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KRISLAI
Taikos kovotojų sąskridys
Generolai bijo taikos
Karas—pelnagrobiams laimė
Kunigai už revoliuciją
Senovės liekana

Amerikos kontinentų 
taikos kovotojų 

suvažiavimas
— Rašo J. Gasiūnas —

Šiaurės ir Lotynų Amerikos 
kovotojų prieš Vietnamo ka
rą suvažiavimas įvyks labai 
warbiu momentu, kai Pary
žiuje taikos pasitarimai del
siami, o Pietų Vietname žmo
nės’ tebeskerdžiami.

Galingas žodis už karo bai
gimą Vietname tikrai laukia- 

Suvažiavime bus atstp- 
i-

mas, 
vai Pietų Vietnamo Išsilaisv 
nimo Fronto ir šiaurės Vietn i- 
mo vyriausybės.

Kaip žinia, suvažiavimas 
įvyks lapkričio 29, 30, jr gruo
džio 1 dienomis, Montrealyj ?, 
Kanadoje. Bus jame ir lietu
vių kovotojų atstovybė.

Montrealis, Kanada. — 
. Lapkričio 29, 30 ir gruodžio 
1 dienomis įvyks toks suva
žiavimas, kurio mes iki šiol 
nesame turėję.

Suvažiuos atstovai iš abie
jų Amerikos kontinentų — 
Šiaurės ir Pietų. Jie atsto
vaus abiejų kontinentų tai
kos organizacijas. Tarp at
stovų bus rašytojų, poetų, 
visuomenės veikėjų net iš 
tolimiausių Lotynų Ameri
kos respublikų.

Skelbiama, kad jame da

lyvaus Guianos Liaudies 
Progresyvių Partijos vado
vas, buvęs premjeras dr. 
Cheddi Jagan.

Dalyvaus Nacionalinio Iš
silaisvinimo Fronto (Pietų 
Vietnamo partizanų) atsto
vai Hoang Bich Son ir Hu
ynh Van Ba; Šiaurės Viet
namo parlamento atstovas 
prof. Le Duy Van, Vietna
mo taikos komiteto sekre
torius.

Dalyvaus ir lietuvių tai
kos kovotojų atstovų.

Penki milijonai piliečiu neturėjo 
teises rinkimuose dalyvauti

Washingtonas. — Pasiro-' pačioje vietoje. O kai kurios 
do dabar, kad prezidenti-Į valstijos reikalauja net po
niuose rinkimuose neturėjo ros metų.
teisės dalyvauti daugiau Todėl tie piliečiai, kuriems 
kaip penki milijonai pilie-’tenka prieš rinkimus persi- 
čiu.

32-jose valstijose yra įs- kad ir tame pačiame mieste, 
tatymai, kurie draudžia pi-jau negali rinkimuose daly- 
liečiui dalyvauti rinkimuose,' vauti. Šiemet tokių piliečių 
jeigu jis nebus išgyvenęs buvo daugiau kaip penki 
mažiausia vienus metus toje , milijonai.

kelti kiton vieton gyventi,

Advokatų jirupč skundžia valdžią 
teismui dęl skurdžių nepaisymo

Finansinėje krizėje 
kamuojasi Vakarų 

Europa

Spaudoje tilpusi karikatp- 
ra labai daug pasako: Pie 
Vietnamo prezidentas Thieu 
vice prezidentas Ky (abu g 
nerolai) klausia preziden 
Johnsono:

—Pirm visko, ar taikos pan 
lė galės mus patenkinti tokĮu 
būdu, kokiu bes įpratę gyve 
ti ?

Atrodo,
užtikrinti, kad taikos me 

,*e galėtų pasilikti tose pači 
se vietose. Todėl jie delsia 
siųski saVo delegaciją į Para

y 
ir
e-
;o

e-

i-

Johnsonas negrli 
;u 
o-

žiaus taikos derybas.

Pelnagrobiai džiaugiasi di
džiuliais pelnais. 438 firmos 
liepos, rugpiūčio ir rugsėjo 
mėnesiais padarė gryno pel
no 13.6 proc. daugiau, kaip 
1967 metais už tą patį laiko
tarpį.

Karas — pelnagrobiams di
džiausia laimė, tuo pačiu s 
kiu žmonijai — didžiausia r 
laimė.

Nuo 1961 m. sausio 1 
amerikiečiai turėjo 
užmuštais ir 
lių, kuomet 
pelnagrobiai 
dolerių.

y- 
e-

d.
218,557 

sužeistais nuost 
tuo pačiu metu 
susižėrė bilijonus

o-

Paryžiuje jaunieji kunigai 
reikalauja revoliucijos Rom 
katalikų bažnyčios struktūro
je Reformų nebepakanka, 
reikia revoliucijos.

Amerikoje tūkstančiai kuni
gų atsisako klausyti pop e- 
žiaus enciklikos gimdymo 
kontrolės klausimu. Seniau .
būtų ekskomunikuoti, nubaus
ti, o dabar nebėra kaip ju 
nubausti.

Revoliucinės darbininkų
studentų kovos sukrėtė ir se
nąjį surambėjusį bažnyč: 
kiautą. Revoliucinės idėjos 
ten prasiskverbia.

os

ie

os

ir

os 
ir

Airija yra 61-oji valstybė, 
suteikusi lygias moterims b 
savimo teises su vyrais. I 
tai dar dauguma pašau 
valstybių tebelaiko moteris be
teisėmis.

li
et 
io

Tuo klausimu daug ats: li
kimo Afrikoje. Ir nenuos; 
bu. Per šimtmečius imper 
listų pavergtose kolonijose c 
bar susikūrusios valstybės dar 
nėra atsipalaidojusios nuo se
novės liekanų.

Bet labai nuostabu, kai d 
r^bdasi Europoje tokių vals
tybių, kuriose moterys net iri 
balsavimo teisių. Tai jau ne- 
patefilbiamas atsilikimas.
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a-
a-
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Didžiausias TSRS sputnikas 
skrieja aplink Žemę

das 5, kiek anksčiau nuo 
Mėnulio grįžęs į Ž 
rėjęs vėžlių, išbandymui, 
kaip tolimoje kelior 
vybę veikia radiacija.

Buvo pirmiau pranešta, 
kad Zondas 6 nusileido In
dijos vandenyne, b' 
tarybinės spaudos agentūra 
TASS praneša, kad nusilei
do Tar. Sąjungos 
kur buvo iš anksto

Maskva. — Tarybų Są
junga paleido 17 tonų sput- 
niką (raketą), kuris dabar 
skrieja aplink Žemę. Tai di
džiausia ikišiol paleista į 
erdves raketa.

Protonas 4 skrieja aplink 
žemę su misija studijuoti 
aukštos energijos kosminius 
spindulius ir elektronus. 
Tyriama, kaip sėkmingiau 
erdvės laivą su žmonėmis 
paleisti Mėnulio link. -

TSRS erdvių laivas Z6n-|ta.

ėmę, tu-

ėje į gy-

et dabar

žemėje, 
nustaty-

TSRS užsienio reikalų ministras
Gromyko atkirto NATO sąj

Budapeštas.—Tarybų Są-|nistras Gromyko, Atvykęs į 
jungos užsienio reikalų mi-l pasaulinę komunistų konfe-

ngai

Washingtonas.—New Yor- 
ko advokatų grupė, įgalio
ta rūpintis skurdžių proble
momis, skundžia vyriausybę 
teismui.

Skunde nurodo, kad di-i 
džiulės skurdžių demonst
racijos visuose miestuose ir 
garsioji istorinė eisena į 
sostinę nieko nepaveikė val
džios pareigūnų ką nors da

ryti skurdžių reikalais.
Reikalaujama, kad vy

riausybė praplėstų s k u ly
džiams maistui dalinti pro
gramą, kad ji apimtų visą 
šalį ir pasiektų skurdžiais 
apgyventus rajonus.

Advokatai nurodo, kad 
“skurdas Jungtinėse Valsti
jose yra nelegalus” ir jis 
turi būt panaikintas.

Baselis, Šveicarija.—Cen- 
tralinės Europos bankinin
kų susirinkimas, po keleto 
dienų aštrių kivirčių, pak
riko nieko nenutaręs.

Vyriausia pakrikimo prie
žastis — finansinė krizė. 
Prancūzijos frankas, Vaka
rų Vokietijos markė ir An
glijos svaras nebuvo gali
ma suderinti rinkoje, kuo
met pinigų vertė nuolat 
smunka.

Aukso spekuliacija smar

kiai prasiplėtusi. Kas tik 
gali, auksą gaudo, mokėda
mi popieriniais pinigais, ku
rių vertė smarkiai puola. 
Spekuliacija paliečia tarp
valstybinę prekybą ir “ben
drąją rinką”, kuria bando
ma reguliuoti prekybą.

Prancūz i j oje finansinė 
krizė darosi labai pavojin
ga. Prez. de Gaulle turėjo 
pasitarimą su savo minis
trais ir bankininkais, kaip 
sulaikyti infliaciją.

N. Yorko mokytojų streikas 
baigtas kompromisu

“Laisvės” vajus, kaip mato
te, eina neprastai. Prenume
ratų atnujinimas ir naujų pre
numeratų gavimas smarkiai 
varomas pirmyn. Mūsų vaji- 
ninkai pasišventusiai dirba. 
Jiems garbė.

Į $15,000 fondą jau turime 
sukėlę apie ipusę sumos, Ten
ka dar smarkiai pasispausti, 
kad fondas būtų užpildytas su 
geru kaupu.

Labai svarbu dabar gauti 
vajininkams daugiau talkos. 
Tai privalome visi atsiminti, 
kad be talkos negalima pa
siekti tikslą.

Virgilijaus Noreikos kon
certai puikiausia pavyko Chi- 
cagoje ir Bostone. Gavome 
pranešimą, kad ir Bostone di
džiulė salė buvo užpildyta.

Dabar ruošiamės dalyvauti 
io koncerte šį sekmadienį, lap
kričio 24,. garsioje Brooklyno 
Muzikos Akademijos koncer
tų salėje.

Tie, kurie koncerte daly
vausime, žinokime, kad jis 
prasidės lygiai 2:30 popiet. 
Pavėlavę negalės girdėti kon
certo pradžios.

Džiaugiamės, kad “Laisvė” 
turi Lietuvoje gabių korespon
dentų, įžymių rašytojų, poetų, 
kurie nuolat mūsų laikraščio 
turini paįvairina.

Nei vienas kitas laikraštis 
tuo negali! pasigirti. Pasta
ruoju laiku . nuolat gauname 
Antano Vaivutsko siunčiamas 
“Laisvei” kablegramas.

renciją, spaudos atstovams 
pasakė, kad militarinė NA
TO sąjunga, gn 
Tarybų Sąjungai i 
socialistinėms šalims, didina 
šaltąjį karą ir atorpinio ka
ro pavojų.

Gromyko nurodė 
rybų Sąjungą laiko 
gos politikos, niekiir nesie
kia agresijos, tik padeda so
cialistinėms šalims, 
bar Čekoslovakijai, 
imperialistų užmačias.

įsindama 
r kitoms

, kad Tą
si taikin-

kaip da- 
atmušti

B rusely j e į vyku šiame 
NATO susirinkime net buvo
pasiūlyta paleisti atomines 
raketas ant tarybinių laivų
Viduržemio jūroje, kad tuo 
pagązdyti Tarybų Sąjungą. 
Viso labo nusitarta geriau
apginkluoti NATO jėgas.

Šiaurės Vietnamas
rems Viet. partizanus
Hanojus. — Šiai rėš Viet

namas priėmė 196^ metams 
ekonominį planą, 
numatytas didesnis ekono
mikos vystymas.

Tame plane taipgi atžy
mėta Pietų VietnĮ 
čion alinio
Frontui parama.

kuriame

amo Na-
Išsilaisvinimo

Kairas. — Jungt 
bų Respublikos pr 
Nasseris paleido p 
tą ir paskelbė nau; 
mus sausio 8 d.

inės Ara- 
ęzidentas 
arlamen- 
us rinki-

Atvyko Ksav.; Karosienė
Vilnius.—ELTA praneša: 

Lapkričio 15 d. anksti rytą 
į Vilnių atvyko žinoma pa
žangi . Amerikos^, lietuvių 
veikėja, aktyvi kovotoja už 
taiką Ksavera Karosienė. 
Geležinkelio .stotyje ją suti
ko Lietuvos :■ draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos pirminin
kas R. Petrauskas, kultūri
nių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto pirmininko 
pavaduotojas V. Kazakevi
čius, draugai ir pažįstami.

K. Karosienė, kuri Lietu
voje vieši jau ne pirmą kar
tą, atvyko iš Maskvos. Kaip 
amerikiečių delegacijos na
rė, ji ten dalyvavo Didžio
sios Spalio socialistinės re
voliucijos 51-ųjų metinių 
minėjime. Dabar mūsų res
publikoje ji svečiuosis apie 
dešimt dienų.

Uždarė laikraštį už 
kritiką valdžiai

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia uždarė trims 
mėnesiams anglų kalba išei
nantį laikraštį “The Saigon 
Daily News”.

Kaltina laikraščio redak
ciją už patalpinimą Jungti
nių Valstijų gynybos sekre
toriaus Cliffordo kritikos P. 
Vietnamo valdžiai, kam ji 
atsisako dalyvauti P a r y - 
žiaus pasitarimuose.

Kinija vėl pralaimėjo
Jungtinių Tautų asamblė

jai Albanijos pasiūlyta re
zoliucija priimti Kiniją į 
Jungtines Tautas, o Čian 
Kai-šeko agentus prašalinti 
gavo 44 balsus, prieš 58, 
susilaikė 23.

Mirė J. Griciūnas
Vilnius. Lapkričio 14 d. 

po trumpos ligos Vilniuje 
mirė revoliucinio ir parti; 
ząnįnio judėjimo Lietuvoje 
dalyvis ? Juozas Griciūnas.

• J. Griciūnas gimė 1913 m. 
geg. 19 d. Rygoje, darbinin
ko, šeimoje. Grįžusi į Lietu
vą 1914 m. šeima apsigyve
no Biržuosę. 1934 m. jis įs
tojo į Komunistų Partiją ir 
buvo visą laiką žymus vei
kėjas, revoliucinis kovoto
jas prieš Smetonos režimą, 
karo metu kovojo Raudo
nojoje Armijoje už Lietu
vos išlaisvinimą.

Pakistaniečiai kovoja 
už reformas

Rawalpindis, Pakistanas. 
— Areštuotų studentų ir vi
suomenės veikėjų skaičius 
siekia iki 250.

Pakistaniečiai kovoja už 
liberalines reformas, ku
rioms valdžia yra griežtai 
priešinga.

New Yorko miesto moky
tojai grįžo darban lapkri
čio 19 d., kai buvo mokytojų 
užgirta sutartis. Kaip atro
do, sutartimi abi pusės nė
ra pilnai patenkintos. Su
tartis buvo padaryta kom
promisu — iš abiejų pusių 
nusileidimu.

Mokytojai išstreikavo 11 
savaičių. Dabar į mokyklas 
grįžo daugiaukaip* • mill j 
naš mokinių, kuriems bus 
prailgintos mokymosi die
nos ir švenčių; metu suma
žintos nemokomos dienos.

Brooklyno Ocean Hill- 
Brownsville rajonas, dėl ku
rio streikas ilgai tęsėsi, pe
reina po valstijos trustiso 
priežiūra, kad daugiau ne
įvyktų susikirtimų tarp • to 
rajono mokyklų tvarkytojų 
ir mokytojų. Tas rajonas 
daugiausia apgyventas neg
rais ir puertorikiečiais, ku
rie paręiškė nepasitenkini
mą baltaisiais mokytojais. 
Streiko metu pasklidusi ra
sinė neapykanta visur jau
čiama.

Italijos premj. Leone pasitraukė, 
tęsiasi politinė krizė

Roma. — Italija dabar0 
randasi didžiulėje politinėje 
ir ekonominėje krizėje. 
Premjeras Leone, nebegalė
damas krizės nugalėti, su 
visu savo kabinetu pasitrau
kė. Streikai tebesiaučia.

Vatikano Miestas.— Nau
jam Brazilijos ambaad. pop. 
Paulius priminė, kad suki
limui, kokį pravedė milita- 
ristai Brazilijoje prieš kiek 
laiko, jis priešingas. Jis

Hattieisburgh, Miss.—Are
štuotas buvęs Ku Klux Kla
no vadovas S. Bowers. Kal
tinamas užmušimu negro 
V. Dahmer.

Mali prezidentas pašalintas
Paryžius. — Afrikos res

publikos Mali socialistinis 
prezidentas Keita pašalin
tas jaunų armijos oficierių 
sukilimu.

Sprogimas uždarė 78 
mainierius

Farmington, W. Va. — 
Consolidation Coal kompa
nijos kasykloje ištikęs gazų 
sprogimai uždarė 78 mai
nierius. »

21 mainie'rys išsigelbėjo, 
bet prie kitų ugnis nepri
leidžia prieiti. Jie yra 600 
pėdų gilumoje.

Prie kasyklos susirinku
sios šeimos laukia kaip ko
kio stebuklo, kad jie būtų 
išgelbėti. Bet visai mažai 
vilties tėra.

Birželio mėn. Leone buvo 
sudaręs iš savo Krikščionių 
Demokratų Partijos kabine
tą, kuris neturėjo daugu
mos pasitikėjimo, kuomet 
socialistai atsisakė įeiti val
džion. Socialistai bendrai su 
komunistais galėtų sudary
ti daugumos valdžią, bet so
cialistai tam priešingi.

Protestantai gąsdino 
kanclerį Kiesingerį
B ruselis, Belgija. — Stu

dentai pasitiko Vakaru Vo
kietijos kanclerį Kiesingerį 
su šauksmais “nacis”, 
“žmogžu d y s”, “hitlerinin
kas” ir reikalavo jį išvyti 
iš Belgijos.

Belgijoje jis tebuvo porą 
dienų. Policija jį saugojo, 
areštavo 11 žmonių.

Kunigams streikuojant 
vyskupas mirė

Bilbao, Ispanija. — Nuo 
rugp. mėn. 40 kunigų tebe- 
streikuoja prieš vyskupą 
Gurpide, kaip Franko rėmė
ją. Kunigams tęsint sėdėji
mo streiką vyskupas Gur
pide mirė.

stovi už taikingas reformas 
neteisybei i r priespaudai 
panaikinti.

Dar vienas kaltinamas 
policisto užmušime

Elizabeth, N. J. — Areš
tuotas ir apkaltintas negras 
jaunuolis B. Williams poli
cisto Gleason užmušime 19- 
67 m. liepos riaušėse.

Tai dabar teisiami 12 ne
grų jaunuolių, kaltinamų 
oolicisto Gleason užmušime. 
Prokuroras reikalauja 
jiems mirties bausmės.

KOVOJA MIEGO LIGĄ
Bangui. — Tarpta utinė 

miego ligoms tirti taryba 
savo susirinkime aptarė, 
kaip sėkmingiau kovoti, su 
miego ligomis.

Afrikoje toji liga smar
kiai prasiplėtusi. Kasmet 
ten bemiegodami miršta 
tūkstančiai žmonių.

Frankfurt, Vak. Vokieti
ja. — Jungtinių Valstijų 
armijos administracijos pa
state kilęs gaisras padarė 
nuostolių už pustrečio mili
jono dolerių. z
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Kas ką rašo ir sako
KĄ GALI, O KO NEGALI 
MŪSŲ PREZIDENTAS?

audies Bal- 
s ikolumno- 
šitaip išsi-

Nejaugi
VISI žino, kad republikonų partija rinkiminei kam

panijai paklojo kalnus 
piliečiai -buvo matę tiek

Iš kur tie milijonai 
žinoma, sudėjo Amerikos kapitalistai, kurie labai norėjo, 
kad Richard Nixonas 1

Bet štai “Long Island Press 
Pearson ir Jack Ander 
dienio laidoje įrodinėjo, kad Nixoho laimėjimo labai 
troško ir Pietri Vietnamo militarinė klika. Thieu ir Ky 
gavo supratimą, kad Nixonas jiems dar labiau pataikaus 
ir padės, negu Johnsonas. Nors, tiesa, Nixonas bažijosi, 
kad jis pilnai remia Joi 
miausi bendradarbiai įt 
kad laimėjęs rinkimus Nixonas karą dar labiau paaštrin
tų, dar įnirtingiau pultų Šiaurės Vietnamą.

Minėti kolumnistai 
darbius Nixonas gavęs 
žai finansinės paramos 
lerių gavo, tai aišku ja 
juos šeria mūsų vyriausybė. Todėl dalį jų paskyrė Nixo- 
no laimėjimui.

Nesinori tikėti, kac 
raščio tokie du seni kolumnistai šį kaltinimą Nixonui 
būtų iš piršto išlaužę ai

dolerių. Vargiai kada pirmiau 
propagandos už kandidatą.

dolerių suplaukė? Daugiausia jų,

imėtų.
kolumnistai Drew

son to laikraščio pereito sekma-

nsono vedamą kursą, bet jo arti- 
ikinėjo Pietų Vietnamo valdžią,

sako, kad per tuos savo bendra- 
nuo Vietnamo militaristų nema- 
savo kampanijai. O kur jie tų do
ll kelinti metai bilijonais dolerių

tokio stambaus komercinio dien-

ba prasimanę.

“Daugiau van aginis, 
negu balandinis”

BENT jau žurnalistas John M. Hightower yra tos 
nuomonės, kad mūsų naujasis prezidentas Nixonas savo 
užsieninėje politikoje
“balandinis”. Jau nekalbant apie ‘ jo išsireiškimus per 
rinkimus, kad jis Amer J „ \
kokias derybas su Tarybų Sąjunga ar su kuo kitu 'eis 
tiktai iš jėgos pozicijų, bet jau’matoriie iš pirmųjų pa- 
siskyrimų, savo patargjąis iri 'padėjėjais. Ypač tai hišku 
iš pasiskyrimo “ambasadoriumi” kbritaktui šū Valstybės' 
departamentu seno gi*y 
to Robert D. Murphy, 
smarkiai kritikavo Arr 
linkui Tarybų Sąjungo 
karo su “dideliais nusi 
reikalavo imtis ginklo
O per visą laiką jis atmetė taikos koegzistencijos ir su
gyvenimo filosofija. i

bus daugiau “vanaginis”, negu

ką stiprins militaririiai, kad į bet
I

bet jau’matoriie iš pirmųjų pa-

nai “vanagiško” kraujo diptoma- 
Dar 1948 metais Mr. ■ Murphy 

erikos “per minkštą” atsinešimą 
s. Jis pasmerkė baigimą Korėjos 
eidimais” Šiaurės Korėjai. Jis 
pašalinimui “Berlyno blokados”.

Dabar šis Mr. Murphy bus vienas iš Nixono politi-
koš vairuotojų!

Žurnalisto Highto 
labai rimti. Taikos šal:
Darymui spaudimo į naująjį prezidentą nereikia laukti, 
kada jis jau užims portą ir pradės šios šalies politiką 
vairuoti dar vanagingiau, negu dabar ją vairuoja prez.

vver patiektieji argumentai yra 
ninkams jais reikia susirūpinti.

Johnsonas.

Imperialistiniai apetitai
PRIEŠ keletą dienų Belgijos sostinėje Bruselyje buvo 

atlaikyta NATO vals
Valstijoms atstovavo Valstybės sekretorius Dean Rusk, 
Apsigynimo sekretorius Clark Clifford ir gen. Lyman t 
Lemnitzer. Visi jie musė į vieną tašką, būtent, kad rei
kia didinti NATO militarinį pajėgumą, kad visoms NATO 
valstybėms reikia geriau apsiginkluoti, kad ypač Vaka
rų Vokietija turi gauti
ir tt. Tai esą reikalinga atsilaikymui prieš Varšuvos 
Pakto valstybių /‘spaudimą” Rytų Europoje.

ybių konferencija. Jungtinėms

daugiau vėliausios laidos ginklų

Kanadiečių “L 
se” Z. Janausks 
je “Pastabos” 
reiškia apie mūsų preziden
tinių rinkimų rezultatus: 

žiūrint į Hump
su puse ašaros pripažino rin
kimų pralaimėjim 
darosi žmogaus.

žmogus gal jis it' geras. Gal 
jis ko geresnio pore jo, negu 
Niksonas. Kas ži

irey, kai jis

ą, net gaila

no ?
Tačiau Jungtinių Valstijų 

prezidentystė ne 
žmogaus gerumo

Ne visus savo
prezidentas gali įvykdyti, nors 
jis ir turi didelę

Daugiausia prik 
sos valstybės ap; 
Pentagono, korpor 
galingų trustų vai

Prezidentas, kai 
ris paprastas žmogus, yra var
žomas savos aplir. 
sąlygų.

Ne viską gali 
kaip nori.

Tik genijus gą 
sąlygoms, jas įveikti.

Taigi, ar Humphrey būtų 
buvęs genijus ir k' 
sonas, dar teks p:

vien nuo 
priklauso, 
gerus norus

galią.
lauso nuo vi- 
arato. Nuo 
•acijų ir kitų 
ios.
p ir bile ku-

kos, esančių

;aip daryti,

Ii atsispirti

oks bus Nik- 
amatyti.

PESIMIZMO IR 
NUSIVYLIMO 
LIŪDNI BALSAI
• Aišku ir suprantama, kad 
Amerikos pažangigieji žmo- 

ę preziden- 
5. Pavojus 
nusivylimas 
sublokšti į{ 

iąsy v u m ą. 
kam dar rū- 

niėko ap- 
lima laimė- 
limd; tai pa- 
1 išlinkimas

n ės yra nusivyJ 
tiniais rinkimai 
tame, kad tas 
gali daugelį jų 
pesimizmą ir p 
Kam dar veikt, 
pintis, kuomet 
čiuopiamo nega 
ti ? O kad nega 
rodo prezidentu 
Nixono. t ; ri'! ‘

■ Taip al-gitrnėntūoja nusi
vylėliai. > ' '

Kaip žinia, praėjusiuose 
rinkimuose pažangieji žmo
nės, arba “nau 
arba “nau josio 
judėjimas,” nebuvo vienos 
nuomonės, kaip 
rinkimus. Vier. 
rinkimus reikia
Kiti argumentavo už sukau
pimą visų jėgų 
rinkimuose. Ki
statyti savo kandidatą. Bet 
ir tie, kurie reikalavo savo 
kandidato, nega ėjo susikal
bėti dėl programos ir dėl 
kandidato. Buvo . iškeltos

joji kairė,” 
s politikos

žiūrėti į 
i sakė, kad 
boikotuoti.

vietiniuose 
ti reikalavo

tdatūros. 
kad rezulta- 
. Jie surin- 
balsų.

Kam Vakarų imperialistai ruošiasi, galima spręsti 
iš to, kokias pretenzija 
link Austrijos, Jugosla 
jie pasakė, kad nuo dabar tos trys šalys paimamos po 
NATO protekcija. Tai, 
Sąjunga ar kuris-kitas 
jų nepriklausomybės, NATO juos “gintų” visomis savo 
militarinėmis jėgomis.

Viena, niekur nebi 
tybės (jų tarpe dvi so 
lavija) būtų prašiusios

Antra, iš niekur n 
grūmojęs. Tai reiškia,' 
sugalvotas, kad padidi 
mą ir kad šaltąjį kara paaštrintų. O kai tarptautiniai 
santykiai blogėja, kai šaltasis karas aštrėja, didėja gink
lavimosi lenktynės. Iš to imperialistams didžiausia nauda.

s jie savo konferencijoje išdėstė 
vijos ir Rumunijos. Pirmą kartą

girdi, reiškia, kad jeigu Tarybų 
socialistinis kraštas kėsintųsi ant

ivo skelbiama, kad šios trys vals- 
nalistinės — Rumunija ir Jugos- 
NATO protekcijos.
ekas nebuvo jų nepriklausomybei 
<ad joms pavojus yra imperialistų 
ntų tarptautinių santykių įtempi-

Vakarų Vokietijos laik
raštis, aiškindamas skaity
tojams būtinumą p;įkelti 
prenumeratos kainą, rašo:

“Pagalvokite, šiukšlių išve
žimas iš jūsų kiemo kai
nuoja brangiau, negu mūsų 
laikraščio prenumerata.”

LENKAS ŽURNALISTAS 
APIE VILNIŲ 
IR VILNIEČIUS

Vilniaus “Tiesoje” (lapkr.
14 d.) skaitome:

Vroclavo vakarinio dienraš
čio “Slovo Polskie” kores
pondentas Michalis žyvienis 
viešėjo Lietuvoje, lankėsi Vil
niuje ir Kaune. Grįžęs na
mo, jis parašė visą ciklą re
portažų “Lietuva 68,” išspaus
dintų penkiuose dienraščio 
“Slovo Polskie” numeriuose.

Autorius žavisi senuoju Vil
niumi, su pasigėrėjimu rašo 
apie naująsias Vilniaus staty
bas : Sporto rūmus, kylantį 
Operos ir baleto teatro pasta
tą, dešinėje Neries krantinėje 
nutįsusį modernų Žirmūnų 
kompleksą. Svečias vaikščio
jo senomis vingriomis gat
vėmis ir skersgatviais me
nančiomis .iMickevič ia u s ir 
Moniuškos, Sniadeckio ir Le
levelio, Slovackio ir Kraševs
kio žingsnius ir darbus, ir su- 
dėkingumu galvoja apie šian
dieninius vilniečius, kurie su 
didele pagarba ir rūpesčiu 
brangina lenkų tautos atstovų 
atminimą. M. žyvienis pa
žymi didelį lietuvių domėjimą
si kaimynų lenkų gyvenimu ir
darbais.

Lenkų žurnalistas pasakoja 
apie įdomius susitikimus, po
kalbius su vilniečiais, įsimy
lėjusiais savo miestą, ar tai 
būtų žurnalistai, ar senas vil
nietis, kurio gimtinė — Vil
nius, ar studentas, tik nese
niai atvykęs į jį.

SVARBUS MOKSLINIS 
LEIDINYS

■ Lietuvos-“Elta” praneša:
. Iš spšudos išėjo stambus 

respuiblįkos Mokslų, Akademi
jos' Istorijos (instituto . leidinys 
“Ipetųvo^ i ,archeologiniai pa
minklai.” r.Jąmė apibendrinti' 
duomenys' apie Lietuvos pajū
rį I-VlI amžių kapinynų tyri
nėjimus, ' kuriuos atliko res
publikos archeologai 1940 me
tais ir pokario laikotarpiu.

Knygos Autoriai plačiai ap
rašo dešimties pajūrio kapiny
nų kasinėjimų metu surinktus 
radinius, senovėje čia gyvenu
sių baltų genčių laidojimo pa
pročius, aptaria jų materiali
nės kultūros savitumus.

Lietuvos archeologų kasinė
jimų metu sukaupti duome
nys padės išaiškinti, kokios 
gentys tais laikais gyveno pa
jūrio rajonuose ir kokią teri
toriją jos buvo užėmusios.

net kelios kand
Suprantama, 

tai labai mizerni 
ko labai mažai

Kur link dabar? Ar be
lieka skęsti pesimizme ir 
nieko nebeveikti.

Tai būtų didžiausia klai
da. Tokią nuomonę atmeta 
savai t r a š t i s “Guardian.” 
Laikraštis nurodo, kad re- 
publikonai su Nixonu šalį 
valdys daug “šiurkščiau.” 
Su tokiu valdymu “repub
likonų administracija,” sako 
“Guardian,” “daugelį radi
kalų išlaisvins iš apatijos 
ir nubankrutavusio libera
lizmo.” Jiems atidarys akis 
ir juos suveiklins.

“Kitaip sakant,” tęsia 
laikraštis, “Nixono prezi
dentavimo ketveri metai ga
li suteikti radikališkai kai
rei daug progų. Ar mes to
mis progomis pasinaudosi
me iki aukščiausio laipsnio 
ar ne, tai jau kitas klausi
mas.”

Ko dabar reikia, tai vi
siems pažangiečiams numa
tyti pavojus liaudies iškovo
toms teisėms ir ruošti^ 
jiems užstoti kelią. Iš pra
laimėjimų reikia mokytis, o 
ne ant visko numoti ranka.

AUKSAS IR GĖLES

Smėlyj aukso kruopelę 
Surasti aš galiu.
Ir puikiąją gėlelę 
Nuskint tarp dilgėlių.
Bet auksds nesirodė, 
Neieškau. pagaliau, 
Neskiniau gėlės sode, 
Nes dilgėlių bijau...
Aukštai žadėjau kilti,
Ir štai, nepakilau, 
O mano "'gražią viltį 
Užrašė žmonės sau.
O tu, brangus kaimyne, 
Jaunesnis dar esi, \ 
Gal Dzūkijos smėlyne 
Dar aukso surasi ?
O gėlių .išauginsi 
Prie namo, prie langų 
Ir žemėje surinkai 
Viską, kas yr’ brangu.

V. Tatarelis

Įvairiapusiškas talentas
(Poeto Kazio Binkio 75-osioms gimimo metinėms)

Ryškiais, originaliais įvai
riapusiško talento blykste
lėjimais Kazys Binkis pali
ko neišdildomus pėdsakus 
bendraamžių atmintyje, lie
tuvių literatūros puslapiuo
se. Sudėtinga ir prieštarin
ga buvo poeto gyvenamoji 
aplinka, vingiuotas ir kupi
nas ieškojimų buvo jo tris
dešimties metų literatūrinis 
kelias.

Kazys Binkis

Ir eilėraščiai, ir pats po
etas atėjo iš lietuviško kai
mo su sveika žemiška dva
sia, sodriu, poetiniu liau
dies kūrybos pagrindu. Gi
mė jis 1893 m. lapkričio 4 
d. Papilio valsčiaus Gude
lių kaime (dabar Rokiškio 
rajonas). Tėvų mažažemių 
šeimoje busimajam poetui 
kelias į mokslą nebuvo at
viras, ir jis stūmėsi per vi
sas kliūtis ir užtvaras sava
rankiškai. Astuoni o 1 i k o s 
metų jau susilaukė ir poeti
nio pripažinimo, spaudoje 
pasirodė pirmieji eilėraš
čiai.

Gimtojo krašto peizažai, 
vargstančių žmonių darbo 
ir buities vaizdai K. Binkio 
kūryboje- sudaro tą realisti
nį branduolį, kuris teikda
vo jam kūrybinių jėgų ir 
atspirties prieš formalisti
nės dekadentinės literatū
ros įtakas. Tuo metu, po 
1905 metų revoliucijos pra
laimėjimo, buržuazinėje lie
tuvių literatūroje nemadin
gomis ir pasenusiomis buvo 
laikomos realistinės pažiū
ros. Praėjus keliems de
šimtmečiams, K. Binkis 
prisiminė: “Apie Balzaką 
kalbėti buvo stačiai nepa
doru, negražu, sena”.

Po pirmojo eilėraščių rin
kinio K. Binkis buvo pasi
davęs futuristinės poezijos 
srovei, dalyvavo “Keturių 
vėjų” literatūriniame sam
būryje, parašė kūrinių, pro
testuojančių prieš esamą 
visuomeninę padėtį, mies
čioniškumą, tačiau tas mai
štavimas buvo ribotas, pa
sireiškęs daugiausiai nau
joviškos ' poetinės formos 
ieškojimais. “100 pavasa
rių” (1926 m.)— taip pava
dintas futuristinių K. Bin
kio eilėraščių rinkinys buvo 
ir liko įdomus tik kaip sa
votiškas laikotarpio meni
nis dokumentas.

Japonijos pramonė pradė
jo gaminti žibintuvėlius si
renas su dviem mygtukais. 
Nuspaudus antrąjį mygtu
ką, nuaidi sirena, kviečian
ti policiją. Tikimasi, kad 
dabar žmogžudysčių ir api
plėšimų bus šiek tiek ma
žiau.

pažintinės vertės. Ryškes
nė, politiškai aštresnė buvo 
satyros poema “Jauniausia 
Lietuva,” parodijuojanti ži
nomą Maironio poemą 
“Jaunoji Lietuva”, nuplė
šiau ti kaukę buržuazijos 
tariamiems patriotiniams 
veikėjams. K. Binkio-saty- 
riko kūryba praturtino tuo
metinę lietuvių literatūrą 
savitais bruožais, turėjo po
veikio kritinei tikrovės 
vaizdavimo tendencijai.

K. Binkio talentas atsi
skleidė ir poezijoje vaikams. 
Poeto eiliavimas artimas, 
suprantamas mažajam skai
tytojui. kupinas jumoro, 
raiškių ’ rizdžių (“Atsisky
rėlis Antanėlis” — 1930 m., 
“Meškeriotojas” — 1935 m., 
“Dirbk ir baik” — 1936 m., 
“Kiškių sukilimas” — 1937 
m. ir kiti). Jis atsisakė bur
žuazinei literatūrai būdin
go sentimentalumo, didak
tikos, kūrė realistinius vai
zdus, ryškius ir prieinamus 
vaikų vaizduotei. K. Binkis 
domėjosi ir vertė tarybinę 
vaikų poeziją, kuri, matyt, 
bus padariusi jam kūrybi
nio poveikio. K. Binkio kū
riniai vaikams liko populia
rūs, mėgiami ir dabar, jo 
tradicija gyva ir dabartinė
je vaikų literatūroje.

Daugeliui žinoma K. Bin
kio pjesė “Atžalynas”, su
kurta 1938 metais, pastaty
ta daugelyje teatrų bei sa
viveiklos kolektyvų.

Jau palaužtas ligos, ne
spėjęs išvystyti savo bran
daus talento, K. Binkis su
tiko 1940 metus. Vis dėlto 
jis buvo . kupinas energijos 
ir noro, rūpesčio' ir -Vilčių, 
kad literatūra, rašytojai, 
kurie per 20 buržuazinės 
valdžios metų buvo “... uja
mi ir šuns vietoje laikomi”, 
atgims, imsis didelių darbų.

Hitlerinė okupacija . už
slinko kaip tamsi naktis. 
Rašytojas pasmerkė hitleri
nį fašizmą, liko ištikimas 
savo principams. K. Binkis 
mirė 1942 metais balandžio 
27 d., Kaune, nesulaukęs 
išvadavimo. Įdomu pažymė
ti, kad okupacijos metais 
Binkių namuose rasdavo 
prieglobstį fašistų persekio
jami žmonės.

Pokario metais išleista K. 
Binkio kūrinių “Rinktinė”," 
jo knygelės vaikams prime
na anksti literatūros kelią 
palikusį gaivų talentą, ku-

Po tokio blaškymosi K. 
Binkis pradeda naują savo 
kūrybos srovę. Tai — jumo
ras, satyra, tai — daugelis 
jo šio žanro kūrinių, pla
čiai paplitusių skaitytojų 
tarpe. Aštrus, kandus ra
šytojo žodis turėjo konkre
tų adresatą — buržazinės 
visuomenės ydas ir negero
ves. Ir “Tamošius Bekepu- 
ris”, ir “Kriaučius Motie
jus”, nors ir nepakilo iki 
platesnių meninių apiben
drinimų, lengvos ir šmaikš
čios poeto plunksnos dėka 
tapo populiariais, liaudies 
mėgiamais ir deklamuoja
mais posmais, tebeturin
čiais ir dabar literatūrinės-

Autorinis Jono 
Novakausko vakaras 
Valstybinė filharmo^bja, 

pam i n ė d a m a kompozit^r 
riaus Jono Novakausko 60 
metų sukaktį, surengė jo; 
kūrinių koncertą. Jame da- : 
lyvavo solistai M. Aleškevi- 
čiūtė, T. Slankauskaitė, L.: 
Muraška, pianistas G. Trin-; 
kūnas, radijo ir televizijos.- 
komiteto choras bei filhar
monijos simfoninis orkest
ras.

Autorinio vakaro progra
mą sudarė įvairiais kūry
bos laikotarpiais parašyti 
skirtingų žanrų kūriniai. 
Reikšmingiausią vietą užė
mė J. Novakausko simfoni
nė muzika — poemos “Už
burtas tarpežeris” (1932) ir 
“Keturi komunarai” (1961), 
Lietuviška rapsodija (1962),\ 
koncertas fortepijonui ir oįfr 
kestrui (1968). Vakarą pa
įvairino kompozitoriaus (jti- 
ginalios ir harmonizuotos 
liaudies dainos. Nepaisant 
žanrinės įvairovės, progra
ma buvo vieninga, nes dai
noms akomponavo orkest
ras arba ansambliai. Visus 
kūrinius dirigavo J. Domar
kas.

Naujas žurnalas
Nuo šių metų spalio mė

nesio Lietuvoje leidžiamas 
naujas žurnalas “Buitis”.

Žurnale spausdinama nau
jausia informacinė medžia
ga buities tarnybai, gyven
tojų pageidavimai ir pasiū
lymai, reklamuojami nau
jausi buitinio aptarnavimo 
būdai, talpinami madų .pa
vyzdžiai, taip pat naudingi 
patarimai buitįes klau& 

j,H i; :

Iš laiškų
Gerbiama Redakcija!

Lapkričio 23 d. 9 vai. va-' 
kare iš J. F. Kennedy Air- 
porto New Yorke Pan Ame
rican lėktuvu (203 skridi
mu) išskrendu į Argentiną, 
Buenos Aires ir Cordobą. 
Noriu aplankyti ten gyve
nančius gimines. Manau iš
būti iki kovo 1 dienos.

Draugiškai,
P. Paserskis, 
Baltimore, Md.

rio žiežirbos gyvos mūsų 
dabartyje.

J. Kirkilu

SUVALKIJOS SOSTINĖ

Kasmet gražėja Suvalkijos sostinė—Kapsukas, 
šiaurinėje miesto dalyje pradėtas statyti naujas gy
venamųjų namų masyvas, čia iškils 59 penkių aukš
tų ir 8 dvylikos aukštų namai, kuriuose apsigyvens 
apie 10 tūkstančių žmonių. Šešupės pakrantėje, prie 
kurios priartės mikrorajonas, išaugs prekybinis cent
ras, buitinės tarnybos įmonės, poliklinika, vaikų lop
šelis, 1,700 vietų vidurinė mokykla, sportiniai įren
giniai. Prie Šešupės pradėta statyti didelė vandens 
saugykla. Ypač daug vandens reikia Kapsuko pra- • 
moniniam centrum

M. Ogajaus nuotraukoje: gyvenamieji namai 
naujajame mikrorajone. .i
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DR. A. PETRIKĄ

Šiaurės Amerikos didžiosios meškos
piurės Amerikos kont- 

-rgrfte yra visokių meškų (le
kiu): pradedant nuo mažų
jų “medaus kopinėto jų” pie- 
tuose (Kalifornijoje, Meksi
koje ir kitur) ir bai
giant didžiaisiais “palšiais” 
(“grizzlies”) vakarinėje bei 
šiaurinėje dalyje. “Palšiai” 
(“Ursus horribilis”) yra 
tokie dideli, kartais net di
desni ir už baltąsias “po
liarines” meškas, gyvenan
čias šiaurės lediniuotajame 
vandenyne. Dažnai jos sve
ria 800 svarų ir būna 8 a|r 
9 pėdų ilgio.

Minėtose srityse kadais 
jų buvo- didelė gausa. Jo 
pasižymi nepaprastai didel 
jėga:

o

e

e 
enu priešakinės le- 
ūgiu gali sutrupir-

ti Karvės galvą kaip kiauš 
n* Juodosios meškos dau. 
magesnės.

Senoj senovėje
Senaisiais laikais, kad 

Jungtinės Amerikos Valst: 
jos buvo dar tik kolonizuc- 
jamos, visa jų vakarinė da
lis. nuo Kalifornijos iki Ka
nados, buvo meškų ir bui
volų (“buffalo”) karalystė. 
Tuomet tų žvėrių medžioji 
mas buvo virtęs savita “pre 
fesiia.” Jie buvo masiška 
naikinami vien tik dėl j : 
kailio vertės. Vienas toks 
medžiotojas (William Coč- 
y) 1862-1868 m. išžudė jų 
tiek daug, kad buvo pra
mintas “Buffalo Bill.” Pra
džios mokyklų vaikai ir da
bar dar tą avantiūristą lai
ko “didvyriu.”

Didžiosios meškos (griz
liai) tuomet buvo laikomos 
didžiausiu žmogaus priešu 
ir be atodairos naikinamos. 
Jas naikino šautuvų kulko- 
mis/^nuodais. spiritu, siųs
tais ir kitokiais žiauriais 
būdais. Dėl * to daugelyje 
vietų grizliai visai išnyko, 
kitos pasitraukė į šiaurę, į 
Kanados bei Aliasko neper
einamus kalnus.

Susirūpinta
Matvdami. kad tie lauki

niai milžinai sparčiai nyks
ta. protingesnieji amerikie
čiai bei kanadiečiai įsteigė 
draustinius - rezervatus, ku - 
riuose meškų, buivolų, di
džiųjų briedžiu (caribou, 
moose, eik), kalnų avių bei _ •„ _ A.. __ .
medžiojimas buvo užgintas. 
Spėjama, jog apytikriais 
duomenimis, šiuo metu 
Amerikoje, be Aliaskos, yra 
anjįe 500 “grizlių” meškų. 
Dauguma iu laikosi Yellow- 
stoną! ir Glacierio parkuo
se. Aliaskoje, sakoma, ji 
esą apie 17,000 o- visame 
Šiaurės Amerikos kontinen 
te —zapie 28,000-37,000.

Palšiai (“grizzlies”) lai
komi didžiaisiais mėsaėdais 
(carnivora”). Tačiau ta 
klasifikacija/ nevisai teisin
ga. Tiesa, /“palšiai” mėsą, 
jei tik gaubiu labai mėgsta. 
Bet dažniausiai jų dieta vra 
mišri (“omnivora”). Ka 
mėsos nėra, jie išimtina 
minta augmenimis. Jie ėdą 
visokias uogas, riešutus 
krūmus, šaknis, žoles, kark 
lus. šermukšnius, alksniu 
lapus, medžiu ūgius, gry 
bus. žuvis ir kitką.

Didelė ju dauguma yra 
ramaus būdo, nekaringi, 
žmogaus nepuola, jei ben ; 
savigynos reikalu, jei žmo 
gus nuo jo bėga ir jis su
žibtas (pašautas). Jei “pal 
šis” iš tolo pamato žmogų 
ir jaij pavojaus nėra, jis 
pasit/ftikia. Šį faktą visa

a

i

įtikinamai įrodė savo kny
goje “Grizzly Country” An
dis Russelis, kuris gimė ir 
augo vakarinėje Kanados 
dalyje, didžiųjų meškų ra
jone. Jaunas būdamas, jis 
jas medžiojo-, vėliau, kartu 
su dviem savo sūnais, jas 
filmavo bei fotografavo. Sa
vo ekspedicijomis jis pasie
kė net Aliaskos kalnus. Vie
nas jų, vadinamas Mount 
McKinley, turi 3,300 kvad
ratinių mylių plotą, o jo čiu
kuras siekia 20,320 pėdų 
aukščio. Tai aukščiausias 
kalnas visame Šiaurės Ame
rikos kontinente. Indėnai ji 
vadino Danali (Didysis), 
bet amerikiečiai, kai Alias
ką 1867 m. nuo Rusijos caro 
valdžios nupirko, pagerbda
mi vieną savo buvusių pre
zidentų, permainė į McKin
ley.

Grizliai nepavojingi
Minėtasis Russelis sako, 

kad “grizliai” dažnai priei
davo visai arti jo fotoapa
rato ir sustodavo. Reikia 
tik neišsigąsti ir nebėgti. 
Pavojingiausios esą patelės 
su mažyliais, kuriuos jos 
maitina ir globoja dvejetą 
metų ar ilgiau. Tuomet nuo 
jų traukiasi net didieji pa
tinai. Meškos mato silpnai: 
už 100 metrų jos sunkiai 
žmogų atpažįsta, tad iš 
smalsumo eina artyn pa- 
pažiūrėti, kas ten juda. Ta
čiau jų klausa ir uoslė ne
paprastai jautrios: žmogų 
ios užuodžia esantį už my
lios ar net toliau, jei tik vė
jas iš jo pusės.

Pusę savo amžiaus “griz
liai” pragyvena žieminiuose 
urvuose, kuriuos jie išsika
sa iš anksto, rudenyje. Spa
lio mėn., ypatingai sniego 
nūgai siaučiant, kai pėdsa
ko nesimato, jie įlenda į sa
vo žeminę ir ten išbūna iki 
balandžio mėnesio. Urvo 
angą, kur nors kalno šone 
ar po didelio medžio šakni
mis, jie taiko į šiaure ar j 
rvtus, kad sniegas užklotu. 
Urvo vidų iškloja medžio 
šakelėmis bei lapais, kad 
būtų minkščiau gulėti.

Šiaurės vakarų 
ir Aliaskoje vra 
džiųjų briedžių 
moose), laukinių

Kanadoje 
daug di- 
(caribou. 
avių bei

ožkų ir kitų retų gyvulių' ^ku ir kitokių gyvulių. Bet
meškos jų nepuola, nes ne
gali jų pavyti. Jos kartais 
pasigauna ir suėda jaunus 
veršelius, senus, sergančius 
ar sužeistus. Kartais jos 
randa pastipusi ar vilkų pa- 
niauta gyvuli ir iš jų atima. 
Dažnai ios iš žemės išsika
sa švilnlius (woodchuck - 
marmot), žemės voveres 
(chipmunk), žiurkes ar pe- 
les. užtinka besnaudžianti 
zuiki, randa pastipusia la
pę. vilką ar kitokį žvėreli.

Šiaurės sričių upės labai 
žuvingos, ypatingai jų gau
su, kai neršti lašišos (sal
mon) . Meškos isibreda į 
vandeni, ar įsitaiso ant par
virtusi n rasto, ir pasigauna 
gana dideliu žuvų. To spor
to jos išmoko ir savo vai
kus. Žuvis atstoja mėsą.
Pirmieji meškų medžiotojai

Didžiąsias meškas Šiaurės 
Amerikoje pirmieji—be in
dėnu — pastebėjo ispanai, 
atvvke 1602 m. iš Meksikos 
i Kalifornija, kuri tuomet 
priklausė Meksikai. Gi Ka
nadoje, ties Winnipego eže
ru, pirmas nušovė rudąją 
meška 1691 m. koks tai Kel
sey, Hudson Bay bendrovės 
pareigūnas.

Kai ispanai kolonizavo 
Kaliforniją, jie vertėsi gy
vulininkyste, nes žolės pie
vose buvo pakankamai. 
Tūkstančiai galvijų bei “lau
kinių” arklių tuomet ganė
si tos valstijos lygumose. 
Tam tikrais metų periodais 
tuos galvijus ispanai skers- 
davo aprinktoje vietoje, ku
rią jie vadino “calaveras,” 
kaukolių lauku. Paskersto 
gyvulio paimdavo tik kailį, 
taukus ir geriausias mėsos 
dalis, o visa kita palikdavo 
lauke. Taukus ištirpindavo 
ir pildavo, į statines, o mė
sai rinkos nebuvo: gyvento
jų buvo neperdaug, o ją 
eksportuoti nebuvo galimy
bių: nemokėta ją sušaldyti 
ar konservuoti, nebuvo nė 
tam paruoštų mėsai šal
dyti laivų ar traukinių. Pa
likta mėsa misdavo meškos, 
vilkai, laukiniai šunys (“co
yotes”) , pesliai - maitvana
giai ir kiti plėšrūnai. Meš
kų niekas nemedžiojo, o 
maisto jos turėjo pakanka
mai, dėlto jų labaj daug 
priviso. Tik vėliau 
kieji “konkvistador 
dėjo meškas medžioti spor
to ir kailių dėlei.

Tokia padėtis tę 
IX-io amžiaus vidurio, kai 
Kalifornija jau buyo JAV 
dalis ir joje buvo 
auksas, kai amerikiečiai iš 
rytų bei šiaurės p:: 
ten masiškai traukt: 
met visi puolėsi aukso kas
ti. galvijų ūkiai b 
leisti, kaip nepelningi. Gy
ventojams pristigo 
mėsos, bet ir kitokio 
ypatingai daržovių 
šių. Tūkstančiai r 
rių sirgo skorbutu, 
cinga, džiova ir kit
ėjomis. Tuomet kai kas ėmė 
medžioti meškas’ mėsai, 
nors ji labai neskani. Už 
dvokiančios meškienos šva
ra mokėjo po dolerį ar du 
doleriu. Pinigai buvo pigūs, 
nes aukso buvo pilni kiše- 
niai. Meškos, kurios tik ne
suspėjo pabėgti į šiaurę, bu
vo išžudytos ir suvalgytos.

Ekspansija į vakarus
1793-94 ir 1795 m. Alek

sandras MacKehzie pirmas 
nėrė jo skersai pietinę JAV 
dali iš rytų į vakarus. Sa
vo kelionės metu jis matė 
gana daug didžiųjų meškų, 
kurių indėnai bijojo ir jas 
vadino “palšiais” (“grizz
lies”). Jų lankas ar kilpi
nis buvo- menkas ginklas. 
Iki tol net kariniai 
vai buvo užtaisomi 
nu patronu, kol 1848 m. 
Sharpsas jį patobulino tiek, 
kad buvo galima į magazina 
sudėti kelis šovinius. Prieš 
tokį šautuvą, aišku 
jau nebegalėjo atsilaikyti.

1804 m., tuoj po pouizia- 
nos valstijos nuo p 
nupirkimo, JAV p 
tas Jeffersonas pavedė tam 
tikrai komisijai surasti sau
gų kelią iš rytų į vakarus. 
Komisija ranortavo, jog 
dažnai susitikdavo su palšo- 
jom meškom ir jos buvo ne
pavojingos.

Daug medžiagos anie mi
nėtąsias meškas davė savo 
knygoje, “The Grizzly.” 1909 
m. Enos Mills. Jis mini jas 
gana pagarbiai. Atrado, jog 
jų bijota ir jas naik 
sai be reikalo. Jos 
mus ir gana protin 
vulys. tik jį reikia suprasti 
ir mokėti su juo sugyventi. 
Lyg ir atsiteisdama 
darytą jai skriauda

ispaniš- 
ai” pra-

sesi iki

atrastas

radėio į 
i. i Tuo-

ivo ap-

ne tik 
maisto, 

bei vai- 
au jakū- 
rakitu, 

omis li-

šautu- 
tik vie-

meška

ancūzų 
eziden-

inta vi- 
yra įdo- 
gas gy-

uz pa- 
. Kali-

fornijos valstija pagerbė 
didžiąją mešką, padaryda
ma ją valstijos herbu-emb- 
lema. Apie ją daug žinių 
davė T. L. Storer ir L. P. 
Tevis savo veikale “Califor
nia Grizzly/’

Lietuvos meškos
Senovės Lietuva buvo miš

kingas kraštas, dėlto ir 
meškų joje buvo daug. Jas 
mūsų bočiai gaudė ir me
džiojo. Lietuvoje dar XIV 
amžiuje buvo> nemaža juo
dųjų ir rudųjų meškų 
(“Ursus arėtos” veislės), 
kurios buvo mažesnės, nei 
Amerikos grizliai. Jos ga
lėjo lipti į medžius ir ten 
drevėse esantį medų kopi
nėti.

Tačiau naikinant miškus, 
i šiaurę bei rytus traukėsi 
ir meškos. Estijoje ir Bal-1 
tarusijoje (Gomelio, Gardi
no ir Bresto srityse) meš
kų yra ir dabar. 1831 m. ir 
1863 metų sukilimai meš
kas išnaikino : šaudė jas su
kilėliai ir caro kareiviai. 
Sakoma, jog paskutinę meš
ką Lietuvoje nušovė 1863 
m.

Senovės lietuviai apie 
meškas “aludares” kalbėda
vo gana pagarbiai, jas šok
ti išmokydavo, apie jas pa
rakas sekdavo, net dainuo
davo : “Atvažiavo meška, 
su alučio bačka” ir pan. 
Prijaukintas, jas vedžioda- 
vosi po kaimus bei miestus, 
kur jos žmones linksminda
vo.

Atrodo, kad rudosios meš
kos vėl gali į Lietuvą grįžti. 
Girininkas Zenonas Butke
vičius žurnale “Mūsų gam
ta,” š. m. num. 2, rašo, jog 
Alytaus (Dzūkijos) ir Zara
sų rajonuose jau žmonės 
matė po1 vieną meška. Ne
toli Alytaus gyvenančio bi
tininko net avilius nakčia 
atėiu.si meška išvartė, medų 
suėdė. Sekamą naktį, avi
lius saugojęs miškininkas, 
i a matė, net šovęs (pagąs
dinimui). Taigi tų “aluda
rių” Letuvoje jau bent dvi 
vra. Medžioti jas ginama, 
norima, kad jų daugiau pri- 
siveistų.

Tikimasi, kad Lietuvos 
miškuose ir vėl bus, kaip se
novėje, stumbrų (“buffalo”) 
ir tauriųjų elniu (“moose”), 
ne tik meškų. Lietuviai my
li savo miškų žvėris, jais 
didžiuojasi, juos globoja. 
Dėlto ir nauji miškų kaimy
nai lauktini bei laukiami!

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

WALTER BRUIN

Organų transplantacijos 
stebuklai ir pavojai

Buvo daromi bandymai 
persodinti žmonėms kepenis 
ir plaučius — būtinus žmo
gaus gyvybei organus. Ke
penys gamina medžiagas, 
reikalingas normaliam me
tabolizmui (fiziniams ir che
miniams kūno procesams) 
palaikyti, plaučiai tarnauja 
kvėpavimui — deguonies ir 
anglies dvideginio apykaitai 
tarp kraujo ir atmosferos, 
jie aprūpina žmogaus kūną 
deguonim, kuris reikalingas 
maisto sudegimui — proce
sui, suteikiančiam energiją, 
būtiną gyvybei palaikyti. 
Buvo bandyta atlikti kom
binuotą širdies ir plaučių 
transplantaciją, kadangi ne
maža dalis širdies persodi
nimo pacientų mirė nuo 
plaučių sutrikimo, tačiau 
šioje srityje nedaug tepa
siekta. Plaučius persodin
ti yra labai sunku, nes jie 
yra didelio formato, reikia 
daryti labai daug piūvių, jie 
pasižymi dideliu poringu- 
mu, kas padidina infekcijos 
pavojų, o taip pat, lygiai, 
kaip ir kepenys, plaučiai la
bai jautrūs svet i m k ū n i o 
pašalinimui dėl nesuderina
mų, prieštaraujamų anti
genų. • • •• • •

Vis dėlto šioje srityje da
roma žymi pažanga. Su 
kiekvienu bandymu įgija
mas naujas patyrimas, nau
jos žinios. Eksperimentavi
mas laboratorijose su gy
vuliais vyksta sėkmingai, 
ypač plačiu mastu jis atlie
kamas socialistinėse šalyse, 
įdomus bandymas buvo pa
darytas Tarybų Sąjungoje, 
persodinant vieno šuns gal
vą ant kito šuns kūno. 
Kaip tokiu atveju atskirti, 
kuris šuo yra kuris? Ar 
galva, ar kūnas nulemia in
dividą?

Tarybiniai chirurgai net 
sutvėrė šunį su dviem gal
vom ant vieno kūno (!). 
Nors tas padaras gyveno 
neilgai, bet mokslas ir chi
rurgijos technika daug ką 
laimėjo iš šio eksperimento. 
Tokio bandymo pasisekimas 
yra galimas ateityje: sveiki 
smegenys, žuvus kūnui, ga
li būti maitinami ir palaiko
mi kito asmens sveiko kū
no, jei tas asmuo, sakysime, 
žuvo nuo savo smegenų su
žalojimo. Artimoje ateity

je, aukštai išsivysčius tech
nikai, kūnas galės būti su- 
paraližiuotas ir bejausmis, 
kadangi chirurgai dar ne
sugeba prijungti naujų nu
garkaulio smegenų, jei jie 
buvo sužaloti, o šitoks su
žalojimas suparaližiuo ja 
kūną. Tačiau smegenys ga
lėtų būti maitinami ir palai
komi kūno, kai jo metabo
lizmas normaliai veikia, ir 
toks asmuo galėtų paken
čiamai gyventi ir nežūtų 
nuo metabolizmo funkcijų 
sutrikimo.

Nėra abejonės, kad nu
trūkusių nugarkaulio sme
genų prijungimo problema 
kada nors bus išspręsta. 
Vienas Toronto chirurgas 
paskelbė, kad jis sėkmin
gai pritvirtino nutrauktus 
nugarkaulio nervus, bet vė
liau paaiškėjo, kad smege
nų stulpas nebuvo visiškai 
nutrauktas. Bet kaip bebū
tų, chirugijos menas ir tech
nika nuolat tobulėja ir prin
cipe ši problema nėra neiš
sprendžiama. ji yra sunki, 
kadangi stuburkaulio sme
genyse yra daugybė smul
kių individualių nervų plau
šelių ir kiekvienas toks 
plaušelis turi būti labai 
tiksliai sujungtas su savo 
“pora” kitame nutraukto 
smegenų stulpo gale.

• • •

Nebūdami chirurgai eks
perimentatoriai, mes, kaip 
politiškai aktyvūs žmonės, 
turime tam tikrą rolę šio
je problemoje. Mūsų kaip 
marksistų, pažangių žmonių 
ir žmonijos draugų pareiga 
yra sekti, kad rasizmo jė
gos neužnuodytų žmogaus 
organų transplantacija dar
bo, ir nesužlugdytų jo taip 
viliojančių perspektyvų. 
Būkime budrūs ir kovoki
me, kad nesusidarytų tokia 
siaubinga padėtis, kada tam 
tikros rasės žmonės būtų 
veisiami, kaip gyvuliai, or
ganų persodinimui taip va
di n a m o m s “aukštesnėms” 
rasėms. •

Mes galėtume nejučiomis 
prieiti prie vergijos jos blo- 
efiausioje formoje, kada gy
dytojai (kai kurie jų jau 
dabar yra prie to linkę) ne
labai stengsis gelbėti gyvy
bę sužeistų arba sergančių 
juodųjų žmonių, žiūrėdami 
į juos tik kaip į “geto pa

dugnes,” ir nepanaudoję vi
sų galimybių išgelbėti juo
dojo žmogaus gyvybę, vė
liau panaudos jo organus 
baltam žmogui, kuris to
kiam gydytojui yra artimes
nis. Vyriausybės nesugebė
jimas išskirti fondus bran
giems įrengimams įsigyti, 
taip, kad jie būtų prieina
mi visiems gyventojų sluoks
niams — getuose, viešosio
se ligoninėse, o ne tik tur
tuoliams privačiose kliniko
se yra pradžia tokio nusi
kalstamo proceso mūsų da
barties sąlygose.

Iš tikrųjų, visi, ne tik juo
dosios rasės, vargšieji galės 
tapti organų transplantaci
jos šaltiniu. Perteklius ne 
baltos rasės žmonių, kurie 
paliekami mirti tam, kad jų 
organai būtų persodinami 
baltiesiems, ypač Pietų Af
rikoje, yra pavojaus signa
las, į kurį reikia jau dabar 
atkreipti dėmesį ir imtis 
priemonių humanizuoti me
diciną. Ne be reikalo soci
alistiniuose kraštuose prie 
žmogaus organų transplan
tacijos prieinama labai at
sargiai ir nesiekiama skam
bių antraščių laikraščiuose.

Iš “Daily World” 
išvertė

I. Vladimiroviene

KEIČIASI VISKAS
Mūsų žemėje keičiasi viskas: 
Slenka voros naktų ir dienų, 
Kyla saulė, lyg degantis diskas, 
Ir nusėda toli už kalnų.

žėri šviesios pavasario akys, 
O paskui, po kaitrų, po liūčių 
Krinta snaigės, lyg baltos plaštakės, 
Ant arimų, kelių ir pečių...

Bet, žiūrėk, rytą saulė vėl kelia, 
Vėl pavasaris grįžta svaigus. 
Ir tik niekad negrįžtantį kelią 
Šia žeme nukeliauja žmogus.—

Vieną kelią—nuo kūdikio mažo, 
Nuo jaunatvės svajonių tyrų 
Lig rudens, kai plaukai nusidažo 
Pragyventų dienų sidabru.

Ir, jei tavo žvaigždutei nusėdus, 
Kai užgęsta vakaris dangus, 
Palieki šiam kely savo pėdas,— 
Tai, vadinas,, be geliančios gėdos 
Praėjai juo kaip tikras žmogus.

Juozas Andriuškevičius

ŠAUKSMAS I KOSMOSĄ
žmogus, 

Radijo teleskopus 
Į erdvę nustatęs, 

Šaukia:
Aū-ū-ū 1 Aū-ū-ū!..

Metus,
Metų kelis šimtus,
Į gelmę visatos

Plaukia:
Tasai jo aū-ū-ū !..

Nors milijardai 
žydrynėj verda
Saulių ugningų, — 

šaukiam:
Aū-ū-ū I Aū-ū-ū!

Skardi
Tas šauksmas be vardo...
Kiaurymėn sminga

Tasai jo aū-ū-ū!..
Ir vieniškas pasijunta žmogus pasauly,
Ir iš nevilties jis ima galvoti,
Kad gal geometrijos teoremos—apgaulė, 
Kad elektronai gali imt ir sustoti, 
Kad žemės civilizacja—tik pelėsiai,

Padengę plutą ?
Plonutę, 

Kada ji atvėso...
J. Šimonis

“Šluotos” šypsenos
APLINKUI BUTELI

Nežinia
Skambina telefonu:
—Kaip jautiesi po vaka

rykščio ?
—Nuo pat ryto stoviu ko

ridoriuje ir nežinau, ar į 
virtuvę eiti, ar į tualetą 
bėgti... ♦ * *

Protingai
— Kiek tūri pinigų? ■
—Mažai...
—Ir aš ne ką daugiau... 

Na, bet nieko. Protingai 
geriant, galima nusigerti!* * *

Išeitis
Du vyrai, eidami į darbo

viete. kalbasi:
—Ką daryti, kad nesijaus

tų degtinės kvapas?
—Išgerkim... romo!* * *

Klausimas
—Kodėl tu taip daug ge

ri, juk nevedęs?

Slaptažodis
—Kodėl, kai patenki į mi

licija girtas, visuomet tave 
paleidžia?

—Aš pasakau, kad man 
gimė sūnus.♦ *

Kas būtų...
—Gydytojau, medicina 

visą laiką skelbia blogąsias 
alkoholio savybes, o žmonės 
vis tiek geria...

—Taigi! O kas būtų, jei 
paskelbtų dar ir gerąsias sa
vybes? * *

Lanksti taktika
Ankstų rytą vyras žmo

nai: '
—Lakštute brangioji! Au

kseli tu mano! Kaip aš ta
ve myliu!

—Na, gerai jau, gerai, ne
vaidink! Imk tris rublius 
ir atsinešk pagirioms...♦ * *

Būna bloteriau
Kalbasi du vyriškiai:
—Gėriau tokioje smagio

je kompanijoje. Atsipeikė
jau, ogi, žiūriu—milicijoje!
—Aš taip pat kartą gėriau 

linksmoje kompanijoje. At
sipeikėjau, ogi žiūriu, kad 
jau apvesdintas!

G. Rimtautas
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PHILADELPHIA, PA Cleveland., Ohio
Biskutis žinių iš mūs ų

miesto
Lapkričio 8 d. LLD 1(1 kp. 

susirinkimas įvyko 2 vai. 
Mes išsiskubinome anks
čiau, nes “Laisvės” vajui ei
nant reikia atlankyti skai
tytojus.

Sustojome pas M. Rajinie- 
nę, radome jos žentą L. 
doką ir jo sūnų minint 
nienės 80 metų gimtadienį. 
Gavome torto paragauti. 
Palinkėjome jai ilgis ušių 
metų ir geros svekatos 
kė, kad sveikata negei 
šia, kojos skauda ir 
negerai jaučiasi, tai negali 
niekur išeiti. Išsiilgus c 
gų ir draugių, su ku 
sveika būdama kartu daly
vavo ir kartu darbuodavosi. 
Tai velionio Jono Rainio 
žmona. Paaukojo “Laisvei 
$6.

Nuvykome į susirinl 
dar prieš 2 vai. Radom 
lėtą draugių. Sužino; 
kad Anna Žalneraitiene sir
go visą savaitę po gydyto
jo prežiūra savo namuose,

Pui-
Rai-

Sa- 
*iau- 
siaip

rau- 
riais

v

amą 
e ke-
ome,

1009 Jackson St. Dabar ei
na geryn, bet turi ramiai 
užsilaikyti.

Lapkričio 10 d. buvo lie
tinga ir tarpais snigo, bet 
mūsų nesulaikė namie, va
žiavome atlankyti B. Rama
nauskienę. Sellersville, Pa. 
Radome ją gerai nusiteiku
sią. Skaudančioj i koja jau 
eina geryn su gydytojo pa
galba.

E. Tureikienė, 143 Pierce 
St., buvo susirgusi per lap
kričio 3 d. parengimą, da
bar pilnai susveiko. Tai 
smagi žinia;

Nuo savęs linkiu ligoniams 
pilnai sus veikti ir būti svei
kiems ir visada tarp svei
kųjų veikti, kaip veikėte.

Pataisau “Laisvėje” lap
kričio 8 d. laidoje parašy
mą apie lapkričio 3 d. pa
rengimą. Ten buvo pasaky
ta, kad maistą gamino E. 
Tureikienė ir Anna Žalne- 
raitienė. Dabar sužinojau, 
kad V. Paliepienė taip pat 
daug dirbo.

P. VValantienė

Rochester, N. Y
mino 
žmo- 
ienei

Lapkričio 3 d. Gedi 
Draugystė surengė pa 
nį Viktorijai Rinkevič 
ir Onai Avižienei, proga jų 
sugrįžimo iš Lietuvos, 
jos šią vasarą lankėsi 
turistės.

Nors parengimas 
suruoštas pavėluotai, 
viskas pavyko gerai, 
pietūs, o po pietų abi uris- 
tės buvo užklaustos, 
joms patiko dabartinė 
tu va. Jos sakė tik peikiąs 
dienas buvo Lietuvo; 
tai tik Vilniuje, bet^matė
si su visais giminaičius ir 
jaučiasi patenkintos.

Jos buvo nuvykę V 
voje, Lenkijoje, ir Ma 
je. Visur jas išvažinėjo ir 
jos matė miestus ir apylin
kes. Sako viskas gražiai iš
taisyta ir visi žmonės 
žiai apsirėdę.

Jos pataria visiems, 
tik gali, vykti į Lieti 
pamatyti kaip gražiai 
nės ten gyvena.

Vėliau buvo pak 
pakalbėti visi ročes 
čiais kurie lankėsi Tarybų 
Lietuvoje kaip turistai: W. 
Černiauskas, F. Kantenas, 
Zlatkienė, A. Sereika ir L. 
B. Jie patarė visiems nuva
žiuoti ir savo akimis jiama- 
tyti, tad nereikės sakyti, 
kad neteisybę sako tie 
sugrįžę pasakoja.

Prie pietų suruošim 
bo sekami: virėjos ir prie

kur 
kaip

buvo 
bet 

Buvo

kaip 
Lie-

e, ir

arsu-
skvo-

gra

stalų patarnautojos — Ona 
Bačiulienė, M. Strilikaus- 
kienė, O. Baronienė, L. B., 
A. Gudienė, V. Greibienė. 
Gelbėjo sekami vyrai: P. 
Malinauskas, P. Jukštas, R. 
Barauskas, J. Vaitas, A. 
Bekis. Tortus kepė ir au
kojo: A Bačiulienė ir Ona 
Malinauskienė.'

'• i *.,v- ’ ■
Visiems dirbusiems ir au

kojusiems, taip pat ir atsi
lankiusiems, didelis nuošir
dus ačiū.

Per dvi savaites mirė trys 
lietuviai — J. Šilinis, Jurgis 
Kanišauskas ir J. Jurgelio
nis. Visi mirė nuo širdies 
smūgio. Labai apgailestau
jame gerų draugų. Lai jie 
ilsisi ramiai šaltoje žeme-

L. Bekešienė

, kas 
vą ir 
žmo-

viesti 
terie-

kurie

o dir-

Haverhill, Mass
Spaudos naudai parengi

mai atsibūna pusėtinai daž
nai. Kaip matyti, tai žmo
nės visur gerai darbuojasi. 
Lakričio 24 d. yra rengia
mas pasilinksminimas 8 
Vine St., Montelloje. Ne
pavyko sužinoti, kas iš čia 
daugiau važiuos, o Kazlaus
kienė jau turi pilną mašiną 
žmonių. Tai ir važiuosime, 
kad praleisti linksmai laiką 
su Montello žmonėmis.

Ligi pasimatymo!
Darbininke

Mūsų spaudos 
rengimas įvyko 
d. Nebuvo taip 
kaip tikėtasi, ne 
daug ir priežasčių. Tačiau 
dėka atsilankius 
dosnumui, vistiek liko ir 
šiek tiek spaudos paramai.

Pirmininkas J 
damas apie mt 
reikšmę bei jos 
ir sunkumus, priminė, kad 
rengėjai vėliau jūsų papra
šys spaudai fin 
ramos, tai paga 
lę ir prisidėkite, 
atsiliepimas buy<

Aukojo po $5 
M. Kazen, V. Jacevičienė, 
A. Yenuliai ir P 
$2: J. Žemaitis, 
M. Martin, A. A. Salin, J. 
M. Kalas, A. Mack ir S. A. 
Kazilonis; po $1.50: M. Si
monienė ir M. Fechiura; po 
$1: J. Krasnickas, K. Kana- 
peckas, P. Dag 
rews, M. Brazis, 
P. Daraška, A. 
Kačauskas, J. Jenukaitis, R. 
Jenukaitis, M. Jesūnienė ir 
O. Noreika.

Taipgi geras 
draugų bei dra 
vertingų dovar 
vėliau buvo parduotos ir at
nešė $31.75 peJ 
nelių atnešė: B 
Kazen, H. Th 
Eitutis, A. Mack, J. Beke- 
nis, E. Gabriūnas, J. Yurka, 
A. Jesūnas, M. 
Andrews, A. S 
man ir A. Kazil 
dovąnąs atnešė, spaudoje 
surašyti užimtų daug vie
tos. Tikiu, užteks tik var
dus paminėjus, o draugijose 
tai bus galima ir smul
kiau raportuoti. Ačiū vi
siems, kurie vie 
tokiu būdu prię mūsų spau
dos parėmimo

■Rengimo komisija, sutvar
kius visus šio 
reikalus, surad 
liko $95., ir tą 
lino sekamai: “ 
“Vilniai” $40
Balsui” $15. Greitu laiku 
btis ten pasiųsta, kam pri
klauso.

naudai pa- 
lapkričio 10 
skaitlingas, 
s tam buvo

os1 publikos

. ž., kalbė- 
įsų spaudos 
pasiekimus

ansinės pa- 
Į jūsų išga- 
. Publikos 
o sekamas: 
: J. Žebrys,

Chepla; po 
J. Myhling,

is, R. And- 
K. Korsak, 
Yurka, M.

Hartford, Conn.
Smagus pobūvis

Sekmadienį, lapkričio 24, 
svetainėje 157 Hungerford 
St. Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų pašalpinė draugija ren
gia smagų pobūvį su ska
niais pietumis. Pietūs bus 
duodami 12 vai., o po pietų 
bus žaidimai ir kitokių pa- 
marginimų. Nereikės nuo
bodžiauti.

Ši draugija visada svečius 
gerai pavaišina. Taip bus 
ir dabar.

Draugija gyvuoja jau 56 
metus ir finansiškai stovi 
gerai, o nariais kas metai 
mažėja.

Gruodžio 12 d. bus mitin
gas, valdybos ir komisijų 
rinkimas 1969 metams. Vi
si nariai privalo dalyvauti. 
Kurie nebūsite parengime 
ir susirinkime, būsite bau
džiami. Valdyba prašo na
rius ir dabar būti su savo 
draugija —dalyvauti paren
gime.

Iš Lietuvos Kunigai ir atskalūnai
Popiežius Povilas ir jo 

vyskupai gali disciplinuoti 
atskalūnus kunigus, kurie 
nesutinka su Vatikano pa
tvarkymu dėl gimimų kont
rolės, bet mažieji žmonės iš 
daugelio pasaulio kampų,

Gerbiamos dd. Lilija ir 
Stefanija! Sužinojęs iš 
“Laisvės” apie judviejų pa
gerbimą, noriu ir as nuo
širdžiai pasveikinti jus il
giausio ir nuoširdaus dar
bo sukaktuvių proga. Lin
jos ir sėkmės tolimesniuose|3?ac.L^.A^fe 
darbuose. Su Pagarba, J, 
Paleckis, Maskva.

Dienraštį “Vilnį”

skaičius 
ūgių atnešė 
ėlių, kurios

no. Dova- 
:. Daren, M. 
ompson, A.

Brazis, R. 
tam, S. Se- 
onis. Kokias

nokiu ar ki-

prisidėjote.

parengimo 
3, jog pelno 
pelną pada- 
Laisvei” $40, 
ir “Liaudies

J. žebrys

Užsirašyki!
“Vilnies” vajus prasidėjo rugsėjo 1 dieną gauti nau

jų skaitytojų ir panaujinti senas prenumeratas. “Vilnis” 
leidžiama perikkfe dieias savaitėje.

“Vilftfe” gauha žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra-

Ligoniai
Juozas Kazlauskas, buvęs 

sekretorius, gavo šoką, bū
na Nursing Home.

Ona Žukienė turėjo ran
ką išnarinus. Po operacijos 
gydosi namie.

Robert Evans randasi li
goninėje.

Linkime ligoniams greitai 
susveikti ir vėl sykiu sa 
mumis dalyvauti.

1968 metais mirė:
Dainininkas Verketis mi

rė sausio 11 d. į,
Mary Nikzentaitiėnė—ko

vo' 15 d.
M. Sabaliauskienė —' ba

landžio 9 d.
Petrė Miller — gegužės 

27 d.
Juozas Mitkus — gegužės 

mėn. f/
Mary Staugaitienė—rug- 

piūčio 25.
Labai gaila, kad mūsų na

riai skiriasi iš gyvųjų tar
po. Gailą!

Mirusiųjų artimiesiems — 
gili užuojauta.

Svarbus LLD 22 kuopos 
susirinkimas įvyks lapkri
čio 29 d. EOL V svetainėj, 
12618 Shaw Ave., 4 vai. po 
pietų.

Turėsime atlikti Centro 
Komiteto balsavimus, taip
gi ir kuopos va
mus 1969 metams, nes kito 
susirinkimo šia 
neturėsime.

Kviečiami visi kuopos 
nariai atsilankyti.

J. žebrys
$2 kp. sekr.

Idybos rinki-

is metais jau

įnorius.
44

taipgi korespbndehtų
“Vilnis” teikia diaiig žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Muksiu ir įvairenybių skyrių, taipgi

Motėrų ir anglišką si
Vilnies” prėnuhi

sei metų $5.50.

Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 
kur tik yra kiek daugiau lietuvių.

i tyrius.
jrata metams Amerikoje $10; pu-

Binghamton, N. Y
Čia rengėjos 

ti svečiams už dalyvavimą 
Adelės Kumpiu “Surprise 
Birthday Part; 
ko lapkričio 3 
vei” paramos aukomis sudė
ta $30. Taip 
aukotojams.

nori padėko-

y,” kuri įVy- 
dieną. “Lais-

•gi labai ačiū

Rengėjos

Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei kietų $6.50.
Lietiivojė metaftu $15; pusei metų $8.
Angliško skyriai š Metams $3.00*
Naujai tižsiraša’itiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas.
“Graži Tli mito Brangi Tėvynė” J Prūseikos “Atsi

minimai ir jlabartis, taipgi R. Mizaros ibet ktarią knygsi, 
arba Dri Margerfo.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 St . Hafeted St., Chicago, HL 6#60Š.

taipgi R. Mizarbs bet ktirią knygą*

kteipkites:

“Vifafesw administracija.

I vi su vietinių parapijų ku- 
‘ nigais, kurie piliules, pasto- 

jančias kelią gimimams, pri-
Ona Eidukaitytė iš Vii- *ma’

niaus, prisiuntė Lilijai ir Imkime valstiją Maran- 
Stefanijai poi didelę kortą, hao, apie kurią tik ne- 
Labai gražiu šriftu — dai- daugelis Amerikos piliečių 
liškai padarytos kortos. Lili- yra girdėję. Maranhao yra 
jos kortoje eilėraštis po- šiaurry t i n ė j e Brazilijoje, 
eto V. Mozuriūnoi, o Stefa- turinti apie tris milijonus 
nijos — poeto V. Rėime- gyventojų. Vidutinis jų gy
vio'. Taipgi atskiri isveiki- venimo ilgis yra 29.6 metų, 
nimai, ir ant abiejų kortų Daugiau negu 70% iš šitų 
pasirašyta žymių moterų, braziliečių yra beraščiai ir 
vilniečių. Štai: M. Meškaus- pusė jų bedarbiai. Iš kiek- 
kienė, M. Kaunaitė, P. Gir- vieno tūkstančio gimusių 
dzijauskienė, L. Diržinskai- 
tė, B. Boreišienė, O. Pu- 
teikytė, Valė ir Stasė Nar
vydai tės, K. Paradauskie- 
nė, M. Domeikienė, Staške- 
kevičiūtė, R. Diktoraitė, T. 
Jaučaitytė, Trečiokaitė-,Ze- 
benkienė, N. Kapočienė, Bi
rutė ir Onutė Eidukaitytės, 
H. Korsakienė, P. Česnule
vičiūtė, Ieva Simonaitytė, 
F. Petruševičienė, Kairienė, 
L. Vaineikytė, Kubilienė.

vaikų apie trys šimtai mirš
ta tik užgimę nuo “gastro- 
enterites” — žarnų uždegi
mo.

Mažiausia 20% gyventojų 
serga malarija ir 80% yra 
apkrėsti kirmėlėmis.

J. N.

Tokijas “skęsta”
Nuo 1967 metų dirva dau

gelyje Tokijo rajonu^mė 
sparčiai grimzdėti. Apstai 
Japonijos sostinės munici
palitetas pranešė, išmata
vus grunto lygį įvairiose 
miesto vietose.

Jau 1961 metais Tokijyje 
būvo pastebėtas grunto ly
gio sumažėjimas, ir miesto 
dalis, kurios bendras plotas 
74 kvadratiniai kilometrai, 
buVo nuskendusi daūgiau 
kaip 10 centimetrų. 1966 
metais nuslūgo kita 12 kva
dratinių kilometrų miesto 
dalis, o praėjusiais metais— 
18 kvadratinių kilometrų.

šiuo metu maždaug 27 
kvadratiniai kilometrai To
kijo miesto yra žemiau jū
ros lygio. Gruntas grimzta 
ir Saitamo bei Tibo prefek
tūrose, kurios ribojasffsu 
Tokijo prefektūra. v

Miesto valdžios nuomone, 
Tokijas grimzta dėl to kad 
pramonės įmonės labai su
vartoja požeminio vandens.

V. Drozdovas
I (Tass-o koresp.)

^.C'gš

?‘;I

Širdingai dėkojame drg. 
J. Paleckiui už jo sveikini
mą, ir visoms viršminėtoms 
draugėms. Tos didelės, me
niškai padarytos kortos pa
siliks mūsų archyvuose vi
są amžių. Dėka dailininkui 
kuris (o gal dailininkė? — 
LK) taip gražiai padarė to
kias kortas, poetams Mozū
riūnui ir Reimeriui už jų ei
lėraščius — ir autoriams už 
jų parašytus kortose sveiki
nimus. — Lilija ir Stefanija.

Phoenix, Arizona
Mane šią vasarą ir rudenį 

aplankė. skaudūs nepriimnu- 
mai. Štai gaunu laišką iš 
brolio Teodoro1 dukters, kad 
ji palaidojo savo tėvą, o už 
mėnesio ir jo žmoną.

Barbora Lapickienė su
grįžo iš kelionės Lietuvoje 
ir Lenkijoje. Vilniuje tu
rėjo leidimą pabūti penkias 
dienas, bet autoritetai davė 
septynias. Lenkijoje išbu
vo tris savaites pas seseįrį.
* Lietuvoje ji matėsi su jau
nesniais broliais ir sesutė
mis. Ji pasakoja, kad ten 
žmonės gyvena geriau, negu 
ji čia Finįksę

Dabar 
vykti atg 
šiems mėnesi 
ant viso amžiahs.

Lietuvos priešai kaltina 
mane, būk aš ją\pąmi 
meluoti, ir ką ji 
esąs tikras mėlas. 
vaduotojai neriasi iš savo 
kailio.

Stanley T. Straukas

apickiehė rašosi
į Lietuvą še-

f

Anglų-Lietuvių Kalbų
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai Jietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisvės” knygynė 

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Av<s Ozone Park, N. Y., 11417

Pastaba: Aukotojų var
dai bus išspausdinti Fondo 
pranešimuose.

Viskas
—Ką šiandi 

d&rbo ?
—Nežinau..
—Aha..

simės?

“L.” Adm.

aišku
en veiksi po

T ai po kiek dė-

Vėl—premjera |
Vilniuje, “Lietuvos” kino 

teatre, įvyko naujo lietuviš
ko meninio filmo “Jausmai” I 
premjera.

Šio filmo scene rijų lat
vių rašytojo Egono Livo ro
mano “Velnio dvynai” mo
tyvais parašė režisierius V. 
Žalakevičius. Kino filmą pa
statė jauni, iki šiol žinomi 
kaip kino dokumentalistai 
režisieriai A. Dausa ir A. 
Grikevičiūs. Filmo operate-1 
rius J. Tomaševičius, daili-1 
ninkąi — V. Žilius ir J. Či- 
pulys. Pagrindinius vaidme
nis sukūrė aktoriai R. Pa- 
iiukaitytė, E. Bajorytė, R. 
Adomaitis, J. Budraitis, A. 
Masiulis.

Premjeros metu žiūrovai 
susitiko su naujojo filmo 
kūrėjais. Jie taip pat žiū
rėjo naujus Lietuvos kino 
studijos dokumentinius fil
mus “Vienos'dienos beieš
kant” ir “Čiūtyta rūta”.

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

nįęs 
oja, 

Matyt,

Simfoniją 156 instruhlen- 
tams sukūrė Vakarų Vokie
tijos kompozitorius Rofas 
Libermaiias. Orkestre, ku-‘ 
ris per Anglijos televiziją 
atliko tą kūrinį, vietoj nor
malių instrumentų “grojo” 
rašomosios mašinėjės, rota- 
toriai, teletaipai, automati
nės kasos, skaičiavimo ma
šinėlės*

ĮDOMI PARODA
Įdomią parodėlę surengė 

Raseinių rajoninė vaikų 
biblioteka. Čia eksponuojami 
rašytojų, kurių gyvenimas 
susijęs su Raseinių rajonu, 
kūriniai. Parodėlėje — D. 
Poškos, Maironio, A. Fro
mo - Gužučio, S. Stankevi
čiaus, M. Martinaičiu ir jau
no pro z a i k o, gyvenančio 
^jMUWios gvardijos” kol
ūkyje* J. Mačiukevičiaus 
knygos.

biėnraštis “Evening News” 
rašot “Niujorke pabėgusį 
iš psichiatrinės ligoninės 
pacientą surado tik todėl, 
kad. jis metro traukinyje 
užleido dattihi vietų.”

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžias 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi teisos 
Lietuvos Vaizdą savo namuose. ■

Knygos turinys yra sekamas:
Pratarmė

1. Vramotiė ir jos pasiekimai
2. Statybos laiihėjimai
3. Susisiekimas ir jo priemonės
4. žemės ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. Švietimas - 
6

8.
9.

10.

Aukštasis mokslas
Lietuvos. Mokslų Akademija
Liaudies sveikata ir gerovė 
Kai kuriuose kultūros baruose 
Apie Lietuvos rašytojus

11. Apie Lietuvos ihoterį šiandien
12. Paminklų apsaiiga—Kraštotyra
13,. žvilgsnis į kai kuriuos miestus
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

Iš turinio matote, kaip svarbu yra perskaityti 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

Knygos kaiha $2.50

Gaunama “Laisvės* knygyne 
102-02 Liberty Avė., Ožbhfc Park, N. Y. 11417

■

j
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Penktadienis, Lapkričio (November) 22,1968 5 pusi

Lietuvoje prieš 50 metų
1918 m. lapkričio mėnesio 

įvykiai
f ^Krašte brendo revoliucinė 
situacija, spalio mėnesį susi 
kūrusi Lietuvos Komunistu 
partija stiprino savo orga 
nizacijas, ruošė mases pir 
majai proletarinei revoliu
cijai.

Lapkričio 1 d. — Įvyko 
partinė Kauno rajono kon 
ferencija. Šią partinę orga
nizaciją tuo metu sudarė 
Šančių, Senamiesčio, Kar 
melitų, Ukmergės, Kaišia
dorių ir Taujėnų kuopelės, 
jungusios 49 narius ir 15 
kandidatų, bei 9nariai Alek
sote, Panemunėje ir Garlia
voje, neorganizuoti į kuope
les. Konferencijoje dalyva
vo 15 delegatų su spren
džiamojo balso teise ir 6 
svečiai. Konferencija išrin- 
ko partijos rajono komite
tą, kuris turėjo vadovauti 
partinei veiklai Kauno mies
te ir Ukmergės, Kaišiado
rių bei Kėdainių apskrity -
se.

Lapkr. 1 d. — Įvyko pir
moji partinė Šiaulių rajono 
konferencija (kooperatinės 
valgyklos “Skalsa” patalpų - 
se). Dalyvavo delegatai iš 
Joniškėlio, Ylakių ir kitą 
vietovių. Buvo išrinkti pai 
tiniai organai. Rezoliucijoj e

revoliucijai

S

y 
o

b 
0

klausimai “1) Dėl ginklų 
nuspręsta: Rajono komite
tas turi kuo greičiausiai su 
daryti Revoliucinį štabą, 
kuris turi sužinoti ir su
tvarkyti ginklus ir žmones, 
mokančius ir norinčius var
toti ginklus; nemokančius 
turi pamokyti. 2) Tarybo 
(Lietuvos buržuazinės te

^rybos — aut.) kuriamą ka
riuomenę ir policiją nus
pręsta boikotuoti ir ardyti”.

Lapkr. 9-10 d.— Kuršė
nuose įvyko darbo žmoni 
mitingas pirmosioms spali
socialistinės revoliucijos me
tinėms pažymėti . Žandarai 
mėgino mitingą išvaikyt 
bet, pamatę 10 ginkluotų ; 
dalyvių, patys pabėgo. Mi
tingo organizatoriai, gavę 
žinią, kad juos ruošiasi už
pulti vokiečių dragūnai 
būdami ginkluotam susirė
mimui nepasiruošę, pasi
traukė į Graudušių kaimą. 
Sekančią dieną Deksnės mi
ške, netoli Kuršėnų miest), 
mitingas buvo tęsiamas to
liau.

Lapkr. 10 d. — Vilniaus 
įgulos kareiviai, sužino, ę 
apie revoliuciją Vokietijoj 3, 
&u raudonomis vėliavomis 
išėjo į manifestaciją. Joje 
dalyvavo ir Vilniaus darbi- 

metu

r

dorių parajonė, rengtis 
Darbininkų atstovų tarybos 
rinkimui, ginkluotis, suda
ryti kovinius penketukus ir 
dešimtukus.

Lapkr. 11 d. — Kalvarijos 
darbo žmonės išrinko Dar
bininkų ir valstiečių atsto- 
vų tarybą, kurios pirminin- 
buvb komunistas V. Aleksa.

Lapkr. 11 d. — Vilniaus 
Karinis-revoliucinis komite
tas savo posėdyje priėmė 
nutarimą “apginkluoti pa
gal galimybę visus partinius 
draugus, pavesti rajonams 
organizuoti kovines drau
goves, įsigy ti ginklų...

Lapkr. 12 d. — Vilniaus 
miesto salėje (dabar Valsty
binė filharmonija) įvyko 
mitingas. Jame dalyvavo 
miesto proletariatas ir var
guomenė. Mitinge kalbėjo 
LKP Centro Komiteto na
rys Aleksandras Jakševi- 
čius.

Lapkr. 13 d. — Skuode su
kurtas revoliucinis komite
tas.

Lapkr. 15 d. — Balnin
kuose (Ukmergės apskr.) 
įvyko susirėmimas tarp var
guomenės ir kaizerinių oku
pantų. Dirbantieji pasiprie
šino okupantų mėginimui 
išvežti grūdus. Susirėmimo 
metu vieną žmogų užmušė, 
7 sužeidė.

Lapkr. 15 d. — Čivonių ir 
Gudelių kaimų (Seinų apsk., 
Veisiejų vlsč.) valstiečiai 
pareikalavo okupantų ka
reivių neišvežinėti jų turto 
ir privertė kareivius pasi
traukti. Po kelių dienų, at
vykęs didesnis okupantų 
būrys, valstiečius, dalyva
vusius išvejant kareivius, 
labai sumušė, vieną Čivo
nių kaimo valstietį nušovė, 
kaimo mokytoją Jurgį Mit
kų už “atviro maišto orga
nizavimą” karo teismas nu
teisė mirties bausme.

. Lapkr. 15 d. — Kalvarijo
je suorganizuota demonst
racija ir mitingas, sudary
ta tarybinė milicija.

_ Lapkr. 19 d. — Panevėžy
je vokiečių kareiviai apsupo 
maištaujančią varguomenės 
minią, kuri protestavo prieš 
maisto produktų išvežimą 
iš miesto. Buvo suimta 18 
žmonių.

Hartford, Conn.
Lapkričio 9 d. įvyko links

mas pobūvis. Tai Jono ir 
Veronikos Vasil (Vasiliaus
kų) auksinis vedybinio gyve
nimo jubiliejus. Surengė jų 
dukrytė ir žentas. Giminių 
ir draugų buvo apie 50. Sta
lus puošė gelsvos gėlės, o 
prie “jaunųjų” buvo didelė 
pintinė gražiausių gėlių nuo 
L. Pil. Klubo (J. Vasil per 
daugelį metų ten darbuoja
si). O vestuvių tortas net 
atskirą stalą turėjo vienas. 
Tai Olgutės ir Viktoro do
vana tėveliams.

Miela buvo; visiems džiaug
tis Jono ir Veronikos pa
siektu amžiumi poroje. Jų 
darbingi metai nebuvo pra
leisti veltui, o dirbant pa
šaipūnėse ir kitose organi
zacijose, paduodant ranką, 
kada tik būna reikalas. Pub
lika kelis kartus jiems su
dainavo “Ilgiausių metų.” 
O Wilma Hollis padainavo 
solo kelias daineles, pianu 
ją palydėjo Lora Hallinan. 
Buvo dar viena solistė, bet 
jos pavardės neteko sužino
ti.

Mes visi linkime jubilia
tams laimingai sulaukti dei
mantinio jubiliejaus. “Lais
vės” fondan jiedu padova
nojo $100!

Brockton, Mass.
Lapkričio 18 dieną mirė 

Jadvyga Smuidin. Gyveno 
494 Copeland St. Liko nu
liūdime jos vyras Vincas 
Smuidin, sūnus Stanley ir 
duktė Jean Brown. Velionė 
pas dukterį guveno ligi mir
ties. Taipgi paliko daug 
anūkų ir proanūkių. Taipgi 
paliko savo brolį Charles 
Chesnut, kuris gyvena Chi
cago j e.

Apie velionės laidotuves 
ir gyvenimą bus “Laisvėje’ 
parašyta vėliau.

George Shimaitis

Lapkričio 9 d. vakare G. 
Silks iš Rocky Hill staiga 
susirgo ir buvo nuvežtas į 
Hartford Hospital. Dabar 
Onytė didžiumą laiko pra
leido su juo. Linkiu Jurgiui 
greitai susveikti ir vėl tęs
ti kelionę kartu su mumis.

Lapkričio 24 d., sekmadie
nį, bus pietūs su žaidimais. 
Pietūs bus duodami 12 vai. 
Po tam -žaidimas tęsis iki 
9 vai. Rengia Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugija. Rengė
jai visus kviečia. Draugija 
verta paramos, nes per dau
gelį metų ji gyvuoja ir mo
ka pašalpas, o metinė mo
kestis nedidelė.

Veronika Kazlau

Oakland, Calif.
Lapkričio 9 d. įvyko LLD 

198-os kuoops susirinkimas, 
kur buvo svarstyta organi
zacijos veikimas. Taip pat 
buvo skaityti ir aptarti ki
tų organizacijų laiškai.

Buvo laiškai iš kanadie
čių “Liaudies Balso”, urug
vajiečių “Darbo”, argenti
niečių “Vagos”'. Šie ir mū
sų amerikiečių laikraščiai 
“Laisvė” ir “Vilnis” užtaria 
darbo klasę ir kovoja už 
pastovią taiką pasaulyje. 
Reikia juos paremti. Kuopa 
paskyrė “L. Balsui” $37, 
“Darbui” $30, “Vagai” $20.

Numatyta šventėmis pas
veikinti draugus čia Ame
rikoje ir Lietuvoje “Laisvė
je” ir “Vilnyje” išspausdin
tais pareiškimėliais, abiem 
laikraščiams pasiunčiant po 
$15 tam tikslui.

Lai mūsų spauda ir atei
tyje skleidžia teisingas ži
nias apie Tarybų Lietuvos 
atsiekimus ir visą progresą. 
Lai 1969 metai būna taikos 
visame pasaulyje metais!

• 1 VI...........

Pirmas negras majoras 
Brazilijoje

Santos, Brazilija. — Es- 
meraldo Tarųuįne išrinktas 
šio miesto majoru. Jis gavo 
70 proc. visų balsuotojų. 
Tai pirmas negras miesto 
majoras Brazilijoje.

Philadelphia, Pa.
Pirmeiviai gerame upe

Mes seniau vadindavom 
pažangiuosius asmenis pir
meiviais, paskui pasiskolinę 
tarptautnį žodį dažnai va
dindavom (ir dabar tebeva- 
dinam) progresyviais, o pa
staraisiais laikais pakrikšti- 
nom pažangiečiais. Tai tik
ras lietuviškas žodis — pa
žanga.

Mūsų LLD 10 kuopos pa
žangieji draugai lapkričio 
9 d. laikė mėnesinį susirin
kimą. Narių dalyvavo vidu
tiniai. Nors visų dalyvių 
galvos šarmotos, veidai krū
vos metų amžiaus išvagoti, 
bet kokie jie veiklūs, ener
gingi. Jie diskusuoja, gvil
dena, aptaria opius organi
zacijos reikalus. Rūpinasi 
laikraščių vajumi, suruošia 
pobūvius su pamarginimais, 
muzika, dainomis, trumpo
mis prakalbėlėmis — paį
vairina, kad mūsų parengi
mų lanky to j ams nebūtų 
nuobodu.

Šiame mitinge, po per
skaitymo protokolo, paren
gimų komisija išdavė savo 
veiklos raportą iš draugiš
kos sueigos lapkričio 3 d., 
kurioje gauta pajamų $162. 
41. Tuojau nutarta paauko
ti pažangiems laikraščiams, 
— “Vilniai” $100, “Laisvei” 
$60, “Liaudies Balsui”$50.

“Laisvės” vajininkai sakė, 
kad jie darbuojasi kiek iš
gali. Tačiau šis vajus neina 
taip sklandžiai, kaip kad se
niau eidavo. Nes daugelis 
skaitytojų išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo.

Prieš baigiant susirinki
mą, įvyko LLD Centro val
dybos rinkimai. Daugiausia 
balsuota už tuos pačius. O 
sekamam susirinkime per
rinksime 10 kuopos valdybą 
sekantiems 1969 metams.

“L”. Reporteris

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)

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)

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)

SALES ORDER TAKER. To re
ceive and edit orders in sales dept, 
of leading distributor of laboratory 
instruments and ęhemicals. 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)

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)

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)

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 
shdet 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)

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)

danįvavo ir Vilniaus i 
ninlai. Manifestacijos 
buvo kareivių susirėminlų 
su reakcingais karininkais. 
Gedimino bokšte buvo išk( 1- 
tos raudonos vėliavos.

Lapkr. 10 d.— Vilniuje iš
rinktas Revoliucinis kon 
tetas darbo žmonių rev 
liuciniam sukilimui pri 
vokiškuosius okupantus, 
Tarybų valdžią Lietuve 
organizuoti ir vadovauti.

Lapkr. 11 d. — Susikūrė 
LKP Kauno rajono Kaišia-

1-
O- 

ieš 
iž 
je

Stoughton, Mass.
Staigiai susirgo Vincas 

Stulgaitis. Tuojau buvo 
išvežtas į Goddard Memo
rial ligonię. Girdėjau, kad 
jo susirgimas nėra pavo
jingas. Gal už kokios sa
vaitės grįš namo.

Noriu pranešti Stoughto- 
no lietuviams, kad yra ren
giama popietė su valgiais 
lapkričio 24 d. 2 vai., Liet. 
Tautiško namo kambariuo
se, 8 Vine St., Montello, 
Mass. Rengia LLD 6 kuopa. 
Prašomi visi dalyvauti.

G. Shimaitis

Mūsų padėka
Mums mūsų vedybinio gy

venimo 50 metų sukaktuvių 
atžymėjimą suruošė duktė 
Olga ir žentas Vic. Bryn- 
gai. v

Mes ačiuojame draugėms 
gaspadinėms Lucy žemaitie- 
tienei, V. Kazlau, M. Bar
nett, L. Butkevičienei, taipgi 
J. čeniauskui ir P. Narvi- 
dui už patarnavimą prie gė
rimų.

Iš Lietuvos aš esu Jonas 
Vasiliauskas, iš Šalnių kai
mo, Biržų rajono. O žmona 
yra Verutė Raugalaitė, iš 
Jegaudžių kaimo, taipgi 
Biržų rajono.

Mes prisidedame su šim
tine prie “Laisvės” biudže
to.

Lai gyvuoja “Laisvė” dar 
daug metų!

J. ir V. Vasil

Fort Lauderdale, Fla.—Iš 
proto ligų ligoninės pabėgęs 
S. E. Rice nušovė 11 metų 
vaiką K. Pollite, kanale žu
vaujantį su savo draugu.

Washingtonas. — Dar ne 
visi balotai galutinai suskai- 
ąyti. Šiuo metu Nixonas tu
ri apie 20,000 balsų daugiau 
už Humphrey.

Laivas nuskendo, 200 žuvo
Manila, Filipinų keltuvi

nis laivas Iruna, susidaužęs 
su Anglijos prekybiniu lai
vu Moon, į kelias minutes 
nuskendo. Žuvo apie 200 
žmonių.

Teheranas. — Irano Ša
bas po 10 dienų kelionės 
Saudi Arabijoje ir Kuwaite 
grįžo namo.

M irus I

Mary, Jozaponis 1
Reiškiame giliausi į užuojautą jos vyrui Vincui, 1

jos dukrelėms Stellai ir Adelei, jy šeimoms, gimi- Į
nėms, draugams ir jos artimiesiems. |

H

—LLD 22-ra kuopa 1
Cleveland, Ohio I

Dorchester, Mass.
Serga “Laisvės” skaityto

ja Eva Lekas, gyvenanti 25 
Exeter St., Wolleston, Mass. 
New England Hospitalyje, 
Dimock St., Roxbury, Mass., 
jai padaarė operaciją lapkr. 
6 d. Aš su žmona aplan
kėm ją lapkr. 11 d. Atrodo 
dar netvirta.

Linkime jau greitai pa
sveikti.

Washingtonas. — Aukšč. 
Teismas nutarė svarstyti, 
ar Atstovų Butas konstitu
ciniai pasielgė, išmesdamas 
<ongresmaną negrą Powell 
iš kongreso už valstybinių 
fondų naudojimą Asmeni
niams reikalams.

San Francisco, Calif.
Lapkričio 17 d. turėjom 

parengimą Finnish Hall. 
Dalyvavo gražus būrelis 
draugų iš Berkeley, San 
Francisco ir Oaklando kuo
pų. Taip pat buvo viešnia 
iš toli — Josephine Augu- 
tienė iš Brooklyn, N. Y. Ji 
vieši čia pas draugus, pažįs
tamus. Smarki tautietė, net 
padėjo mūsų moterims pa
rengimui maistą gaminti. Ji 
sakė, kad jai labai patinka 
mūsų miestas, bet žadėjo 
važiuoti į Los Angeles.

Mūsų parengimuose sve
čiai visuomet būna skaitlin
gi, nes mūsų šeimininkės 
pagamina skanius valgius, 
tai: V. Sutkienė, M. Ginai- 
tienė, T. King, M. Baltulio- 
nytė taip pat J. Mozuraitis. 
Jie visi, kaip skruzdės, bė
ga, dirba kad visi svečiai 
būtų sotūs, o draugijos gau
tų dolerių.

Mūsų gerb. d. Ks. Karo- 
sienė, atsiuntė atviruką iš 
Maskvos. Rašo, kad ten šal
ta, bet sniego dar nėra. Lin
kime jai laimingos kelionės, 
visi laukiame sugrįžtančios 
su daugeliu įspūdžių.

Nurse
nursing Personnel 

RNs & LPNs.
Immediate openings available. 

Good working conditions. Excel, 
starting sal. plus 10% nite differen
tial. Co. pd. retirement plan & 
Life insurance. For further info, 
apply or call:

HAHNEMANN MEDICAL 
COLLEGE & HOSPITAL

Personnel Office, 248 N. Broad 
St., Phila., or call LA 4-5000, ext. 

237. (89-95)

VENDING Mechanic, men wanted 
for repair of vending equipment on 
site. Experience desirable but com
pany will 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)

S. Rainard

Baton Rouge, La. — Neg
ras J. Delpit išrinktas mies
to tarybon, kurią Wallace 
rėmėjai kontroliuoja.

OPERATORS
Single needle, children’s sportswear. 
High piece work rate, union bene
fits, year round employment. Apply 
all week, R-GEE ORIGINALS, 317 
N. Broad St., 7th floor.

(89-91)

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)

Ottawa. — Kanados svei- 
k a t o s ministras Munro 
skelbia, kad šiais metais pa
kilo plaučių vėžiu mirtingu
mas net 10 proc. Kaltina ci
garetes.

Dallas, Texas. Lone Star 
Steel kompanija rekrutuoja 
streklaužius, kad sulaužytų 
unijistų streiką* Streikuoja 
2,500 darbininkų.

Karačis. — Pakistane ple
čiasi choleros epidemija.

Pranešimas
Cranford, N. J.

Du svarbūs susirinkimai: 
LDS 33 kp. ir LLD 54 kp. 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
1 d., 2 vai. dieną, pas L. No
vak, 460 Brookside Pl. Bus 
LLD Centro komiteto rinki
mai dvejiems metams. Yra 
keletas ir kitų klausimų. 
Visi nariai būtinai dalyvau
kite. Kviečia LLD 54 kp. 
valdyba. (89-90)

Miami, Fla.
Ateina mūsų visų organi

zacijų metiniai susirinki
mai. Turėsime naujas val
dybas rinkti ateinantiems 
metams.

Susirinkimai įvyks gruo
džio 7 d. Aido choro, gruo
džio 11 d. Lietuvių Socia- 
lio Klubo, gruodžio 25 d. 
LLD 75 kuopos.

Visas veikimas daugiau
sia priklauso nuo geros val
dybos. Todėl mes ir turėtu
me išrinkti geras valdybas.

X—Lowellietis
Redakcijos pastaba.- Agi

tuoti už vieną ar kitą as
menį į organizacijų valdy
bas nėra reikalo spaudoje. 
Tai galima atlikti susirinki
muose.

MAINTENANCE FOREMAN.
Large motor carrier fleet requires 
day shift foreman. Union shop. Sa
lary plus prevailing benefits. Ad
vancement possible. Call bet. 1 & 4 
PM. TR 8-8800, Ext. 45. Equal 
Opportunity Employer. (89-91)

MANUFACTURING/PROCESS 
ENGINEER

Progressive Co. desires expd. per
son to: (1) Process Precision Ma
chine parts. (2) Make tool sketch
es. (3) Keep complete Mfg. 
records. Including drawing changes.

All benefits. Excel, working cond. 
in modern air-cond. facilities. Con
tact Mr. Kramer. CH 2-2100.

LANEKO ENGINEERING CO.
New Jersey Dr., Ft. Washington, Pa. 
An equal opportunity employer.

(89-92)

MACHINE operator—apply va
rious coatings to plastic films, ro
tate day and evening shifts. Pre
vious machine operating exper. re
quired. Good wages and excel. 
Company benefits. Call Mr. Lynch. 
LO 8-1965.

(89-91)

Maskva.—Demokratai se
natoriai Albert Gore ir 
Slaiborne Pell atvyko patir
ti politinės temperatūręs 
Tarybų Sąjungos sostinėje.

Glasgow, Anglija. — Di
džiuliame sandelyje kilęs 
gaisras sudegino 26 žmones.

ASSISTANT MANAGER-TRAINEE

To become integral part in a new, 
fast food organization. We have 
openings that would lead to rapid 
advancement, also counterman, full 
or part time . If you are that “go 
getter” phone:

. 355-6369
ARBY’S ROAST BEEF 

RESTAURANT
E. Street Rd., Feasterville, Pa.

(89-91)
255
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Jau šį sekmadi enį Vilniaus operos 
solistas dainųos N. Y. lietuviams

<on-
?oje
ope-

Po labai sėkmingų 
certų Kanadoje, Chica 
ir Bostone, Vilniaus 
ros įžymusis tenoras jalu šį 
sekmadienį, lapkričio 2 
savo neoaprastu balsu 
smins New Yorko lietu1 
Visi, kurie jau vra girdėję 
Virgilijų Noreiką dai mo
jant, yra vienos nuomonės: 
visur dainininkas paliki)) gi
liausią, nepamirštiną 
di-

Antai po 
goję lapkričio 9 d. ku 
“Drauge” Balys ChonĮiskis 
rašė:

“Kuo Noreika žavi 
lika? 
orės ir puikiu maniert 
ras užmezga, iš karto sp au
ditorija šiltą bičiulvste

ink- 
nus.

spū-

koncerto Chica- 
čio 9 d. kunigų

pub-
Jaunas, dėkingoj iš

vy

Jo 
dainavimas, stipriai parem
tas aktorišku talentu, iške
lia dainos žodinį ir muzi
kini turini su menišką iš
raiška. Balsas vra ly 
spalvos, techniškai

■inės 
įerai 

anvaldvtas. mezzo forpe ir 
o li- 

Pagaliau: ‘|Vir- 
listė 
rodė 
škos

piano turi rvškia legal 
niia...”
p’iliius Noreika ir pia 
Žaneta Noreikienė na 
nuikią meninės išra 
harmoniją.”

Belieka, žinoma, ji pa-

Prašome kooperacĮjos
Žinote, kad LDS 13 

pa rengia metinį pare 
ma. kuri norime pad; 
labai įvairiu ir visiems 
Ivviams naudingu. O ta 
daryti galima tik su 
ko^neracija.

Šiame parengime 
me įvairiu dalykėlių 
le, kurioje daugelis 
ka nors įsigvti.

Todėl prašome tu, 
ar kurios turite tam 
dalykėlių paaukoti, iš a 
to mums priduoti. G 
priduoti LDS centre dir 
iai kuopos finansų sekreto
rei Anne Yakstis.

Už dovanas būsime jums 
dėkingi.

LDS 13 kuopos parengi
mai kasmet, būna ivairūį, su 
gražia kultūrine progr? 
Taip pat ir gruodžio 1 
mes turėsime gražia m 
ne programa, kurioje čalv- 
vaus ir mūsų kuopos i 
dainininkė Amiliia Je^i 
čiūtė. Patvre šeiminir 
paruoš visiems pakankamai 
vaišių.

LDS 13 kp. valdyba

kuo- 
ngi- 
a’vti 
da- 
na- 

jūsų

tu rėsi- 
būde- 
galės

kurie 
tikru 
nks- 
ilite 
ian-

ma.
5 d. 
eni-

arė 
evi- 
kės

tiems išgirsti dainuojant. O 
tokia proga ir laimė bus 
sekmadienį Brooklyn Aca
demy of Music koncertų sa
lėje. Tikimasi tūkstantinės 
klausovų minios.

Koncerto rengėjai sako, 
kad koncertas prasidės 
griežtai nustatytu laiku, bū
tent 2:30 vai. po pietų. To- 
dės publika prašoma susi
rinkti laiku.

Reporteris

Iš Aido Choro repeticijų
Lapkričio 15 dieną “Lais

vės” salėje jvyko geros Aido 
choro repeticijos. Daininin
kai repetavo dainas ir klau
sėsi kaip jų balsai skamba 
nėr magnetofoną, I kuriuos 
V.Bekeris užrašė per “Lais
vės” koncertą lapkričio 10 d. 
Magnetofonas parodė, kad 
dainuota pagirtinai. Ir toks 
pasiklausymas bei girdėji
mas savo balsų buvo visiems 
dainininkams geras pasimo- 
kymas. Širdingas dėkui V. 
Bekeriui kad jis vis užrašo 
dainavimus į magnetofoną.

Aidas buvo pakviestas ir 
sutiko dainuoti LLD 185 kp. 
rengiamoje parodoje.

Pertr aukoje mokytoj a 
Mildreda choristus pavaiši
no ir padėkojo jiems už 
kreipimą geros atydos j jos 
dirigavimą ir už gražų daina-? 
vimą. Po to ji pati ir Beke- 
ris rodė paveikslus (slides), 
kurie tęsėsi iki vėlumos 
nakties. Ir kadangi paveiks
lai buvo įdomūs iš choro 
veiklos bei dainavimu pa
rengimuose, tai dąinjninkai 
labai interesavosi jais. Mat, 
norėjo matyti patys Save 
paveiksluose. Prie to, ir pa^ 
veikslai buvo gražūs.

Beje, per paskutines ke
lias repeticijas nebuvo Ele
nos Vaitkuvienės ir Adomo 
Čenulio. Taigi, prašom atei
ti ir dainuoti, kaip kad pir
miau, choras laukia jūsų pa
galbos. Jūs turit gerus bal
ins ir jau nrinratę dainuot. 
Nauji dainininkai taipgi 
esate kviečiami ateiti i cho
rą ir kartu dainuoti, links
mintis su mumis. Juk choro 
praktikose ir parengimuose, 
kur jis dainuoja, būna links
ma. Ir kai linksma, tai ir 
sveika. Tad netingėkit ateit 
ir dainuot chore.

Jonais Juška

mierui Juškai ir jo likusiai

M. ir E. Liepai
Woodhaven, N. Y.

Lietuvoje, Utenos rajono Vyžuonų miestelyje 
Reiškiame Nelei Ventienei ir jos šeimai užuo- 
j autą netekus mylimi )s motinos. Taipgi užuo j autą 
ir jos tėveliui Eįazi 
šeimaį Lietuvoje.

irus

Mirus

Anelei Juškienei

Anelei Juškienei
Lietuvoje, Utenos rajono Vyžuonų miestelyje 

Reiškiame gilią užuojautą mūsų draugei 
Nelei Ventienei ir 
motinos. Taipgi už 
mierui Juškai ir jo

jos šeimai netekus mylimos) 
uojauta ir jos tėveliui Kazi- 
likusiai šeimai Lietuvoje.

A. V. Nevins ir šeima 
Arine Yakstis 
Jonas Siurba

—Ozone Park, N. Y.

Graži bus gruodžio 
1 dienos popietė

Lietuvių Literapūros Drau
gijos 1 kuopos n 
pietė žada būti 
pobūdžio. Tai bus atžtymė- 
jimas Tarybų v 
tuvoje jsikūrimo 
tinių. Susidės is 
kusijų, filmų, 
kultūrinių veiksi

Smulkiau apįe popietės 
programą bus 
kamuose “Laisvės” 
riuose.

lošiama po- 
nepaprasto

aidžios Lie- 
50-ųjų me- 
kalbų, dis- 

ir kitokių 
nų.

aduota se
mi me-

Dėl mergytės mirties 
įtarė jos motiną

ss, 37 metų, 
i St., Kew 
;arta turint 
irtimi mer-

Mrs. Rita Grc 
gyv. 79-11 146t 
Gardens Hiills, į 
ką bendrą su m 
gautinės dukrytės, 3 metų.

Pirmuosiuo s e 
atidengta, kad 
yra buvusi gydy 
to ligonė.

• tyrimuose 
Mrs. Gross 
ta kaip pro-

Apartmenty savininkai 
prašo Niksono talkos
Apartmentinh 

vininkų atstovai jau krei 
nesi į naujai iš 
zidentą Nixona. 
dėtų sunaikinti 
trolę.

ma, kad 12,600 
nių pastatų tapo 
r e n d ų kontro 
apartmentų tape

namu sa-

rinkta pre- 
kad jis pa- 
rendų kon-

Savininkų raporte sako- 
► apartmenti- 

apleisti dėl 
ės. 800.000

- .. A , nebetinka
mais gv'venti, o 250,000 ren- 
dauninkų esą išmesti iš bu
to dėl to, kad tų namu sd-
vininkai pabėgot 
tuos namus taki 
juos -taisytij ir : 
priežiūrą.

dtsisakė už 
sus [mokėti, 
šlaikyti jųšlaikyti

Gražiai sveiksta
Trečiadieni telefonu pa

šaukė ir pranešė pats Jur
gis Bernotą, kad jis sveiks
ta. Atrodo, kad operacija 
gerai pavyko, žinoma, dar 
reikės savaite/kitą ramiai 
pailsėti. Bet džiugu, kad jis 
jau ant kojų. Linkime grei
tai pilnai susveikti.

Susirgo “Laisyės” linoti
pininkas Petras 
Pirmadienį jis i 
atvažiavo, bet tik pusantros 
valandos išdirbęs pasijuto 
persilpnas ir išvyko namo.

Trečiadienį rištinei pa
skambino, kad šią savaitę 
jis dirbti jau negalės. Jei 
pasijus geriau, a|vyks į dar
bą Ši pirmadienį

Lauksime sve

šolomskas. 
darbą dar

iko!

Jungtiniu Taupų sekreto
riaus U Thant
Eye susilaukė dukrelės New 
Yorko ligoninėje.

duktė Eye

Buvęs kumetis dabar plačiai 
žinomas visoje Lietuvoje

Apie Medžionių senkapį Parengimy kalendomis

Jau. septyniolika metų, kai 
jis vaikšto Santakos briga
dos laukais, kaip vyriausias 
jos šeimininkas. Iš tikrųjų 
gal daugiau važinėja negu 
vaikšto. Nebent tik anksty
vą pavasarį ir vėlyvą rude
nį, kai keliukai motociklu 
būna neišvažiuojami, tenka 
pasikliauti kojomis. O bri
gada ne juokas — septyni 
šimtai hektarų. Todėl di
džiausio Kapsuko rajone 
“Tarybų Lietuvos” kolūkio 
pirmininkas brigadininkui 
Juozui Kirilevičiui kartais 
juokaudamas* pasako: "•

— Koks . tu, Kirilevičiau, 
brigadininkas. Tu — nedi
delio ūkio pirmininkas,

Taigi Kirilevičius kasdien 
susitinka su žmonėmis, kas
dien vaikšto Santakos bri
gados laukais. Mieli šie lau
kai ne vien todėl, kad čia 
šeimininkauta jau septynio
lika metų. 0 ir todėl, kad 
čia. Santakos kaime, prieš 
šešiasdešimt vienerius me
tus vargingoje kumečio lūš
noje jis pirmąkart pamatė, 
saulę, artimus ir brangius! 
tėvų veidus. Bet vaikystė 
buvo trumpa, ji prabėgo 
greitai, lyg praskrendančio 
paukščio šešėlis. Palikę še
šiametį Juozuką giminaičių 
globai, tėvai dar prieš ' pir
mąjį pasaulinį karą išplau
kė už jūrų marių. Į Brazi
liją. Jei jau ne' laimės,’- .tai 
bent skalsesnės du mos ieš
koti. Taip ir nepamatė Juo
zas dnugiūu tėvų, 
niš laiš^a^htiho ari 
saulihio k^ė'išval 
paskiii nežihičs naktis-.. . •' -
^Nųo.septvpęrįu ipętu prą

, pradžių

P^sku ti
tro io pa- 
ąrėse1. 0

sidęip j “mokslai” tj pąą‘ ,did- 
žiąčęmiųs, n •<?:Įš. pradžių —- 
niemens botągąš, , jį. .paskui 
kartį berno, kumečio dalia. 
Ir pats JudŽas Kirilevičius 
negali prisiihiriti; kiek buo
žių lis nerČjri. Ilgiausiai, 
tur būt. liejo prakaitą gim
tajame Santakos kaime, nas 
Cipriioną Barkauską,: Vac
lovą Stepši ir kitus turčius. 
Jūoda samdinio dienų skrai
stė plyšo tik 1940-aisiais, 
kai Juozui, neseniai sukū
rusiam šeima, iš didžiaže- 
mio Radzevičiaus atrėžė aš
tuonis hektarus. Bet neil- 
<ram. Treji vokiečiu okupa
cijos metai vėl prabėgo ku
metyne.

O paskui? Paskui įvykiai 
griuvo vienas po kito. Juo
zas Kirilevičius 1950 metais 
vįenas pirmųjų įstojo i ko
lūki. Ir štai jau keliolika 
metų vadovių ja brigadai.

Gražu, tikrai gražu pasi
žiūrėti, kaip kyla derlingu
mo kreivė. ’■ Prieš penkerius 
metus Kirijevičiaus brigada 
iš hektaro gaudavo po 2 to
nas, o pelnai ir šiemet—j 
jau po 3 tonas grūdų. O cu

krinių runkelių iš hektaro 
gauna daugiau kaip po 30 
tonų.

Šitas gėrybes kuria žmo
nės. O žmonės brigadoje la
bia darbštūs, šilčiausiai Ki
rilevičius kalba apįe Sergie- 
jų čiukauska, Petrą Radau
ską, Liudviką Minsevičių, 
Kazimierą Damarodienę. 
Damarodienė už gerai išau
gintus cukrinius runkelius 
net medaliu apdovanota.

Žemė ir žmonės. Štai kam 
skirtos visos Juozo Kirilevi- 
čiaus dienos — nuo saulėte
kio iki saulėlydžio. Bet da
lis laiko paaukojama ir šei
mos rūpesčiams. O ji tik- 

didelė. Aštuonis sūnus 
kain až^o1’^ L* viena (po
teri augina Kirilevičius. Sū-: 
nūs Juozas dirba fermos ve
dėju, Vidas — šoferiu. An
tanas prieš kelias savaites 
grįžo iš kariuomenės, Sigi
tas dar tarnauja kariuome
nėje. O kiti mokosi. Jau
niausioji. Violeta, dar tik 
šešerių metukų. Į mokyklą 

pi eis tik kitais metais.
Gerai gyvena Kirilevičiai. 

Šeimos galva kas mėnesį 
parneša po 300 rublių. Per 
kelerius metus lie pasistatė 
naują narna. Viduje švaru, 
iauku: groja, radijas, viso
kius vaizdus rodo televizo
rius. Yra dujinė virykla. 
skalbimo mašina. Po lan
gais keliuose aviliuose dūz
gia bįtės. kurioms Kirilevi
čius irgi skiria trupinėlį sa
vo laisvalaikio.

Daug liūdnu ir džiaugs
mingų dienų patyrė Juozas 
Kirįlevičiuą, |Der šešiasde
šimt mętų.. i Bęt Jąbįausiąį 
iamatmintina 196.6 (metų 
birželio 24-oji. Tą dįęną 
Juozuwj buvo suteiktas So
cialistinio 'Darbo Didvyrio 
vardas. Rąnka tada pa
skaudo nuo sveikinimu. 
Sveikino kolūkio valdžia, 
darbo draugai, šeimos na
riai. O praėjusių metu ko
vo mėnesi —< vėl džiugus 
įvykis. Kirilevičiu išrinko 
deputatu <i Lietuvos Aukš
čiausiąją Taryba.

Buvęs Santakos kumetis 
Juozas Kirilevičius dabar 
plačiai žinomas žmogus vi
soje Lietuvoje. Ji gerbia vi
si — ir vadovai, ir paprasti 
žmonės.

Juozui Kirilevičiui iau 
laikas būtu ilsėtis. Bet bri
gados vadovo nareigu jis 
dar nemano* atiduoti kitam. 
Krūtinėje karštai liepsnoja 
meilė žemei ir žmonėms.

Juozas Andriuškevičius

Dešinėje vieškelio, einan
čio iš Aišininkų į Medžio
nių kolūkį (Prienų rajo
nas), pusėje, Medžionių kai
me, yra nedidelė kalvelė, 
vietos gyventojų vadinama 
“krūsnių kilneliu.” Ant kal
velės vietomis yra suvers
tos akmenų krūvos.

1967 metų rudeni “krūs
nių kalnelyje” kolūkiečiai 
kasė bulvėms rūsius. A. 
Liutvinskas vienoje duobė
je, apie 1 metro gylyje, ap
tiko žmogaus kaulų, dvi 
žalvarines antkakles, žalva
rinę apyrankę, vilnonės 
juostos skiautę ir ema
liuotą pasagos pavidalo 
segę. Kitoje duobėje kol
ūkietis S. .Juodis aptiko kar
tu su kaulų liekanomis 
sege. Šiuos dirbinius kolū
kiečiai padovanojo Kauno 
muziejui.

įdomios ir retos Lietuvos 
archeologijoje yra emaliuo
tos pasagos pavidalo segės. 
Lietuvoje žinoma tik 13 to
kių segių. Vienos segės ga
lai papuošti raudona emale, 
o rombinis plotelis lankelio 
centre — žalia emale. Ki
tos segės galai ir rombinis 
plotelis užpildyti žalia ema
le. Tokia segė Lietuvoje 
rasta pirmą kartą.

Šis senkapis datuotinas IV 
mūsų eros amžiaus pabaiga 
ir V amžiaus pradžia.

J. Antanavičius

Ar užsimerkia žuvys 
miegodamos?

Niekas negali tvirtinti, 
kad žuvys nemiega. Jos 
snūduriuoja ir miega. Gal 
jos snaudžia atmerktomis 
akimis, kaip ir kiškiai? 
Greičiausiai Užsimerktų, jei 
jų akys turėtų vokus.

Moterys dalyvauja kare
Hanojus. Šiaurės Vietna

mo laikraštis “Nhan Dan” 
rašo, kad moterys aktyviai 
dalyvauja gynybos darbuo
se, dešimtys tūkstančių mi
licijoje ir gynybos skvriuo- 
se, daugiau kaip 100,000 
randasi gynybos darbuose.--- ;-----

New Yorkas—Mirė Wal
ter Wanger, 74 metų am
žiaus, pagarsėjęs didžiųjų 
filmų prodūseris.

“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 
posėdis šį pirmadienį, 

lapkričio 25-ą d.

N AS PRISIMINIMAS
Maspeth, N. Y.

Rože Laukaitiene
Mirė lapkričio 22, 1965
i metai sukako kai mirė mano myli-Jau treji metai sukako kai mirė mano myli

ma žmona R ožė, vaikų motina ir anūkų močiutė. 
Ilsėkis ramiai Alyvų Kalnelio kapinėse. Mes 
Tavęs niekad nepamiršime. Tavo kapą lanky
sime kiekvieną dieną. .

Jurgis, vyras 
dukrą Julė ir vyras
Ben Petrulis 
sūnus Juozas 
ir žmoną Joan

Latvijos galiūno mirtis
Pernai rudenį, siaučiant 

audroms, palūžo Tuterio 
ąžuolas, šimtmečius su veju ir 
žaibais galynėjęsis Šiau
rės Latvijoje. Ten, kur ošė 
legendinis milžinas, atsivė
rė 11.5 metro skermens 
duobė.

Seniau pogrindi n i n k a i, 
švęsdami Gegužės Pirmąją, 
jame iškeldavo raudoną vė
liava. Kartą naktį tai pa
darė Maszlacos tekstilės 
fabriko darbininkė Mąrija 
Rezgalė, vėliau tapusi Liau
dies seimo ir Latvijos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatė. 1905 metais prie šio 
ąžuolo rinkdavosi valstie
čiai, eidami šturmuoti Lams- 
burio dvarų...

Beje, ąžuolas nemirė... 
Gretimoje kalvoje jau 10 
metų auga jo “vaikai.”

J. Meistersas

Gruodžio 1 d.
LLD 1 kuopos kultū/dne 

popietė “Laisvės” salėja.*
Gruodžio 15 d.

• LDS 13 kuopos metinis 
parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

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 pąr 
rūpinta užkandžių ir kavo*

Kviečia: a
LLD 2 apskn 
Komitetas

Kovoja už unijos balsavimus
New Yorkas. — Creed

moor State Mental ligoninės 
aptarnautojai s u streikavo 
reikalaudami unijos balsa
vimų. Gub. Rockefelleris 
pasmerkė streiką.

New Yorko majoras Lind v 
say siūlo pakelti algas 257?^ 
teisėjams po $5,000 kiekvie
nam. tuomet algos siektų 
iki $30,000 į metus.

Važiuojantiem Floridon
Kurie manote važiuot Floridon 

trumpam ar ilgesniam laikui, susto
kite pas buvusią brooklynietę (lie
tuvę), kuri turi erdvingą motelj pa
vieniam ar šeimom apsistoti. Yra vi
si parankumai reikalingi gyvenimu^

BRENTWOOD MOTEL r
Vigtą netoli nuo Miami, , arti 

kelio U.S. 1, prie miestelio H^įlan- 
dale. Jei kas norėtų kokių infjmia- 
cijų pirm važiavimd, rašykite man 
lietuviškai:—

FRANCES SAGONA
615 N. E. Third Street
Hallandale, Fla. 33023

PARDAVIMAI
Pardavimui 5 akrų žemės, šešios 

mailės nuo Naples, Fla. Dėl dau
giau informacijų rašykite: Peter 
Shtukas, 1417 S. E. 34th St., Cape 
Coral, Fla., 33904.

(89-92)

IEŠKOJIMAS

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

Tel. 649-4613. (88-92)

“The salvation of the planet.... lies in true cooptration.... not j 
just uneasy coexistance.... between the United States and the 
Soviet Union."—C. P. Snow.

MASINIS SUSIRINKIMAS*
Del Taikos ir Draugystes

METINĖ LAPKRIČIO CELEBRACIJA
35-toji Sukaktis Diplomatinių Santikių

51-oji sukaktis įsisteigimo Tarybinės Valstybės

Sovietų ir Amerikonų Kalbėtojai ir Artistai 
Dr. John Somerville 
Professor Emeritus 
City University of N. Y.
Miss Marina Federovskaja 
suteiks rusiškų dainų

Hon. Alexander Evstafiev
USSR Ambasadijos Konsulatas 
Washington, D. C.
Mr. Fred Young 
New York. Studentas 
Minnesota Universitete

Kunigą# Wm. H. Melish, pirmininkas

Pirmad. vakare, Lapkričio 25
Durys atdaros 7:30 v. — Programa 8 v.

TOWN HALL
West 43rd St., N.Y.O. Įžanga suaugusleems $1.50 Studentams 75c.

Bilietai gaunami mūsų raštinėse. A
Rengėjai: National Council of American-Soviet Friendship.

' 156 Fifth Ave., Suite 804, 10010. Tel. YU 0-6677. i




