
ka, Silvestras Valiūnas, 
Antanas1 Strazdas, Simonas 
Stanevičius, Edvardas, 
Daukša, Antanas Bara-j 
nauskas, Vienažindys, Viš-į 
telis, Dagilis Miglovara, Sa
kalauskas - Vanagėlis, Jo
nas Mačys-Kėkštas, Pranas 
Vaičaitis, ištisa plejada 
Maironinės gvardijos kūrė
jų, pomaironinės epochos 
poetai ir pagaliau šiuolai
kiniai poetinės plunksnos 
meistrai.

Viso čia sudėta dau
giau kaip 170 autorių.’ 
Be šitų autorių leidiny
je dar įdėti nežinomų 
je dar įdėti n e ž i n o m ij 
autorių kūrybos pavyz
džiai, liečiantieji XVIII am
žiaus pabaigos satyrą, XIX- 
jo amžiaus pirmosios pusės 
poeziją bei kiti literatūros 
faktai. Tokiu būdu prieš 
skaitytojo akis atsiveria 
itin platus ir išsamus lie
tuvių poezijos vaizdas.
Visi, kurie šios yietos verti
• Leidinyje kiekvienam sn

nusipelnęs: mokslų veikėjas rąstą vietos, kas tiktai ši- 
Merkelis Račkauskas, išgy- tos vietos vertas. Čia įeiną 
venęs .83 metąs. F ne vien tie poetai, kurie Ii-

ko su savo tauta, dabar 
dirba ir kuria Tarybų Lie- . 
tuvoje, bet ir tie, kurie pa
liko tėvynę Lietuvą. Yra ir 
Juozas Tysliava, ir Anta
nas Rūkas, ir Jonas Kossą- 
Aleksandravičius, ir Ber
nardas Brazdžionis, ir Gra
žiną Tulauskaitė, Henrikas 
Radauskas, ir daugelis dau
gelis kitų. Prie kiekvieno 
autoriaus pateiktos trum
pos bibliografinės ir bio
grafinės žinios.

Antologijoje įdėtas žino
mo mūsų rašytojo ir poeto 
Antano Venclovos įvadas. 
“Poezija — tai tautos dva
sios atspindys ir drauge ak
tyvi išraiška, be galo įvai
ri priklausomai nuo epo
chos, nd? tą poeziją kurian
čių kūrybinių individualy
bių turtingumo, pagaliau 
priklausomai nuo bendrojo 
liaudies kultūros lygio,” — 
rašoma minėtame įvade. Ir 
iš tikrųjų šis leidinys pa
rodo, tiksliau, atspindi neiš
skaičiuojamus lietuvių tau
tos dvasios turtus ir drau
ge su tuo atskleidžia skai
tytojui, kokią didelę, pla
čiašakę, galingą ir spalvin
gą poeziją mes turime, kaip 
.galime didžiuotis savo kū
lėjais.

Tikriausiai, šis leidinys 
pasieks ir Jus, bus plačiai 
skaitomas lietuvių išeivijo
je. Jo tiražas — 10,000 egz.

Apie lietuvių tautos 
didvyrius

“Minties” leidykla, tarp 
kitų, išleido gausiai iliust
ruotą leidinį apie lietuvių 
tautos partizaninę kovą hit
lerinės Vokietijos okupaci
jos metais priešo užnuga
ryje. Leidinyje rūpestingai 
šurinktps žinios apie didvy
riškuosius liaudies keršyto
jus, sėjusius mirtį vokiškų 
fašistinių okupantų tarpe, 
kovojusius dėl Tėvynės lais
vės ir nepriklausom y b ė s. 
Daugelio jų vardai iki šiol 
buvo mažai težinomi, dabar 
gi ne tik sužinome, bet ir 
pamatome juos foto nuo
traukose, kurių leidinyje 
įdėta ne vienas šimtas.

Ir ne vien kovotojų, bet ir 
tų žmonių, kurie aktyviai 
rėmė teisingą ir šventą lie
tuvių tautos kovą, nesigai
lėdami nei jėgų, nei gyvy
bės. Prieš akis atsiveria 
tikrai įspūdingas laisvės 
kovų vaizdas, ir dar kartą 
įtikina kiekvieną, kad par
tizaninė kova vokiškų fa
šistų užnugaryje buvo tik
rai visos lietuvių tautos, vi
sos liaudies kova, liepsno
jusi visos laikinai vokiečių 
okupuotos Tarybų Lietuvos 
kampeliuose.

Daug kovotojų žuvo did
vyrių mirtimi, daug'ir išli
ko, dabar dirba aktyvų vi- 
suomninį bei politinį darbą, 
stato, kuria tobulina gy
venimą, dėl kurio kovojo.

Leidinys didelio formato, 
jame beveik 350 puslapių, 
tūkstančiai iliustracijų. Ti
ražas irgi nemažas — 6,000 
egz.

Iš kitų kūrybos
Pradėjęs kalbėti apie 

naujus leidinius, norėčiau 
paminėti ir talentingos mū
sų poetės Janinos Deguty
tės stamboką poezijos 
pluoštą “Pilnatis,” tik ką 
pasirodžiusį knygų rinkoje. 
Išėjo taip pat Antano Venc
lovos rinktinių apsakymų 
tomas. “Mirtis Lisabonoje,” 
apimantis įžymaus mūsų 
rašytojo įvairaus periodo 
prozinę kūrybą. Knyga iš
leista 15,000 egz. tiražu, pa-

sirodė visiškai neseniai, o 
jau baigiama išpirkti.

Išėjo iš spaudos ir Albi
no Liko prisiminimų kųjt 
ga “Jie gynė Maskvą,” ku
rioje nušviečiamos kovos 
prie Maskvos, tose kovose 
dalyvavę lietuviai, jų žyg
darbiai, įsiliejusieji į bend
rą visų tarybinių tautų ko
vą dėl laisvės, savo tautų 
klestėjimo ir šviesios atei
ties.

Kaip matote, dirbam, kra
tam. Viso kas išleista šiais 
metais — nesuminėsi viena
me laiške, reikėtų rašyti ir 
rašyti. Taigi apsiriboju tuo, 
kas pasakyta.

Naujas žodynas
Norėčiau tiktai porą žo

džių tarti dar apie vieną 
leidinį. Tai Rusų-lietuvių 
kalbų žodynas, kuris irgi tik 
ką išėjo dviem stambiais 
tomais. Jame sutelkta apie 
35,000 žodžių. Apimtis, kaip 
matote, labai didelė, o pats 
žodynas—labai reikalingai, 
ypač žmonėms, verčian- 
tiems grožinę ir kitokią li
teratūra iš rusų į lietuvių 
kalbą. Iki šiol tekdavo nau
dotis labai nepilnu ir seniai 
jau išėjusiu Ch. Lemcheno 
Rusų-lietuvių kalbų žodynu, 
kuris nebegalėjo patenkinti 
išaugusių šiuolaikinių rei
kalavimų.

Kitas kalbų mokovas, J. 
Baronas, aštuonioliką metų 
rinko medžiagą naujam 
žodynui, o dabar jau jo sū
nus, drauge su kitais dar
buotojais, tėvo surinktos 
medžiagos pagrindu paruo
šė šį didelį ir išsamų leidinį. 
Žodynas išleistas 20,000 
egz. tiražu, bet manau, kad 
jo ilgam neužteks, kadangi 
pareikalavimas labai dide
lis. 1
Vis platesniais žingsniais,

Apskritai dabar Lietuvo
je, pakilus bendrajai kultū
rai, plačiau besidomint ki
tų tautų kalbomis, itin iš
augo žodynų pareikalavi
mas. Labai trumpu laiku 
buvo išpirkti Anglų-lietuvių 
kalbų žodynas, Vokiečių- 
lietuvių kalbų žodynas ir 
kiti analoginiai leidiniai.

Žengiame vis platesniais 
žingsniais. Auga Lietuvoje 
nauja inteligentijos karta, 
pasiruošusi dar aukščiau 
iškelti lietuvių tautos naci
onalinę tarybinę kultūrą, 
jos mokslą. Ir, žinoma, iš
kels, vystys toliau, eis ga
lingais žingsniais į šviesius 
ateities tolius.

Tai šitaip.
Vakar atšventėm poet<( ir 

vertėjo Eugenijaus Matu- 
zevičiaus 50 metų sukaktį. 
Į , Rašytojų sąjungos būs
tinę susirinko gausus rašy
tojų, draugų, visuomenės 
atstovų būrys, pagerbė, pa
sveikino jubiliatą.

(Tąsa 3-čiame pusi.)

Priešai ir draugai
Erlangeno univers i t e t e 

viename suole sėdėjo du 
studentai. Per visą studijų 
laiką jie vienas kitam ne
pratarė nė žodžio: mat, 
priklusė priešiškoms stu
dentų korporacijoms. Jų 
nariams buvo draudžiama 
netgi kalbėtis. Abu stu
dentai vėliau susitiko jau 
kaip mokslininkai, pirmą 
kartą prašneko vienas į ki
tą ir net susibičiuliavo. Vie
nas buyo ozono atradėjas 
Ch. F. šionbeinas (1799 - 
1868), antras — garsusis 
chemikas J. Libigas.

Izraelis įr senoji Jeruzale
Jeruzalė. — Palaipsniui 

Izraelio vyriausybė išvaro 
iš senamiesčio arabus^ 
apgyvendina žydais.

t-
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SAVANORIO PATI
Skiriu savo Brangiems

(Sekant Žemaitę)
Tautiečiams išeivystčs dienoms Amerikon prisiminti

(Pabaiga)
Jono ranka ėmė tinti ir 

čia dar reikia ir karvę pamelžti.' šaltis 
purto. Apie valgį nenor: 
Numojęs į viską ranka, į

Vidudienį ir lovoje bu\ 
kaitomis pylė prakaitas i 
Trečios dienos vakare pg

—Taip ilgai neparėjai, o aš, matai, — 
lyg svetimu balsu pradėjo Jonas, — at
sisėsdamas lovoje.

— Sergi? — užsigrįžusi ir lankstyda
ma didžiąją skarą, pakkusė Nastė.

—Vietos neturiu,—unkštė vėl sukniub
damas.—Kinkyk arklį, pas daktarą rei
kia.

—Va, dėl rankos pas daktarą! Jam 
padės, o tau nieko. Ir dar naktį. Ži
nai kiek paims?
f —Nors Miltinienę pašauk- Gal ji ką 
nors.

raudonuoti, o

ir pagalvoti, 
sirausė į lovą, 
o ankšta: pa- 
r krėtė šaltis, 
rsiūbavo pati.

—Pašauksiu. Duok tik atsikvėpti.
Vis dėlto už geros valandos atėjo Jono

pusbrolis Miltinis su žmo la. Šie, nežiū
rėdami pačios protesto, kuo skubiausiai 
išvežė Joną į miestą pas gydytoją.

Didelėmis gydytojo pastangomis Jonas 
tik per plauką liko gyvas, tačiau liga jį 
gerokai nukamavo. O čia Naujiems me
tams Jonienė jau seniai 
kiaulę: baigiasi bulvaitės, 
ri ėsti. Ir šviežienos jau

—Kas ją piaus, kad aš su ranka dar 
vis. O ir šiaip negaliu 
Jonas.

—Tai ką aš viena? Ėsį 
ant gatavo vis,—urzgė p

— Pakalbėk su Miltiniais. Gal jie, kaip 
pernai.

— Pats kalbėk. Tavo 
kalbėk. Kai tu kalbėsi—i] 
o kai aš—tik skerstuvių 

šeštadienį Jonienė jau 
čios valandos puldinėjo į 
j(X geldos, mėsinio lovio, 
nes taukams ir dar ture: 
pėsčių. Deja: dėl įsigalėjusios betvar
kėj darbai nejudėjo iš pietos.

Aršiausia su ta gelda, 
būti? Tikriausiai Baršči 
siskolinus.

—Jonai, ar ] 
Įėjo stovėdama

—Ogi antis iš ko šeri* 
šis su apamudu, dėl pačic

Jonienė nuplumpsėjo prie kamaros ir, 
radusi pailgą duobelę, i; 
ir lupynomis, prisinfinė, 
bus įšalusi ta nelobji gelia. Liuobtelėjo 
r a n k o m is į “nupoliru 
skvernus ir nuėjo ieškoti 
kapojo ledus, net prakaitas išpylė, o čia 
rytuose ėmė ryškėti ir žara. Vos nutem
pė tą ledu gurguolę i trobą. Get kaip 
reikės atšildyti šitą biat 
s Pavožusi ant besikūrenančios plytos, 
užlipo su liktarna ant aukšto ieškotilo- 
vio. Su pastaruoju irig ne geriau. Dar 
į neišdžiūvusį po mėsos išėmimo, pati 
Jbnienė buvo sumetusi 
vilnas, o i kitą plunksnas, 
šfoš gėrybės nrie lovio 
ant druskos likučių pria 
okkiu biaurių grybų- Kol viską išrausė, 
kol išgramdė, jau ir gerokai pabrėško. 
Beveik ir anie geldą pamiršo. O ši, 
žinoma, besišildydama taip ėmė “pra
kaituoti,” kad net užliejo silpnai besi
kūrenančias, apyžalias malkas.

Prieš saulėteki, atėjęs pusbrolis su 
žmona ir sūnumi kiaule parito, švariai 
nutaisė, nusvilino ir iški' 
kų įnešė į trobą.

Vyrai susėdo atsikvėbti ir parūkyti, 
kaip tai daroma tokiomis retomis pro
gomis.

—Vai kitą kibirą ar tr rite? — paklau
sė Miltinienė, žvalgydan 
Mat, į šitą kraujus šulei

—O kam mums reiki

zirzia piauti 
miltai, neno- 

pasiilgusi.

—atsikalbinėjo

;, tai gali? Tik 
ati.

giminės, tai ir 
’ šiaip apdarys, 
tykos.
bene nuo tre- 

o trobą: ieško- 
tuštino pubdy- 
o visą eilę rū-

Ir kur ji galėtų 
i Petrė bus pa-

nematei geld 
a ant priėmė

los?! — šūkte- 
enės slenksaio.
— bambtelėjo 

s neapdairumo.

pšalusią ėdalu 
kad čia tikrai

)tus” kailinukų 
kaplio. Kol a.t-

rybę?

į vieną jo galą 
Taip ir prisvilę 

kraštų. Be to, 
,ugo ir dar kaž

mingai ant dro-

osi i pašalius.— 
Jau...
i daug tų kibi

rų?—atsakė, net stebėdamosi šeiminin- 
(ke. — Perpilsiu kraujus į paplavinį. Ju
kai ir dešroms bus gerai. Išvirs.

Taip ir padarė: pask Randavusi kibi
rą kažkokiu neaiškiu vandeniu, nuėjo 
prie šulinio-

Miltinis pasidėjo švarką ir pasiraitojo

{ paplavinį. Ju-

rankoves.
moterys, pasiruoškit! — vaidin

iškinosi—Aš turiu jau eiti namo,-—a 
Miltienė. Žlugtą susimerkiau.

— Vaje, vaje, brolienuke, — maldavo 
nuolankiu ir net sujaudintu balsu Jonie
nė. — Ką aš padarysiu viena. Jau geriau 
aš tau ryt padėsiu tą žlugtą.
mazgyti aš nežinau kaip. Trūkšta man 
tuojau. Rankos, matot, prie to ni 
Patekau į šitą peklą, už šito ko 
hu, hu...—ir Jonienė paleido dūdas.

Miltinis dirbo, kaip kvalifiku 
terinarijos gydytojas ir per pu 
kiaulė buvo išparceliuota.

—Žarnas išraišiau, nuėmiau ųidžiumą 
taukų, pasibaigsi, Nastele pati, 
biai plaudama rankas, pranešė Miltinie
nė. Paskui apsivilko kailiukais, 
jo galvą kutinę ir iškračiusi iš 
klumpės ten įkritusį ledo gaba] 
ėjo, smarkiai uždarydama pas 
duris.

Jonienė norėjo dar kažką s 
prašyti, tačiau pastaroji taip vi 
kine josi, kad ji tik stovėjo nu 
rankomis net prasižiojusi, rūpe 
slėgta- Pasižiūrėjo i geldą su žarnomis 
ir visai aptemo. Juk pernai plovė abi, 
o šiemet... Galas žino, kokio 
supiaustyti, kaip valyti, o, be te 
kus reikia baigti nurankioti, 
čia tuos taukus. Tebūna sau,”' 
vojo ramindama save. “Mažia 
spirgučių į dešras,”'—ir, atramų 
į pilvą, išsispraudė pro duris į

Geldą su žarnomis pastatė už kampo 
trobos, užuvėjoj ir sugrįžo į pirkią.

i Jonie-

Žarnas

epratę... 
to, uhu,

stas ve- 
svalandį

— sku

apgūzo- 
dešinės 

iuką, iš- 
kui save

ąkyti ar 
mai su
kistomis 
sčio pri-

ilgio čia 
, ir tau- 
”Ir kam 
—pagal- 
u reikės 
si geldą 
<iemą.

ne už juos. Lyg aš viena duktė buvau 
pas tėvus*

Nastė žaibuodama akimis nuėjo prie 
plytos, ėmė traukti iš pakrosnies durpes 
ir krauti židinį. Iš sijono kišenės mikliai 
ištraukė suodiną mazgelį ir padėjo po 
pakuromis. Šį kartą, ugnis įsikūrė, atro
do, daug greičiau, negu paprastai. Net 
ir juška buvo ištraukta ligi galo.

Troboje vyko drama, o už tvoros puo
ta: varnos su vištomis jau baigė “valyti” 
žarnas, tik joms sutrukdė Miltinių juo
das, su baltu galstuku katinas.

Seniūno berniukas atnešė valdišką 
laišką su banko antspaudu. Dviem pirš
tais Jonas nenoriai jį pakėlė nuo stalo. 
Jam pasirodė, kad pakėlė ne popierių, bet 
sunkų švino gabalą, nuo kurio patamsė
jo veidas, prisimerkė akys ir nudribo 
prasiviepusi apatinė lūpa.

Žemės banko paraginimas per pirmą
jį pusmetį sumokėti tūkstantį litų pra
našavo aiškią ir liūdną ateitį: varžyti
nės, o paskui atgal į kumetyną. Be to 
vedybos dėl išskaičiavimo galutinai jį 
įtikino, kad nuolat besikartojantys šei
myniniai barniai, netvarka ir.baisi ne
švara jam šiuose namuose toliau gyven
ti neleis.

Visą dieną slankiojo priblokštas. Ką 
ėmė, viskas puolė iš rankų. Vakare, nu
ėjęs papiauti kumelei dobilų nakčiai, už
kabinęs visa jėga už kažkokio kupsto, 
nulaužė dalgį.

Pati nudavė nematanti ar nenorėjo 
matyti jo sielvarto: nė vienu: žodeliu ne
užkalbino, nepasiteirąvo susigraužimo 
priežasties. Nieko nekalbėjo ir jis. 
Prieš eidamas gulti, Jonas pasirausė 
spintoje, komodos stalčiuose paskui lo
vos kampuose ir paklausė žmonos:

— Ar nežinai kur tie vekseliai?
— Vėl vekseliai, — atsakė suirzusi pa

ti. — O kam tau jų reikia?
— Taigi bankas. Matei raginimą?
— Nemačiau ir man nėr ko ten ma

tyt. Įsivėlei, įsimakliokinai į skolas, tai 
dabar ir išsikapstyk iš jų. Prie ko čia 
vekseliai?

— Tai kaip gi?— išplėtė akis Jonas. 
Juk čia ne mano vieno, gal ir...

— Vekselių nėra ir nebus. Nepastips 
tas bankas jeigu nesumokėsi. Kumelį 
parduok.

Dabar Jonas suprato, kad išsisunkė ir 
kažkur nutiško paskutinis lašelis vilties. 
Nėra su kuo tartis nei pasiguosti kam. 
Jo vargo našta tapo dvigubai sunkesnė. 
Kaip beglamonėjo naktis, niekaip nega
lėjo nuraminti įaudrintų Jono nervų. 
Nusikamavęs užsnūdo pusvalandį, o po 
pusiaunakčio tyliai išslinko iš lovos. Ap
sivilko šliūbiniu kostiumu, nugriebė po 
ranka pasitaikiusio užkandžio ir, sėdęs 
ant bėrosios, išjojo miesto link net ne
atsigrįždamas atgal.

Sekančią naktį savanoris Jonas jau 
praleido Amerikon išvažiuojančių emi
grantų biure.

Įvykius sekant ir apie juos 
rimtai galvojant

—Tai einam, padėsi, — tarė vyrui. — 
Nors palaikysi arba vandenio

—Ne mano darbas, — atsak 
pūtės dūmų kamuolį ir sėdėjęs lig šiol 
su Miltiniu ant lovos krašto, 
aukštieninkas, tuo įrodydamas, 
sai nesirengia eiti.

—Aš viena irgi nieko nepadarvsiu. Ši
tiek žarnų! Tegu jas šunes. Nekepsiu 
tų dešrų, nė skilandžio nekimšįu. 
reik tau, nereik nei man!—rėkė atsiriš- 
dama maišine prijuostę ir trenkdama į 
kampą. — Būk neėdęs.

įpilstysi. 
ė šis, iš-

užvirto 
kad vi-

Ne

—Nedaryk, nekepk, — visai r 
damas sutiko Jonas. — Man ir t 
gerai- Kad tik visada taip bū;.

—O kaip su uošviu? Jau kvit?—įsi
terpė Miltinis, atrodo, sąmoningai, norė
damas nutraukti ginčą.

—Kas tau kvit. Tūėkstanti š 
a.tkyščiojo, o kiti ant vekselių 
jau ateinantį rudenį truputį p 
nes ir mane bankas... ehe, ehe.

—Tau tik tūkstančiai rūpi, ir kad 
dykam gulėti, o mane šuns v 
kyti, — ir vėl prapliupo verks 
—Už tokį gyvenimą dar jam 
čių..., jau ne raudodama,

eišsigąs- 
aip mėsa

iaip taip 
. Reikės 
aklibinti,

ietoj lai
mu pati, 
tūkstan- 
o beveik 

grieždama dantimis, priekaištdvo ji. — 
Radau nuogą, gryną, o dabar ąo: ar ne- 
paėdęs, neapsirengęs? Keliais 
visko prisitempė ir dar jam tu 
O gyvuliai kur? Kremta ir'lkr

vežimais 
katančių? 
emta ma-

Vilnius. Paminklas Vincui Mickevičiui?
Kapsukui. A. Brazaičio nuotrauka

L. B. Johnsonas ir jo akr- 
vedžiai jau pasiruošė pulti 
Kambodiją ir Laosą, su 
pasiteisinimu, kad ten pri- 
s i 1 a i k o vietkongiečiai ir 
šiaurvietnamiečiai.

Kas gi daroma, ar norima 
didesnio karo, ar taikos, 
apie kurią vis kalba mūsų 
prezidentas?

Rodos, jau yra aiškesnių 
pasiūlymų dėl taikos iš 
Šiaurės Vietnamo, bet mū
sų valdininkai bekreipia j 
tai dėmesio, sako, kad jų 
siūlymai neganėtini.

Karo aukos
Reiklų paklausti, ar 

mums daugiau privalo rū
pėti Vietnamo reikalai ar 
mūsų pačių reikalai namie?

Mes ten kariaujame jau 6 
metus, ir dar nieko neat
siekta.. Viskas, ką mūsų 
šalis jaučia, tai skolų didė- 
iima. infliaciją, ir jau turi 
15.997 užmuštų, 99,742 su
žeistų ir 878 dingusių be 
žinios. Kur jie galėjo ding
ti ? Pelkėse prigėrė. Tiesa, 
p-alima ramintis, kad jie pa
imti į nelaisvę, bet tai tik 
susiraminimas.

Pakariavus 6 metus, aukso 
resursai jau išsisėmė, dole
ris subliūško; siunčiama 
atstovai į visas “prieteliš- 
kas” šalis, kad pagelbėtų 
išlaikyti dolerį “virš ledo.”

O kas bus, jei pakariausi
me dar metus kitus?

Neribotas dūkimas
Vienas politinis strategas 

per CBC televiziją štai kaip 
riša klausimą: “Neužtenka 
kariauti arba karą laimėti 
Vietname, būtinai reikia 
pulti Kiniją ir ją sumaišyti 
su žeme; sunaikinti, su
griauti jos industriją, iš pa
matų išversti jos atominius 
išradimus ir pasiruošimus, 
nustumiant ją atgal į ak
mens gadynę.”

Sako, “mes turėsime tą 
atlikti, ir mes turime jėgą 
tą padaryti dabar.”

Tai neribotas dūkimas, 
ir prie ko tas gali privesti? 
Jei bus puolama Kambodi
ją ir Laosas, tai nieko dau
giau nežada, kaip tik plė
timą tokio pat karo, koks 
eina Vietname. Ten sutiks 
partizanus, kaip juos su

tinka Vietname. 'Jen prieš 
JAV įsivržėlius stos visa 
liaudis, vartos sabotažą ir 
visas priemones, kokios tik 
gali būti vartojamos, muš 
iš visų kampų.

Ir Tailandas
Tailande yra sukoncent

ruotos didelės militarinės 
jėgos ir patys didžiausi 
bomberiai, kuriuos naudoja 
prieš Vietnamą. Bet Tai
lande jau veikia partizanai, 
ir ateity jie veiks dar tvir
čiau ir aštriau.

JAV beplėsdamos savo 
karines jėgas, bedidinda- 
mos karą, susilauks to, ką 
susilaukė istoriniai karve
džiai: Graikijos Aleksand
ras Didysis 300 metų dar 
nrieš mūsų erą, Napoleonas 
ir Hitleris jau mūsų lai
kais.. Jie karą pralaimėjo 
todėl, kad nežinojo, kada 
sustoti kariavus; nuėjo su 
savo laimėjimais toli 
nuo savo šalies rubežių, o 
nriešų jėgos tuo pasinaudo- 
io ir vartojo sabotažą, ir 
nuolė juos iš užnugario. Gi 
JAV kariauja už 10,000 
mylių nuo savo rubežių. ir 
kariauja geltonosios rasės 
ribose. Jau pradeda nesu
sikalbėti ir su pačiais “iš
tikimais” Pietų Vietnamo 
valdininkais, kurie neva 
balsavimais buvo išrinkti į 
valdvietes.

Susirūpinimas namie
O kas karo klausimu da

rosi namie?
Nepasitenkinimas kyla. 

Jei pirmiau priešinosi ka
rui tik koleginis jaunimas 
ir a.belnai pažangioji publi
ka, tai šiuo laiku jau iš
stoja kuone visi dvasinin
kai, nes jie prisibijo, kad 
jei nieko šiuo klausimu ne
sakys, tai jie pasiliks nuo
šaliai, pasiliks užmarštyje, 
sekėjai nuo jų pasitrauks. 
O kada jau pasitrauks, tai 
bus jau per vėlu atgauti 
pasitikėjimą.

Štai ką šiuo klausimu 
sako “The National Catho
lic of Kansas City”: “Mes 
matome, kad karas Vietna
me visiškai nemorališkas, 
jam nėra atviro kelio į tai
ką...”

Jau visa eilė dvasininkų

Kaimo bibliotekos 
metraštis

Smilgių (Panevėžio rajo-. 
ne) bibliotekos vedėja Gai- 
a Petkūnienė — ne Smil- 
gietė. Užtat ruošti biblio
tekos metraštį jai buvo sun
kiau. Siūlo galą padėjo su
rasti nuolatinis bibliotekos 
lankytojas, didelis knygos 
bičiulis, pensininkas Juozas 
Linkumas. Pagal šio pen
sininko ir kitų vietos gy
ventojų prisiminimus ir gi
mė šiemet albumas, pava
dintas bibliotekos metraš- 
v • 
C1U.

1948-ieji. Sunkūs pokario 
metai. Stigo duonos kaime 
ir mieste. Bet kartu su 
duona ėjo ir antras troški
mas — žinių, šviesos, kul
tūros. Kūrėsi kultūros įstai
gos. Pradėjo savo dienas 
ir Smilgių biblioteka.

Pirmaisiais metais — 500 
knygų. Ir tos pačios iš skai
tytojų, knygos bičiulių su
neštos. Vienoj lentynoj til
po. Broniui Čepui pir
majam bibliotekininkui, rū
pesčių užteko.

Po kelių metų jau 3,800

pasisakė prieš karą ir 
gelbsti jauniems žmonėms, 
pataria, ką daryti, kad ne
reikėtų vykti į Vietnamą 
kariauti.

Pavojus visiems
Siūlymas pulti Kiniją ir 

nustumti ją atgal į “ak
mens gadynę” nėra grasini
mas tik Kinijai. Jis yra 
grasinimas milijonams 
žmonių, kurie nelaiku bus 
priversti mirti Žriiogus tik 
pagautas tvaiko gali taip 
daryti.

JAV sakosi esąančios de
mokratiška šalis, bet gink
lais ir pavergimu grasina 
valdyti ištisus kontinentus.

Nesusikalbėjęs ir su 
popiežiumi

TarpšvenČiu L. B. John
sonas lankėsi Romoje, pas 
popiežių Povilą VI. Sako
ma. kad buvo priimtas la
bai šaltai ir klausinėtas, 
kodėl jis nesustoja, karia
vęs Vietname?

Johnsonas prašė, kad Po
vilas VI įsimaišytų į Viet
namą ir pasirūpintų pa
siusti atstovą tirti Šiaurės 
Vietname padėti, ten esa
mų JAV belaisviu, bet pa
starasis į tai nekreipė ati
džios, o tik prispirtinai rei
kalavo, kodėl neinama prie 
taikos...

Parvažiavęs namo L. B. 
Johnsonas pats pasakė, 
kad jis gavo labai šiltą pri
ėmimą, bet spauda dabar 
jau pradeda tikrinti, kad 
buvęs “geras pasimaty
mas.” Tai jau ne toks ge
ras, kad prezidentas pats 
neturėjo kuo pasigirti.

Dzūkelis

Brazilijos komunistai
Rio de Janeiro. — Po

grindyje įvykęs Brazilijos 
Kompartijos suvažiavimas 
ragina. Brazilijos darbinin
kų klasę ryžtingiau kovoti, 
ginant savo teises ir intere
sus.

Suvažiavimas pasisakė už 
kolektyvią komunistų veik
lą visame pasaulyje ir nu
rodė, kad Kinijos komunis
tų vadovybės puoselėjamas 
asmenybės kultas nesuderi
namas su marksizmu - leni
nizmu.

Suvažiavimo tarimai bu
vo atspausdinti laikraštyje 
“Zomal de Brazil.”

egzempliorių knygų, 230 
skaitytojų.

Įdomu palyginti metraš
čio duomenis, kurie paro
do, kaip išaugo biblioteka. 
Dabar smilgiečiai savo bib
liotekos fonduose turi 6,700 
knygų, 592 skaitytojus. Per 
metus kiekvienas skaityto
jas vidutiniškai perskaito 
po 20 knygų.

Metraštis nuolatos papil
domas naujais faktais ir 
vardais.

Iš Laiškų
(Tąsą iš 2-ro pusi.)

Neniažai jis padirbėjo 
mūsų literatūrai, jos po- 
eizijai, išleido dešimtį savo
sios kūrybos poezijos knygų 
ir labai daug verstinių vei
kalų. Jo dėka, Lietuvos 
skaitytojai gavo susipažinti 
gimtąja, kalba su daugeliu 
Puškino, Lermontovo, Ado
mo Mickevičiaus, Ševčen
kos, Gorkio, Rainio, Tuvimo, 
Kupalos, Abašidzės, Tanko, 
Hikmeto, Nerudos ir kitų 
rašytojų kūrinių.

Daug dirbo E. Matuzevi- 
čius kaip redaktorius, tai 
jis paruošė ’Trr augę su 
kitais darbuotojais Mairo
nio raštų dvitomį, daugelio 
kitų mūsų praeities rašyto
jų raštų leidinių. Jubilie
jaus proga E. Matuzevičius 
apdovanotas Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Garbės raštu. Palinkėsime 
jam geros sėkmės naujuo
se darbuose.

Mano laiškas labai jau 
užsitęsė, nusibos skaityti, 
tai baigiu.

Linkiu Jums visiems sėk
mingai darbuotis “Laisvė
je” ir “šviesoje,” tuose leidi
niuose, kuriuos mes čia 
atidžiai skaitom, mylim, 
gerbiam ir laikom juos la
bai svarbiais reiškiniais pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
gyvenime. Norėčiau iš vi
sos širdies palinkėti visiems 
laimės, kad būtų 1968 m. 
taikingi pasaulyje, kad visi 
būtumėm sveiki, mirtis kad 
lankytųsi mūsų tarpe kiek 
tik galima rečiau, o geriau
sia—-visai nesilankytų, ka
dangi nė vienas mūsų ne
turi laiko mirti, visus lau
kia darbas, veikla, kūryba.

Stipriai spaudžiu dešinę.
Jūsų—

J. Baltušis
Vilnius, 67.XII.24.
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Izraelis, arabai ir Amerikos 
komunistai

Iš Amerikos Komunistų Partijos sekretoriaus Gus Hali 
pareiškimo dėl “Izraelio taikos judėjimo”

Aš esu gavęs Jūsų įnemo- 
“Izra-

io eg- 
Šiuose 
mūsų

randumą, užvardintą 
elio šešių dienų kara$ buvo 
gynimosi karas Izrae' 
zistavimui išlaikyti”. 
Jūsų žodžiuose yra
nesutarimų pagrindinė šak
nis.

Kaip dažnai Jūs tai ne
karto tumėt, agresija niekad 
nepavirs “gynimosi parų”. 
Jūs negalite paneigti, 
kad tai buvo Izraelio 
kariuomenė, kuri užpuo
lė Egiptą, Siriją ir Jorda
ną. Jūs negalite paneigti, 
kad tai buvo Izraelio t 
nėšiai, kurie bombardavo 
šiuos kraštus. Jūs negalite 
paneigti, kad tai yra 
lio kariuomenė, kuri Vis dar 
okupuoja didelius šių 
Arabų kraštų teritorijų plo
tus. Jūs negalite paieigti, 
kad Izraelio vyriausybė 
imasi žygių inkorporuoti 
tuos plotus kaip Izraelio 
dalį.

Aš nesiimu išvardinti 
Jums visų viešųjų Izraelio 
vyriausybės atstovų, religi
nių ir politinių vadų pasi
sakymų, atvirai kalbančių 
apie Izraelio ketinimus tęsti 
agresiją.

ombo-

Izrae-

trijų

pasi-

Kur jūsų faktai?
Iš kitos pusės, Jūs negali

te pateikti nė vieno fakto, 
įrodančio, kad Arabų 
tų kariuomenė būtų Užpuo
lusi Izraelį arba peržengu
si jo sieną.

Tai yra neginčija 
tai. Jūs cituojate ilgą ei
lę ištraukų Arabų vadų ag
resyviems ketinimą 
dyti. 
sakymas priimti ir 
žinti Izraelio 
buvo trumparegiškas 
teisingas. Jų kalbos 
reiškimai spaudoje, 
kantieji tokią politiku, yra 
smerktini. Tačiau v 
jokiu būdu nepateisi

kraš-

i fak-

s įro- 
Arabų krašto atsi- 

pripa- 
egzisifavimą 

ir ne- 
ir pa- 
palai-

raelio nusikalstamos gink-] 
luotos agresijos prieš Arą-, 
bų kraštus ir jų vyriausy
bes. Jūs stengiatės patei
sinti Izraelio agresiją, jūs 
nepasakote nė vieno kriti
kos žodžio dėl Izraelio vaid
mens. Jūs žiūrite į pasau
lį izraeliško nacionalizmo 
akimis. Izraelio agresija 
nebuvo iššaukta antiizrae- 
liškomis kalbomis Kaire ir 
Damaske.

žibalas ir politika
Viduriniųjų Rytų krizės 

šaknis yra nafta. Arabų 
kraštų vyriausybės nuolat 
ir teisėtai reikalavo dides
nės dalies savo kraštų že
mės turtuose. JAV ir Bri
tų vyriausybės, o ypač ČIA, 
darė vieną bandymą po kito 
nuversti šias Arabų vy
riausybes.

JAV ir Britų vyriausy
bėms ir naftos korporaci
joms Izraelio ekspansionią-; 
tai buvo patogus įrankis 
pašalinti Arabų jėgoms, 
stovėjusioms jų kelyje prie 
didžiulių kolonijinių pelnų 
iš naftos šaltinių. Taip su
sidarė vagių sąjunga. Be 
JAV ir Britų paramos Iz
raelis niekad nebūtų turė
jęs nei lėšų, nei drąsos vyk
dyti savo agresiją. JAV ir 
Britų atstovai Jungtinėse 
Tautose demagogiškai žlug
dė visas šios Organizacijos 
ęfektyvįąs .nkęijas. ,,

Izraelio agresija buvo 
planuota. Tai buvo sąmoks
las įvairių jėgų, kurių skir
tingi interesai laikinai su
sijungė šiame ginkluotame
užpuolime. ;

Didelis panašumas ‘'

Jūs bandote paveikti ko
votojus prieš JAV agresiją 
Vietname, sakydami, kad 
yra skirtumas tarp JAV 
agresijos Vietname ir Izra
elio karo prieš jo kaimy-

nūs arabus. Bet darydami 
taip, Jūs tik Alinate prieš
taravimą savo pozicijose. 
Jūs sakote:
palyginimo tarp situacijos 
Viduriniuose Rytuose ir 
Vietname: ameri kiečiai 

užsieniniai

“Negali būti

Vietname: a 
Vietname y r 
intervėntai.

Taip. Ginkluotos JAV 
pajėgos yra r * 
terventai. Be 
Izraelio kariuomenė Egip
te, Jordane ir Sirijoje? 
Gailestingi angelai?

Toliau Jūs sakote, kad si
tuacijos yra skirtingos ir 
dėl to, kad “išspręsti Viet
namo problemą galima tik
tai pašalinant iš tenai ame
rikiečių kariuomenę.” 
Trumpai — Jus nepripažįs
tate Vidurinei Azijos kri
zės išsprendimo “pašalinant 
iš ten Izraelio kariuomenę.”

Jūs kalbatę apie “dery
bas,” tame skaičiuje, apie 
teritorialinių .problemų iš
sprendimą. Kokių teritori
alinių problemų ? Aišku, Jūs 
turite omenyje išlaikymą 
dalies Arabų žemių, kurias 
dabar okupuoja Izraelis. 
Apie kokią kitą teritoriją 
gali būti kalba, jeigu Ara
bų kariuomenės nėra Izra
elio žemėse?

Smurtas ir žiaurumai
I

Kaip tai pridera agresi
jos apologetams, Jūs taip 
pat pateisinate Izraelio ka
riuomenės žiaurumus ir 
smurtą prieš arabų vyrus, 
moteris ir vaikus. Kai ku
rie pagrindiniai Izraelio 
laikraščiai reikalavo su
stabdyti žiaurumus. Jūs 
tai apeinate, išakydami/ jog 
“buvo nekuriu sunkumų, 
kaip tai būna neišvengia
ma karo metu.”

Taip, buvo sunkumų, bet

sieniniai in-
kas yra

teisę gintis. Bet agresija 
nėra gynimasis.

# Žmonių nuoširdumas, jų 
įsitikinimai yra rimčiausiai 
išbandomi jų kovoje prieš 
savų vyriausybės neteisingą 
politiką. JAV žmonės turi 
garbingą reputaciją jų ko
vose prieš JAV agresiją 
Vietname. Johnsono vy
riausybė tą karą taip pat 
vadina “gynimosi karu.” 
Mūsų žmonių kova prieš 
mūsų vyriausybės agresy- 
vinę politiką yra kova už 
mūsų liaudies geriausius 
interesus. Mes, kaip tauta, 
būsime įvertinami pagal 
mūsų pasipriešinimą tokiai 
politikai.

Vertė I. V.

Oakville, Conn.
Gruodžio 26 d. Waterbu- 

rio ligoninėje, po trumpos 
ligos, mirė Vincas Žuraitis. 
Gyveno 156 Falls Ave. Bu
vo palaidotas gruodžio 28 d. 
Calvary kapinėse, Waterbu
ry, kur jo žmona buvo pa
laidota jau prieš daugelį 
metų.

Laidotuvių direkt orius 
buvo iš Bergin Funeral 
Home, 290 E.Main, Water
bury.

Liūdesy liko jo trys sū
nūs: Vincent, John ir Ed
ward, visi gyvena Oakville; 
dukterys: Mrs. Alvera Ba- 

. landa, gyvena Waterbury, 
ir Mrs. Walter Galvin, gy
vena Danbury; brolis Juo
zas Žuraitis, gyvena Oak
ville; dešimts anūkų, du 
proanūkiai ir daug brolvai
kių.

Iš Lietuvos atvyko į šią 
šalį prieš'*63 metus ir dau
gelį metų gyveno Oakville. 
Iš amato buvo karpenteris

St. Petersburg, Fla.
Sausio 13 d. aldiečių pra

mogoje išgirsta nemaloni 
žinia. Neseniai čia atvykęs 
iš Baltimores, kaip jis pa
sidavė, Petras Zinkus, gal 
bus Zinkevičius, šiomis die
nomis mirė. Kokią dieną 
jis mirė, davinių neturime. 
Palaikai išvežti į Balti
more, Md., kur velionio sū
nus gyvena.
,Apgailestaujame svečio, 

kuris lankydavo kuopos 
pramogas.

Veronikos Lopatos, bu
vusios baltimorietės, pra
mogoje atžymėtas jos gim
tadienis. Jinai trakdavo vi
sai besiedai. O jai Dainos 
mylėtojai sudainavo “Il
giausių metų” ir “Happy 
birthday. Pokylis buvo gau
sus žmonėmis, svečiais.

Pasigendame Klaros Sta- 
siulienės. Ji išvyko į New 
Jersey valstiją pas vaikus; 
girdėjome, ligoninėje ope
ruota. Visi jai linkime grei
tai sustiprėti.

Kuopa stropiai ruošiasi 
prie banketo-koncerto, ku
ris įvyks šeštadienį, vasa
rio 17-osios 12 vai. 314— 
15th Ave. So. Solistė iš Či
kagos Estelle Bogden-Bag- 
donienė dainuos, taip pat ir 
vietos Dainos mylėtojai.

Vikutis

Karštlige aukso rinkoje
Londonas. — Tass kores

pondentas praneša:
Londono aukso rinkos 

sistemos pagalbiniai darbi
ninkai pareiškė, jog jie ne
gali toliau ištverti tokio 
darbo tempo. Per jų rankas 
vėl perėjo apie 100 tonų auk
so, parduoto už dolerius ir 
svarus. O iš viso per savai
tę iš rūsių buvo ištempta 
250 tonų aukso luitų.

Beveik paniškas aktyvu
mas atspindėjo komercinin- 
kų būkštavimus, kad ne 
šiandien, tai rytoj centri
niai bankai septyniose šaly

se, priklausančiose “auksiP 
pului”, kuris turi palaikyti 
oficialią aukso kainą, pa
skelbs nutraukiu aukso ope
racijas. Dėl galimo “aukso 
pulo” kracho, svaro sterlin
gų ir dolerių keitimo opera
cijos įgavo didžiulį užmojį. 
Svaras kotiruojamas že
miausia kaina nuo jo deval
vavimo momento, ir Angli
jos bankas pradėjo eikvoti 
aukso atsargas naujam de
valvuotam kursui palaikyti.

Sklinda gandai, kad pa
grindinė aukso rinka gali 
persikelti iš Londono į Pa
ryžių.

Kai kas apie šauniuosius 
Biržus šiandien

tai buvąnepateisinanii/bruJy namų statytojas. Pasku-

sa tai
na Tz-

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Paraše “Laisves” redaktorius

Antanas Bimba

šalūs žiaurumai, nieko ben
dro neturėję su karo ope
racijomis. Ir 
elio atsakingi 
skelbs viešai ir nepasmerks 
šių veiksmų, tie faktai ga
dins ir terš Jūsų krašto po
litinį gyvenimą.

Įrodymas to, kad Jūsų 
“ pareiškimas neatspindi visų 
j Izraelio intelektualų nuo

monės, yra J“--- -.--.i—r- 
nis sakinys. Jūs tvirtinate, 
kad pareiškimas buvo dau
gumos priimtas. Aš abejo
ju, kad netoli 
da Jūs pozici 
gumos atmesta.

Remti Ižr; 
tai nereiškia 
Pažangieji žihonės palaiko I I V « • J • > • 11 •

tol, kol Izra- 
vadai nepa-

ūsų paskuti-

ta diena, ka- 
ja bus dau-

elio agresiją, 
remti Izraelį.

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių.. 
Tą viską savo ak 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, prairto 
nes, ekonominio ii ’ 
nėję tvarkoje ir pe 

y pių, kurios turinys 

III Pratarmė
Pramonė 
Statybos 
Susisiekinbas ir jo priemonės 
žemės *01:10 kolektyvizacija, problemos 

laimėj
5. švietimas
6. Aukštasis
7. Lietuvos
8. Liaudies
9. Kai kurijose kultūros baruose

10.
11. 
12. 
13..

mis matydamas, surinko daug

kultūrinio gyvenimo socialist!- • 
rašė svarbią knygą iš 287 pusią-! 
yrajsekamas: t

i egzistuoti 
bet jie nepa-

2.
3.
4.

ir jos pasiekimai 
Į aimejimai

rnas

mokslas
Mokslų Akademija 
sveikata ir gerovė

;uvos rašytojus 1
tu vos moterį šiandien

apsauga—Kraštotyra 
į kai kuriuos miestus 
visuomeninė ir valstybinė santvarka J

Apie Lie 
Apie Lie 
Paminkh 
žvilgsnis :

14. Lietuvos
15. Tarp lygių lygi ir laisva

Iš turinio ma 
knygą ir žinoti v 
sužymėti.

tatctę, kaip svarbu yra perskaityti ; 
i visus tuos dalykus, kurie turinyje :

102-02 Liberty

Knygos kaina $2.50 
Gaunama “Laisves” knygyne .

Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Izraelio teisę 
kaip valstybė, r 
laiko agresijos.

Kova prieš imperializmą
Viduriniuose Rytuose pa

grindinė socialinė ir politi
nė jėga yra anti-imperializ-1 
mas. Jis nulems įvykiui ei
gą, jis nulems visų kraštų 
ateitį. Tai yra vienintelė 
jėga, kuri išspręs Viduri
niųjų Rytų krizę, vieninte
lė jėga, kuri gali atnešti 
tiems kraštams taiką ir 
harmoniją. Izraelio ateitis 

i bus užtikrintą, jeigu jis eis 
išvien su anu-imperializmo 
jėgomis.

Eiti išvien su imperializ- 
Į mu, siekiant trumpalaikių 
Į laimėjimų sąskaiton arabų 

kraštų, griežtai bešiprieši- 
ĮIhančių imperializmui, yra, 

trumparegiška ir labai pa- 
I vojinga. j
BĮ Mūsų kovla prieš agresiją 
y Vietname
I Kova už Izraelį turėtų 
y prasidėti pripažinimu, kac 
y dabartinė agresijos politika 
y yra neteisinga. Kaip ir vi- 
Ul• si Įeiti - kraštai, Izraelis turi

tiniu laiku jau buvo pensi
ninkas. ■ '

Priklausė Lietuvių Pilie
čių Politiniam Klubui Wa
terbury ir prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
31 kuopos, Oakville.

Buvo progresyvus ir su
sipratęs žmogus, visuomet 
gindavo savo nusistatymą 
ir palaikydavo darbininkų 
pusę. Kada tik organizaci
jose iškildavo kokie ginčai, 
jis visuomet stovėdavo su 
progresyviais žmo n ė m i s , 
bet mokėdavo gražiai sugy
venti ir su kitokių pažiūrų 
žmonėmis. Jis turėjo daug 
draugų ne tik Oakvillėj, bet 
ir apylinkėje.

, Buvo “Laisvesni skaityto
jas per daugelį metų ir pa
remdavo ją finan s i š k a i. 
Paskutiniu laiku jau jo 
akys buvo nusilpnėjusios ir 
negalėjo gerai matytis skai
tyti, bet vis tiek “Laisvę” 
prenumeruodavo, tai jo 
draugas jam ją paskaity
davo.

Jis visuomet lankydavo ir 
remdavo mūsų parengimus 
iki galėjo ir sveikata leis
davo.

Ilsėkis ramiai, Vincai, šios 
šalies žemelėje, o likusiems 
jo sūnums, dukterims, bro
liui ir kitiems artimiems gi
minėms ; gili užuojauta jų 
liūdnoje valandoje.

M. Svinkūnienė

Brangiausias vynas
Vasarą įvykusios Londo

ne tarptautinės varžytinės 
buvo neįprastos. Jų daly
viai nematė nieko, išskyrus 
įvairių formų ir dydžių bu
telius. Šį kartą Londono 
prekyvietės užleido vietą 
senovinio vyno kolekcio
nieriams.

Už pačią didžiausią su
mą—185 svarus sterlingų— 
buvo' parduotas vienas vie
nintelis butelis vyno, paga
minto prieš 227 metus, t. 
y. 1740 m. Kanarų salose. 
Specialistų nuomone, per 
visą žmonijos istoriją nė 
vienąs butelis vyno nebuvo 
taip brangiai įvertintas. 
Niekas negalėjo nustatyti, 
kada ir kokiomis aplinkybė
mis šis vynas pateko į Ang
liją. Nežiūrint solidaus am
žiaus, jis išlaikė puikų sko
nį.

Dailininkas su fotoaparatu
Teptuką ir paletę foto

aparatu neretai pakeičia 
vilnietis dailininkas Bro
nius Barkauskas. Jis 
mėgsta fotografuoti peiza
žus, portretus. Vilniuje, 
Profesinių sąjungų kultū
ros rūmuose atidaryta B. 
Barkausko nuotraukų paro
da, kurioje eksponuojama 
apie 70 meniškų fotografi
jų.

Praūžusi karo audra bu
vo nušlavusi daugiau kaip 
du trečdaliu Biržų miesto. 
Tik bažnyčios ir išlikę keli 
didesni pastatai bei aplin
ka padėjo susiorientuoti 
žmonėms, kurie kadaise čia 
mušė fašistus.

Vienas tokių pastatų yra 
pačiame miesto centre — 
dabartinis rajono ryšių 
mazgas. Tai viena bran
giausių biržiečių vietų. 
Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą čia veikusioje ke
turklasėje mokėsi pirma
sis proletarinis lietuvių po
etas Julius Janonis. Žemie
čiai prie namo pritvirtino 
memorialinę lentą, o antra
me aukšte įrengė kuklų po
eto muziejų.

Į kurią pusę iš centro be
pasuksi, į akis krenta sta
tybos. Pietiniame miesto 
pakraštyje auga viena di
džiausių respublikoje kon
servų gamykla. 1968 metų 
rudenį ji išleis pirmąją pro
dukciją. Gaminiai bus įvai
rūs. Vaisių, uogų, daržo
vių konservai ir... mėsos 
produktai. Toks asortimen
tas įgalins fabriką dirbti ne 
sezoniškai, bet ištisus me
tus. Įmonės projektinis pa
jėgumas — 8,500,000 sąly
ginių indelių į metus.

Rytinėje Biržų pusėje jau 
dveji metai vyksta visasą
junginės reikšmės statyba. 
Čia pakloti vamzdžiai naf
totiekiui Polockas -Venspi- 
lis, statoma naftos perpum
pavimo stotis, kuri padės 
juodajam auksui nukeliau
ti į Jurbarko naftos perdir
bimo įmonę.

Plečiama bealkoho 1 i n i ų 
gėrimų gamyba. Biržiečiai 
pirmieji respublikoje įsisa
vino tonizuojančio gėrimo 
“Sajanas” technologiją. Jis 
šalina nuovargį, kelia nuo

taiką ir jau spėjo išsikovo
ti vieta vairuotojų kabinto
se, turistų kuprinėse.

Gražias darbo pergales 
šventiniame lenktyniavime 
yra išsikovoję linų fabriką, 
centrinė sviesto gamykla ir 
kiti miesto gamybiniai ko
lektyvai.

Biržuose gerą įspūdį da
ro miesto tvarkymo ir puo
šimo darbai. Ir centro, ir 
priemiesčių gatvėse grindi
nį bei žvyro gruntą pakei
čia asfaltas. Biržiečiai pla
čiai pra k. t i k u o j a talkas. 
Ypač įruošdami ir turtin
dami Tarybų Lietuvos 25- 
mečio vardo parką, kuris už
ima 30 hektarų. Miško ūkio 
darbininkai, įstaigų ir or
ganizacijų darbuotojai, pen
sininkai, moksleiviai šie
met čia pasodino 10 tūks
tančių įvairių rūšių mede
lių. Šis, o taip pat piliakal
nyje esantis parkas sudaro 
gražią poilsio zoną palei 
Širvenos ežerą. O kur dar 
gėlynai, vaikų žaidimo aikš
telės, kruopščiai sutvarkyti 
Apaščios krantai. G ragi 
gamta, švara ir tvarka 
miestą daro jaukų.

V. Trečiokas

Didžiulė kairiųjų pergalė
Paryžius. — Korsikos sa

loje Bastijos miesto tary
bos rinkimus laimėjo komu
nistų ir kitų kairiųjų suda
rytas bendras frontas, ga
vęs didžiulę daugumą bal
sų.

“Visiškai slaptas” Kinijos 
ir JAV asitarimas

Varšuva. — Kinijos at
stovas Cžen Dunas ir Ame
rikos ambasadorius J. Gro- 
nuskis turėjo “visiškai 
slaptą” pasitarimą.

Izraelį, turėtų

Susitarė apsikeisti 
belaisviais

Geneva. — Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui tarpi
ninkaujant, Izraelis ir Egip
tas sutiko apsikeisti karo 
belaisviais.

Londonas. — Anglijoje 
gripo epidemija plečiasi. 
Šiuo metu apie 100 žmonių 
nuo gijipo miršta kas sa
vaitę.

Šie jaunieji dviratininkai—jauniausio Lietuvos miesto Elektrėnų gyventojai \ 
i ir jo vienmečiai.
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Penktadienis, Sausio (January) 19, 1968________

Iš mano labai įdomios 
, viešnagės Kalifornijoje

r Taigi! Sugalvojau pra
leisti šventes toli nuo 
mų — gal rasiu šiek tĮiek 
ramumo. Na, ir išvy 
pas sesutę į Hollywoodą.

Buvo malonu pasigė 
puikiu pietinės Kaliforn 
klimatu, nors ten gyven 
tieji žmonės skundėsi, ' 
per šalta. Man atrodė 
rai. Įsivaizduokite, gi 
džio-sausio mėnesiais ne

na-

cau

*ėti 
jos 
an- 
tad

ne

is- 
an-

uo- 
____________________ rei
kia palto! Užsivelki vilno
nę suknelę ir gali eiti die
nos metu kur nori. VakAre, 
tiesa, reikia megztinuko.

Gruodžio 24 d. švogeris 
mus pavežiojo Pacifiko pa
krante. Žiūriu, žmonės 
maudosi Pacifike. Puiku!

Buvome nuvykę į Mari 
t land. Ten galima ma 
visokių jūrinių gyvūnų, 

į.treniruotų “žuvų” — i 
ginių ir porpusų, atliekant 
visokiausias prog r a m a s. 
Buvome Disneyland, apie 
ką galėtum daug prirašjyti. 
Sausio 1 d. buvome Pasa- 
denoje pamatyti jų labai 
garsintos parodos “B 
Parade,” ir iš tikrųjų 
vo kas pamatyti žmogui, 
kuris pirmą kartą tai r

Bet ne apie atostogas 
riu rašyti. Norisi tarti 
dį kitą apie mūsų lietuv 
jų veiklą, kiek aš galėjau 
patirti per tą trumpą 
sitikimą.

iš
ošė 
bu-

3gi. 
no- 
žo- 
us,

su

Yucaipos lietuviai
J. ir M. Alvinai susiraši

nėjo su manim, kai tik b 
pranešta per “Laisvę,” '

ivo 
tad 

aš vykstu į jų kraštą. Na, 
aš 
21

tik

?rą
Mi- 
er-

sa-

ir mes susitarėme, kad 
pas juos būsiu gruodžio 
d. Losangeliečių A. ir 
Bernotų dėka, kurie mąne 
nuvežė ir parvežė, ne 
buvo proga pasisvečiuoti 
pas yucaipiečius, bet sykiu 
pamatyti daugiau Kalifor
nijos, nes iš Hollywood o į 
Yucaipą tolis apie 80 mylių. 
O dar prisidėjo ir tas ma
lonumas, kad turėjau g 
progą pasikalbėti su jud 
mo veteranais A. ir J. BĮ 
notais apie lietuvių veiklą 
Los Angeles ir apylinkėje.

Man kadaise buvo p 
kyta, kad Yucaipoje visida 
karšta. Kai drg. ’Berno
tienė man paskambino, kad 
važiuosime, aš ją klaupiu, 
kaipgi reikės rengtis, kad 
nebūtų per karšta? O ji 
juokaudama atsakė: “Užsi
vilk, ką turi šilčiausią, nes 
ten prieš kelias dienas pri- 
Vertė apie 4 colius sniego.”

Jš tikrųjų, kai nuvyko
me, Yucaipoje, diena buvo 
graži, saulėta, bet draugų 
Alvinų darželyje, pas ku
riuos buvo pietūs surengti, 
pavėsyje buvo dar gaųa 
daug sniego. 0 aplink Yu
caipos miestelį visur matėsi 
dideli kalnai, visi apkjloti 
sniegu. Vaizdas labai gra
žus.

Suvažiavo pas J. ir M. 
vinus ne tik iš visos apy
linkės lietuviai, bet ir iš ga
na tolimų kolonijų. Buvo 
pilnas namas žmonių, 
malonūs, visi kalbasi, Ima
gus. Reikia pasakyti, kad 
yucaipiečiai turi tikrai gra
žiai išvystę pažangųjį j 
jimą savo apylinkėje, 
kius pietus pateikė mote 
žinoma, daugiausia M. 
vinienės priežiūroje, 
sušilusi dirbo, 

Al-

visi

ide- 
M- 
rys, 
Al- 

kuri 
nepaisant, 

kad nelabai tvirtai jautėsi. 
Po pietų gražiai pas kal

bėjome. Aš jiems pap aša
rojau apie mūsų veiklą or* 
gąnizaeijų centruose, laik-

Po pietų gražiai pas

raščių įstaigose. Atsakiau 
į klausimus.

Laikas greit greit bėgo, 
ir mes jau turėjome skirs
tytis.

Smagu buvo susitikti po 
daugelio metų nesimatymo 
draugus Anną ir M. Pukius 
bei Ziksus, kuriuos kadaise 
buvau sutikusi Čikagoje. 
Dabar jie gyvena gražiame 
Riverside miestelyje. Su
tikau A. Šatą, kurį seniau 
buvau suėjusi San Francis- 
ke; Metelionienę, kuri ma
ne prisiminė iš Cleveland© 
LDS suvažiavimo. Taipgi 
smagu buvo susitikti su 
draugais, kuriuos tik iš 
LLD narystės kortų pažino
jau — Demenčius ir dauge
lį kitų.

Ilgai ilgai pasiliks mano 
mintyse šis taip netikėtas 
malonus pobūvis Yucaipo
je. Gerą darbą vedate, 
draugai. Linkiu Jums stip
rios sveikatos, energijos.

Yucaipiečiai įteikė per 
mane stambią dovaną 
($100) amerikinei spaudai, 
LLD Centrui $50, ir man 
dovanėlę. Onutė Pukienė, 
Adelė Ziksienė, Dementie- 
ne, M. Alvinienė irgi apdo
vanojo mane gražiais suve
nyrais. Lieku Jums skolin
ga, brangios draugės.

Beje, Onutė Pukienė įsto
jo į Niujorko Lietuvių Mo
terų klubą, užsimokėdama 
$5, kas padaro ją amžina 
nare.

Juozas Palukaitis, yucai- 
pietis, užsiprenumeravo 
“Laisvę” metams, o kas li
ko iš $20, liepė pervesti kaip 
auką “Laisvės” vajui. Ačiū 
jam. 

■ - *
Los Angeles

Su losangeliečiais. susiti
kau gruodžio 30 d. Pietūs 
buvo suruošti pas A. Mar
cinkienę, kur susirinko gra
žus būrys draugų ir drau
gių.

Buvo pakviestas ir moks
lininkas Algirdas Smilga. 
Apie jį skaitėte atskirame 
mano raštelyje.

Gaila, kad jau buvo išvy
kęs iš Los Angeles rašyto
jas - dramaturgas Kazys 
Saja, kurį aš pažįstu nuo 
1960 metų, kai viešėjau Ta
rybų Lietuvoje. Jis buvo 
atvykęs keliems mėnesiams 
pas savo brolį pasisvečiuo
ti. Būtų buvę labai ma
lonu sueiti šį jauną talen
tingą Lietuvos sūnų.

Los Angeles pažangūs 
lietuviai turėtų dėti dau
giau pastangų sueiti su sve
čiais iš Tarybų Lietuvos. 
Štai, kad ir A. Smilga, ku
ris išbuvo Los Angeles 
mieste jau apie pusmetį, o 
mūsų draugai tik pirmą 
kartą jį pakvietė pasikal
bėti. Tokie susitikimai daug 
gero duoda kiekvienam lie
tuviui. x

Pavalgius gražiai ir ska
niai suruoštus pietus, A. 
Bernotienė pakvietė A. 
Smilgą pakalbėti apie jo 
įspūdžius čia ir prašė pa
sakyti mums šį tą apie da
bartinę Tarybų Lietuvą.

Po A. Smilgos išsamios 
gražios kalbos aš kalbėjau 
apie mūsų reikalus JAV-se. 
Raginau losangeliečius at
gaivinti organizacijas, kad 
los būtų tokios, kaip seniau, 
kad vėl pasirodytų Los 
Angeles įmestas didelėmis 
raidėmis pažangiųjų lietu
vių žemėlapyje, žinau, kad 
tai sunku--daug draugų iš
mirę, daug jau dėl nesvei-

ielos drau-

A. Berno
tą mažą- 

, prašyda- 
k galėčiau 
ą aukų iš

: $35 “Lais-
LLD Centro

katos negali tiek veikti, kiek 
seniau, bet žiūrint į mote^ 
ris, aš priėjau išvados, kad 
daugiau galite, m 
gės, padaryti, negu darote. 
Ką sakote?

Po programos, 
tienė atsikreipė į 
ją grupę draugų 
ma, kad nors kie 
parvežti į Centn 
jų miesto. Na, ir ūpingai 
sudėjo $65, kuriuos draugai 
paskyrė šiaip: 
vei” ir $30 L___
knygų fondam

Aukojo sekamai:
M. Lewis ...........
M. Bush.............
Kąlifornietis .... 
K. Pečiulis .......
O. Peslienė .......
G. A. Bernotai .. 
K. ir M; Lapė ..
F. ir B. Sheling
A. Marcinkienė ............2.
E. Cabel .........  1.
F. Slėnis....... ............. 1.
Dėkoju draugams losan-

geliečiams už malonų priė
mimą, už aukas, už gražius 
žodžius.

. 10.

. 10.
.. 6.
.. 5.
.. 5.
.. 3.

San Francisco
Į 'San Francisco rengiausi 

su dideliu ūpu. Buvome 
susitarę su K. Karosie- 
ne ir A. Taraška per laiškus 
ir per telefoną, kad aš at
vyksiu lėktuvu gruodžio 31 
d. rytą. Na, ir važiuoju. 
Atvežė mane švogeris į ae- 
roportą ir aš, išlipus iš ma
šinos, einu sėst į lėktuvą, 
kuris turės nuvežti mane į 
San Francisco per 50 minu
čių (tolis tarp šių dviejų 
miestų apie 450 mylių), o 
švogeriui sakau, kad jam 
nereikia laukti, gali vykti 
namo. Jis taip ir padarė.

Štai, prieinu prie kasos 
pasiimti užsakytus bilietus, 
o man praneša, kad visi 
lėktuvai į San Francisco 
aeroportą anuliuoti (can
celed). Priežastis: didelės 
ūkanos San Francisco aero- 
porto apylinkėje, nors Los 
Angeles mieste saulė spin
di kuo puikiausiai. Klau
siu, kada lėktuvai skris. At
sako, kad, kaip numatyta 
tuo momentu, gali neskris- 
iki vėlyvos popietės. Bet tik
rai neskris iki 1-os vai. po 
pietų, kurie jau sulaikyti, o 
vėliau pažiūrės.

Ką gi daryti? Neėmiau 
bilietų, paskambinau A. Ta- 
raškams, pranešdama padė
tį, ir pradėjau galvoti, kaip 
grįžti į Hollywoodą. Žiū* 
riu, eina limozinas į Holly- 
woodą, tad aš ir įsėdau. Už 
$1.15 lėtai, pasidairydama 
po miestą, parvažiavau į 
namus.

Labai gaila, kad taip įvy
ko, bet ką gi darysi, prieš 
gamtą nešūkausi. Tikiu, 
bus kitų progų susitikti su 
maloniais San Francisco 
draugais.

Širdingai dėkoju mieliems 
San Francisco draugams už 
sveikinimą, prisiųstą man iš 
Naujųjų Metų sutikimo po
būvio, kuriame aš turėjau 
dalyvauti. Sveikinimą pa
sirašo didelis būrys draugų. 
Visus Jus, mieli draugai, 
prisiminiau iš pirmesnių 
pasimatymų. Taipgi dėkin
ga draugams, kad jie su
dėjo aukų “Laisvei” šiame 
pobūvyje, sakydami, k a d 
būtų vis tiek taip padarę, 
jeigu aš būčiau pas juos 
buvusi.

Tai tiek iš mano vieš
nagės Kalifornijoje. Su
grįžau sausio 4 d., bet, ma
no nelaimei, paskutinę die
ną Hollywoode kaip nors 
užpuolė manę “flū.” Tiesa, 
mano sesutė pradėjo nesi- i

LAU5YE

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

valstybės ribose. XVII amž. 
Kosčiuškai perėjo į kataliky
bę ir sulenkėjo. Tadas Kos
ciusko gimė 1748 m., o 1776 
m. kariavo JAV gretose prieš 
anglus už tos šalies nepriklau
somybę.

Grįžęs iš. Amerikos, jis no
rėjo stoti į Lietuvos kariuo
menę, bet dėl nežinomų prie
žasčių buvo nepriimtas. Dėl 
to užsigavęs, jis Lietuvos val
dovams rašė: ' “Kas aš esu ? 
Ar aš ne lietuvis, ne iš jūsų 
krašto?” Iš to kai kurie lietu
viai patriotai darė išvadą, jog 
Kasciuška tikrai buvo lietu
vis. Tačiau visi tuo metu Lie
tuvoje gyvenę piliečiai, net 
ir žydai, vadinosi “lietuviais” 
(“litvin^is”, “litvakais”, etc.), 
nežiūrint jų tautybės. Ta pra
sme Kosciuška irgi vadinosi 
“lietuviu”, nors jis stojo už 
prijungimą prie Lenkijos uk
rainiečių, baltarusių ir lietu
vių. Gi save laikė lenkų kul
tūros, taipgi ir tautos, žmo
gumi.

šiuomi nenorime Kosciuškos 
pažeminti, tik konstatuoti jo 
kilimo šaltinį.

Neseniai Vilniaus leidykla 
“Vaga” išleido stamboką K. 
Doveikos parengtą, o J. Lan
kučio redaguotą knygą—“Lie
tuvių rašytojai didžiajame Tė
vynės kare”. Tai nepaprastai 
įdomus veikalas, iš kurio daug 
ko galima pasimokyti, ypa
tingai sužinoti, ką veikė lie
tuviai rašytojai Tėvynės karo 
metu, kuo jie prisidėjo prie 
hitlerininkų iš mūsų Tėvynės 
išgujimo. Didžiojo Tėvynės 
karo laikotarpis buvo labai 
svarbus ir reikšmingas tarybi
nės lietuvių literatūros etapas, 
kuriam nušviesti paskirta ir ši 
knyga.

Plačiajai lietuvių tarybinių 
rašytojų karo meto veiklai pa
rodyti knygoje apstu ryškių 
pavyzdžių ir neginčijamu iš
vadų. Tėvynės, karo metais 
tarybiniai lietuvių rašytojai 
pasiekė nauja savo išsivysty
mo pakopą, tapdami organiš
ka visos daugianacionalinės 
tarybinės literatūros dalimi. 
Tuo jie gali pelnytai didžiuo
tis!

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 lq). susirinkimo

Sausio 8 d., Sokol salėje, 
įvyko LDS 6 kuopos meti
nis susirinkimas. Nors oras 
ir buvo labai šaltas, tačiau 
suvažiavo nemažas skaičius 
narių ir visi ilga eile slinko 
prie sekretoriaus stalo už
simokėti duokles. Tai pa
girtinas dalykas, kad dau
gelis narių pradėjo mokėti 
duokles metų pradžioje. 
Čia reikia pastebėti ir tai, 
kad daugelis narių, kai tik 
užsimokėjo duokles, tuoj 
apleido salę. Toks narių el
gesys nėra pateisinamas; 
juk galėjo dalyvauti posė
dyje.

Kuopos valdyba pateikė 
metinį raportą, kuris paro
dė, jog 1967 metai mūsų 
LDS kuopai buvo labai ne
sėkmingi. Turėjome 9 ser
gančius narius. Jų pašalpo
mis Centras išmokėjo $1,- 
013.30. Negailestingoji mir
tis išskyrė iš 6 kuopos pen
kis narius: F. Zaborį, J. 
Strolę, J. Tinkną, P. Miko- 
lajūną ir H. Blikevičienę. Jų 
pomirtinėmis pašalpga- 

jausti gerai Naujųjų Metų 
vakarą, švogeris kitą die
ną, o aš paskiausiai. 
Na, ir sugrįžusi pagulėjau 
lovoje po gydytojo priežiū
ra per visą savaitę.

Ot, ir planuok, žmogau, 
ką padarysi, kiek atliksi 
darbų...

lew Mizariene 

viams Centras išmokėjo $3,< 
750. Kartu su pašalpomis 
ligoje LDŠ 6 kuopai Cent
ras išmokėjo $4,763.30 su
mą. Kuopos nariai Centrui 
duoklėmis su mokėjo $2,- 
459.37. Tai reiškia, jog 
mūsų kuopa iš Centro ga
vo $2,303.93 daugiau, negu 
ji sumokėjo.

Kuopos finansinis stovis
Kuopos nariai, mokėdami 

kuopos reikalams po 10 c. 
kas mėnuo, sumokėjo $118.- 
40. Dviejų parengimų pel
nas $283.66, iš Centro gau
ta $50.50, banko nuošimtis 
$10.82. 1966 metais ižde
buvo $21.80. Kartu—$485.- 
18^ Išmokėjimai: « kuopos 
valdybai algos ir jų išlaidos 
$136.50, salei už susirinki
mus $20, iš kuopos komite
to kaucija $7.50 ir užuojau
tos atvirukai 80 c., kartu 
$199.80. Su 1968 metų pra
džia kuopos ižde yra $285,- 
.38.

Toliau finansų sekretorė 
Adelė Kumpan raportavo, 
kad L. Rapčienė pasveiko 
ir atsisakė nuo tolesnės pa
šalpos. Šiuo metu užsimal- 
davusi pašalpai yra viena li
gonė, tai M. Kazlauskienė, 
kuri dėl sulaužymo peties 
dar vis serga. Linkiu ligo
nei sėkmingai ir greitai pa
sveikti. Kuopos knygų per
žiūrėjimo komisija: M. Sa
dauskienė, N. Strolienė ' ir 
A. Maida i k i e n ė pranešė, 
jog knygos yra vedamos 
tvarkingai. Visi raportai 
tapo priimti vienbalsiai.

Iš LDS Centro yra at
siųstos Centro Valdybai no
minuoti blankos. Tačiau 
nominacijos bus pravestos 
sekančiame kuopos susirin
kime.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, vasario 5 d., Sbkol sa
lėje, 226 Clinton St. Pra
džia 7 vai. vakare. Atsimin
kime, draugai, kad įtikės 
nominuoti LDS Centro Val
dybą. Visi nariai maloniai 
prašomi dalyvauti.

Tuojau po uždarymo su
sirinkimo, J. Vaicekauskas 
perskaitė drg. A-n-s para
šytus Apdūmojimus Naujus 
Metus Pradėjus. Drg. au
torius pateikė daugelį svar
bių, naudingų patarimų pa
gyvinimui veiklos: mūsų 
spaudai, organizacijoms ir 
savo pačių sveikatai. Dė
koju Jums, drauge, už tai.

Ona Wellus

Stoughton, Mass.
Sausio 7 d. mirė Mikolas 

W. Norkus, 79 metų am
žiaus, Goddard Memorial 
ligoninėje. Buvo pašarvo
tas James B. Catters šer
meninėje. Nemažai buvo 
gražių gėlių, nemažai lan
kytojų. Palaidotas Melrose 
kapinėse, kur ilsisi jo žmo
na Anna. Šermeninėje at
sisveikinimo kalbą ir kapi
nėse tam tinkamas eiles 
pasakė G. Shimaitis.

Valionis Stoughtone iš
gyveno 46 metus. Buvo pa
žangus, senas “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Tai 
ir laidotuvės buvo laisvos. 
Garbė jo dukterims, kad 
nepaniekino jo laisvų įsiti
kinimų.

•Priklausė prie LDS kp. 
ir LLD kuopų ir United 
Lithuanian Society Namo, 
taipgi . Lietuvių Piliečių 
Klubo Brocktone ir charter 
member Lith. Society, Cam
bridge, Mass.

Liko dideliame liūdesyje 
dukterys Bertha ir jos vy
ras Frank Jacob, ir Anna ir 
jos vyras John Kershes,

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)

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)

Manchester, N. H., ir jų 
šeimos, seserėčia Zuzana 
Jones (Kazokytė), Frack
ville, Pa., ir kitos giminės.

Iš Lietuvos paėjo iš Kau
no apylinkės.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į Lietuvių namą ir 
sočiai pavaišinti.

Velionis Morkus užbaigė 
savo gyvenimą priežiūroje 
savo dukters Berthos ir 
žento Jacob, kurie labai ge
rai jį prižiūrėjo.

Geo. Shimaitis

Prancūzų dviračiai Hanojui
Paryžius.— Bilijono Viet

namu! judėjimo viršininkai 
praneša, kad jie gavo iš vie
nos prancūzų kompanijos 
sutikimą pagaminti šimtus 
specialių dviračių,, kuriais 
galės naudotis Šiaurės Viet
namo daktarai ir slaugės.

Lenkai išvarė JAV šnipą
Varšuva. — Lenkija iš

varė kapitoną E. H. Metz- 
gerį, šnipinėjusį Amerikos 
naudai. Tai 7-as amerikie
tis išvarytas iš Lenkijos už 
tokius pat prasižengimus.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.

STOUGHTON, MASS.

MIKE NORKUS
Mūsų dėdė mirė Sausio 7 d., 1968 m.

{ Reiškiame užuojautą jo šeimai—dukroms 
Bertha Jacobs ir Anna Karszes, jo žentams 
Frank Jacobs ir John Karszes, anūkams ir jų 
šeimai. Liūdime—

Suzanna Kazokytė-Jones
Aldona Grabauskienė-Gray

Frackville, Pa.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 

POVILAS NAVALINSKAS 
Mirė sausio 22, 1966 m.

Liūdna man ir dukrai ir visiems giminėms 
prisiminti mylimo vyro ir tėvo mirties sukaktį. 
Niekad jo nepamiršime.

Benedikta Navalinskienė-Nelesh
Philadelphia, Pa.

5 pusi

Help Wanted Male

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 ęomm. 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 residential area. Phone or 
write Adam Spence Corp., 3856 Park 
Ave., Edison, N. J. 08817 201-494- 
1900. (1-8)

------------------------------------- ---------------------------------------1--------

MEN
Wanted for cemetery work. 

No experience necessary.
Steady year round work. Apply: 

MT. LEBANON CEMETERY 
Collingdale, Pa.

(1-5)

MEAT CUTTER. Experienced.
with some knowledge 

of meat cutting.
Steady year round work.

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

(9-103)

500,000 JOBS
For trained Computer Technicians, 

U.S. Dept, or 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 
and how you 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)

JėUjūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, pafduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.
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Union City, Conn.
Sausio 5 d. Waterbur

Visaip demonstruoja prieš
o

ligoninėje po trumpos ligos 
mirė Alexander Kidulss, 
sulaukęs 90 metų, ir bu 
palaidotas sausio 8 d. L 
tuvių laisvose kapinėse, 
Waterbury, Conn., kur 
žmona buvo palaidota pri 
keletą metų. Laidotuvių di
rektorius buvo Viktoras 
Stankevičius iš Bethlehe 
Funeral Home, Bethlehe 
Conn.

Liūdesy liko jo du sūni 
Victor, gyvenantis Water
bury, ir Edward Union Ci
ty, Conn.; septyni anūk 
ir šeši anūkų vaikai; taip! 
brolio keli sūnūs ir dni 
terys.

Jis buvo gimęs ir augęs 
Lietuvoje, Akmenėje. At
vyko į šią šalį, į Waterbuy, 
prieš 60 metų. Per pasku
tinius 15 metų gyveno 
Union City. Buvo išėjęs į 
pensiją iš A. H. Wells Co., 
Waterbury.

Jis prigulėjo prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos 
kuopos Waterbury ir vis 
met lankydavo draugijos 
susirinkimus. Skaitė “Lais
vę” per daugelį metų ir vis 
paremdavo ją finansiškai 
pagal savo išgalę. Lanky
davo visus mūsų parengi
mus, pardavinėdavo tikecus 
tų parengimų ir atsivesda
vo į juos savo draugus. Bu
vo labai gero būdo žmogus 
ir su visais gražiai 
veno. Mums labai 
jo, kad netekome 
draugo.

Ilsėkis ramiai, Aleksand
rai, šios šalies žemelėje, 
likusiems jo sūnums ir 
tiems artimiems giminėins 
gili užuojauta jų liūde 
valandoje.

M. Svinkūnfenė
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Chicago. Ill.
Gera konferencija

Sausio 14 d. konferencija 
aptarimui ir plan aviu
mūsų veiklos šiemet gerai 
pavyko. Nežiūrint prasto 
oro, dalyvavo apie 50 žmo
nių.

Konferenciją galima 
kyti pavyzdinga tuo, k 
per pusantros valandos 
ko atlikta daug svari 
darbo. Pradėta 1:30, ba 
3 vai. po pietų.

Pranešimus padarė 
Andrulis ir B. F. Kubi 
Visi pasiūlymai priii 
Pranešimai apėmė antifa
šistinę veiklą, pasiruošimą 
LDS seimui, LLD ir pitų 
mūsų organizacijų reik

Priimta tai liečianti rezo
liucija.

National Commit 
to Combat Nazism siejasi 
sukelti fondą plėtimui 
vo darbo. Iškeltas šiįkis: 
Gauti po vieną dolerį 
tams iš kiekvieno fašizmui 
priešingo asmens.* Čia ir 
pradėtas tas darbas. Suau
kota $65.

Diskusijos buvo nei _ 
bet gausios. Nuotaikai ge
ra.

Reikėjo skubėti, nes 
3-čios valandos prasi d 
Amerikos Lietuvių Mc 
Draugijos žaidimų pop

Esant prastam oruį ir 
blogai transportacijai, 
tarta abu pobūvius la: 
viena popiete, taip iri su
taupyta laiko ir kelionių, 
ir atėję į vieną pobūvį 
Įėjo dalyvauti abiejuose

Priimti geri sumanymai 
mūsų šių metų veiklai 
remtas, antifašistinis 
bas, taipgi moterys 
nemažo uždarbio.

Kai yra tvirtas ryžtas, ir
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Toliau nuo miesto, Suf
folk apskrity, Huntington 
ir Setauket mieste 1 i u o s e 
pažangios moterys turi In
ter national League for 
Peace & Freedom skyrius. 
Tai Jean Adams įkurta 
tarptautinė moterų organi
zacija.

ILPF pagrindas yra tai
ka ir laisvė. Jos nariais ga
li būti skirtingų politinių 
bei religinių pažvalgų asme
nys, vyrai taip pat, bile tik 
pozityviai kovoja už taikos 
ir laisvės išlaikymą.

Apart viešų mitingų, ant 
peticijų šalies prezidentui 
moterys surinko tūkstan
čius parašų, pravedė laiš
kų siuntiiną prezidentui ir 
kongresmanams už karo 
baigimą, Stony Brook prie 
univers i t e t o surengė de
monstraciją prieš studentų 
rekrutavimą, sudarė komi
siją legaliam patarnavimui 
atsisakantiems militarinės 
tarnybos.

Nuo praeitos vasaros kiek
vieną šeštadienį prie ap
skrities išrinkto kongres- 
mano vyksta protesto de
monstracijos. Setauket 
skyrius protestuoja River
head prie Otis Pike buvei
nės nuo 11-os iki 12-os ry
to. Huntington skyrius de
monstruoja prie James 
Grove ofiso Babylon nuo 
12-os iki 1-os popiet.

Su šalies vėliava ir spal
vingomis iškabomis “Silent 
Vigil for Peace in Viet
nam” demonstrantai išsiri-

kiuoja šaligatvy, 
je pravažiuojanti

Pradžio- 
vaikėzai

nu m e s d a v o demonstran
tams nepalankių priekaištų.

gyvento-Vėliau, tarp vietos 
jų ir praeivių derhonstran- 
tai įgijo pagarbos. 
spauęTa. kelis , kart 
demonstrantų nuotraukas, 
aprašė tikslą.

Vasaros metu daug mo
terų ateidavo si 
kūdikiais; orui pašiurkštė- 
jus, tik vyresni 
rodo. Vėjas ar g 
monstracijos vyks 
gu, kad dauguma i 
jauui žmonės, 
aprūpina praeivi 
liaiš ir brošiūrom 
dų švenčių proga. River
head demonstrantai atsine
šę eglaitę pradėjo giedoti 
kalėdines giesm 
gresmanas Pike išėjęs pats 
ėmė vadovauti giesmėms. 
Demonstrantai padovanojo 
kongresmanui Jcjhn Ken
neth Galbait parašytą kny
gą — “How to 
of Vietnam,” j 
viena demonstrar 
tortą. Spėjama, had tortas 
buvo skanus; pra 
tadienį Mrs, Pike 
dėkoti už skanėstą.

Palankesniam o 
d e m o n s t rantų skaičius 
siekdavo iki 250; žiemos 
metu susirenka p 
Moterys yra pa 
tęsti protestą iki 
baigtas.
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Ginčai apie Medicaid
Atrodo, kad daugelis New 

Yorko valstijos valdininkų 
ir kandidatų į valdininkus 
mielai sutiktų apkapoti var
ganiems žmonėms medika- 
lišką pagalbą. Ginčai eina 
dėl to, kokiomis priemonė
mis kapoti, kad apkapoja- 
mieji mažiau tą operaciją 
suprastų, mažiau protes
tuotų, mažiau rinkimuose 
politiškai baustų tuos, ku
rie bus atsakingi už apka- 
nojimą..

Visi suka galvas, kaip ap
kapoti. Bendroji nukirti
mui suma numatyta apie 30 
milijonų dolerių. Kaip tuos 
milijonus nugenėti atskirais 
doleriais ir centais iš me- 
dikališkos pagalbos reika- 
]ingų neturtingų žmonių, 
yra pasiūlyta:

Neteikti pagalbos šeimai, 
kurios bendros metinės pa
jamos sieks virš $5,500 (o 
vietomis ir tik $3 900) ke
turių asmenų šeimai. Da
bar po Medicaid paeina tu
rintieji iki $6,000 metinių 
pajamų 
šeimai, 
išmestų 
milijoną

Atskiroms vietoms, pagal 
nuožiūrą kaitalioti pajamų 
sumas.

Nustatyti tūlą procentą 
mokesčio, kurį ligonis pats 
turėtų pasimokėti pirm 
kreipimosi paramos iš Med
icaid, maždaug apie $120.

Panaikinti ar sumažinti 
santaupų sumas. Dabar tu
rinčioji $6,000 santaupų ke
turių asmenų šeima nesi
skaito per daug turtinga 
gavimui Medicaid pagalbos. 
Greta to, leista išmokėti po 
tūkstantį dolerių kiekvieno

šeimos nario laidotuvėms 
be praradimo Medicaid tei
sių. Dabartiniai kapojimo 
siūlytojai tūli y:'a' pasiūlę 
tas sumas kirsti pusiau, ki
ti 25 procentus ir t. t.

Panašius pasiūlymus pa
teikė republikonas valstijos 
senatorius Lent,
iąs seimelyje Nassau ap-

atstovau-

•jimui 
mažinimą

keturių asmenų 
Toks nukapojimas 
iš Medicaid apie 
asmenų.

Priešinasi kajio
Prieš bent koki r 

Merdicaid paramos netur
tingiems žmonėms pasisakė 
Dr. James Haughton, vyk
domasis miesto 
reikalams valdininkas. Jis 
pareiškė, kad dė 
mų nukentėtų k 
žmonės, kuriem 
nagalba daugiaijisia reika
linga, vardan kurių Medic
aid ikurta.

Vieton kapoti 
sako daktaras, reikia pažiū
rėti į ligoninių 
sureguliuoti.

Kaip gali tok 
vienoje ligoninė. 
$72 dienai, kai kita kainuo
ja net $96 diena 
daktaras.

sveikatos

l nukapoji- 
aip tik tie 
s Medicaid

Medicaid,

kainas, jas

a pat lova 
e kainuoti

i ?—klausia

sunkios sąlygos apeinamos, 
ir darbas duoda gerus vai
sius.

Vilnietis

Taksių vairuotojų 
vienos dienos

Unijistai taksių vairuo
tojai, remiami i 
taksių savininkų

streikas
r kai kurių 
, sausio 16 

paskelbė 24 valandų stop
page — visiška 
darbą. Tai buvo protestui 
prieš miesto pareigūnų at
sisakymą leisti pakelti tak
sių1 fėrą. »Liečia apie 29 
tūkstančius unijistų 
ruotojų.

sustabdė

vai-

Apie Aido chorą
Daugelis aidiečių serga 

influenza ir negalėjo ateiti 
į pirmąsias šių metų pamo
kas, todėl praėjusį penkta
dienį turėjome tik trumpą 
pasitarimą apie choro veik
lą ir ateities planus. Mok.
M. Stensler išreiškė savo 
nuomonę apie pavasarinį 
parengimą, belieka tik pa
galvoti ir pasitarti.

Buvęs chorų pirmininkas 
J. Lazauskas jšdavė trumpą 
raportą iš Naujųjų Metų 
baliaus. Pasirodo, kad re
zultatai neperblogiausi. Vė
liau minėto parengimo ko
misija išduos išsamesnį ra
portą.

J. Lazauskas, užbaigda
mas savo pareigas Aido 
chore, pakvietė naująjį pir
mininką J. Grybą tęsti to
liau choro' veiklą ir, pa
spausdamas ranką, linkėjo 
jam geriausių sėkmių. Jie 
artimi ir širdingi draugai, 
nėra tarp jų asmeniškų ne
susipratimų. Jiedu pa
sižada dirbti ateityje drau
ge Aido naudai.

Gauti Naujų Metų svei
kinimai iš Čikagos nuo dai
nininkės O. Kubilienės, Ai
do ir LKM chorų. Aidas 
dėkoja ir linki abiem cho
ram bei solistei O. Kubilie
nei geriausių sėkmių.

Aido chorą sveikina ir iš 
tėvynės. Nuoširdžiai dėko
jame Vilniaus miesto dar
buotojų Aido chorui ir leng
vosios pramonės moterų 
chorui bei abiejų chorų di
rigentui muz. Vanagui ir 
akompanuotojui Algiui Lo
pai už linkėjimus. Aido cho
ras dėkoja už prisiminimą 
ir linki jiems geriausios 
kloties ateityje.

Mok. Mijęlreda praneša, 
kad Aidas pakviestas dai
nuoti suomjij ir ;estų meti
niame koncerte, kuris įvyks 
kovo 17 dieną Ukrainian 
Hall, New Vorke.

Po pasikalbėjimo, aidie- 
čiai praleido porą malonių 
valandų žiūrint į filmus, ku
riuos teikėsi mums parody
ti žurnalistė S. Narkeliū- 
naitė. Pirmas filmas—gerb. 
Leokadijos Diržinskaitės iš
leistuvės “Laisvės” salėje, 
antras — Jungtiniu Tautų 
korespondentės S. Narke- 
liūnaitės apsilankymas tė
viškėje T. Lietuvoje.

Pamatėme ir V. Bekerio 
spalvotas * nuotraukas per 
prožektorių (slides). Buvo 
malonu pamatyti draugų
N. ir P. Ventų pagerbimo 
balių, Aido choro pikniką 
pas draugus J. ir J. Lazaus
kus ir įvairiais atvejais su
sitikimus su’ Leokadija Dir- 
žinskaite.

Vaišių stalą paruošė J. 
Lazauskienė ir choro gar
bės narė K. Čeikauskienė. 
Dėkojame abiem draugėm 
už gerus norus ir triūsą. 
Ant stalo ..matėsi ir pora 
butelių stipriosios, kuriuos 
padovanojo artimi Aido 
choro draugai. Dėkui!

Labai gaila, kad daugelis 
aidiečių negalėjo dalyvauti, 
tačiau atidėti organizaci
nius reikalus vėlesniam lai
kui irgi nelabai gerai. Nuo
širdžiai dėkojame šeiminin
kėms, V. Bekeriui ir giliai 
įvertiname , žurnalistės S. 
Narkeliūna i t ė s atsilanky
mą.

Transit Autoritetas sako, 
kad tokenąi pradėjo su
grįžti kason. Ęilus spėlio
jimams, kad fėrą kels, sako, 
tūli buvo pradėję tokenus 
pirkti saujomis.

Ryžių derlius š. Vietname
Hanojus. — Šiaurės Viet

namo žemdirbiai, nežiūrint 
sunkių karo meto sąlygų, 
išaugino didelį ryžių derlių. 
Dabartiniu metu jie nuima 
antrąjį derlių.

Šalčiuose piketuoti nelengva
Šalta, šiurpu zero spei

guose per švilpaujančius 
vėjus New Yorko finansi
niame distrikte net kelis 
blokus praeiti. Tačiau 
tūkstantis RCA Commu
nications streikierių fir
mos raštinę 60 Broad St. 
piketuoja be pertraukos. 
Žinoma, ne visas tūkstantis 
sykiu.

Piketas palaikomas nuo 
gruodžio 1 dienos visomis 
dienomis ir nakties valan
domis. Streikieriai sueina 
į savo būstinę 51 Beaver St. 
Ant sieninės lentos mato 
išrašytą sau piketo laiką ir 
eina, nežiūrint speigo ir 
sniego ar lietaus. Piketo 
diena — keturios valandos, 
su pakaitomis: valanda pi
keto, valanda poilsio.

Unijos pranešimai sako, 
kad firma turtą skaičiuoja 
bilijonais, o darbininkų al
gos tarp žemiausių už tos 
rūšies darbą. Jie prašo 15 
procentų algų pakėlimo, 
firma žadėjo apie 4 pro
centus ir, vieton derėtis, pa
skelbė lockoutą.

Dienomis palaikomas 100 
asmenų piketas, naktimis 
po1 apie 60.

Unija streikieriams mo
ka per pirmas 4 savaites 
po $15, toliau po $25. To
liau jie tikisi gauti ir ne
darbo apdraudos čekį. Vi
sos tos pagalbos įmanomos 
dėka to, kad darbininkai 
laikosi vieningai, pasiryžę 
laimėti patenkinimą savo 
teisėtų reikalavimų.

Darbininkų pirmūnai 
sveikina Weinstona

New Yorke ruošiamasi 
iškilmingai paminėt kovin
go darbo žmonių vadovo 
William Weinstone 70 metų 
amžiaus ir pusšimtį metų 
judėjimo vadovybėje.

Weinstone ilgus metus 
gyveno ir veikė New Yor
ke, tačiau savo darbais jis 
priklausė ne vien New Yor- 
kui. Sveikinimai ateina iš 
visu šalies kraštu ir iš už
sienio.

Tarp jau sveikinusių yra 
veteranas unijistas Len de 
Caux, ilgamečiai darbinin
kų bičiuliai Scott Nearing 
ir John Howard Lawson, 
žurnalistai-rašytojai Palme 
Dutt ir George. Morris.

Pobūvis įvyks vasario 4, 
Hotel Diplomat, New Yor
ke, 108 W. 43rd St. Pra
džia 2 vai.

N. Y. • Sveikatos komisi- 
onierius O’Rourke skelbia, 
kad pirmą šių metų savaitę 
miesto gyventojų mirtingu
mas buvo didžiausias nuo 
1948 metų rugpiūčio. Sako, 
jog flū mirtingumą padi
dino. Viso per savaitę mi
rė 2,316.

Iš lėktuvų stoties 
dingo brangumynai

Į Kennedy aerouostą bu
vo iš Graikijos atvežta 37 
tūkstančių vertės įvairių 
aukselių. Sakoma, kad tur
tas buvo apnakvintas sau
gumo rūme ir ant durų už
kabinta didelė spyna.

ši vagystė — ne pirma, 
1967 metų pirmaisiais 10 
mėnesių iš stoties išvogimai 
siekė virš 2 milijonų dole
rių.

Miesto sveikatos komisio- 
nierius O’Rourke skelbia, 
kad “flū” susirgimai retėja, 
tačiau susi r g u s i e m s se
niems ar turintiems kvėpa
vimo organų nesveikatą pa
vojus nėra mažesnis už pir
miau buvusį.

Muziejus po atviru dangum
Tai — Telšių kraštoty

ros muziejaus buities sky
rius. Netoli Masčio ežero, 
15 hektarų plote, atsiras 
praeito amžiaus pabaigos ir 
šio amžiaus pradžios sody
bos. Iš Gadunavo apylin
kės jau perkelta klėtis šiau
diniu stogu. Iš Tryškių at
keliavo kaimiška pirtelė, 
šiais metais numatoma per
kelti Nerimdaičių vėjo ma
lūną ir kitus įdomesnius pa
status.

Serga “L” knygvedė 
Lillian Kavaliauskaitė

“Laisvės”1 vajaus reika
lai ir Bendrovės, finansinis 
raportas suvažiavimui, ^ar
tinantis sudarė Lilijai labai 
daug darbo. Šiuo tarpu ji 
dirbo net su viršlaikiais. 
Tas ją labai suvargino ir 
dabar ją influenza paguldė 
į lovą.

Visas “Laisvės” kolekty
vas linkime Lilijai greit pa
sveikti ir grįžti prie savo 
pareigų į “Laisvės” įstaigą.

Parengimų kalendorius
Sausio 19

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

Sausio 20 d.
Susitikimas su rašytoju- 

dramaturgu Kaziu Saja iš 
Lietuvos. Įvyks “Laisvės” 
salėje, 2 vai. po pietų.

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.

Pakvietimas >
šeštadienio (sausio) 20 

d.) 2-rą vai. po pietų būkite 
“Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
čia įvyks susitikimas irsu- 
pažinimas su įžymiuoju 
Lietuvos rašytoju - drama
turgu Kaziu Saja. Jis čia 
svečiavosi pas savo arti
muosius ir dabar jau grįž
ta į tėvynę pas šeimą ir 
draugus.

New Yorko lietuviams 
bus malonu paspausti ra
šytojui dešinę ir palinkėti 
laimingos kelionės.

Visus ir visas kviečiame.
Susitikimo Rengėjai

Per tūlą laiką “Laisvėje” 
nebepasirodė mūsų geri 
bend r a d a r b i a i Domini
kas Šolomskas ir Adolfas 
Gilmanas. Per telefoną pa
šaukęs sužinojau, kad ir 
juos, ir jų šeimas buvo kie
tai suėmusios ligos ir nelai
mės. Drg. Šolomsko žmona 
Karolina tik pradeda nusi
kratyti “flū”, o Dominikas 
irgi buvęs gana kietai “su
imtas.” Džiugu, kad dabar 
jau abudu beveik susveikę.

Na, o didesnė nelaimė už
griuvo ant Gilmanų. Joms 
dar nepasveikus, Adolfas 
“stačia galva,” kaip jis pats 
sako, laiptais buvo nusiri
tęs į rūsį. Aišku, smarkiai 
susižeidė —■ įsikirto galvą 
ir labai užsigavo dešinįjį 
šoną. Jis tiesiog stebisi, 
kaip krisdamas dar neužsi
mušė. Bet irgi džiugu, kad 
dabar visa šeima jau, taip 
sakant, “ant kojų.”

Žinoma, Dominikas ir 
Adolfas žadėjo prie pirmos 
progos vėl pasirodyti “Lais
vės” skiltyse.

Baigia persirgti Petras ir 
Helena Siauriai. Petrą kan
kino kosulys, o Helenai te
ko keletą dienų pagulėti.

Rep.

MIRĖ
Ona Griškienė, 82 m. am

žiaus. Mirė sausio 11 d. 
Gyveno 394 So. 1st St., 
Brooklyne. Laidotuvės 
ivyko (sausio 16 d., Cypress 
Hills /Kapinėse, priežiūroje 
direktoriaus Al Baltrūno 
(Matthew P. Ballas). .
Velionė paliko nuliūdime 

vyrą Simoną, dukrą ir žen
tą Tillie ir Peter Wallace, 
taipgi anūką Peter Wallace, 
ir kitus gimines.:.

Reiškiame Simonui Griš- 
kui ir kitiems giminėms už
uojautą.

S. Griškus sako: Ilsėkis, 
mano brangi, Cypress kal
nelio kapinėse. LK

“Laisvė” — geriausia do
vana tiems, kurie jos dar 
neskaito.

Jersey City, N. J.—Ne
toli Journal Square stoties 
traukiniams susidūrus 175 
žmonės buvo sužeisti, du 
vagonai nusirito nuo bėgių.

Nori daugiau autonomijos
Nassau. — Bahamas sa

los premjeras L. O. Pind- 
ling reikalauja iš Anglijos 
platesnių autonominių tei
sių.

N. Y. valstijos loterija 
gruodžio mėnesį pardavė 
tikėtų už $4,766,742. Mies
te parduota 3,179,216 tikė
tų.

JAV aukščiausiasis teis
mas leido New York Cent
ral ir Pennsylvania geležin
keliams susijungti. Tai bū
tų didžiausia pasaulyje pri
vati tos rūšies įstaiga.

New Yorke areštuotas ad
vokatas Robert Schwartz', 
įtartas suokalbyje pašalin
ti valdžios liudytoją Marctfš 
kyšininkystės byloje. Nak
voti kalėjime jam neteko, 
bondsmanas užstatė už jį 
$75,000 ir jis tapo paleistas.

Du ginkluoti plėšikai pa
sitiko gazo stoties pareigū
ną prie jo namų W. Hemp 
stead, išvažiuojantį į dar
bą. Grasindami iššaudyti 
visą šeimą, jeigu kas jiems 
trukdytų, jie pareikalavo ir 
gavo $10,000.

PARDAVIMAI
Parduodame mažą Ūki, Miami mie

ste, 1 akras žemės. Trys pastatai, 
penkios šeimos gyvena. Gerą rendą 
įneša. Parduosiu prieinamai. Prie
žastis — senatvė. Kreipkitės: Paul 
Kraucs, 8050 N.W. 13 Court, Miami, 
Fla. 33147. (5-12)

REAL ESTATE
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

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




