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K RISIĄ ][ Baigta Evoliucijos
Priminimas
Dailės paroda 
Du nuosprendžiai 

Kodėl vokiečiai?
Tingėjimas ar bijojimas 
Todėl, kad nori padėti

Rašo A. Bimba

Tinkamiausia ir 
žieminių švenčių dovana 

^laikraštis. Daug laisviečių 
ri giminių Amerikoje ir 
Javoje, kurie dar nešk 
“Laisvės”. Nepadarysite 1 
dos jiems ją užrašę, 
kiekvienas, tai didelė 
ma jų bus jums labai 
už šią dovaną.
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Puikus Lietuvių Literatūros 
Draugijos 185 kuopos sums, 
mas suruošti Amerikos lietu
vių dailininkų kūrybos parodą 
Laisvės salėje. Kvietimai 
išsiuntinėti. Reikia tikėtis 
rų rezultatų.

Asmeniškai pažįstu visą 
lietuvių, kurie iš tapybos, 
vinėjimo, ar drožinėjimo duo
nos nėra valgę ir nevalgo, 
yra sukūrę daug gražių d 
kėlių. Kodėl geriausius jų 
suvežti į vieną vietą ir 
rodyti kitiems?

Paroda įvyks 1969 
sausio 11-12 dienomis.
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pa-Aukščiausiasis Teismas 
tvarkė, kad Arkansas valstijos 
1928 metais išleistas įstaty. 
pnįeš viešosiose mokyki 
mokymą darvinizmo (mo 
apie evoliuciją) nesuderina
mas su šalies konstitucija 
turi eiti laukan.

Kodėl visus keturias dešimt 
metų ėmė pasiekti Aukščiau
siąjį Teismą ir buvo leista 
kiai priešmokslinei kvail 
nuodyti visos valstijos švi 
mo ir mokslo įstaigas?

Tas tik parodo, kad tą 
laimingą valstiją valdo bibli
niai fanatikai, kuriems v 
pasaulis ir žmogus buvo 
tverti per septynias dienas.
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Kitu laimėjimu 
tenka pasidžiaugti mums 
jorkiečiams. čia valstijos auk
ščiausias teismas i 
kad nevalia lapelius uždru 
dalyti autobusų stotyse. Mat, 

Neseniai keli jaunuoliai New 
Yor k o didžiojoje autobusų 

dalijo preiškarinius 1 
liūs ir buvo suareštuoti, 
tik jie išteisinti, bet iško 
svarbi teisė žmonėms, 
nuomonė nepatinka tiems, 
rie valstiją valdo.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas vienbal
siai nutarė, kad Arkansas 
valstijos įstatymas, drau- 
džiąs evoliucijos mokymą, 
yra nekonstitucinis ir ne
leistinas toje valstijoje 
praktikuoti.

Minimas Arkansas vals
tijos įstatymas buvo žiau
rus. Jeigu mokytojas moki
niams tik prisimindavo apie 
evoliuciją ir jos tėvą Darvi
ną, būdavo baudžiamas $500 
ir iš darbo atleidimu.

Mrs. Jon O. Epperson, bi-

, vietinia- 
laimėjusi, 

sas valsti-

ologijos mokytoja 
me teisme buvo 
bet vėliau Arkan 
jos Aukščiausiasiš Teismas 
atmetė žemesniojo teismo 
nuosprendį ir paliko tą įs
tatymą galioje, 
tuomet apeliavo į 
Valstijų Aukščiau 
mą ir jame laimėj

Aukšč. Teismo 
dis kartu paliečia 
sippi valstijos ant: 
įstatymą. Dabar : 
mokymas bus lais 
valstijose.

Epperson 
Jungtinių 
siajį Teis- 
o.
nuospren- 
ir Missis- 

ievoliucini

vas visose

Vienuolikai negrų jaunuolių
gresia mirties bausmė

Elizabeth, N. J. — Prisie
kusieji teisėjai (jury) jau 
išklausė prokuroro pava
duotojo R. S. Londa reika
lavimą, kad 11 negrų jau
nuolių privalo gauti mirties 
bausmę už jiems skelbiamą 
kaltinimą policisto užmuši
mu.

Policistaš John Gleason 
prarado gyvastį riaušėse 
1967 m. liepos 16 d., Plain-

išiu metufield, N. J. Ria
jis paleido šūvį ir vieną ne
grą jaunuolį peršovė. Kiti 
jaunuoliai jį sm 
mušę. 'Nuo smūgjių jis mi
ręs.

Po to policija
11 negrų jaunuolių ir dabar 
juos kaltina polici sto užmu
šimu. Jiems gręsia mirties 
bausmė.
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Kunigai reikalauja revoliucijos 
Romos katalikų struktūroje
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Paryžius.— Daugiau kaip 
150 Romos katalikų kunigų 
pasiuntė laišką visiems vys
kupams ir kunigams. Laiš
ke jie reikalauja revoliuci
jos Romos katalikų bažny
čios struktūroje.

*»
Vyriausias j ų reikalavi

mas, kad būtų sudaryta 
“pastovi asamblėja”, pana
ši šalies parlamentui. Asam
blėja turėtų turėti pilną at
stovybę visų kunigų, kad 
joje vyskupai, prelatai ir 
vikarai turėtų lygias teises?

Jie taipgi reikalauja tei
sės kunigams dirbti ir ne 
bažnytinius darbus, kad ir 
fabrikuose. Jie nori demok
ratijos bažnyčioje.

Maskva. — Tarptautinio 
banko direktorius, buvęs 
JAV gynybos sekretorius R. 
J. McNamara tu 
tarimą su TSRS 
Kosyginu.

r ė jo pasi- 
premjeru

Paaiški, kad iš septynių 
sieniečių korespondentų, p 
lintų iš Čekoslovakijos, ke 
yra vakariniai vokiečiai, A 
rikos organizacijų pasam 
ir pasiųsti savotiškai inter 
tuoti įvykius ir kiršinti tos ša
lies žmones prieš kitus socia
listinius kraštus, o pirmoje 
toje — prieš Tarybų Sąju 

Kam reikėjo vokiečių?
jaugi jau pritrūkome 
kiečių žurnalistų ir korės 
dentų, kurių šimtai vaikš 
ja be darbo?

Daugiau negu misterija.
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Milijonas dolerių už 
negro gyvybę

Vicksburg, -Miss. — Fede
ralinis teisėjas H. Cox nu
baudė tris baltus vyrus pa- 
simokėti $1,021,500 už bru
talų užmušimą seno negro 
Ben C. White 1966 m.

Negro užmušėjai Jones, 
Avants ir Fuller buvo FBI 
agentų atpažinti, kaip Ku 
Klus Klano nariai. 8 negrai 
ir 4 baltieji prisiekusieji tei
sėjai rado juos kaltais.

Pakistano valdžia 
slopina opoziciją

Karačis. — Pak 
į džia pravedė plačius areš- 
, tus. Tarp areštuotų ’yra ir 
/buvęs užsienio reikalų mi
nistras Bhutto, kuris kalti
namas kurstyme 
Ayubą Khaną.

Policija puoia 
rantus lazdomis 
mis bombomis, demonstra
cijose daugiausia 
studentai.

stano val-

prieš prez.

demonst- 
ir ašarinė-

dalyvauja

.Maskva. — Tarybinis ato
minio mokslo inži 
rilas Ščelkinas ijnirė, turė
damas 56 metus

nierius Ki-

amžiaus.

Pastebėjau,
Petrėnas savo “Tėvynėje” 
dėjo SLA narius maitinti 

^nis sutromis apie Tarybų 
tuvą, kurias iškepa smeto 
“Elta” ir kuriomis jau se

>(Tąsa 5-tame pusi.)
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Guayaquil, Ecuador. — 50 
policininkų pribuvo į gub. 
Rocke f e 11 e r i 6 plantaci j ą 
malšinti darbininkų, reika
laujančių pasirašyti darbo 
kontraktą.

27 kareiviams gręsia 
mirties bausmė

San Francisco, Calif.—27 
kareiviai paskelb 
streiką Presidio 
zėje, kaip protest 
tikėtą mirtį vieno silpna
pročio kareivio Richard 
Bunch, kuris turėjo būt gy
domas ar namo

Dabar protest 
tuoti ir jiems grę 
rinis teismas ir.net mirties 
bausmė.

e sėdėjimo 
Army ba- 

;ą prieš ne

paleistas, 
ąntai areš- 
sia milita-

“LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. spalio 
ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1968 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

3586 
2641 
2097 
1092 
1084 
1032 

988 
9161

Generalis sireikasė
Italijoje, kovos

Valys Rimkus, Brooklyn, N. Y. .. 
Connecticut valstijos va jin inkai .. 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. .. 
So. Boston, Mass................................
M. Valilioniene, Miami, Fla............
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. 
Philadelphia, Pa...................................
N. J. valstijos vajininkai .............
V. Sutkienė—V. Taraškiene, San Francisco Calif. 804 
S. Penkauskiene—A. šupetrienė 

Lawrence, Mass 804

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.
P. Bečis, Great Neck, N. Y........
Vera Smalstienč, Livonia. Mich. 
Marytė Smalstienė,

Ludington, Mich..................
Uždavinis, Norwood, Mass.
Račkauskienė - M. Kazlauskienė,
Haverhill, Mass...............

Ig. Klevinskas, Scranton, Pa.
A.

M.
A.

Roma. — Visa Italija ap
imta darbininkų ir studen
tų kovomis. Darbo unijos 
nusitarė skelbti 24 valandų 
protesto streiką, prie kurio 
prisidėjo ir daugelio miestų 
studentai.

Darbininkai reikalauja di
desniu algų ir geresnių dar
bo sąlygų. Studentai reika- 
jlauia reformų mokyklose. 
Prie kolegijų ir universite
tų studentų prisidėjo ir vi
durinių mokyklų mokiniai.

Umbrijos provincija ap
imta streikų bangomis jau

gerokai pirmiau. Darbinin
kai užėmė 9 cukraus gamy
bos firmas. Metalo darbi
ninkai atsisako be kontrak
to dirbti.

Prie darbininkų ir stu
dentų kovų prisideda ir že
mės ūkio darbininkai. Jie 
taipgi reikalauja ekonomi
nių pagerinimų. i

New Yorke trys vyrai ir 
viena mergina visai nuogi 
demonstravo ir dalino atsi
šaukimus, r e i kalaujančius 
karą baigti Vietname.660 Chicago, Ill....................................  382

624 j J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 276
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.......  276
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 236 
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa. 252 
Rochester, N. Y................... .....
J. Stanienė, Baltimore, Md......
M. Žiedelis, Nashua, N. H.......
Kanadiečiai ............................. .
C. K. Urban. Hudson, Mass. 
L. Tilwick, Easton, Pa. ..........
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio

576

564
564

... 504 
.. 468 

Bemat, Los Angeles, Calif. .. 444 
Kralikauskienė,
Lawrence, Mass.................... 420

(Nukelta į 6-tą psl.)

234
168
144
113
84
72
56

Užmušti trys civilinių 
teisių kovotojai

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS Roots Organization —
Čiurlionio muzikos šventė
Vilnius. — Lapkričio 16 

d. prasidėjo Čiurlionio tarp- 
respublikinis'jaunųjų> piani
stų ir vargonininkų konkur
sas. Apie konkurso tikslą ir 
jo eigą spaudos, radijo ir 
televizijos žurnalistus pain
formavo šio konkurso orga
nizacinio komiteto nariai 
spaudos konferencijoje.

—Konkurso tikslas, — pa
žymėjo organizacinio komi
teto pirmininkas, Lietuvos 
liaudies artistas profesorius 
Vainiūnas, — toliau popu
liarinti Čiurlionį — muziką 
ir skatinti mūsų jaunųjų 
atlikėjų kūrybinį aktyvumą. 
Galime pasidžiaugti, kad 
Čiurlionio kūryba susido
mėjo nemaža jaunų broliš
kų respublikų muzikantų: 
jame dalyvauja Baltarusi
jos, Moldavijos, Latvijos ir 
Estijos pianistai ir vargo
nininkai. Be Čiurlionio, kon
kurso programoje skamba 
Bacho, Šopeno, Listo, Rach- 
maninovo ir kitų kompozito
rių kūriniai, taip pat muzi
ka tų tarybinių respublikų, 
kurių atstovai dalyvauja 
konkurse.

Tarprespublikinis Čiurlio
nio pianistų ir vargoninin
kų konkursas vyks nuo lap
kričio 16 iki lapkričio 30 
dienos ir koncertai-perklau- 
sos bus nemokamai.

čiūną Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo garbės raš
tu.

Mineralinės vatos gamybos 
klausimais

•M /i '

Vilnius. — Daugiau kaip 
šimtas tarybų šalies įmonių 
ir cechų skalūnus, šlaką .ir 
molį paverčia puria vata. 
Tai vertinga mineralinė 
medžiaga statyboms, dau
giausia naudojama šilumai 
izoliuoti. Neseniai iš mine
ralinės vatos pradėtos ga
minti originalios plokštės, 
kurios papuošia sales, page
rina jų akustiką.

Mineralinės vatos gamy
bos ir jos gaminių kokybės 
gerinimo klausimais svars
toma technikos namuose pa
sitarime, kurį organizavo 
Vilniaus visasąjunginis šilu
mą izoliuojančių medžiagų 
tyrimo institutas ir visasą
junginė b e i respublikinė 
Mendelejevo chemikų drau
gijos valdyba. Dalyvauja 
specialistai iš daugelio ša
lies mokslinių centrų.

Bostonas. — Lapkričio 13 
d. rytą penki nepažįstami 
žmonės įsiveržė į negrų or
ganizacijos - New England

■ raš
tinę ir nušovė tris civilinių 
teisių kovotojus, du pavo
jingai sužeidė.

Policija ieško užpuolikų 
Roxbury negrų rajone; < Vi
si užmuštieji . juodos spal
vos, vienas buvo aklas, -jis 
buvo minimos organizacijos 
direktorius. Užmuštasis Ha-lnuolių militarinėn tarnybon.

rold King buvo atvykęs iš 
Clevelando pasitarti organi
zaciniais reikalais.

Policija sužinojo, kad už
muštieji lapkričio 12 d. bu
vo New Yorke. Dabar ty
rinėja, ar toji kelionė nėra 
susijusi su žmogžudyste.

Washingtonas. — Penta- 
gonas praneša,. kad sausio 
mėn. draftuos 26,800 jau-

Prez. Johnson verčia prez. Thieu 
dalyvauti taikos derybose

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius C. M. Clif
ford perdavė reporteriams 
prez. Johnsono nuosprendį 
versti Pietų Vietnamo pre
zidentą Thieu atsiusti dele
gaciją į Paryžių. O jeigu 
Thieu to nepadarys, tai 
Jungtinės Valstijos vistiek 
tarsis Paryžiuje taikos rei
kalu.

Clifford aštriai kritikavo

prez. Thieu už atsisakymą. 
dalyvauti taikos derybose 
todėl, kad prie pasitarimų 
stalo kartu sėdės ir Nacio
nalinio Išsilaisvinimo Fron
to (partizanų) delegacija.

Prez. Johnsonas nori, kad 
pasitarimai privestų prie 
karo sumažinimo. Taipgi jis 
pataria tartis dėl ištrauki
mo iš Pietų Vietnamo “Š. 
Vietnamo ir Amerikos mili- 
tarinių jėgų”.

Kriščiūnui garbes raštas
■ Vilnius. — Už nuopelnus 
ruošiant inžinerijos staty
bos kadrus ir aktyvia vi
suomenine veikla, ryšium 
su šešiasdešimtosiomis gi
mimo metinėmis Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Preziudimas apdovano
jo Kauno Politechnikos Ins
tituto Vilniaus filialo staty
bos katedros vedėją, Lietu
vos nusipelniusį statybinin
ką, technikos mokslų kandi
datą, docentą Vytautą Kriš-

Graži tradicija pagerbti 
draugius.

Vilnius. — Operos ir ba
leto teatre yra graži tradi
cija pagerbti savo kolekty
vo narius veteranus, ku
riems sukanka 50 ar 60 me
tų. Lapkričio 11 d. įvyko 
jubiliejinis vakaras, skirtas 
Lietuvos nusipelniusių ar
tistų Baužinsko, Chetagūro- 
vos, Stanišausko, orkestro 
artistų Vasiliausko, Reka
šiaus, Žilinsko, Barkovskio 
ir kitų sukaktimis paminė
ti. Ta proga buvo parodytas 
operos “Gudruolė” spektak
lis ir surengtas koncertas— 
atliktos ištraukos iš Vag
nerio, Prokofjevo ir Pakal
nio operų.

Po koncerto teatro direk
torius Laurašas įteikė or
kestro veteranams Cheta-

Demokratines audros Ispanijoje
Madridas. — Visoje Ispa

nijoje siaučia demokratinės 
audros, iš visų pusių dras
kančios Franko diktatūrą.

Sostinėje studentų demon
stracijos išjudino kitų mies
tu studentus. Madrido uni-

gurovai ir Stanišauskui ra
štus apie Lietuvos nusipel
niusio artisto garbės vardo 
suteikimą. Lietuvos kultū
ros ministerijos kolegijos 
vardu jubiliatus pasveikino 
ir ministerijos garbės raš
tus įteikė meno reikalų val
dybos viršininko pavaduoto- 
tojas Indriknis. Nuoširdžius 
linkėjimus kolektyvų vardu 
orkestro veteranams perda
vė Vilniaus konservatorijos, 
radijo ir televizijos komite
to, Filharmonijos ir kitų 
kūrybinių organizacijų ats
tovai.

Antanas Viaivutskas

versitetą policija uždarė ir 
okupavo. 30 policistų plėšė 
studentų iškabas, smerkian
čias terorą.

Baskų provincijoje nacio
nalistai reikalauja nepri
klausomybės. Jaunieji kuni
gai prisideda prie bendrų 
kovų, kartu kovoja prieš 
katalikų hierarchiją, kuri 
palaiko Franko diktatūrą.

12 milijonų narių darbo 
unijose, kurias dabar val
džia kontroliuoja, reikalau
ja laisvės streikuoti ir di
desnių algų.

Infliacija jau pasiekė 12 
proc. Didėja bankrotai ir 
darbininkų iš darbų palei
dimai.

Buenos Aires. — Argenti
nos Kompartijos organas 
“Nuestra Palambra” išdės
to reikalą sušaukti tarptau
tinį komunistų ir darbinin
kų partijų suvažiavimą.

ir.net
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‘Mūsų laimėjimas vėl užtikrintas’
IR vėl Jungtinių T 

svarstomas Kinijos klau 
Reikia sutikti su komercinės spaudos pranašyste, kad 
Jungtinių Valstijų pozic 
O, kaip žinia, mūsų šal
inis tebesipriešina sugrą 
linėje organizacijoje teis:
Čiang Kai-šeko kliką art Formozos salos “tikrąja Ki
nija.” Jos “nemato” šalies su šešiais šimtais milijonų gy
ventojų! Jiems tokios Kinijos nėra pasaulyje! Keista, 
absurdiška, bet taip yra, tokia mūsų vyriausybės po

autų Generalinėje Asamblėjoje 
simas. Bet tai tik formalumas.

jos laimėjimas yra užtikrintas, 
es vyriausybė visomis keturio- 
Hnimui Kinijai narystės pasau- 
ų. Ji ir jos šalininkės tebelaiko

zicija.
Jungtinėms Tautoms priklauso 
os iš jų neturi nė po milijoną 
os. Jos Generalinėje Asamblė-

Tik pagalvokime: 
126 valstybės. Kai kur 
gyventojų. Jos pripažint 
joje turi lygų balsą su valstybėmis, kurios savo gyvento
jus skaito šimtais milijo ių. Tuo tarpu Kinija, kuri at
stovauja beveik visam ketvirtadaliui pasaulio gyvento
jų, neįleidžiama!

Kaip praeityje, taip 
lys griežtai reikalauja K 
mo jai narystės teisių, 
sėtkas kitas Azijos ir Af: 
nepavyks. Kinijos klaus 
O tai nuostolis ne tiek 
taikos reikalui. Tą pri 
Asamblėjoje balsuoja pi 
balsuoja prieš tik todėl 
Amerikai.

ir vėl, žinoma, socialistinės ša- 
inijos pripažinimo ir sugrąžini- 
Jų nusistatymą remia dar de- 
rikos 'šalių. Deja, joms laimėti 
imas dar kartą pasiliks ateičiai, 
pačiai Kinijai, kiek pasaulinės 
p a ž įsi t a net tos šalys, kurios 
ieš Kiniją. Mat, kai kurios jų 

kad nenori nusidėti mūsų

Ruošimasis atnaujinimui
bombardavimo

PASTARUOJU laiku iš Washington© pradėjo į pa
saulį eiti balsai pavojingi, didelį susirūpinimą keli^ pra
nešimai. Kalbama apie 1 1J* - —
kad jis sulaužęs susitar: 
mo. Jam primetamas’rs 
mas Pietų Vietnamo mili 
toks juokingas Šiaurės 
argumentas, kad pereitą 
zijos-radijo koresponder 
čių, kurie dviračiukais iš 
kę į Pietų Vietnamą iki 
už apie 50 mylių nuo Sa 
namiečiai. Tas, girdi, 
vyriausybė tebesiunčia 1 
galbą!

“Militarinė pagalba’ 
rėš Vietnamo, o iš Kam

Aišku, kad reikalas 
Kaip žinia, Pietų Vietnamo militaristinė Thieu-Ky val
džia atsisako pripažinti 
Vietnamo susirinkimą, 
konferencijoje, jeigu joje 
dies Išsilaisvinimo Fron ;o delegacija, 
tarta, kad ši konferenci; 
be Amerikos ir Š. Viet 
vaus delegacijos nuo P 
Pietų Vietnamo Išsilaisv 
plėstą konferenciją kali įėjo ir prezidentas Johnsonas, 
kai darė pranešimą dėl sulaikymo Šiaurės Vietnamo 
bombardavimo. Apie tai buvo daug rašoma spaudoje.

Dabar jau mūsų vyriausybė aiškina kitaip. Ji ne
turėjusi mintyje, kad Paryžiaus konferencijoje bus ke
turios delegacijos. Ji suj >ratus, kad Išsilaisvinimo Fronto 
delegacija bus dalimi Šia 

Prie tos dviračių ko 
pretaciją dėl susitarimo 
na aišku, jog tai tik ieš
mui bombardavimo.. Ma 
“įtikino” mūsų preziden 
laikydamas bombardavimą.

kaltinimą šiaurės Viętnamui, 
mą dėl sulaikymo boipbąrdąyi- 
demilitarizuotos zonos apšaudy- 
;arinių pozicijų. Vartojamas net 
Vietnamo nusikaltimui įrodyti 
savaitę grupė Amerikos televi- 
tų slaptai sekę grupę vietnamie- 
Kambodijos “su kroviniais” vy- 
Vietkongo (baudiečių) kempės 
gono. Tai buvę šiauriniai viet- 
parodos, kad Šiaurės Vietnamo 
audiečiams Pietų Vietname pa-

dviračiais! Ir dar ne iš Šiau- 
iiodijos!
visiškai kitas ir kur nors kitur.

Jungtinių Valstijų ir Šiaurės 
Ji atsisako dalyvauti Paryžiaus 
dalyvaus Pietų Vietnamo Liau- 

Na, o buvo susi- 
a bus praplėsta, būtent, kad 

□amo delegacijų taip pat daly- 
etų Vietnamo valdžios ir nuo 
inimo Fronto. Apie tokią pra-

urės Vietnamo delegacijos, 
umnos pridėjus šią naują inter- 
su Šiaurės Vietnamu, kaip die
noj imas pasiteisinimo atnaujini- 
tyt, Pietų Vietnamo militaristai 
;ą, kad jis padarė “klaidą,” su-

Sukurtas prietaisus-- disertacijos pradžia
Originalų prietaisą l,600ruošti technikos mokslų 

m/sek. dujų srauto greičiui kandidato disertaciją, 
matuoti sukūrė Fizikinių- 
techninių energetikos p 
blemų instituto A u k s 
temperatūrų srautų labo 
torijos vedantysis inline-^ujų srautų grei- 
rius A. Matiukas, talku — 
kaujant vyresniam inžii 
riui E. Zavadskiui. Už ; 
prietaiso sukūrimą inžii 
riui A. Matiukui suteikt 
autorinės teisės. Jis baigėratūrų dujų srautuose.

Sukurtas prietaisas — su- 
r°"dėtingas elektroninis įren- 
t^ginys, pritaikytas aukštų 
ra“ tempe r a t ū r ų, viršijančių

!n" čiams matuoti. Prietaisas 
labai patogus ir tikslus. Jis 

įe. Reikalingas atliekant įvai- 
tosrius tyrimus aukštų tempe-

1 Mt TMnUHIMf- *
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Kas ką rašo ir sako

korespon-

NEGALIMA DŽIAUGTIS 
RINKIMŲ 
REZULTATAIS

“Daily World”
dentas Tim Wheeler anali
zuoja praėjusių prezidenti
nių rinkimų re z 
Daugiausia dėmesio jis krei
pia į naujosios re 
“American Inde 
Party” pasirodym 
j e arenoje. Jis g 
rikos organizuotus darbi
ninkus už jų pa 
mą prieš Georg 
kandidatūrą. Jo 
jeigu Wallace 
daug daugiau, 
darbo unijų nariams. Pas
kutinėmis rinkiminės kam
panijos dienomis 
Michigano, New
Pennsy 1 v a n i j o s ir kitose 
valstijose ėjo stula nuo stu- 
bos, platino lapelius ir ra
gino piliečius atrr 
ace fašistinę pro 
jo kandidatūrą.

Faktas yra, ka 
daugiausia balsų 
mūsų priemiesčiihose, 
daugumoje gyventojai yra 
vidurinės klasės 
sionalai. Tirštai 
kais apgyventuose 
se jis nedaug t 
sekėjų.

Iš kitos pusės, Tim Wheel
er sako, pavojinga būtų ne- 
davertinti Wallace pasiro
dymo. Per visą š 
rinko apie devynis milijo
nus arba 13 procentų visų 
balsų. Penkiose 
su 45 elektoriais 
mus laimėjo. Šiam jo va
dovaujamam judėjimui su
sidarė tvirtas 
Nereikia atmesti 
prielankių gąli’my 
darbo žmoneš tu:

111 a t u s.

akcinės 
pendent 
ą politinė- 
iria Ame-

isidarbavi- 
e Wallace 
nuomone, 
nelaimėjo 
tai dėkui

unijistai 
o r k o,

esti Wall- 
grama ir

1 Wallace 
laimėjo 

kur

bei profe- 
i darbinin- 
e rajonuo- 
;egavo pa-

alį jis su-

valstijose 
jis rinki-

pagrindas. 
jo augimui 
bių. Ypač

IŠKILMINGAI ATIDARY
TAS ISTORIJOS-ETNO

GRAFIJOS MUZIEJUS
agentūraLietuvos žinių 

“Elta” praneša, kad lapkri
čio 5 dieną sost 
niuje buvo labai iškilmingai 
atidarytas Istorijos-Etno
grafijos muziejus. Skaito
me:

“Senuose, rūmuose Gedi
mino kalno papėdėje įsikūrė 
Istorijos - etnografijos mu
ziejus. Salėse išstĮ 
daug 175 tūkstan 
natų, pasiekusių 
nas iš amžių glūdumos, ar
ba kalbančių apie socialisti
nės ekonomikos i: 
suklestėjimą, ap 
žmonių šiandieninę buitį.

Toliau “Eltos” pranešime 
sakoma:

nėję Vil-

aty ta maž- 
čiai ekspo- 
mūsų die-

r kultūros 
ie krašto n

.. .Rūmuose aidi lietuviškos 
melodijos. Groja respublikos 
nusipelniusio artisto P. Tamo
šaičio vadovaujamas lietuvių 
liaudias instrumentų ansamb
lis “Sutartinė”. Muzikai nuti
lus, į susirinkusius kreipiasi 
respublikos kultūros ministras 
L. Šepetys:

— Šiandien labai reikšmin
gas mūsų kultūrinio gyvenimo 
įvykis — atidaromas Istorijos- 
etnografijos muziejus, šios iš
kilmės apvainikuoja daugelio 
žmonių ilgų metų darbo rezul
tatus, renkant, kaupiant ir 
įvertinant įvarių kartų palik
tas materialines ir dvasines 
vertybes. Muziejus parodo 
mūsų liaudies praeitį, atsklei
džia jos ryšius su broliškomis 
tautomis.

Ruošiant ekspozicijų, labai 
daug pasidarbavo visas muzie
jaus kolektyvas, kuriam vado
vauja ilgametis jo direktorius 
V. Žilėnas. Drg. šepetys pa-, 
sveikino muziejaus kolektyvą 
ir visus dalyvaujančius muzie
jaus atidarymo ir artėjančių

Antradienis, Lapkričio (November) 19, 1968

Didžiojo Spalio 51-ųjų meti
nių proga.

Su muziejaus istorija susi
rinkusius supažindino Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Isto
rijos instituto direktorius aka
demikas J. Žiugžda. Jau XIX 
amžiaus pirmojoje pusėje, pa
sakė jis, mokslininkai, nepai
sydami carinės valdžios daro
mų kliūčių, (pradėjo teikti ver
tingą medžiagą. Daug selikvi- 
jų žuvo kaizerinės okupacijos 
metais. 1918—1919 metais, 
įkūrus Lietuvoje Tarybų val
džią, V. Kapsuko iniciatyva 
Vilniuje buvo įsteigtas etno
grafijos muziejus. Lenkų oku
pacijos sąlygomis muziejus 
nėturėjo galimybių tęsti vai
singą veiklą. Tik Tarybų val
džia ėmėsi ryžtingų priemonių 
jo darbui plėsti. Respublikos 
Mokslų Akademijos prezidiu
mo vardu drg. Žiugžda padė
kojo muziejaus kolektyvui ir 
Kultūros ministerijai už tokią 
turtingą ekspoziciją.

Muziejaus direktorius, res
publikos nusipelnęs kultūros 
veikėjas V. Žilėnas pakvietė 
susirinkusius susipažinti su 
eksponatais. Pirmieji lankyto
jai ilgai apžiūrinėjo ekspozi
ciją, tarsi keliaudami Lietu
vos liaudies istorijos keliais.

SVEIKAS MŪSŲ LEONO 
PASIŪLYMAS 
PREZIDENTUI

“Vilnies” redaktorius Le
onas Jonikas savo kolumno- 
je sako:

“Laikraščiai skelbia, kad 
viena knygų leidykla jau pa
siūlė Johnsonui milijoną dole
rių už jo memuarus.

Įvairūs žurnalai, sako, irgi 
varžosi pasiūlydami po desėt- 
kus tūkstančių dolerių už at
skirus straipsnius.

žinau, Johnsonas manęs ne
paklausys. Bet geriausiai įam
žintų, savp« ^tminiipą ątęįtįes 
kartoms, jei dar tebebūdamas 
vyriausiu ginkluotų jėgų ko
mendantu įsakytų mūsų armi
joms apleisti Vietnamą.”

Visu šimtu procentų šį 
labai gerą mūsų žemaičio 
pasiūlymą uzgiriame.

UNIJISTŲ LAIKRAŠČIO 
LINKĖJIMAI IR 
KVIETIMAS

Geležinkelininkų unijų or
ganas “Labor” savo veda
majame “Rinkimai praėjo, 
suglauskime gretas”, sako:

Šių metų rinkimuose ne
paprastai aukštame laip
snyje pasireiškė pasidaliji
mas, neapykanta, piktumas, 
šiurkštumąs. Mes manome, 
kad dabar laikas amerikie
čiams suglausti savo gretas. 
Daugiau dėmesio duokime 
geriesiems dalykams apie 
mūsų Ameriką 1968 metais.

Atsitikime, kad mes esa
me keleto skirtingų rasių 
ir religijų žmonės, kurių 
protėviai čia su vyko iš dau
gybės skirtingų kraštų, A- 
merika yra mūsų visų tėvy
ne ir kad kiekvienas priva
lome gerbti‘visų lygias tei
ses.

Ypač dabar, kai mūsų pre
zidentas bando pasiekti 
garbingą taiką Vietname, 
stengkimes pastatyti tikre
snę taiką tarp savęs”.

Mums atrodo, kad “La
bor” prie šių savo: patari
mų turėjo pridėti.Amerikos 
organizuotiems darbinin
kams paraginimą reikalau
ti, kad mūsų prezidentas 
tuojau šį. Vietnamo karą 
nutrauktų ir ištrauktų iš 
tos tolimos šalies) visas 
Amerikos ginkluotas jėgas.
r _____________

Washingtonas..— Kong
rese pasikeitimų bus 10 pro
centų, kiti visi tie patys.

Didelis Tarybų Lietuvos 
mokslui pripažinimas

Vilnius.— Lietuvos moks
lininkų kelionės po pasaulį 
tapo dažnesnės. Vien pasta
raisiais mėnesiais mūsų 
mokslo pasiuntiniai lankėsi 
Japonijoje ir Suomijoje, 
JAV ir Italijoje, Čekoslova
kijoje ir Anglijoje, VFR, 
Norvegijoje, Prancūzijoje. 
Neseniai iš tarptautinės 
konf er e n c i j o s kuri vyko 
Detroite (JAV), sugrįžo 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos prezidentas, che
mijos mokslų daktaras pro
fesorius Juozas Matulis. 
Spausdiname prof. J. Matu
lio pasikalbėjimą su ELTOS 
korespondentu B. Bučeliu.

— Prezidente, mus pa
siekė užsienio s p a u d os 
agentūrų pranešimai, kad 
CITCE narius, susirinku
sius Detroite, maloniai nu
stebino Lietuvos elektro- 
chemikų darbai. Vieningai 
pripažinta, kad jie origina
lūs ir labai vertingi. Ma
lonėkite ta proga papasa
koti apie CITCE veiklą.

— CITCE — tai Tarp
tautinis termodinamikos ir 
elektrocheminės kinetikos 
komitetas, subūręs geriau
sius, mano manymu, šios 
srities specialistus. IŠ 800 
jo narių astuoni — Tary

bų Sąjungos atstovai. Ko
mitetas kasmet re nkasi 
konferencijoms. Dėt roite 
buvo kalbama apie pagrin
dines e 1 e ktrokristalizaci- 
jas ir elektrochemines ki
netikos problemas. K a ip 
žinome, tai yra vienos iš 
aktualiausių problemų šiuo
laikinėje elektrochemijoje, 
kovojančioje su technikos 
priešu Nr. 1 metalų koro
zija.

CITCE ne vien apibend
rina vertingiausius elekt
rochemijos pasiekimus. Ji 
taip pat vienija įžymiau
sius pasaulio chemikus, ta
rytum n jungia jų moksli
nes idėja s-ir pastangas. Lie- 
tuvos atstovo dalyvavimas 
šioje konferencijoje reiš
kia didelį Lietuvos elektro
chemijos pripažinimą.

Konferencijoje skaičiau 
pranešimą apie kai kuriuos 
mūsų chemikų darbus. Pra
nešimas sudomi n o visus 
specialistus, jį paprašyta 
atspausdinti mokslinėje 
spaudoje. Nenoriu būti ne
kuklus, tačiau sus idarė 
įspūdis, kad pusė darbų, at
liekamų Lietu vos TSR 
Mokslų Akademijos Chemi
jos ir cheminės technologi
jos institute, sukeltų tokį

Dideli pasikeitimai
Nuo seniai yra sakoma, 

“kas neina pirmyn, tas eina 
atgal.” Nes niekas nestovi 
ant vietos.

Toks posakis tinka ne tik 
mokiniui, kuris nesirūpina 
atlikti savo užduotis mo
kykloje, bet ir kiekvienam 
kasdieniniame gy v e n i m e. 
Tas tinka ir šaliai, kuri tu
ri daug žmonių, rūpinasi 
jų kultūrinimu, mokslini
mu, arba priešingai, skur
dina kraštą, sulaiko jį nuo 
pirmynžangos. Tas šiais lai
kais vyksta mūsų Jungtinė
se Valstijose.

Praeityje JAV atkreipė į 
save viso pasaulio atidžią, 
kaip pavyzdingiausia demo
kratija. Į čia keliavo daug 
įžymių asmenybių, o ir to
kie žmonės, kuriems kitose 
šalyse buvo kliudoma lais
vai išsireikšti, net ir baus
mėmis grasino už jų mintis, 
už iškėlimą naujų idėjų ir 
jų vykdymą gyvenimai!. 
Ypatingai Europoje, visur 
imperatoriai, karaliai, karū
nuotos galvos stengėsi išlai
kyti liaudį nelaisvėje, sten
gėsi išlaikyti savo sostus.

Su pradžia 20 šimtmečio 
pasaulis pradėjo keistis. Di
džiulėje caristinėje Rusijoje 
įvyko perversmas. Pirma
sis pasaulinis karas ištrau
kė žemę iš po kojų kaize
rinei Vokietijai ir visai eilei 
kitų valstybių. Anglija iš 
pirmaeilės jėgos vos pasilai
kė trečioje - ketvirtoje vie
toje. Pirmoji vieta jau ati
teko JAV. Nuo čia JAV 
jau ne ta pavyzdinga demo
kratinė šalis, arba, kaip ki
ti vadindavo, “demokratijos 
lopšys.” Visų laimių tur
tams ir lobiams koncentruo
jantis vis į mažesnį skaičių 
rankų, ji jau palieka pasau
lio bankininkas, policinin
kas ir reakcinis centras. Jau 
jai apeina kas kur ką valdo. 
Jos viena koja Europoje 
(šimtai tūkstančių karių ir 
tvirtovės, bazės)), kita ko
ja Azijoje, tūkstančius my
lių nuo JAV sausžemio. Čia 
svetima žemė jai pradeda

deginti kojų padus. Kur tik 
žengia, visur pavojus.

Norėjimas priversti viet
namiečius — liaudies gynė
jus — atsiklaupti prieš JAV 
militarinę jėgą ir priimti 
tokius taikos1 siūlymus, ko
kie jiems bus pasiūlytų ne- 
išdege. Tęsti' karą Vietna
me kiek ilgiau tokiose sąly
gose, kokios yra šiuo laiku, 
neįmanoma, o pakeisti jas 
nėra galima.

Namie, iš priežasties ka
ro Vietname, kilo ne tik 
milžiniški protestai, bet su
irimas politinėse sferose. 
Tuo pasinaudodami tokie 
elementai kaip Geo. Wall
race (gryno kraujo kukluks 
klanas), kuris kitaip ;ne- 
būtų galėjęs iš savo valsti
jos ir koją iškelti, šiuo lai
ku keliauja per šalies mies
tus, veda įtartiną agitaciją 
(būk tai prieš komunizmą) 
prieš visą progresą, kokį 
šalis iki šiol darė.

Jo obalsiai žinomi. Juos 
skelbė Hitleris ir norėjo 
juos pravesti gyveniman. 
Jis kovojo prieš komunizmą 
ir jo makaulėje viskas su
simaišė. Visi, kas nepritarė 
jam, buvo komunistais. To
kių žmonių surado milijo
nus ir juos išžudė.

Sulyginant JAV praeitį 
su dabartimi, mes labai 
greitai įmatome skirtumą 
tarp imigracijos. Pirmiau 
čia atkeliavo žmonės su no
ru gyventi ir statyti šį kraš
tą, gi šiuo laiku čia at
vyksta dideli prasižengėliai 
savo liaudžiai, savo tėvų 
kraštui. Jų fureris Hitleris 
žuvo, reikia ir jiems kur 
nors slėptis nuo savo tau
tiečių.

Šis kraštutinis reakcinis 
elementas, gal kiek surami
no JAV valdovus. Buvo ma
nyta, kad tai bus kapitalo 
pasitikima jėga, bet jau žiū
rėk, kiek tas viskas lėšuoja. 
Jau JAV nesusivaldo. Pik
tadarystės, užpuldinėjimai, 
riaušės siautėja visoje ša
lyje- 

i Dzūkelis

pat CITCE susidomėjimą, 
kaip ir perskaitytas prane
šimas. Malonus siurprizas 
buvo tai, jog lankydama
sis Fordo kompanijos lafrjk 
ratorijose, taip pat “Judw. 
lait” firmoje, aptarnaujam* 
čioje visų JAV galvaninių 
cechų darbą, sužinojau, kad 
jose naudojamasi kai ku
riomis Lietuvos chemikų 
rekomendacijomis. Šios fir
mos gerai žino mūsų dar
bus, spausdina juos savo 
leidiniuose.

— Naudodamasis proga, 
noriu pateikti tokį klausi
mą. Beveik ketvirtį am
žiaus jūs vadovaujate Lie
tuvos TSR Mokslų Akade
mijos veiklai. Sakykite, ku
rį Lietuvos mokslo pasie
kimą laikote vertingiausiu?

— Nenorėčiau išskirti 
kurio nors atskiro atradi
mo, mokslinio eksperimen
to ar mokslininko vardo. 
Svarbiausia, mano many-’) 
mu,yra tai, kad mūsų insti
tutai pagal s p rendžiaro^ 
problemų reikšmę ir ekspe
rimento kultūrą p a siekė 
aukštą tarptautinį lygį. Tai 
patvirtino ir gaunami re
zultatai. O tokios mokslo 
sritys, kaip teorinė spekt
roskopija, puslaidininkių fi
zika, šiluminė fizika, taiko
moji matematika, elektro
chemija, išėjo į pasaulinę 
areną. Būtent tai ir yra di
džiausias Lietuvos mokslo 
pasiekimas.

— Kurias mokslo šakas 
ar kryptis, jūsų nuomone, 
vertėtų vystyti mūsų res
publikoje artimiausiu me
tu?

— Į tai atsakys patsai gy
venimas, teisingiau —prak
tika. Kai kurios naujos 
kryptys po truputį jau iš
ryškėja. Tąi, visų pirmą^ 
ęksperjmęntai: o r g aninės 
sintezės srityje, ypač biolo
giškai aktyvių medžiagų, 
priešvėžinių ir mutageninių 
preparatų ieškojimai. Ma
nyčiau, jog, pribrendo rei
kalas plačiau ir nuodug
niau tyrinėti biocheminius 
procesus, vykstančius gyvu
lių ir augalų pasaulyje. Ir 
jėgų, ir patyrimo tam turi
me. Savaime suprantama, 
bus plečiami darbai tech
ninės kibernetikos srityje.

Jeigu kalbė s i m e apie 
mokslo vystymo politiką, 
kurios mes laikomės, tai 
pagrindinis mūsų tikslas— 
paremti kiekvieną naują 
Lietuvos mokslo daigelį, 
puoselėti jį ir stiprinti.

Skamba laibos pušys.
Kvepia jodas. •*
Baltos kopos.
Gintaro krantai. ;>•
Kūnas saulės kupinas, 

net juodas.
Ir ne vienas.
Ir ne du.
Šimtai.
čia vaišina didelį ir mažą 
Šeimininkė saulė.
Ji žvaliu
Mostu svaido

į kiekvieną pliažą
Pluoštus pirmarūšių 

spindulių.
Sveikint saulę,
Šlovinti jos veidą 
čia, ant tilto, 

eilėmis ilgom
Srūva poilsiautojai, paleidę
Rūpesčius ir darbus 

atsargon
Supasi jų margas 

vandenynas.
Plaka smėlį Baltijos banga.
žėri tartum gintaro 

žvaigždynas
Saulės sostas—
Mūsų Palanga.

Juozas Andriuškevičius
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Šiandienos krikščionys pasisako apie 
pasaulinę revoliuciją

Pasaulines Bažnyčių

Daugiau kaip 2,000 k 
čionių buvo susirinkę 16-ai 
dienų į Švediją. Tai p 
tėjimas prie “pasauli 
bažnyčios” konklavos.

Ar pastangų kalnas 
gimdė ne ką daugiau už 
lę? Vien tik laikas tat 
rodys, nes, kaip asamb 
priminė James Baldwin, 
saulis nelabai susidom ■ 
ką ta konklava turėjo 
sakyti. Pasaulis stebės, 
krikščionys dabar darys.

Naujas išrinktasis PaĮsau- 
linės Tarybos garbės pi 
ninkas Dr. Visser t’Hoft iš 
Olandijos tatai šitaip iš 
kė: “Turi tapti aišku, 

t bažnyčios nariai, kurie 
&ia faktiškai savo ats 
pjiybę dėl skurstančiųjų 
kurioje pasaulio dalyje, 
sikalsta erezija tiek 
kaip ir tie, kurie neigia 
na ar kitą tikėjimo nuo 
tą. Žmonijos vienybė nėra 
gražus idealas debesyse 
yra esminė paties dievo 
reiškimo dalis.

Vienybė
“Ir šios konferencijos] 

tekste niekas negalėjo 
bejoti, kad vienybė liečia 
ekonomiką ir politiką.”

William Blake kartą u 
vė klausimą: “ 
religija nėra tie patys o 
kai?” Upsaloje šis sutapa
tinimo procesas, kurio taip 
labai tokį ilgą laiką bijojo 
krikščionys, žengė kel 
žingsnių teisinga krypt:

4 Revoliucinė pasaulio l|)ūk- 
lė figūravo kiekvienos 
cinos dienotvarkėje,’^ 
tratai tų sekcijų, kurių 
cifika buvo politika ir Eko
nomika.

Ir paprastai kildavo 
išvengiamas klausim 
“Kieno pusėje esate?”

Į tai davė aiškų atdaką 
daugelis: Kenneth Kaunda, 
Pete Seeger ir daug see 
menininkų, Čekoslovakijos 
kinematografinin kai, Bar- 
bara Ward, James Bald
win. ' ’w

Pasirinkti galima privile
gijuotuosius arba išnaudo
jamuosius, turtinguosius 
ba beturčius, reakciją 
revoliuciją, statuskvo padė
ti arba naująją pasaulį, iš
reiškiamą asamblėjos tema: 
“Regėkite, aš darau visus 

. dalvkus naujais.” 
* Šitokios asamblėjos c ar 
niekad nebuvo.

žinoma, į ją susirinko 
nasišventę revoliucionieriai 
su aiškiu ryžtingumu 
ruošti savo strategijos.

Reakcijos balsai— 
prislopinti

lius ir taip nutarkuoja jų 
žievelę, kad medeliai visiš
kai nudžiūsta. Retame kvar
tale neužeisi ėdžių,kur žie
mą prikraunama šieno ra
guotiems ir skeltalū p i a m s 
miško gyventojams... Pamiš
kėse pastebi nemažai inkilų 
paukščiams... Ne retenybė 
šernas, barsukas ar bebras. 
Pastarieji tiesiog stebina 
savo darbštumu ir meliora- 
ciniais gabumais. Bebrų gy
venančių daug yra Nemu
no krantuose, o gal daugiau
sia jo smulkiuose intakuose. 
Ypač daug jų Drobingos 
upelyje, tik už kelių šimtų 
metrų nuo Prienų. Čia jie 
prieš ketvertą metų koloni- 
zavosi ir jau taip paplito, 
kad ilgas upelio ruožas už
tvenktas daugybe užtvankų, 
kaskadomis kylančių aukš
tyn. Bebrai be įrankių nu
leidžia nuo kelmo 40 cm. 
diametro drebules. Tai bent 
dantys! (Tik labai jau ne
silaiko saugumo taisyklių— 
piauna be užkirtimo).

Miško dirvožemiai daž
niausiai liesi, neturtingi, o 
kiek jie daug mums naudos 
duoda: čia auga statybai 
sienojai, lentiniai rąstai, 
medžiaga popieriui, b a 1- 
dams, degtukams, gausu 
riešutų, įvairių uogų, gry
bų. Bet už višką svarbiau— 
tai miškas — gydytojas, 
miškas — sielos ramintojas, 
gyvas, akį džiuginantis jo 
paveikslas. Užtat ir žmogus 
turi miškui kai ką duoti.

Gamtą ir miškus saugo 
valstybės įstatymai. Antai 
už žalio medelio, kad ir 
nloniausio, sužalojimą ar iš
kirtimą baudžiama: 1-2 rb. 
bauda už kelmo diametro 
centimetrą. Bet pasitaiko 
nesusipratu s i ų gyventojų, 
kurie to nenori žinoti ir dėl 
to. ųukenčia.

Reikia visiems prisidėti 
nrie miško tausojimo, my
lėti mūsų gamtos papuoša
lą, jos žaliąjį rūbą.

J. LAZAUSKAS

Girele,
Gražūs mūsų Prienų ra

jono miškai. Nors buržuazi
jos viešpatavimo laikais 
juos kirto nesigailėdami, 
nors karo metais okupantai 
juos dar žiauriau naikino, 
tačiau seno, brandaus ir 
gražaus miško vis tik turi
me ne taip mažai. Tiesa, ši
toks miškas ošia jau ne per- 
dideliuose plotuose, dažnai 
tik juostomis tęsiasi tarp 
jaunuolynų. Ir todėl jie dar 
gražesni, nenuobodūs, šitie 
mūsų miškai — gojai.

Štai eini Žvėrinčiaus miš
ku. Nė kilometro nenuėjęs 
nuo Prienų miesto, randi 
vieną kitą juostą brandžių 
pušų. Jos tartum milžiniš
kos gelsvo vaško žvakės 
stiebiasi į dangų. Ir rodosi, 
kad tik čia M. Čiurlionis ga
lėjo tapyti savo paveikslą, 
kuriame lyg pro šydą ma
tosi tiesios, lyg stygos, pu
šys, o jas liečia ilgi muziko 
pirštai, priversdami jas 
skambėti. Ir tos pušų stygos 
prabilo Čiurlionio simfoni
joje “Miške”... Tokių pui
kių pušynu rasime ne tik 
čia, bet ir Prienų šile.

Žavios Prienų apylinkės. 
Kai eini Nemuno didžiosios 
kilpos plokštikalniu, ten 
plytinčiais Siponiu miškais, 
kai pasieki jų pietinę -palau
kę, atsiveria didingas vaiz
das i dunksanti už Nemuno 
Punios šilą. Jei išsimuši į 
šiaurinę palaukę, pamatysi 
mėlynuojanti, kvlantį tera
somis aukštyn Prienų šilą. 
Ir jis taip pat už Nemuno. 
Čia aplinkui — nemunai ir 
šilai. Viskas žalsvai mėly
na: upė, šilas ir dangus.

Gražūs pušynai,, bet jei 
kas nėra matęs, tai turi 
pamatyti dangų remiantį 
Deksnės maumedyną. Jo tik 
du hektarai su trupučiu, bet 
viename hektare yra dau
giau 1,000 kietmetrių me
dienos (gerame ir brandžia
me pušyne esti tik keturi,

tarybai ir “Vokietijos evan- 
gelinei bažnyčiai,” kurioje 
neva dominuojanti Vakarų 
Vokietija.

Kur kas tragiškesnis bu
vo krikščionių dalyvavimas 
iš abiejų Nigerijos karo pu
sių. Nors vieni ir kiti — 
krikščionys, jie negalėjo 
įsisąmoninti vieni kitų ar
gumentų ir stengėsi sau su
žadinti asamblėjos užuojau
tą.

Tai buvo liūdnas, žemi
nantis įrodymas, kad politi
niai skilimai esti dažnai gi
lesni už bendrą tikėjimą. 
Asamblėja nubalsavo dide
les pinigų sumas Nigerijai 
ir Biafrai šelpti ir pasiun
tė du įgaliotinius į Afrikos 
Vienybės organizacijos tai
kos konferenciją.

Vietnamas ne figūravo 
klausimų centre. Bet rezo
liucija tuo klausimu buvo 
aiški, nors ir švelni.

Ugnies nutraukimas
Buvo parodyta, kad vie

našališka Amerikos inter
vencija yra klaidinga ir ne
efektyvi. Buvo paraginta 
vienašališkai bei besąlygiš
kai baigti bombardavimus 
ir visiškai nutraukti ugnį 
Pietuose.

Asamblėjos pasiunti n i a i 
;teikė šią rezoliuciją Šiaurės 
Vietnamo atstovams ir ame
rikiečiams Paryžiuje.

Daug reikšmingesnis bu
vo tvirtas asamblėjos prita
rimas tiems jauniems ame
rikiečiams, kurie nenori ka
riauti šiame kare, — šis pri
tarimas buvo pareikštas 
kaip principas, kurio priva
lo visur laikytis visi pavie
niai sąžinės balso klausą 
prieštarautojai.

Iš šalies “mažasis brolis 
stebėjo” visą laiką ir jau
nųjų kritikų pasisakymus 
talpino “Paskutiniųjų 
Naujienų” skiltyse. Šis lei
dinys pasirodydavo kas 
antrą dieną, daugelį sutrik- 
dydamas.

Savotiškos, gyvos “Pasku
tinės Naujienos” pasirodė 
per baigiamąsias pamaldas 
Upsalos katedroje.

Plakatai
Prisirinko sausak i m š a i 

jaunimo su plakatais, ku
riuose kaip šūkiai buvo ci
tuojami radikalesni dele
gatų pareiškimai, įtraukti į 
rezoliucijas.

“Dabar, — pasakė jauni
mo atstovas pamaldų vidu
ryje,—jūs turite liautis sau 
kartoti, ką įsipareigojote.” 

Plakatai buvo aukštai iš
kelti didžiulėje bažnyčioje, 
fiksuojami televizijos apa
ratų ir perduoti po visą Eu
ropa.

Buvo ir kitų tiesos pa
reiškimo momentų, kai 
konservatyvus Minnesotos 
e'ubernatorius pareiškė: 
“Kalbėkime apie dievo tė
viškumą ir žmogaus broliš
kumą, bet nenusileiskime 
iki konkretybės.”

Laimei, senatorius George 
McGovern buvo gana pa
tenkintas konk rečiai pa
smerkti tiek Johnsono vy- 
riausvbės, tiek aklo anti- 
amerikonizmo politiką, taip 
įsigalėjusią pasaulyje.

Buvo taip pat ir pasakiš
kų švedišku mergaičių, ku
rios dairėsi į kiekvieną ir 
truputėlį visur kėlė tempe
ratūrą, o taip pat i vyko ir 
neišvengiama spaudos kon
ferencija klausimu “Seksu
alinė problema Švedijoje,” 
kurią surengė Švedijos baž
nyčia.

Daili studentė, sėdinti pre
zidiume šalia vieno vysku
po, paklausta, kokios linijos

žalioji
penki šimtai kietmetrių me
dienos).

Kito tokio turtingo, na
šaus medyno visoje Lietu
voje nėra.

Tačiau ir eglynai puikūs. 
O Prienų šile, 90-me kvar
tale, auga aukščiausia Lie
tuvoje eglė—45 metrų aukš
čio.

Eglynuose randame ir 
ąžuolų, mačiusių dar Vy
tauto laikus. Už 2.5 km. 
nuo Prienų tilto per Nemu
ną turime gamtos pamink
lą—seną ąžuolą, kurio dia
metras krūtinės aukštyje 
1.6 metro. Jam nemažiau 
500 metų.

Gražūs eglynai, kaip pla
tūs vandenys, tyvuliuoja į 
vakarus ir šiaurę nuo Šila
voto. Ten nuo kalno pažvelk 
Veiverių pusėn; jų nematyti 
— jie pasislėpę už miško 
tolių, bet atrodo kad kaip 
tik čia galėjo garsusis dai
lininkas šiškinas darbuotis 
prie molberto ir nupiešti sa
vo puikųjį paveikslą “Miško 
toliai”. Ir ne vienoje vietoje 
galima surasti tokį, o gal 
dar gražesnį reginį, kurio, 
anot mūsų Maironio “...nie
kas ant Alpių nemainys”.

Kaip malonu pasisvečiuo
ti pačiame miške, kaip čia 
pailsi nuvargę nervai. Pa
vasarį gegutės “kukū”, va
sarą lakštingalos trelės, ru
denį vienišas kėkšto balsas: 
“Kėk, kėk”. Kokia maloni 
miško byla! Net ir šaltos 
žiemos metu medkirčius 
džiugina mažučiai paukšte
liai, labai dažnai atskren- 
dantieji prie ugnelės, kur 
žmonės valgo pietus ir 
jiems numeta duonos tru
pinėlių.

Žiūrėk, ten liuokteli ilga
kojė stirna, pašokęs dumia 
kiškis, neretai ir laputė pa
sirodo, o kai kada ir plačia- 
ragį elnią arba briedį pa
matysi, o jei ne jį patį, tai 
nors jo kanopų ženklus, 
įspaustus ant minkšto ke
lio arba paupio dumble. Ra
guotieji, tiesa, ir daug rū
pesčių kelia miškininkams: 
kaip apsaugoti nuo ragų 
jaunus maumedžiukus ir 
pušaites? Labai jau jie 
mėgsta kasytis ragais į 
gležnus maumedžių stiebe

Tarybos ketvirtą asamblėją, kuri neseniai įvyko Švedijoje, 
apžvelgia Rev. Paul. Oestreicher’is

nuo pačių savęs, griežtai sa
ve pačios pervertinti, atsi
imti savo investavimus iš 
korupcinės sistemos.

Didžiosios Eyris salės ko
ridoriai atspindėjo nuotai
ką.* Čia kabantys moder
niški švedų dailininkų tapy
bos darbai taip pat, kaip ir 
Gojos, pikta savo kritika bu
vo nukreipti prieš socialinį 
godumą. Visur kabėjo, jau
nimo nupiešti šūkiai. Kai 
kurie buvo gana konkretūs: 
“Kodėl Vakarų Vokietijos 
bažnyčios tūzai važinėja 
Upsaloje šoferių vairuoja
mais mersedesais? Ar jie 
bijo mūsų visų kitų kvapo 
autobusuose?”

Vienas iš šių tūzų metė to
kią pastabą: “Argi jie ne
žino, kiek pinigu mes pa
klojome visam šitam spek
takliui?”

Jis nesuprato šūkio pras
mės. Amerikiečiai ir Vaka
ru Vokietija, tarp kitko, iš 
tikrųjų dosniai rėmė lėšo
mis šį sambūri. Tačiau rei
kia pasakyti jų labui, kad 
ne jie davė toną jo progra
mai.

Ir savo svoriu nesišvais
tė didžiulė rusų delegacija, 
daug darbavusi sekcijose. 
Aplamai nebuvo dominuo
jančių blokų.

Vyravo vadinamas trečia
sis pasaulis. Ir niekas ne
galėjo ilgai pamiršti, kad 
pagrindinį pamokslą turėjo 
pasakyti Martin Luther 
King.

Pranešimų analizė
šeštas didesnių praneši

mų, kurie buvo padaryti 
asamblėjos sekcijose, verti 
kruopščios analizės.

Be jokios abejonės, pra
nešimas apie tarptautinį 
ekonomini teisingumą buvo 
pats svarbiausias. Ne vien 
tik todėl, kad šis reikalavo, 
jog bažnyčios paskelbtų ka
rą prieš skurdą ir išnaudo
jimą, bet ir ’todėl, kad baž
nyčios užsibrėžtų specifinę 
veikimo programą.

Nepaisant to, konkrečiau 
nusiteikę jaunimo dalyviai 
anaiptol nebuvo patenkinti. 
Jie paruošė savo pačiu pa
reiškimą apie revoliucija ir 
smurto nenaudojimą: “Pa
grindinis klausimas.su ku
riuo susiduria bažnyčios, 
vra ne tai, ar imtis pilieti
nio karo, ar ne. Kur kas 
svarbiau, kad bažnyčios 
rastu konkrečius būdus, 
kaip liautis sąmoningai ar 
nesąmoningai rėmus status- 
kvo, ir visa savo svorį pa
naudotų reikalavimams pa
siekti radikalius pakeiti
mus dabartinėse tarptauti
nėse struktūrose, o ypač to
se struktūrose, kuriose do
minuoja turtingos šalys.

“Mes sutinkame, iog nega
lime, pasmerkti išsivadavi
mo-'judėjimu, besigriebian- 
čiu smurto kaip paskutinės 
priemonės prieš engėjiškas 
sistemas, kurių palaikymas 
dažnai susijęs su įėjusiu į 
rutina masinio ir žiauraus 
smurto naudojimu...”

“Mes taip pat sutinkame, 
kad bažnyčios turėtų jaus
ti specialią atsakomybe, kaip 
padėti išvystyti efektyvią 
alternatyvinę revoli u c i j o s 
strategiją.”

Dr. M. M. Thomas iš Indi
jos, išrinktas pirmininkauti 
Pasaulinės Tarybos vykdo
majam centro komitetui, pa-
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Figūravo visokiausios 
kryžminės srovės. Tač 
reakcingieji balsai buvo pri
slopinti ir dažnai išjuokiami 
ir priversti nutilti.

Vyravo atsargūs liber 
balsai. Tačiau, aplamai kal
bant, aplinkybių jėga lėmė 
taip, kad darant nutarim 
jie tapdavo pažangūs 
retkarčiais radikalūs.

Galėjai regėti ir kiaušy 
maištingojo jaunimo. O 1

au

tis 
------- —................ ~ .cai 

kada jis kalbėjo efektyviai. 
Begaline eile patys jaunieji 
ir dažnai nebe tokie jauni 
kalbėtojai primindavo baž
nyčios vadovams, kad be

prasmiška ir veidmainiška 
kalbėti apie radikalius pa
kėlimus, jeigu bažnyčios 
nėW pasiruošusios praduti

stebėjo, kad marksistai šian
dien yra įsitraukę į svarbią 
diskusiją; kaip atnaujinti 
žmogų ir surasti naujo hu
manizmo idėją, kuri taptij 
kelrodžiu teisingai revoliu
cijai vykdyti.

“Žmonės siekia ne vien tik 
duonos, bet ir žmogiško oru
mo,” — pridūrė jis.

Susitikimas su marksiz
mu buvo teigiamai įvertin
tas keletą atvejų asamblėjo
je. Gana įdomi buvo skir
tinga rusų ir čekoslovakų 
pažiūra į kri k š č i o n i ų 
marksistų dialogą.

Dialogas
Metropolitas Nikodimas, 

msų pravoslavų bažnyčios 
vadovas 3 9 metų amžiaus, 
sutinkamai su Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
politika, griežtai atmetė ide
ologinio dialogo mintį.

Tačiau, jei dialogas su
prantamas kaip praktinis 
bendradarbiavimas siekiant 
teisingumo ir taikos, tada 
jo bažnyčia yra 
alogą ir praktišk 
jau daug metų.

Profesorius H ’omadka iš 
Pragos, idėjų dialogo pradi
ninkas, buvo toks pat griež
tas iš priešingos 

“Komunistai s
jog jie neturi atsako į vis
ką. Aš tai jiems kartoju 
nuo 1948 metų, 
niui jie tai supn 
kanka pakeisti 
nes žmogiškosios 
yra daug gilesnės.

Tuo pat metu profesorius 
Hromadka visa širdimi gy
nė. marksistinę visuomenės 
pertvarkymo formą. Apie 
Tarybų Sąjungos situaciją 
jis pareiškė: “M. 
timu, Tarybų Sąjunga atsi
durs tokioje situ 
kokioje esame dabar mes. 
Marksistai supranta, kad jie 
negali išvengti žmogiškųjų 
problemų.”

Kokiu laipsniu 
tikrovę šis didžiulis sambū
ris?

Krikščionybės vadovai pa
sirodė žymiai pi: 
niu savo narių galvoseną.

Taip, pasirodė p 
toli nuo “ R a u d 
mokslo,” kokiu k 
gino laikyti Pasaulinę Ta
rybą.

Kieno ba
Tai vis dar baltųjų libe

ralizmo balsas. B 
ralizmo ausys at 
girsti šios žemės 
tuosius. Ir dažnai jo karto
jamas fašizmo pasmerkimas 
yra visai neabejo

Ne visi galėjo 
Burmos delegatais nebuvo 
leista atvykti. Ta 
čios buvo graikų vietos. 
Karinės juntos spaudžiami, 
Graikijos vyskupai liko na
mie. Graikiją kritikavo dau
gelis žymių krikščionių, o 
ypač Švediia. šalis, kurioje 
vyko asamblėja.

Nors Vokietijos Demokra
tinės Respublikos 
ja buvo nemaža, b 
sas buvo nepilnas.

Jaunimo delegatams ne
buvo leista keliauti. Taip 
pat nebuvo leista 
dviem seniausien 
nams.

Šiuo žingsniu Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
vyriausybė norėjo 
savo mepritarimą,

ir

už tokį di- 
ai vykdo jį

pusės.
up r a n t a

ir palaips- 
tto. Nepa- 
visuomenę, 
problemos

ano supra-

acijo j e,

atspindėjo

ašoką eili-

ažangi, bet 
o n o j o są- 
ai kas mė-

saisi?

et šio libe- 
viros iš* 
luskriaus-

;inas. 
dalyvauti.

p pat tuš-

audžiami

delegaci- 
et jos bal-

dalyvauti 
is vysku-

parodyti 
kad jie 

priklauso visos Vokietijos

bažnvčia turėtų laikytis 
seksualiniu klausimu, atsa
ke: “Jokios linijos, susimil
dami. Jūs ir taip pakanka
mai pakenkėte.”

Policija
Už vis mažiausia buvo ti

kėtasi policijos kišimosi ir 
didžiai protestuota prieš tą 
kišimąsi. Buvo šimtai po
licininkų, uniformuotų ir ci
vilių. Aišku, Švedijos vy- 
riausvbė nusprendė, kad ši
tiek krikščioniu sudaro di
delį pavojų valstybės sau
gumui !

Ko gero, koks nors uo
lus karininkas pernelyg įsi
gilinęs skaitė apie revoliu
cijos teologija!

Šiaip ar taip, kai pažan
gus Vakaru aukšte s n i o j o 
teismo teisėjas pasiūlė, kad 
policiją reikėtų paprašyti 
pašalinti savo “globą,” ji 
tapo kiek diskretiš k e s n ė, 
nors pasiūlymas ir nebuvo 
priimtas balsų dauguma.

Upsala, tur būt, atrodė 
keistai rami po to, kai visi 
šitie spalvingi krikščionys 
vėl išsisklaidė po visas ke
turias pasaulio puses,-iš
siuntę paštu į namus de
šimt tonų popieriaus, išti
sai padengto spaudos da
žais, kuri Švedijos popie
riaus fabrikai apdairiai da
vė kaip dovana.

Kokia bus iš to nauda, 
parodys laikas.

Iš Londono dienraščio “Morning 
Star” išvertę

J. Subatavičius

Kai kuriose Japonijos pro
vincijose žmogaus amžius 
skaičiuojamas ne nuo gimi
mo dienos, o nuo Naujųjų 
Metų. Sausio pirmąją žmo
gus tampa vieneriais metais 
vyresnis. Netgi apie nau
jagimi, atėjusį į pasaulį 
gruodžio trisdešimt pirmą
ją, rytojaus dieną, sakoma, 
kad jam jau eina antri me
tai. ' '

Nuotraukoje: naujoje stambiausioje Tarybų Lietuvos 
suskystintų dujų bazėje, kurios galingumas—25,000 

tonų dujų per metus. Priekyje—kompresininkai 
Stepas Genda (kairėje) ir Gaudinas žičkus.

(M. Ogajaus nuotrauka)

klausimas.su
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Daug parengimų ir 
garbingų svečių

Praėjusią savaitę įvy 
Chicagoje daug gražių pla-
rengimų ir lankėsi daug 
garbingų lietuvių — mūsų 
įžymusis tautietis L. Vladi
mirovas, Jungtinių Tau 
Biblio t e k o s direktorius
New Yorko; auksabalsis te
noras V. Noreika su žmor _ 
le Žanete. Pastarieji aini 
yra pasižymėję muzikos p 
šaulyje. Virgilijus Norei 
yra Vilniaus operos solistas, 
o Žanete Noreikienė — kon
certmeisterė.

Taip pat girdėjau, k s, 
Chicagoje buvo Edmund 
Juškys, kuris dabar užima 
V. Zenkevičiaus vietą Wa
shington, D. C., kaip sekr 
torius Tarybų Sąjungos am
basadoje.

Truputį kalbėsiu apie ga 
bingą vyrą L. Vladimiro\ 
kuris buvo Chicagon atva
žiavęs į Bibliotekininkų 
konferenciją. Jis ne tik ta
rėsi su kitais bibliotekinin
kais, bet jis ir paskaitas da
vė įvairiais klausimais, ku
rie siejasi su šių dienų bib
liotekomis. Nežiūrint, kad 
jis buvo labai užimtas, ; 
visgi rado laiko aplanku 
savo tautiečius lietuvius. 
Vladimirovas net buvo atsi 
lankęs į Mildą kelioms mi 
nutėms. Tai puikus pavy 
dys tiems svečiams, kurie 
Lietuvos čia lankosi, o n 
randa laiko su savo tauti < 
čiais nors truputėlį pasisv 
čiuoti!
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BINGHAMTON, N. Y žino, nes jinai ten daug 
veikė. •

dainas, nes jos jiems pri
mena Lietuvos gražią gam
tą, jų jaunystės dienas ir 
meilę Tėvynei Lietuvai!..

Artistas V. Noreikia ant
roje dalyje programos dai
navo įvairias arijas iš ope
rų. Čia jis parodė savo ga
lingą tenoro balsą, ypač kai 
jis dainavo Eleazaro ariją 
iš operos “Žydė” (J. Hale- 
vy) ir De Grieu iš operos 
“Manon Lescaut” (G. Puc
cini). Tada publika jam kė
lė ovacijas. Nors pagal pro
gramą jam reikėjo sudai
nuoti tik 16 dainų, bet pub
lika jo nepaleido nuo sce
nos. Tokiu būdu jis sudai
navo daugiau negu 20 įvai
rių dainų.

Jo žmonelei ir jam buvo 
įteikti gėlių bukietai.

Dabar apie solistą V. N 
reiką ir jo koncertą, kur 
įvyko lapkričio 9 d.Prude 
tial Bldg. Auditorium. Kc 
certą surengė Chicagos 1 
tuviai. Nors koncertas r 
buvo daug garsintas, b 
Prudential Bldg. Audito 
ja, kuri talpina virš tūks
tančio žmonių, buvo kupina 
labai gražios publikos.

Lygiai 8 vai. vak. kon
certas prasidėjo. Noreikai 
išėjus į estradą su savo 
akompaniste Žanete Norei- 
kiene (jo žmonele) gria 
mingi aplodismentai pasipy
lė visoje salėje. Virgili; 
Noreika pirmiausia dainavo 
lietuvių kompozitorių kūri
nius, tarp kurių b u 
daug liaudies dainelių įp 
ta. Jam dainuojant “Ug ie- 
lė,” A. Bražinsko, ir “Mano

Gorbulskio, 
matėsi publikoje daug žmo
nių, vyrų ir moterų, ver
kiant. Daina apie “Nemu
nėlį” irgi publiką jaudiio. 
Matomai, mūsų lietuviai 
daugiausia įvertina liaudies

gimtinė,”

ĮS

US

v o 
in-

Sekmadienį, lapkričio 10 
d., taipgi buvo žavingas 
koncertas B’nai auditorijo
je. Šį koncertą ir prakalbas 
surengė Nacionalinis Komi
tetas Kovoti Fašizmą. Čia 
irgi buvo pakviesti geriau
si artistai. Smuikininkas F. 
Spector, kuris yra pirmasis 
Chicagos simfonijos smui
kininkas; artistė Burchetti, 
grojanti čelo, ir pianistas 
jos vyras A. Burchetti irgi 
taip sužavėjo publiką, kad 
aplodismentais privertė 
juos kai kuriuos gabalus pa
kartoti arba naujus groti. 
Šitame parengime irgi pub
likos buvo pilna B’nai, au
ditorija.

Prie šio parengimo daug 
darbavosi prof. B. F. Ku
bilius, kuris yra vicepirmi
ninkas, V. Andrulis ir kiti.

Tą pačią dieną, Rusų sa
lėje irgi įvyko puiki meno 
programa ir prakalbos. Čia 
irgi prigužėjo daug žmonių 
atšvęsti Spalio revoliucijos 
51 metų sukaktį. Matėsi ne
maža ir lietuvių publikoje. 
Svečias kalbėtojas buvo 
Konsulato pareigūnas Va
dim Cavalero, nuo lietuvių— 
Edm. Juškys ir kiti. Taigi, 
praėjusį savaitgalį lietuviai 
turėjo didelį pasirinkimą 
puikių įvykių, bet kai kurie 
aplankė visus, nes ne visi 
įvyko tuo pačiu laiku.

Ona B. Kubilienė

Amerikos moterų žurna
le spausdinamas reportažas 
iš Italijos: “Amerikiečiai 
taip užsiėmę savo darbu, 
kad neturi laiko domėtis 
moterimis. Visai priešingai 
yra Apeninų pusiasalyje. 
Italai taip užsiėmę moteri
mis, kad neturi laiko dirb
ti.” i

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnies” vajus prasidėjo rugsėjo 1 dieną gauti nau

jų skaitytojų ir panaujinti senas prenumeratas. “Vilnis” 
leidžiama penkias dienas savaitėje.

“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 
momis.

“Vilnis” turi bendra daigių Amerikoje ir Lietuvoje, 
taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.

“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumera

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus getams $3.00.
Naujai užsirašanti

knygas: . •
“Graži Tu maho Brangi Tėvynė”; Pruseikos Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygą, 
arba Dr. Margelio.

•Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. I alsted St, Chicago, III 60608.

metams Amerikoje $10; pu-

s “Vilnį” duodame brangias

Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko lapkri
čio 4 d., Sokol salėje. Ma
žas skaičius narių teatsi- 
lankė.

Kuopos valdyba raporta
vo, kad kuopos reikalai yra 
tvarkoje. Finansų sekreto
rė Adelė Kumpan pranešė, 
kad šiuo metu tik viena H. 
Žukienė dar vis serga ir 
gydosi namie gydytojų pri
žiūrima. Linkime jai grei
tai pasveikti. Toliau sekre
torė pareiškė, kad Nellie 
Began buvo ūmai susirgu
si ir tuojau nuvežta į ligo
ninę. Po dviejų savaičių 
grįžo namo sveika, su gy
dytojų raštišku raportu, 
kuriame aiškina apie jos li
gos priežastį. Kuopa nuta
rė, kad jai pašalpa būtų iš
mokėta.

Perskaitytas laiškas iš 
LDS Centro, kuriame sek
retorius J. Siurba nuosek
liai nurodinėja, jog būtų ge
rai, kad senesnieji LDS vei
kėjai pradėtų rūpintis gauti 
į kuopų valdybas jaunesnio 
amžiaus narius, taip pat 
duoda ir visą eilę kitų ge
rų, naudingų patarimų. 
Mums LDS 6 kuopos na- 
iams belieka gerai išstudi
juoti šio laiško turinį ir ban
dyti pravesti veiklą ta link
me, kad gauti daugiau jau
nesnio amžiaus žmonių į 
kuopą.

Kaip jau yra žinoma, 
spaudos naudai (sukėlimui 
piniginės paganios “Lais
vei” ir “Vilniai,” kurios 
mums daug pata r n a u j a) 
banketas įvyko spalio 12 d. 
Banketas, reikia pripažin
ti, nebuvo toks sėkmingas, 
kaip buvo tikėtasi. Labai 
gaila, kad taip įvyko. Taip 
įvyko todėl, kad daugelis 
vietos lietuvių pažangiečių 
negana įvertino šio bankete 
svarbą.

Tačiau dalyviai, užtikri
nančiai galima pasakyti, vi
si buvo patenkinti. Gero 
maisto buvo paruošta dau
giau, negu sunaudojome. 
Mariutė Lynn iš savų dar
želio atnešė daug gražių gė
lių stalams papuošti, kas 
teikė malonumą.

Baigiant vakarieniauti, 
Helena Pagiegalienė ir Evą 
Slesoraitienė, sukomandavo 
visus dalyvius sudainuoti 
Mar. Lynn “Happy Birth
day.” Mat, tą mėnesį pri
puola jos gimimo diena. 
Prie to dar Helena ir Eva 
padainavo kelias gražias 
liaudies daineles. Tas ma- 

■ loniai paįvairino mūsų va- 
• karą.

Po to sekė nuotraukų 
(slides) rodymas. Mr. Juo
zas Misevičius, demonstruo
damas jas, anglų kalba aiš
kiai apipasakojo vietoves ir 
ką jos vaizduoja.- Visi daly
viai gyvai domėjosi jomis. O 
jis (Misevičius) labai gra
žių ir daug jų demonstra
vo. Publiką išreiškė jam 
šiltą padėką gausiu plojimu.

Mr. Juozui Misevičiui pri
klauso ačiū už jo dalyvavi
mą su mumis ir už parody
mą daug ir gražių nuo
traukų. Po tų visų cere
monijų vyko pasikalbėjimai 
ir vaišės iki vėlumos. Visi 
dalyviai buvo patenkinti.

Vienas iš rengėjų, J. Vai
cekauskas, pateikė raportą, 
pažymėdamas, kad iš anksto 
bilietų pardavinėjime pasi
darbavo : H. Pagiegalienė

Wellus —4 ir A. Baka ir A. 
Žemaitienė — po 2 bilietus. 
Visą valgį supirko ir paga
mino: M. Lynn ir O. Wel
lus. Joms pagelbėjo Hele- 
nutė Pagiegalienė, Onutė 
Dišienė ir Onutė Kireilienė. 
Onutė Dišienė ne tik dirbo, 
bet padovanojo ir didelį kie
kį gardumynų.

Didelis ačiū jums, drau
gės, už širdingą paslaugą, 
kuri mums buvo labai rei
kalinga.

Iš draugų vyrų prie J. 
Vaicekausko gelbėjo: Juo
zas Lynn, Juozas Kireilis 
ir Pov. Mikolajūnas. Prie 
stalų patarnavo Anne Gir- 
nienė ir Elenora McPart- 
land.

Buvo manyta, kad turėsi
me daug svečių, tai ir nįais- 
to buvo pagaminta nemažai. 
Tačiau dalykai pakrypo 
priešingai. Dėka mūsų ge
roms draugėms: S. Craw
fort, N. Mačiukienei, E. Sle- 
soraitienei, H. Pagiegalie- 
nei, M. Liuzinienei, K. Mor
kūnienei ir A. Žiborienei,— 
jos išpirko visą likusį mais
tą, sumokė d am o s $10.25. 
Tas padidino uždarbį. Viso 
kartu pelno buvo $42.20. 
Skyrus pusiau, “Laisvei” 
$21.10 ir “Vilniai $21.10. 
Skaitome vakarą gerai pa
vykusiu, tačiau laikraščiams 
piniginė parama buvo men
ka.

LDS 6 kuopos narių 
dėmesiui

Gautas šaukimas į 3-čio- 
sios apskrities konferenciją, 
kuri turėjo būti Waterbury- 
je lapkričio 24 dieną. Bet 
pasirodžius daug veikimų 
spatidos naudai, gal kon
ferenciją paliksime toliau, 
draugai padarys, kaip ge
riau.

Mūsų valstijos bedarbių 
buvo 19,887, dabar prisidėjo 
virš 300 daugiau. Mažai kas 
rūpinasi jų likimu, nesiran
da unijos, nėra vieningumo. 
Kas lieka jiems daryti?

J. Kunca

Vilnies” administracija.

pardavė 12 bilietų 
liūnienė — 9. P 
Lynn ir J. Vaicėk

Lietuvoje koncertai, 
spektakliai, parodos

Naują D. Pučinio operos 
“Mergina iš Kalifornijos” 
premjerą sostinės klausyto
jai išgirdo Vilniaus Akade
miniame operos ir baleto te
atre. Režisierius — A. Ru
daitis, dirigavo V. Viržonis, 
dailininkas J. Jankus.

lietuviški kilimai I 
Nedidelis yra Lentvario 

kilimų fabrikas. Bet jo < 
produkcija žinoma visoje 
šalyje. Įmonės specialistai— 
Vilniaus Dailės instituto ir 
Kauno St. Žuko taikomosios 
dailės mokyklos auklėti
niai—šiemet užsibrėžę su
kurti ir įdiegti naujų raštų. 
O darbininkai įsipareigoję 
tuose pat, plotuose išausti 
110 tūkstančių kvadratinių 
metrų kilimų daugiau, negu 
pernai. Penkmečio paskuti
niaisiais metais bus paga
mintas milijonas kvadrati
nių metrų lietuviškų kilimų. 
Tai — trečiadaliu daugiau, 
negu penkmečio pirmai
siais. Kasmet vis daugiau 
verpalų kilimams pateikia 
Kalvarijos fabrikas, pradė
jęs .plačiau-įdiegti kaproninj 

Sekantis kuopos narių pluoštą.
priešmetinis susirinki m as Lietuviškų kilimų kūrėjai 
įvyks gruodžio 2 d., Sokol susilaukė svečių. Atvyko' 
salėje, 226 Clinton St. P.ra- Vidurinės Azijos ir Užkau- 
džia 7 vai. vakare. Turėki- kazės garsiosios kilimų au- 
me mintyje, draugai, kad dėjos, Bresto, Vitebsko ir 
šiame susirinkime bus ren- kitų įmonių speci a 1 i s t a i. 
karna kuopos valdyba 1969 Prasidėjusiame visasąjungi- 
metams. O prie to, dar bū- niame kilimų kūrėjų paska
tų laikas pasitarti ir apie rime numatomi būdai koky- 
ateities veiklą. Vykdami į bei gerinti, žaliavų rezer- 
šį susirinkimą turėkime iš vams efektingiau panaudo- 
anksto susidarę savo planus, ti.
kaip būtų galima padidinti --------------
veikimą mūsų LDS 6 kuo- Telegrafas SOIOVCS 
pos ribose. Visi pagalvoki- & „ wvmviw

me apie tai ir dalyvaukime 1(1(111016 
susirinkime. J J

Ona Wellus Norėdamas kuo greičiau 
__ pranešti Atėnų gyventojams 

1 J AL* apie pergalę prieš persus Cleveland, UhlO mūšyje, įvykusiame prieš 
2,500 metų prie Maratano 

Svarbu L.I.D. 22 Kuopos miestelio, graikų karvedys 
nariams_Miltiedas nusiuntė šauklį,

Kuopos susirinkimas įvyks I kuris per keletą valandų 
lapkričio 29 dieną, E.O.U.V. nesustodamas nubėgo 42 ki- 
svetainėje, 12618 Shaw Av., lometrus. Jeigu apie šį at- 
4-tą vai. popiet. Kviečiami sitikimą būtų sužinoję Mil- 
visi nariai atsilankyti, nes tiedo amžininkai, gyvenę 
šis susirinkimas bus kaipo Indijoje, jie, tikriausiai, bū- 
metinis, jame bus išduoti tų pasijuokę iš tokio primi- 
metiniai raportai ir centro tyvaus svarbios žinios per- 
komiteto balsavimai, o taip- davimo. Senovės indai mo- 
gi ir kuopos valdybos rinki- kėjo. puikiai perduoti infor- 
mas sekantiems 1969 me- maciją oru.
tams. O mums jau gerai ži- Bevielio telegrafo vaid- 
noma, kad nuo! 'kuopos'vai- menį ten atlikdavo būgnai, 
dybos daug priklauso ir vi- išdėstyti tam tikru atstu- 
sas kuopos veikimas. mu vienas nuo kito. Nau- 

22 kp. sekr., dodami specialią garsų abė- 
J. žebrys celę, būgnininkai nuostabiai 

greitai perduodavo svar
biausias naujienas dideliais 
atstumais. Kaip tvirtina 
Indijos mokslininkai, per

duoti pranešimui 480 kilo- 
nuotoliu reikėję...

į, 
laikams—nuostabus

Panevėžio kultūros na
muose atidaryta Liaudies 
meno draugijos Panevėžio 
zonos meno paroda-pardavi- 
mas. Joje dalyvauja gausus 
būrys liaudies menininkų. 
Daugiausia darbų pristatė 
medžio drožėjas iš “Tulpės” 
suvenyrų įmonės Vytautas 
Ulevičius. Įspūdingai atro
do įvairūs spaustukai riešu
tams, žvakidės, lazdos. Pa
rodos lankytojai gerai atsi
liepia apie Petro Kalvelio 
akvareles “Palangos jūra,” 
“Trakų pilis.”

kių kolektyvo “Sūkurys”^ 
šokėjai. ;

Šokėjai, dalyvavę konkur
se, užėmė trečią vietą. Įmo
nės estradinės muzikos mė
gėjai per penkias dienas su
rengė šešis koncertus. Pro
gramą sudarė B. Gorbuls- 
kio, T. Makačino, A. Rau
donikio ir kitų kūriniai.

Baudžiauninkų karceris
Netoli ’Riešės, dešinėje 

Vilniaus-Paberžės kelio pu
sėje, nusidriekęs žaliuoja 
šimtametis ūksmingas par
kas, kūpso mūriniai ir me
diniai trobesiai. Tai buvęs 
dvarininko S. Sinkevičiaus 
dvaras. -J

Čia galima išvysti vienia 
įdomų pastatą, aukštai išk? 
lusį bokštą, Kadaise iš šio 
bokšto dvaro prievaizdas ar 
vaitas stebėdavo dirbančius 
baudžiauninkus. Mėgdavo į 
šį bokštą užkopti ir pats 
ponas.

Bokštas buvo naudojamas 
ir baudžiauninkams bausti. 
Po juo yra belangis rūsys, 
kuriame baudžiauninkai at
likdavo bausmę. Pirmame 
bokšto aukšte — patalpos 
javams supilti, maisto pro
duktams bei kitokiems daik
tams laikyti. Bokšto viršu
je švytėjo didžiulis laikro
dis, kuris skelbdavo darbo 
pradžią, pietų pertrauką,

sęųiai surengtame koncerte^-Pačioje viršūnėje vėtrungė.

Šiaulių kultūros namuose 
įvyko koncertas E'. Grigo 
125-osioms gimimo meti
nėms paminėti.

Įdomų koncertą kranto 
darbuotojams Klaipėdos 
žvejų klube surengė grįžę 
iš reiso gamybinės plaukio
jančios bazės “Kovinė šlo
vė” jūreiviai.

J. Bramso, L. Bethoveno, 
F. Haydno ir kitų kompozi
torių fortepijoninių kūri
nių klausėsi šiauliečiai ne-

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos paskelbimo de
vynioliktųjų metinių proga 
Frankfurte prie Oderio 
įvykusiame ■ trad iciniame 
tarptautiniame muzikos fes
tivalyje dalyvavo Kauno 
radijo gamyklos estradinis 
orkestras ir profesinių kul
tūros rūmų pramoginių šo-

Būdamas be priežiūros, 
dabar šis medinis etnogra
finis paminklas pradeda^ 
griūti. Pernai “Švyturio” 
Nr. 1S straipsnyje “ŠaJia 
kelio karčiama” buvo aJpie 
tai užsiminta. Deja, kol kas 
nieko nedaroma šiam pa
minklui išsaugoti.

V. šaulys

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Parašė Leonas Prūseika

Daviniai iš jo pergyvenimų ir kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio nuo 1905 iki 1956 metų.

Puslapių 303, Kaina $2.00 — Dabar $1.00

Kelias į Laimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

, U. Šimo- 
o 6 — M. 
auškas, O.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Margaret Valinchus jau I metrų 
pasveikusi, pradėjo vajaus vos 17 minučių! Iš tiesų 
darbą. Turėjau pasitari- aniems L2___ ___ * ’
mą, pasidalinome darbu, greitis, 
kaip geriau pasiekti “Lais- -------------
vės” skaitytojus ir kitus Viename Anglijos mieste 
gerus apšvietos mylėtojus, troleibuso keleiviai juokda- 

—:— miesi stebėjo vyriškį, kuris
Mirė Antanas Mačiulai- nesėkmingai stengėsi įlipti 

tis, vyras mūsų geros drau- į troleibusą, tik ką pradėju- 
gės Beatričės (Katinas), sį važiuoti. Staiga kažkas 
Gili užuojauta draugei nuo išsigandęs sušuko: “Bet 
LLD 32 ir LDS 16-osios juk tai Džimas!” Taip, tai 
kuopų, žinau, draugai wa-| buvo Džimas, troleibuso vai
te rbūrieciai draugę Katinas ruotojas.

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba -

Aiškūs nurodymai Skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.

Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

Prošvaistes 
Parašė Jonas Kaškaitis 
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus) 

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys. 
Taipgi Vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir Visuomenine veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park >7, N. Y. L
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YUCAIPA, CAUF.
Priešmetinis LLD kuopos 

susirinkimas
Į šį pranešimą malonėkite 

atkreipti atydą todėl, kad 
LLD 78 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 8 d. Pradžia 
nuo 1 vai. po pietų. Susirin
kimas įvyks YucaipaVallley 
Parko salėje, ant 7-tos gat
vės, arti Avenue E.

Susirinkime turėsime daug 
svarbių reikalų nutarti, tai
pogi bus balsavimas LLD 
Centro Komiteto ir rinki
mas kuopos valdybos dėl 
1969 metų. Malonėkite su
sirinkti laiku. Susirinkimui 
užsibaigus, turėsim lengvų 
užkandžių. Užkandžiai vel
tui dėl narių. Jeigu kuris 
gaus naują narį, taipgi bus 
gražiai priimtas ir kavute 
pavaišintas.

Kurie norėsite, šiame su
sirinkime galėsite užsimo
kėti metines LLD duokles 
už 1969 metus.

Kviečia valdyba

Įvairios žinios
Federa-N. Y. Mokytojų 

cijos prezidentas ^hanker 
susitarė su majoru 
baigti mokytojų 
Daug mokytojų pasisakė 
priešingi 
žodžius 
balsuoja 
atmesti.

Lindsay 
streiką.

sutarčiai.
rašant m
užgirti su

Šiuos 
okytojai 
tartį ar

Maskva. — Tarybų Są
jungos erdvės laivas Zond 
6, apskriejęs Mėnufį, grįžo 
Žemėn, nusileido I 
vandenyne, kur lau 
binis laivas ir jį ištraukęs 
iš vandens išsivežė į 
Sąjungą.

ndij os 
kė tary-

Tarybų

Atėnai. — Graikijos mili- 
tarinis teismas nuteisė mir
čiai A. Panaghouolis, o ki
tus 6 — ilgų metų k 
už suokalbį nuverst: 
nę valdžią.

alėjimui 
fašisti-

Los Angeles;, Calif. — 17- 
ame kongresiniame distrik- 
te komunistas Ben Dobbs 
gavo rinkimuose 1,677 
sus.

bal-

Roma. — Popiežiaus 
tinę plėšikai apiplėšė, 
nešė pinigų dėžę, rašomą
sias mašinėles. ir kitokių 
brangesnių dalykų.

ras- 
išsi-

Montello, Mass.
Paskut inis pakvietimas 

dalyvauti sueigoje, kuri 
įvyks sekmadienį, lapkričio 
24, Liet. Tautiško Namo 
kambariuose, 8 Vine Str.

Bus namie pagamintų val
gių, šiltų ir šaltų gėrimų 
už prieinamą kainą. Kvie
čiame vietinius ir iš kitų 
kolonijų dalyvauti.

( Kai buvau ligoninėje ir 
į Nursing Home, turėjau

v . ............................ į daug lankytojų. Visi linkė-
Vak. Vokietijoj jungias Ijote, kad pasveikčiau. Da-

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

OFFICE. Diversified clerical. Good 
figure aptitude primarily. Some typ
ing and some stenog. Pleasant work
ing conditions. Benefits.

CE 2-7100 (84-89)

MACHINIST. All around 1st class 
for jobbing shop to run engine 
lathes, bridgeport, etc., with plenty 
of overtime, paid vacation, hospital
ization, pension plan. CHAS. H. 
SCHILLINGER CO., 520 State Rd., 
Andalusia, Pa. (84-88)

MEN. Will consider women. No 
exp. nec., but preferred. All Factory 
Depts. Including assembly, shipping, 
packing. Metal & paint shop. Fringe 
benefits, perm., oppty. CRESCENT 
MFG. CO., 1665 Industrial Blvd., 
Pennsauken, N. J. (84-91)

MAINTENANCE Machinist to serv
ice plant facilities & operate ma
chine tools. High school graduates 
with mechanical background will be 
considered. Apply or call Dietzco 
Corp., 19th & Federal Sts., Camden, 
N- J. 1-609-964-6661. (84-90)

So. Boston, Mass.
Tūli sėdi ant savo kapo 

ir laukia mirties
Naujojoje Anglijoje mai 

teko pragyventi daugiau ne
gu du trečdalius mano gy
venimo. Dabar tenka su 
tikti žmonių, kurie pirmiai 
priklausė mūsų organizac - 
jose ir lankydavo mūsų pe
rengimus, o dabar niekur 
nebepasirodo. Mes jų pas - 
gendame ir manome, jog j ; 
jau nėra gyvų. Sutikus te 
kį seniai matytą žmogų, te- 
ve stebina ir kartu džiugina, 
kad gavai progą jį pamaty
ti. Kai įsileidi į gilesnį po
kalbį ir paklausi, kodėl ji 
ar ji nelanko mūsų pareng- 
mų ir apleido organizacijas, 
tai niūriai nusiskundžia, 
kad mirė jos vyras, arba 
žmona, tai liūdesys pakirto 
ateities svajones, ir jie mr- 

^no, kad mažai laiko beliko 
įgyventi. Dabar jis sėdi ne
ituose prie kamino ir lat - 
kia mirties.

Bet taip negalvoja mū
sų Bronytė Čiuberkienė, ku
ri pergyveno tris žiaurit 
smūgius. Jos vienintelis se
nelis Stasiukas, kuris Ame
rikos jaunuolių organizac - 
jose buvo kaip žibintas, nė
rė. Motinai reikėjo tureli 
geležinius nervus, kad per
gyventų tokį žiaurų smūgi. 
Metams praslinkus mirti
ir vėl aplanko jos namus, iš
plėšdama gyvenimo drau
gą Rapolą. Nespėjus art 
skruostų ašaroms nudžiūti, 
mirtis ir vėl pasišvaistė, 
pasiimdama jos vienintelį 
brolį Juozą. Argi būtų dy- 
vai, jeigu žmogus, gavęs to
ki u s žiaurius smūgius, 
įkristų į pesimizmą? Bet re 

4mūsų Bronytė! Ji lanko pe
rengimus, darbuojasi, orga
nizacijose, remia mūs * 
spaudą pagal savo išgalę. 
Ji yra daugeliui pavyzdys.

Kuomet užklausi seniai 
matytus, kodėl jie nelanle 
mūsų piknikų, parengim 
tai atšauna, kad mūsų pa
rengimuose nėra programų, 
o ypatingai meninių progra
mų. Tai, jų manymu, lan
kyti tokius parengimus, — 
tik laiko eikvojimas, čia 
storai pasakyta daug tiesos, 
ir tuo reikėtų susirūpinti

Tiesa, kad mirtis labai 
mūsų eiles išretino, bet tai 
nereiškia, kad mes dabs r 
esame bejėgiai. Mūsų me
ninės jėgos dar gana stip
rios, tik mes jų nepanauja- 
me savo parengimuose.
4 Kodėl mūsų parengimuo
se neiškelti diskusijų dieno: 
klausimais? O jų turimi 
tiek daug! Taipgi būtųnai 
dingą iš Lietuvos spaude 
paskaityti vienoje ar kitoj 
srityje. Kurie neturėjo pro
gos aplankyti dabartinę 
Lietuvą ir neskaito m ū s 4 
spaudos, jiems būtų žinge - 
du. Kas mane stebina, tai 
tie lietuviai, kurie niekad su 
mumis nedalyvavo ir ku
riuos mes vadindavome dar
bininkų priešais. Tačiau ir 
jų nemažas skaičius aplar - 
kė savo tėvynę Lietuvą. Ar 
žinote, kad jie' su aukštes
niu ūpu piešia dabartiriį 
Lietuvos gyvenimą negu 
mūsiškiai?

Gal užvis blogiausia, tai 
kad mūsų organizacijų cent
rai jau kelinti metai neap
lanko kolonijų. Juk cent
ras yra organizacijos vai
ruotojas. Kaip gydytojas 

pašalina žmogaus negeru
mus, taip centras — orga
nizacijos.

u

o 
b

s 
e

s
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Liūdna naujiena
Dar neseniai mirė Kazi

miero ir Adelės Ziksų arti
ma gimin a it ė, gyvenanti 
San Francisco, Calif. Adele 
Ziksienė buvo nuvykusi ją 
palaidoti.

Adelė Ziksienė praeitais 
metais palaidojo savo brolį, 
vėliau savo sesutę Viktori
ją, dabar artima giminai
tę ! O Kazimieras Ziks.as ne
seniai apverkė savo brolį, 
Lietuvoje mirusį. Reiškia, 
kad liūdesys nesibaigia jau 
antri metai. Nors dd. Zik- 
sai gyvena Redlands, Calif., 
už 10 mylių nuo Yukaipos, 
bet mes juos skaitom savo 
kaimynais, ir mes didžiai 
prijaučiam jų liūdesiui.

Lankėsi viešnios
Lapkričio mėnesio pra

džioje buvo į Yucaipą atva
žiavus mūsų senovės draugė 
Valia Sutkienė iš San Fran
cisco. Su ja kartu buvo at
vykusi ir Emily Semet iš 
Santa Rosa, Calif. Abidvi 
yra veiklios draugės, ir čia 
pabuvusios keletą dienų 
skubiai grįžo namo, nes 
joms rūpėjo savi parengi
mai ir kitokia veikla.

Valia Sutkienė per eilę 
metų yra pažiba tarp San 
Francisco pažangių lietuvių, 
ir daug dirba tarptautinia
me veikime. Gaila, kad ji 
neteko savo gyvenimo drau
go Benado Sutkaus. Girdė
jau, kad rengs viešą pramo
gėlę atžymėjimui vienerių 
metų sukakties nuo Benado 
mirties.

Emily Semet yra latvių 
tautybės, bet esant progai, 
veikia ir tarp lietuvių San 
Francisco ir Oaklando pa
rengimuose. Tai didelės pa
garbos nusipelniusi draugė.

žodis laikr. skaitytojams
Laikraščių vajus jau eina 

prie pabaigos. Jeigu kurie 
dar neatsinaujinote savo 
prenumeratų, arba kurie 
norėtumėte užrašyti “Lais
vę”, “Vilnį” ir “Liaudies 
Balsą” kaip, nauji skaityto
jai, kreipkitės pas J. ir M. 
Alvinus. Būsite gerai patar
nauti. Alvinas

Budapeštas, Vengrija. — 
Tarptautinė komun 
tijų konferencija či 
dėjo lapkr. 18 d. Suvyko at
stovai iš 50 komunistų par-

istų par- 
a prasi-

Manila. — Keturi 
Filipinų lėktuve api] 
sus keleivius, vieną 
dtą sužeidė, lėktuv 
eidus jie pabėgo.

plėšikai 
olėšė vi- 
nušovė, 
ui nusi-

Los Angeles. — i 
tas automobilis, r 
gazu varomas. Ate 
de automobiliai s 
90 proc, oro teršimą.

[šbandy- 
aturaliu 
ityje to- 
umažins

Santa Fe, N. M. — New 
Mexico valstijos legislatū- 
ron pirmu kartu išrinktas 
negras dr. Lenton Malry.

Jaunutis

monopolijos
Bona. — Didžiausių Va

karų Vokietijos elektrotech
nikos koncernų “Simens” ir 
“Aeg” valdybos nutarė su
daryti dvi bendras dukteri
nes kompanijas, kurios ga
mins transformatorius bei 
elektroturbinas ir pard uos 
šiuos gaminius šalies vidu
je ir užsienyje, taip pat sta
tys elektrines, jų tarpe ato
mines.

Dviejų m onopolistinių 
grobuonių sąjungos tikslas 
sudaryti vieningą frontą 
konkurencinėje kovoje su 
kitais koncernais, pirmiau
sia su Amerikos koncernais, 
taip pat užgrobti naujas 
realizavimo rinkas.

bar prašau visų dalyvauti 
parengime. Noriu paspausti 
dešinę, pasikalbėsime, pasi
mylėsime.

Šitą parengimą 
LLD 6 kuopa.

rengia

MACHINISTS. Engine & Turret 
Lathe Opers., tool makers, turret 
lathe set up man. Expd only, day 
work. Full benefits. Nite interviews 
by appointment. EAGLE TOOL & 
DIE CO., Malvern, Pa. 647-1238 Mal
vern Industrial Park. (84-88)

Lapkričio 11 d. mirė Ju
lius Mizaras 80 metų am
žiaus,
Nursing Home. Jis buvo 
velionio Rojaus Mizaros 
pusbrolis. Buvo tvirto sudė
jimo. Buvo pašarvotas Ya- 
kavonis Funeral Home, pa
laidotas religiniai Melrose, 
kapinėse.

Girdėjau, kad paliko kele
tą giminių. Iš Lietuvos paė
jo, tur būt, nuo Merkinės.

George Shimaitis

Abington, Mass.

MAIDS /
Housekeeping Dept. Center City 

Hotel. Immed. openings. Will train. 
Steady work. Medical and pension 
benefits. Box B-90, Jefferson Bldg., 
Philadelphia. (85-89)

CLERK-TYPIST. Typing, filing 
and general office work for Phila. 
laboratory supply Co. Growth poten
tial. Pleasant working conds. Liberal 
fringe benefits. For interview Call: 
627-5600. Ext. 265. (87-89)

DRIVER ROUTE. Do you like 
outdoor work ? Crowley’s has an open
ing for a route driver who is ambi
tious and likes to meet people. Ap
ply in person or call Crowley’s Milk 
Co., 272-7113, Norristown Div., Gtn 
Pike & Foundry Rd., Box 267, Fair
view Village, Pa., 19409. An equal 
opportunity employer. (84-88)

BLACKSMITH. Leaf Spring. Man 
to fit and assemble. Union shop, all 
fringe benefits. Appt, arranged at 
your convenience. Call GA 3-4740 
or apply Phila. Spring & Equipment 
Co., 1605 N. Front St. (85-90)

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.) 

savo skaitytojus šeria “Drau
gas”, “Keleivis”, “Darbinin
kas”, “Dirva” ir “Naujienos”.

Kodėl “Tėvynės” redakto
rius pats negali pasiimti žinių 
iš Lietuvos spaudos? O gal jis 
jos negauna? Bet, rodos, Su
sivienijimas dar nėra taip su
bankrutavęs, jog negalėtų jam 
Lietuvos laikraščius ir žurna
lus užprenumeruoti.

O gal “veiksniai” jam pa
grūmojo: arba šok pagal mū
sų muzikų, arba eisi laukan?!.

Mažėja Argentinos 
eksportas

Buenos Aires. — Argenti
niečių laįkraštis “Vaga”ra- 
šo, kad “šiemet Argentinos 
eksportas sumažėjo beveik 
200 milijonų dolerių. Suma
žėjimas jaučiamas tiek gy
vulininkystės, kaip ir žemės 
ūkio produktų eksporte”.

Kaip pasiekti salę iš 
Conn, valstijos

Gerbiami laisviečiai!
Malonėkite nurodyti, kaip 

pasiekti tą Academy of Mu
sic Hall, kurioje mūsų mie
las tautietis pasaulio masto 
solistas Virgilijus Noreika 
dainuos. Būtų labai malo
nu tokį aukštą asmenį pa
matyti ir išgirsti jo stebėti
ną balsą.

Iš anksto tariu jums ačiū.
Mika Arison,

Patarimas: Nepasakote, 
kokiomis priemonėmis ruo
šiatės važiuoti traukiniu, 
autobusu ar automobiliu. 
Minėta salė randasi tarp 
Fulton ir Lafayette gatvių 
Brooklyno “down-town” da
lyje. Atrodo, kad automo
biliu iš Connecticut valsti
jos bus geriausia važiuoti 
per Whitestone Bridge ir 
traukti tiesiai link Kennedy 
Airport iki Atlantic Avė. 
išvažiavimo. Atlantic Avė. 
nuves į tą miesto dalį. Tai 
ilgokas pavažiavimas. O ten 
reikia pasiklausti.

MIAMI, FLA.
Mirė T. Dominaitiene

Ketvirtad. vakarą, lapkr. 
14 d., mūsų dukra Lilija, 
gyv. Miamyje, pranešė te
lefonu, kad ten mirė jų 
kaimynė Teklė Dominaitie
ne. Ji buvo pažangaus judė
jimo rėmėja bei pažangių 
laikraščių skaitytoja.

Apie prieš metus laiko 
mirė jos vyras Jurgis. Pri
simenu kai ji, Teklė, paliki
mo ir jo atminimui paauko
jo visiems mūsiškiems pa
žangiems 5-kiems laikraš
čiams, Miamio LLD kuopai 
ir klubui po $25.

Teklė sirgo per daugelį 
metų. Gyveno su dukra Vir
ginija, žentu Zigmu ir, ro
dos, 4-ioms anūkėms.

Užuojauta dukrai Virgi
nijai, anūkėms ir žentui 
Zigmui Kaulakiams.

J. J. Lazauskai.

SALES ORDER TAKER. To re
ceive and edit orders in sales dept, 
of leading distributor of laboratory 
instruments and chemicals. Some 
college science or equivalent lab. 
experience plus knowledge of met
ric system helpful. Located in CC. 
Phila. Convenient transportation to 
N. J. Permanent position Growth 
possibility. Liberal fringe benefits. 
For interview call 627-5600. Ext. 265.

(87-89)

STENOGRAPHER. For Phila. la
boratory supply Company. Short
hand and neat typing essential. 
Growth opportunities, pleasant work
ing conditions and liberal fringe be
nefits. Convenient for N. J. com
muters. For interview call 627-5600. 
Ext. 265. (87-89)

WOMAN. Knowledge of accounts 
receivable operation. H. S. grad. 38 
hrs. per wk. Excel. Co. benefits, N. 
E. Phila. location. Conv. to public 
transportation. Apply: BOND BAK
ING CO., 300 E. Godfrey Ave.

(87-89)

HOUSEKEEPER. Part time to 
clean Rectory.

2-3 times weekly. Other help.
Excellent situation. Call: 

461-0532. (87-89)

REAL ESTATE

Argentinoje karvėms de
dami dirbtiniai dantys. 
Mokslininkai nustatė, kad 
dėl blogų dantų smarkiai 
sumažėja pienas.

MECHANICAL assemblers, stock 
attendant electrician, local pick-up 
and delivery driver. Liberal ben. Exc. 
working cond. Mechanical exp. help
ful but not nec. Applicants can app
ly in person. 7:30 AM-4 PM daily 
or call 643-0500. Mr. Keiffer, Master 
Etching Machine Co., Ambler, Pa., 
19002. (85-92)

NORTHEAST PHILA MFG CO-, 
needs welder-combination. Must be 
fully experienced for maintenance 
work. Also Factory Workers. Steady, 
good pay, many Co. benefits. Apply:

9401 Blue Grass Rd., Phila.
(84-89)

DESIGNER-Draftsman, small ex
panding non defense mfg. Co. in 
metal fabricating & plastic molding 
requires designer draftsman with 
min. 4 yrs. exp. in mechanical and 
shetet metal design. Knowl. of tool 
and die desirable. Perm. pos. Co. 
paid benefits. Salary commensurate 
with ability and exp. Call D. Graw- 
ham or 3-1450. Fleck Industries, Inc., 
2800 Turnpike dr., Willow Grove.

(85-91)

MEN

OVER 18
Mechanically inclined to train as 

Riveting Machine & Punch Press 
Operators. No exp. needed. Good 
pay. Company benefits and oppty to 
advance. Interviews 4:30 PM to 6 
PM. See MR. SOWDERS.

WALLACE PRODUCTS, INC.
S. W. Corner 31st & Jefferson 

An Equal Opportunity Employer.
Bring ad with you.

(85-88)

Įžymusis “vaduotojų” gal
vočius dr. Antanas Maceina 
klausia: “Kodėl komunistai 
trokšta, kad kuo daugiausia 
laisvojo pasaulio lietuvių ap- ■.
lankytų savo kraštą?” (“Dar-i 
bininkas”, lapkr. 8d.).

Po labai ilgų išvedžiojimų 
jis prieina išvados, kad jie, 
tie komunistai, turi prakeik- 
čiausius tikslus bei išrokavi- 
mus. Su ta savo “pikta” pro
paganda jie norį mus pasi
gauti ant savo meškerės ir j 
mums įpiršti Lietuvą su visu 
jos koiųųnizmu, kurio mums 
reikią bijoti labiau, negu vel
nias kryžiaus!

Bet, žinoma, “velnias ne 
toks baisus kaip pamalevo- 
tas”, žmonės sako. Man atro
do, kad dr. Maceina jau ir 
perdaug geras maliavotojas. 
Jo velnias iš tikrųjų baisus.

O iš tikrųjų reikalas visai 
paprastas. Komunistai nori, 
kad “laisvojo” pasaulio lietu
viai savo akimis pamatytų la
bai gražiai suklestėjusį savo 
gimtąjį kraštą. O pamatę, jie 
nebetikės tais prasimanymais 
ir melais, kuriuos jiems savo 
spaudoje kepa tokie macei- 
nos, prunskiai, sondos ir kt.

Tai va kokio “velnio” dr. 
Maceina ir jo kolegos baisiai 
bijo: jie bijo tiesos apie mūsų 
mieląją Lietuvą, o ne kokios 
ten jų pačių išgalvotos “komu
nistų meškerės”.

RUMSON—400’ on Navesink River; 
large older mansion; 6 bedroom, 
5 baths plus maid’s quarters; 3 fire
places encl., and open porches with 
commanding view of river. Large 
boathouse. Loc. on a 7 acre profess
ionally landscaped estate. Also other 
estates and farms in Monmouth Co. 
area.

A. KOZICKY
Real Estate Broker, Rt. 35, Eaton

town, N. J. (201) 542-2223 Eves. & 
holidays, Carl Peterson. (201) 542- 
2827. (84-88)

FOREMAN. Familiar with pack
aging methods for varied steel shop 
equipment. Benefits, etc. Write: 

ROBERT GRAY, Bay Products.
154 E. Somerset St., Phila., Pa. 19134.

(87-91)

VENDING Mechanic, men wanted 
for repair of vending equipment on 
site. Experience desirable but com
pany wiil train men who are inter
ested in entering this field. Must be 
draft exempt. Call FU 9-7452. Mon. 
thru' Fri. for appointment. (87-90)

Lisbonas. — Portugalijos 
kriminalinis teismas apkal
tino 7 jaunuolius “subversy- 
via veikla prieš valstybę”. 
Jie reikalavo demokratijos.

Pranešimas

Ona Zalubiene (Juodveršyte)
Mirė lapkričio 16 d., 1965 m.

Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą- 
gyvenimo draugę Onutę nuo manęs ir brangią 
mamytę nuo dukrelės. Jau trys metai kai mes 
jos liūdime. Ilsėkis brangioji. Tu visuomet būsi 
mūsų mintyse ir širdyse...

Romaldas, vyras
Anne, duktė 
Russell, anūkas

West Medway, Mass.
■ I • . '

Brockton, Mass.
Draugiškas parengimas su 

užkandžiais ir vaišėmis. 
Rengia LLD 6 kp. sekmadie
nį, lapkričio 24 d., 2 vai. po 
pietų, Liet. Taut. Name, 8 
Vine St., Montello. Įėjimas 
nemokamas. Bus namie ga
mintų valgių, šiltų ir šaltų 
gėrimų. Susieisime, drau
giškai pasikalbėsime apie 
mūsų spaudos reikalus. 
Galėsite atsinaujinti “Lais
vę,” “Vilnį.” Gal gausime 
ir naujų skaitytojų. Prašo
me vietinius ir iš apylinkės 
miestų dalyvauti. Būsite 
patenkinti.

Geo. Shimaitis (86-88)

STATIONARY 
ENGINEER

Immed. opening w/rapidly expand
ing medical college and hospital for 
licensed engineer w/high pressure 
steam and oil burner exp. Rotating 
shifts exec. pos. for growth. Sal $475 
per month. Call or apply Personnel 
Department.
WOMEN’S MEDICAL COLLEGE

4300 Henry Ave., Phila., Pa.
VI 9-0400. (87-89)

Svetimšaliai įsigali 
Brazilijos pramonėje
Rio de Janeiro. — Brazi

lijos pramonė laipsniškai 
pereina svetimšalių kontro- 
lėn, pareiškė pramonininkas 
E. Armado. 50 pramonės ša
kų jau yra svetimšalių kon
trolėje.

Svetimšaliai per trejetą 
paskiausių metų investavo 
į Brazilijos pramonę 214 mi
lijonų dolerių, pelnu pasiė
mė 359 milijonus ir paslėp
tu pelnu gavo 300 mil.
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LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Brooklyno vajininkui V. Bunkui kreditavo su nau
ja prenumerata ir atnaujinimais A. Wardo, detroitietė. 
Taipgi atnaujinimų davė pats Bunkus ir vajininkas Jonas 
Lazauskas. Kreditavo atnaujinimą Brooklynui I. Mi- 
zarienė.

Conn, valstijos sekanti vajininkai prisiuntė atnauji
nimų : M. Strižauskienė, ir J. J. Mockaitis, bridgeportie- v • •ciai.

S. Penkauskienė ir A. šupetrienė, Lawrence, Mass., 
prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

S. Rainard, So. Boston, Mass., M. Valilionienė, Mia
mi, Fla., ir Marytė Smalstienė, Ludington, Mich.; J. Pur- 
tiek, Pittsburgh, Pa. (LLD 87 kp.); prisiuntė po naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

Atnaujinimų gauta nuo: J. Jaskevičius, Worcester, 
Mass.; F. Šimkienė, Arlington, N. J., ir S. Radusis, Ba
yonne, N. J.; V. Taraškienė ir V. Sutkienė, San Francis
co, Calif.; Geo. Shimaitis,Brockton, Mass.; P. Beeis,Great 
Neck, N. Y.; Ig. Klevinskas, Scranton, Pa.; A. Bernatie- 
nė, Los Angeles, Calif.; Julia Andrulienė, Chicago, Ill.; J. 
K. Navalinskienė, (LLD 20 kp.), Binghamton, N. Y.; J. 
Stanienė, Baltimore, Md.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
i — ~ -   "W"—

Brangūs draugai: Buvau susirgęs. Sveikatai pa
gerėjus, siunčiu laikraščiui “Laisvei” pagalbos $100. 
Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, linkėdamas visiems 
stiprios sveikatos. Joseph Deltuva, Baltimore, Mr.

Brangios dd. Stefanija ir 
land, Calif., valdyba ir nari 
jaus proga. Įvertiname jūsų 
Linkime geros sveikatos ir i 
Čia randate $100 “Laisvės”

Lilija! LLD 198 kp., Oak- 
ai sveikiname jus Jubilie- 
ilgametę pažangią veiklą. 

Igų metų toliau darbuotis, 
baramai. V. Taraškienė.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $37. Au-

................................ $11.00

................................. 10.00
................................... 10.00
Demeikis, V. Trakimas, J.

Frank Kazeliūnas .......
Anna Margis ...............
M. Žalimienė ................
Po $1: B. Bernotienė, J.

Palionis, A. Yodzienė, D. Žemeikis.

S. Rainard, So. Boston, lĮdass., prisiuntė $19. Auko-

$6.00 
6.00, 
5.00

jo:
Eva Lekas, Wollaston ..
Nellie Grigaliūnas, Wat 
Martha Skerston, Rande 
Po $1: B. Keršis^ Z. Ya

ertown 
Iph .. 
ruth.

A. Bernatiene, Los An 
Aukojo:

Anna
Anna

Mikaliunas 
Misjvick, . 
Smith ....

$17,gėlės, Calif, prisiuntė

................................... $6.00
..................................... 6.00
.....................................  5.00

Mockaitis, Bridgeport, Conn., prisiuntė $16.

$10.00 
. 5.00 
. 1.00

Aukojo:
A. Mureika, Milford .
A. Purvinis, Trumbull
Alf. Švėgžda.................

Nuo kitu gauta sekamai:
“Laisvės” Koncerte i fondą 
LMS 2 Apskr. (nėr Ustupą,,

Brockton, Mass.) .....
O. Rubienė. Gulfport, Fla...................
LDS 3 Apskr., N. Y. - N. J................. .
V. K., koresp. tilpo, Hartford, Conn.
C. W., Auburn, Mass.................... . . .
Senas parapijonas, Brooklyn, N. Y. , 
R. Š. Bridgeport. Conn......................
P. Jočionis, Dearborn, Mich..............
D. Kasmauskas, Stanhope, N. J. ... 
LDS 127 kp., (nėr J. K.. Stalioraitį),

Chicago, Ill..................... .............

$925.13

100.00
.40.00
25.00

. 25.00
. 16.00
. 15.00

. 11.00
. 11.00
. 11.00

10.00
Ben Brown, Miami, Fla
Ig. Kamarauskas, Oakland, Calif....................
J. Purtiek, Pittsburgh, Pa...............................
J. Jenkins, Chicago, Ill......................................
Helen Cwon, Baltimore, Md.......... ....................

7.00
6.00
6.00
6.00
6.00

J. Kirmela, Bayonne, N. J............................  6.00

M. Atkočiūnienė, Kearny, N. J. ...................... 5.00
Jonas Kriaučiūnas, Brooklyn, N. Y.................. 5.00
Petrone Bušlavičienė, Nashua, N. H. ................. 5.00
J. Briedis, McKees Rocks, Pa............ . ...............5.00
Ig. Stasionis, Tuckahoe, N. Y.....................  5.00
J. Shupetris, Lawrence, Mass.....................  5.00
A. Shurkus, Nashua, N. H.................................. 3.00
A. Stukaš, Lewiston, Me....................................... 3.00
A. Kaziukaitis, Arlington, N. J.......................  2.00
F. Balčiūnas, Oakland, Calif. .. ............. 2.00
J. Krauch, Great Neck, N. Y...................  2.00
Po $1: P. Marson, A. Josmantiene, Harrison, N. J.;

F. Bunkus, Linden, N. J.; Charles Pakash, Akron, Ohio; 
J. Daugirda, Miami, Fla.; W. Goodis, Earlville, N. Y.; 
A. Kupronis, Somerdale, N. J.;; Olga Pranskas, Gard
ner, Mass.; V. Gardis, Johnson City, N. Y.; John Ka- 
napesky, Industry, Pa.; P. Paulauskienė, McKees Rocks, 
Pa.; J. Staskus, Cicero, Ill.; P. Aleksonis, S. Penkaus
kienė, J. Shupetris, Lawrence, Mass.; J. Sleivis, Me
thuen, Mass.

Anksčiau gauta $5,866.38. Dabar įplaukė $1,637.13. 
Viso gauta $7,503.51. Dar reikia $7,496.49. i

Antrame mėnesį vajaus sukelta pusė fondo suma. 
Bet dar toli gražu. Turime dėti visas pastangas, kad 
sukelti pilną sumą šiame vajuje, žinome, kad yra neleng
vas darbas, bet gerai pasiryžę, manome, kad atliksime 
nustatytą tikslą—mūsų fondą.

Po koncerto, gauta nuo vajininkų vokų su savo re
zultatais. Laiškai taipgi plaukia sklandžiai., Paeiliu su
tvarkysime, tiktai prašome kantrybės. Žinokite, kad 
yra kitų darbų. Ačiū viršminėtiems už jų dovanas laik- 
rašiui, ir vajininkams už jų gražų pasidarbavimą.

“Laisvės” Administracija

Padėka “Laisvės” 
koncerto menininkams

Praėjusio metinio “Lais
vės” koncerto programą 
mūsų mielieji menininkai 
atliko be jokio užmokesčio.

Tais širdingais “Laisvės” 
rėmėjais buvo šie meninin
kai:

Brooklyno Aido Choras;; 
jo dirigentę Mildred Stens- 
ler, jo solistai Victor Beck
er, Nelė Ventiėnė ir Augus
tas Iešmantą. . •

Hartfordo Laisvės Cho- 
raš; > jo solifetė Elena Bra
zauskienė; ’pati chorvedė ir 
solistė Wilma Hollis, akom- 
panistė Laura Holleran.

Worcesteriete solistė Ire
na Januliene

Solistė Amelia Young iš 
New Yorko priemiesčio 
Whitestone,

Turime pabrėžti, kad Ire
na Januliene ir Hartfordo 
Laisvės Choras net savo ke
lionės lėšas patys pasidengė, 
o Hartfordo Laisvės Cho
ras dargi $100 “Laisvei” pa
aukojo.

Prašome mieluosius me
nininkus priimti širdingiau
sią “Laisvės” Direktorių 
Tarybos padėką!

Šia savo paslauga “Lais
vei” Jūs parodėte, kad ji 
yra Jums arti prie širdies.

Linkime Jums geriausios 
sveikatos! Lai Jūsų dainos 
ilgai ilgai kelia pažangiųjų 
lietuvių ūpą!

Už “L” Dir. Tarybą,
J. Lazauskas
Sekretorius

PATAISA
Penktadienio laidoje buvo 

(“Laisvės” koncerto aukų 
sąraše) praleista pavardė 
P. Kunza, aukojo $5. Atsi
prašome. “L” Adm.

Laimėjo prieškarinių 
lapelių dalintojai

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas atmetė 
Port of New York Autho
rity apeliaciją, reikalaujan
čią uždrausti antikarinių 
lapelių dalinimą autobusų 
stotyse.

Teismas pripažino, kad 
lapelių dalintojai turi teisę 
juos dalinti, kur tik nori.

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Lapkričio 12 d. LLD 185 
kuopos susirinkime buvo 
pasikalbėta anie dailės pa
rodos suruošimą. Paroda 
bus rengiama sausio 11 ir 
12 dienomis “Laisvės”.(salė^ 
je. ■

Tikimės, kad parodoje 
dalyvaus apie; .desėtkąs dai
lininkų — profesionalių ir 
mėgėjų.
; Parodos atidarymui yra 
kviečiamas p'Aido ; CĮięęąs, 
kad sudainuotų keletą dai- 
nUi < !. J 0, /*■ ! t pr, ' • 

Antros dienos parodoje 
bus • rodomi-f-Lietuvoje gą? 
minti filmai.

Taipgi pakalbėta ir nu
tarta pasiųsti delegatą i 
Taikos Kongresą užbaigi
mui karo Vietname. Kon
gresas įvyks Montrealyje, 
Kanadoje, lapkričio 29, 30 
ir gruodžio 1 d.

j: g. ■
...................

Nuteisė kovotoją 
prieš draftą

NewYorkietis F. McGee, 
25 metų, Union Theological 
Seminary studentas, nuteis
tas už nepasidavimą draf- 
tui.

Teisiamasis sakė, kad jis 
priešingas “žudynėms iš 
prievartos”. ,

Kaip kandidatas į dvasiš
kius McGee būtų galėjęs 
puo drafto atsisakyti be už
sitraukimo ant savęs baus-, 
mės. Bet federalinis teisė
jas Murphy teigė jog tą tei-j 
sę jis pripažintų tiktai vys
kupo rekomenduotam kan
didatui, o McGee religija 
nėra katalikų vyskupų pri
pažinta bažnyčia.

Nuteistajam bausmė dar 
nepaskirta.

X
Kitoje vietoje to paties 

miesto, teisėjas Weaver nu
teigė 19-os metų kariškį 
William S.1 Brakefield už 
padėjimą studentams pro
testuoti prieš karą. Teisė
jas, sykiu ir pagyrė jo “ge
rus siekius”.

Brakefield sakė jog sėdė
jimu su protestuojančiais 
studentais jis norėjo paro
dyti, kad ir kai kurie kariš
kiai remia studentų prieš
karinį judėjimą.

N. Y. demokratai 
nesusivienys

Stuart G. Schwartz, New 
York Committee for Demo
cratic Voters pirmininkas, 
pareiškė, kad jie į senąją 
partiją negrįžta. Jie sieksią 
bendros veiklos su tokiomis 
Demokratų partijos atska
lomis ir nepriklausomomis 
grupėmis, kurių interesai 
atitiks bendriems demokra
tinio balsavimo interesams.

Schwartz teigia, kad ben
drasis visų nepriklausomų 
grupių ryšys reikalingas 
tuojau jei norima veikti ir 
laimėti 1969 metų rudenį 
majoro ir kitų miesto pa
reigūnų rinkimuose.

Kalbama, kad jau taria
masi apjungimui senatorių 
McCarthy rėmusiu p-rupių 
pilietinei veiklai tuojau, ne
laukus kitų rinkimų sezono.

Sakoma, susidomėjimas Noreikos 
koncertu labai didelis

Lithuanian Art 
Exibition

American Lithuanian 
I Literature Association 

(Branch 185) is organiz
ing an art exhibition. It 
is g o i n g to be held in 
“Laisve’s” hall, January 
11 and 12, 1969.

We have a nub er of 
Lithuanian artists in the 
United States. Some of 
them, like Elizabeth Rep- 
shis and Sue Kaza 
(Jones), have taken up 
painting only recently but 
are quite good at it. Sue 
Jones’ painting won an 
award thįę year at one of 
thie exhibitions in Frack- 
yijię. Pa,, There are Lith
uanian artists in America 
)vUo hąvė won wide re- 
cognition, likę Rudolf Ba- 
yanik and' the late ab
stract artist Ad Rein
hardt. There are other 
well known artists among 
the American Lithuani
ans like Robert Feifer and 
Mack (Mockapetris) who 
for years have made their 
living as artists.

Not only paintings but 
sculpture also will be ex
hibited. As we all know 
Lithuanians do beautiful 
work in wood carving. 
One of our own very ta
lented and productive 
artists in this field is 
Vincas Venckūnas in New 
York. He is going .to have 
quite a .selection of his 
works in the show.

We hone that all Lith
uanian American artists 
will be interested and re
presented at the exibi
tion. For more inform
ation get in touch with 

John Grybas at “Laisve’s” 
address.

Use

LLD kuopoms N. J. ir 
N. Yorko apylinkėse
LLD 2 apskrities komite

tas šaukia LLD kuopų at
stovų metinę konferenciją 
gruodžio 8 d. “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke, N. Y. Kon
ferencijos pradžia 11 vai.

Visų LLD 2-os apskrities 
kuopų komitetai pasirūpin
kite pasiųsti atstovus.

Po konferencijos bus pa
rūpinta užkandžių ir kavos.

Kviečia:
LLD 2 apskr.
.Komitetas

Rengėjai praneša, kad 
visos plačios apylinkės lie
tuvių susidomėjimas Virgi
lijaus Noreikos koncertu 
juos labai džiugina. Jie sa
ko, kad įėjimo bilietai ne
paprastai gražiai platinasi. 
Daugelis per juos bilietus 
užsisako telefonais. Tie, ku
rie dar neturi nusipirkę ar 
užsisakę bilietų, turėtų pa
siskubinti.

Kaip žinia, koncertas 
įvyks jau šį sekmadienį, 
lapkričio 24 dieną. Pradžia: 
2:30 v. po pietų. Reikia ži
noti, kad koncertas griežtai 
prasidės nuskirtu laiku. To
dėl visi raginami būti laiku.

Koncerto vieta: Brooklyn 
Academy of Music koncertų 
salėje, 30 Lafayette St.

Taip pat jau visiems ži
noma ir įėjimo kaina: $3, 
$4 ir $5.

Beje, kaip žinia, po kon
certo vakare, 6 valandą, Be
lecko įstaigoje, (W inter 
Garden), ivyks svečių Žane- 
tos ir Virgilijaus Noreikų 
priėmimas - vakarienė. Ad
resas: 1883 Madison St.,

Brooklyn (Ridgewood daly
je). Taipgi rengėjai tikisi 
gražios publikos.
____________ Reporteris

Parengimą kalendorius
Gruodžio 1 d.

LLD 1 kuopos kultūrinė 
popietė “Laisvės” salėje.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Įdomi popietė jau arti
Gruodžio 1-osios popietę 

Laisvės salėje įvyks įdomi 
programa. Matysime įvai
rių vaizdų filmą. Girdėsi
me išsamų pranešimą apie 
mums visiems žinomą as
menį, kurį mirtis ištraukė 
iš mūsų gretų, paminėsime 
metinę sukaktį.

Prašome visus minėtą 
dieną praleisti su mumis.

Daugiau apie programą 
matysite vėlesniuose prane
šimuose.

t c i c Vienas Jūsų 
t • *•

MIRĖ
Lapkričio 13 dieną mirė 

Mrs. Olga Anderson, gyve
nusi 111-14 113 St., Šo. Ozo
ne Park. Ji buvo duktė jau 
senokai mirusio “Laisvės” 
bendradarbio ir pažangiaja
me judėjime ilgamečio vei
kėjo Vinco Žilinsko, taipgi 
giminaitė Onos Titanienės, 
Vinco Žilinsko sesers. Mrs. 
Anderson palaikai buvo pa
šarvoti Leo Kearns Fune
ral Home, Lefferts Blvd, ir 
Liberty Ave., Richmond 
Hill.

Mūsų užuojauta velionės 
artimiesiems.

Viena dama iš Minneapolio 
(JAV) išvyko, palikusi bu
te ištikimą vilkinį šunį. Grį
žusi namo, turėjo pranešti 
policijai, kad jos butas api
plėštas. Į klausimą, ką va
gys paėmė, ji atsakė: “Tik 
šunį.”

MOTERŲ KLB. NARĖMS
Trečiadienį, lapkričio 20 

d., įvyks New Yorko Lietu
vių Moterų klubo susirinki
mas, 6 vai. vakare, Laisvės 
svetainėje.

Visos narės turėtume da
lyvauti, nes susirinkim^ 
bus svarbus,turime daug 
reikalų. O taip pat svarbu 
dalyvauti, nes po susirinki
mo pagerbsime mūsų per 
ilgus metus tarnavusią pir
mininkę K. Petrikiene, jos 
75-tųjų metų gimtadienio 
proga. Turėsime vaišių, ka
vutės ir dar galbūt kai ką...

Valdyba

3 arabai apkaltinti 
suokalbyje

Brooklyno grand jury ap
kaltino Ahmed Namer ir 
du jo sūnus Hussein ir Ab- 
bo suokalbyje užmušti iš
rinktą prezidentą Nixoną.

Vienas slaptas liudininkas 
sakė, kad tie trys arabai 
norėję jį įtraukti į suokai-, 
bį, tuomet jis pranešęs po
licijai apie suokalbį.

Jų namuose rasta nelega
liai laikomų ginklų. Jie pa
dėti po ' $100,000 kaucija. 
Jeigu rastų juos kaltais, 
gręsia 24 mėtai kalėjimo.

Ligoninėms paskyrė 
tarpininkus

Sudaryta trijų asmenų 
komisija, kuriai pavesta 
veikti išvengimui streiko 
36-se New Yorko miesto ir 
valstijos ligoninėse, gydan
čiose bei išlaikančiose pro
to ligonius.

Viena tų yra didžiaulė 
Creedmoor ligoninė Queens 
rajone. Ji turi 6,300 ligonių. 
Tikintis streiko, 250 vaikų 
perkėlė į Kings Park, kitivj^ 
50 į vaiku namus. 2,500 se
nųjų paliksią ligoninėj, ir 
streiko metu, o kur dės kitus 
suaugusiuosius — nesako.

Unija žada streiko veiks
mus vykdyti kas trečia die
na.

Ieškome 4 ar 5 kambarių. Mažiau
sia 4-ių. Esame suaugę ir rami šei
myna. Būtų gerai Queens apylinkėje. 
Malonėkite mums skambinti turinti 
kambarius, iš anksto tariame ačiū.

Tel. 649-4613. (88-92)

išnuomavimui

Išnuomoji! du fornišiuotus kamba
rius, naujai išrementuoti. Gali kreip
tis pavienis asmuo ar du asmenys. 
Visi patogumai. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis telefonu: 
827-9148. Klauskite Mrs. Belskis.

(87-88)

UŽUOJAUTA

Mirus

Anelei Juškienei
Reiškiame mūsų draugei Nelei Ventienei užuo

jautą netekus mylimos motinos, kuri mirė Vyžuo- 
nių miestelyje Lietuvoje. Taipgi Nelės šeimai čia 
JAV, ir jos tėveliui ir likusiai šeimai Lietuvoje.

Ona ir Juozas Babarskai,
Richmond Hill, N. Y.




