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— Rašo A. Bimba —
šiandien telpančioje vajaus 

^atskaitoje matome, kad jau 
truputį daugiau kaip pusę pa
brėžto tikslo esame pasiekę. 
Tai \labai džiugu. Betgi jau 
beveik du trečdaliai vajaus 
laiko prabėgo, čia yra kuo 
susirūpinti.

Todėl nuoširdžiausiai pra
šome ir raginame visus skai
tytojus, visus mieluosius lais- 
viečius dar smarkiau pasidar
buoti laimėjimui pilnos per
galės. Tegu nepraeina nė vie
na proga nepastebėta ir neiš
naudota !

Senatoriai matėsi su 
premjeru Kosyginu

Maskva. — JAV senato
riai Albert Gore ir Claibor
ne Pell matėsi su TSRS 
premjeru Kosyginu. Jie no
rėjo daugiau sužinoti apie 
politinę temperatūrų Tary
bų Sąjungos vyriausybėje.

Senatoriams paaiškino Ko
syginas, kad Tarybų Sąjun
ga nori laikytis koegzisten
cijos su kapitalistiniais kra
štais, kad ji nori švelninti 
santykius tarp Rytų ir Va
karų, taipgi išlaikyti tvir
tumo balansą tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų.

Kosyginas aiškino,

išrinkto prezidento Nixono 
pareiškimas išlaikyti Ame
rikos militarinę viršenybę 
ant Tarybų Sąjungos nero
do noro švelninti tarp abie
jų galingiausių šalių san-

Čekoslovakijos klausimu 
jis paaiškino, kad Tarybų 
Sąjunga susitarusi su Če
koslovakija tą žygį padarė, 
kaip Jungtinės Valstijos 
Vakarų Vokietijoje, Japoni
joje ir kitur.

Karo baigimas Vietname, 
sakė Kosyginas, daug pri
sidėtų prie taikos išlaikymo

kad visame pasaulyje.

ii
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A.

LAISVĖS” VAJOS Pranašauja nedarbo
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

4046 
3421 
2300 
2097 
1602 
1488 
1092 
1084 

948 
924

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y. ... 
Connecticut valstijos vajininkai ... 
Philadelphia, Pa. . .......................
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. . 
N. J. valstijos vajininkai .. ..........
V. Vilkąuskas, St. Petersburg, Fla 
So. Bostoh, Mass............ . ....... . .....
M. Valilioniene, Fla........................
Geo. Shiniaitis, Brockton. Mass. .. 
Verą Smalstis, Livonia, Mich. ...

>

s

Labai džiugi žinia visiems 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
nariams. Jau atėjo Lietuvoje 
išleista mūsų seno veikėjo i:- 
“Laisvės” redaktoriaus Jono 
Gasiūno knyga “Mano dešimt
mečiai Amerikoje.” Tuoj bu
išsiuntinėta ir ją gausite daį’ 
prieš Naujus metus. Tai bu 
šių metų Draugijos leidinys.

Taip pat jau atspausdintas 
žurnalo “Šviesos” 4-sis numi- 

'zris. Taip pat už dienos kitos 
gausite. Taigi, skaitymo tu
rėjime daug ir gražaus

Bčje, dabar eina LLD Cent
ro Komiteto rinkimai. Gruo
džio mėnesio kuopų susirin
kimai turętų būti gyvi ir skai t
lingi. Juose nariai gaus kny
gą ir atliks balsavimus.

s

r-Vilniaus operos solisto Vi 
gilijaus Noreikos ir jo žmonos 
žanetos gastrolės mūsų šal 
je, rodosi, baigėsi su netik 
tu ir nepamirštamu pasisek 
mu. Tikiu, kad šitos dvi jau
nos lietuviškos dainos ir m 
zikos pažibos yra pasitenkinu
sios tuo priėmimu, kurį jiems 
Amerikos lietuviai suteikėn e. 
Atleis jie mums už gal vieno 
kitoje vietoje pasitaikiusį k 
kį nesklandumą.

Bet su dideliu kartėliu rei
kia pripažinti, kad buvo ir ;o- 
kių fanatikų, kurie, jei bt 
galėję, šaukšte vandens bt 
šiuos nepaprastus talentus p 
skandinę.

z-
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Kongo respublika pasirinko 
socialistinį kelią

Brazzaville. — Valdiško
jo direktoriato tarybos pir
mininkas Marian Ngouabi 
išdėstė Kongo respublikos 
programą. J i s atžymėjo, 
kad Kongo respublika pasi
rinko socialistinį kėlią

“Jeigu nies nėrime tęsti 
revoliuciją, tai mokslinis so
cializmas yra būtinas vys
tymosi kelias”, sakė Ngou
abi.

Jis nurodė, kad Kongo 
respublika yra šiuo metu 
“nenor m a 1 ė j e padėtyje”, 
kuomet svetimas kapitalas 
kontroliuoja šalies ekonomi
ką. Bet socializmo keliu ei
dami mano tą padėtį laips
niškai pataisyti.

,, F.,,,, — —
Havana. — Oru susisieki

mas tarp Havanos ir Pra
gos prasidės sausio 12 d.

Bečis, Great Neck, N. Y. 840 
Račkauskienė - M. Kazlauskienė,
Haverhill, Mass..................

Rochester, N. Y........................
Marytė Smalstienė,

Ludington, Mich.................
M. Uždavinis, Norwood, Mass.
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa.
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 432
A. Bemat, LOs Angeles, Calif. .. 444 
E. Kralikauskienč,

Lawrence, Mass.................... 420

804
726

564
564
504

382
376
301
276
276

New Yorkas. — Dienraš
čio “Wall Street Journal” 

| ek o n o m i n i a i specialistai 
pranašauja, kad išrinktas 
prezidentas Nixonas jau 
pradžioje 1969 metų susi
durs su nedarbo didėjimo 
klausimu.

Jie numato, kad nedar
bas pakilsiąs iki 4.5 proc. 
visos darbo jėgos, kuomet 
dabartiniu laiku yra 3.5 % 
Vadinasi, vienu procentu 
nedarbas galėsiąs pakilti.

Dar prieš prezidentinius 
rinkimus stambieji pramo- 

’ nininkai tarėsi, kaip geriau 
“sunormalizu o t i ekonomi-

Chicago, Ill. ..................... ............
Geo. Žcbrys, Cleveland, Ohio ....
Kanadiečiai .................................
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif.
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa........
J. Stanienė, Baltimore, Md...... 276
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa. 252
O. Žilinskienė, Wilkes-Barre, Pa. 228
M. Žiedelis, Nashua, N. H........ 144
C. K. Urban. Hudson,' Mass. 84
L. Tilwick, Easton, Pa................. 72

(Nukelta j 6-tą psl.)

Siūlo naudingas reformas 
Social Security sistemoje 

į. — B r o o-®

ką”. J i e p r i ė j o t o s pa
čios nuomonės, kad reikės 
padidinti nedarbą mažiau
sia vienu procentu.

Kai kurie pramonininkai 
išsireiškė, kad jie tuo klau
simu turėję pasikalbėjimą 
su Nixonu ir kad jis suti
kęs su jų nuomone panašiai 
“normalizuoti ekonomiką”.

Tokijas. Okinawos miesto 
Kadena gyventojai reika
lauja likviduoti Amerikos 
karinę bazę, esančią arti 
šio miesto. Du gyventojai 
nuo bombų sprogimo sužeis
ti.

JAV korporacijos apiplėšia 
Meksikos liaudį

Tokiais fanatik lis 
pasirodė v didžiojo New Y >r- 
ko katalikų srovės vadai. Cik 
įsivaizduokite: jų leidžiamas 

________ atsisakė įč ėti 
net gerai apmokamą Noreikos 
koncerto skelbimą!

Dar daugiau : Jų radijo 
landos vedėjai paskutinė 
dienomis prieš koncertą š 
kė lietuvius neiti į koncertą, 
jį boikotuoti! , Dargi biau 
apsimelavo, sakydami, k 
Noreikus čia atsiuntė Mask|va! 
Juk jie puikiai žino, kad 
jauni žmonės čia yra atvykę 
svečiais pas savo gimines 
pažįstamus. Jokia valdžij, 
neatsiuntė. Net į jokius A(me- 
rikos ir Tarybų Sąjungos 
džių kultūrinius mainus jie 
įeina.

Darbininkas

va- 
nis 
au-

riai 
a d

tie

ar 
ją

val-
ne-

Anglijos mokslininkai sąko, 
kad siuntimas žmogau 
žmonių į Mėnulio apyl 
moksliniu požiūriu yra n 
teisinama rizika. Mūsų mĮoks- 

4 lininkai, kurie žada astro 
tusiai dar šiais metais

A» (Tęsinys 6 pusi.)

j ar 
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3pa-

• lau- 
jiųs-

Pietų Vietname rinkimai JAV 
pareigūnus nustebino

Saigonas.—Jungtinių Val-p 
stijų viršininkai Pietų Viet
name paskelbė jiems pa
tiems nemalonias žinias 
apie lokalinius rinkimus 
Nacionalinio Išsilaisvinimo 
Fronto kontroliuojamuose 
rajonuose.

Rinkimai buvo pravesti 1, 
242 miesteliuose ir kaimuo
se, 17 provincijų, penkiuose 
miestuose ir 38 rajonuose. 
Nepaisant to, kad per 20 
metų tęsiasi karas už šalies 
išlaisvinimą iš okupantų ir 
jų pakalikų, rinkimuose 
žmonės skaitlingai dalyvavo 
ir demokratiniai juos pra
vedė.

Rinkimų metu Nacionali
nis Išsilaisvinimo Frontas 
(partizanai) kontroliavo 
keturis penktadalius viso 
Pietų Vietnamo.

Santa Monica, Calif.—Mo
teris plėšikė mirtinai peršo
vė Vietnamo karo veteraną, 
dirbusį supermarkete. Plė
šikė nieko nepelniusi pabė
go.

TSRS ir Čekoslovakija 
padidino prekybą

Maskva. Tarybų Sąjun
gos užsienio prekybos mi
nistras N. S. Patoličevas 
ir Čekoslovakijos užsienio 
prekybos ministras Vaclo
vas Vales pasirašė sutartį 
prekybos padidinimo klau
simu.

Sutartyje nusakyta, kad 
1969 metais prekyba bus 
padidinta 10 procentų. Ji 
sieks iki 2 bilijonų rublių.

Washingtonas 
kings Institutas sudarė re
komendacijų raportą, kuria
me reikalauja Kongresui 
pravesti plačias reformas 
Social Security sistemoje.

Reformoms siūlymai tai
komi su išrinkto preziden
to Nixono pasisakymais 
rinkimų kampanijos metu, 
kad- pensijos būtų pakelia
mos automatiškai su pragy
venimo pakilimu, kad naš
lių beneifitai būtų pakelti 
100 proc.

Taipgi siūloma grąžinti 
beturčių mokamus taksus, 
tų beturčių, kurie yra ge
rokai žemiau numatyto 
pragyvenimo lygio.

Washingtonas. — Prezid. 
Johnsonas, 1955 metais per
gyvenęs širdies smūgius, 
dabar gyrė širdies ligų 
specialistus už pažangą.

Londonas.— Anglijos eks- 
. . .4- ' « . . X i /X 1 O vw-r i i . £ J. -vS *portas sumažėjo 18 milijofty 

svarų, importas padidėjo 13 
milijonų; :’

Meksikos Miestas.—Jung
tinių Valstijų korporacijų 
investmentai Meksikoje per 
pastaruosius 10 metų pasi- 
dvigubino, korporacijų pel
nai smarkiai pakilo, o dar
bininkų- gyvenimas dar la
biau pablogėjo.

700 Jungtinių Valstijų 
korporacijų < ■ Meksikoje. • in
vestmentai, dabar, siekia iki 
1,3 bilijonų dolerių. Inves-

toriai iš Meksikos 1950 me
tais gavo 66 milijonus dole
rių, o 1966 metais — 250 
milijonų.

Didžiulė Amerikos korpo
racijų finansinė galia Mek
sikoje žymiai paveikia poli- ■ 
•tinę šalies padėtį, tramdo 
.darbininkų kovas už dides
nes algas ir geresnes darbo 
sąlygas.

Brighton, Anglija.- Kį- 
lęs viešbutyje gaisras sude
gino 7 žmones. Manoma, 
kas nors viešbutį padegė.

Kongresmanas Powell 
rastas kaltu

Albany, N. Y. — Valstijos 
apeliacijų teismas rado kal
tu kongresmaną Adam C. 
Powell už nesiskaitymą su 
pirmesnio teismo nuospren
džiu.

1964 metais jis buvo šauk
tas teisman per du kartu ir 
abu kartu nepasirodė. Tuo 
savo elgesiu jis kriminaliai 
pažemino teismą ir už tai 
jam gresia 90 dienų baus
mė.

Mirė Lombardo Toledano, žymus 
. Mesikos darbininkui vadas

Meksikos Miestas. — Lap- ® 
kričio 16 d. mirė Vicente 
Lombardo Toledano, pasižy
mėjęs marksistiniuose rate
liuose ir darbininkų judėji
me veikėjas, sulaukęs 74 
metus amžiaus.

Toledano buvo įkūrėjas ir 
pirmas prezidentas galingos 
Meksikos Darbininkų Kon
federacijos.

Tūlą laiką jis buvo Pueb
la valstijos gubernatorius. 
1952 metais kandidatavo 
Meksikos prezidento vietai. 
Buvo artimas draugas Ta
rybų Sąjungos ir kitų so
cialistinių šalių

Nantes, Prancūzija — Ati
darytas pirmas Prancūzi
joje bankas vien tik mote
rims, kad jos galėtų be vy
rų žinios pasidėti pinigus.

Langdon, N. D. — Romos 
katalikų kunigas G. Frein 
apsivedė su vienuole J Bor- 
deau.

Hong Kong. — Du Kini
jos sargybiniai laiveliai su
laikė ir iškratė Tarybų Są
jungos prekybinį laivą.

Studentai boikotavo 
universitetą

Lisbonas, Portugalija. — 
Daugiau kaip 2,000 studen
tų, susėdę prie universiteto 
durų, boikotavo universite
to atidarymo ceremonijas, 
kuomet jų atstovui neleido 
ceremonijose kalbėti.

Studentai reikalauja pa
grindinių moksle reformų: 
“autonomijos, teisingumo ir 
laisvės”, kurių Portugalijo
je nėra.

Hong Kong. —- šioje apy
linkėje buvo jaustas žemės 
drebėjimas

Bona. — Progresyviai stu
dentai neleido universitete 
kalbėti parlamento atstovui 
revanšistui Beckerui, vadin
dami jį fašistu.

Komunis- 
ų partijų

R. F. Kenedžio namas 
dėl 350 vaiką

Morgantown, W. Va. — 
Gruodžio 9 d. bus dedikuo
tas (iškilmingai atidarytas) 
Roberto F. Kenedžio pagar
bai namas, skirtas nu
skriaust i e m s berniukams. 
Jame bus patalpinta 350 
berniukų.

Tai bus didžiulis centras, 
kainuojąs 10 ir pusę milijo
no dolerių. Tą centrą supla
navo Robertas Kenedis, bū
damas generaliniu prokuro
ru.

Pasaulinis komunistą 
suvažiavimas

Budapeštas. — 
tų ir darbinink
konferencija nu ;arė šaukti 
pasaulinį komunistų ir dar
bininkų partijų suvažiavi
mą 1969 m. gegužės mėn.

Suvažiavimo p 
išrinkta iš 67 pa rt 
sija. Visų komupistinių jė
gų vienybė bus 
suvažiavimo klapsimas.

•aruošimui 
tijų komi-

vyriausias

Tokijas. — Japonijos plie- 
no pramonė- stengiasi pa
veržti 45 proc. Jungtinių 
Valstijų plieno importo.

.T.1"* ", ’ ’ J
Londonas. Po 19 dienų 

kelionės Lotynų Amerikoje 
Ainglijos karalienė Elizabe- 
ta su savo vyru grįžo namo.

Protestais sveikino 
amerikietį

i • ’ '

Kalkuta, Indija. — Aero
drome tūkstančiai žmonių 
protestais sveikino buvusį 
Jung. Valstijų gynybos sek. 
McNamarą, čia atvykusį 
tarptautinio banko reika
lais.

Policija puolė demonst
rantus lazdomis, ašarinėmis 
bombom i s. Demonstrantai 
atsakė buteliais, plytomis 
ir akmenimis. Daug sužeis
tų ir areštuotų.

Protest antai reikalavo 
baigti karą Vietname.

New Yorkas. — Mirė Ce
cil Anderson, kompozito
rius ir dainininkas, turė
damas 62 metus amžiaus.

JAV turi 201,750,000

Washingtonas. — Census 
Biuras skelbia, kad su spa
lio 1 d. Jungtinės Valstijos 
turėjo 201,750,000 gyvento
jų.

Per pastaruosius 12 mė
nesių gyventojų pakilo dau
giau kaip 2 milijonais.

Influenzos epidemija 
sausio mėnesį

Washingtonas. — Gene
ralinis gydytojas W. M. 
Stewart skelbia, kad su se
kamų metų sausio mėnesiu 
galime Amerikoje turėti 
“tikrą azijinės influenzos 
epidemiją”.

Šiuo metu susirgę ta li
ga pergyvena kaip lengvą 
influenzą. Pataria skiepytis 
tik sulaukusiems virš 65 
metų.

Jakutskas. — TSRS auto
nominėje Jakutijoje iškas
tas 236 karatų deimantas. 
Tai didžiausias deimantas 
iki šiol gautas Tarybų Są
jungoje.

Miami, Fla. —< Floyd Slu
sher, 74 metų amžiaus, par
sivežęs žmoną iš prieglau
dos namų nušovė ir pats 
nusišovė. Paliko raštelį, kad 
senatvėje neturi pragyveni
mui pakankamai pajamų.

“LAISVĖ” NEIŠEIS 
penktadienį, lapkričio . 29, 
nes “Laisvės” .darbininkai 
nedirbs ketvirtadienį, lap
kričio 28 — Thanksgiving 
Day. Sekama laida išeis 
antradienį, gruodžio 3.

“Laisvės” personalas linki 
visiems laisviečiams sma
giai ir laimingai praleisti 
Padėkų Dieną.
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usi draugai
sekretorius Dean Rusk buvo iš 
ųždamas užsukęs į Ispaniją pa-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Kaip du geria
MuSŲ Valstybės 

NATO konferencijos g 
sitarti su doiktatorium Franco. Dar ir nuotrauką su juo 
pasidarė. Nuotraukoje Mr. Rusk šnekasi su kruvinuoju 
diktatorium kaip du geriausi draugai!

Pasitarimo tema: Amerikos militarinių ba
yra net keturios. Jose laikoma 

rūšies ginklais ginkluotų vyrų, 
atominių ginklų.
mano, kad jam iš tų

pasidarė. Nuotraukoje

žiu Ispa-
nijoje likimas. Ten jos 
apie 50,000 vėliausios 
Aišku, kad jose yra ir

Diktatorius Franco
pakankamai yra naudos. Jis nori, kad mūsų valdžia jam 
gerokai daugiau rųokėt

t>aziu ne-

i “nuomos” už laikymą Ispanijos
teritorijoje minėtų bazių. Todėl ir buvo sumanęs pra
šyti prezidentą Johnsoną, kad jis pagalvotų apie bazių

•etorius Rusk ir nuvykb tuo rei-uždarymą. Tai va sek] 
kalu pasitarti.

Ką jiedu nutarė? 
esą aišku, kad gen. Fr, 
žmogus” ir kad pasitai 
naudingas.

Iš to daroma išvad 
patenkinti ir kad tolimesnis militarinių bazių palaiky
mas Ispanijoje užtikrintas.

bazės reikalingos ir kam bilijonai 
•iui Franco? Juk niekas iš nie-

Tik tiek 
kalbamas

Pranešimai nepasako, 
anco pasirodė labai “su 
•imas buvo abiems pusėms labai

a, kad Franco reikalavimai buvo

Kam ten Amerikos 
dolerių šeriami diktato 
kur Ispanijai negrūmo, a.

Franco diktatūrai pavojus tėra vienas, ir jis parei
na iš vidaus. Vis daugiau ir dažniau girdisi 
žmonėse nepasitenkinimų fašistiniu režimu. Prieš baisų 
skurdą ir atsilikimą auga pasipriešinimas. Tos Ameri
kos militarinės bazės yra reikalingos Franco režimo, pro
tekcijai nuo vidinių priešų. Tą puikiai žino tiek Franco, 
tiek Amerikos vyriausybė. ' ■ > ' i

Ispanijos

ra okupuotas kraštas. < kTik pas- 
d tos bazės nebūtų panaudotos 
revoliucijos prieš Franco dikta

tūrą, jeigu tokia revoliucija kiltų. ; > f

Ispanija faktinai y 
kutinis kvailys tiki, ku 
sutriuškinimui liaudies

Richard Nixon ir Tarybų Sąjunga
ĮŽYMUSIS komerc nes spaudos kolumnistas ir vie

nas iš “The N. Y. Times” redaktorių James Re 
tarpu lankosi Tarybų Sąjungoje. Aną dieną tame laik
raštyje pasirodė jo labai įdomi korespondencija 
Maskvos. Joje Restonas apibūdina tarybinių vadų nuo
monę apie mūsų naująj prezidentą Nixoną. jk ... 
tuo reikalu pasikalbėjimą su dienraščio “Pravdos 
daktoriais.

Tarybų Sąjungos vadai ir žmonės puikiai žino, ko
kių pažiūrų Nixonas buvo praeityje. Bet tarybjinė spau
da nemuša trivogos ir 
rašo labai atsargiai, nepuola. Pasak Restono, tarybiniai 
vadai rūpinasi ne tuo, 
bus ateityje, būdamas brezidentu. 
kiminėse kalbose daug 
jose buvo ir “realistiniu minčių. 
Jungtinių Valstijų ir T 
ir pasitarimą. Tarybini 
Tik jie nori, kad tokie y: 
to gerai paruošti.

Vienas pareigūnas 
Nixoną spręsime pagal 
jo prakalbas praeityje, 
galvojame apie gerus santykius ne su Nixonu, bet su 
Jungtinėmis Valstijomis. Mūsų šalis susideda iŠ daugelio 
tautybių, mes nesinešiojame zoologinės neapykantos ame
rikiečiams.”

Tai teisingas ir rimtai apgalvotas tarybinių vadų 
nusistatymas linkui mūsų naujo prezidento. Reikia pa
laukti ir pamatyti, ką 
postą ir pasirodys su konkrečiais darbais.

ston šiuo

tiesiai iš

s turėjęs
re-

apie naująjį prezidentą, girdi,

mo Nixonas buvo, o tuo, kuo jis 
. Tiesa, Nixonas rin- 

kalbėjo apie “jėgos politiką,” bet 
” Pav., jis kalbėjo apie 

arybų Sąjungos vadų kontaktą 
ai vadai tai idėjai pilnai pritaria, 
iršūnių pasitarimai būtų iš anks-

pasakęs: “Reikia palaukti. Mes 
jo veiksmus ateityje, o ne pagal 
’ Arba: “Mes pirmoje vietoje

. Mūsų šalis susideda iŠ daugelio

jis darys, kai užims prezidento

NEMATO AR 
NENORI MATYTI?

Gindamas, ir teisindamas 
barbariškąjį Vie 
rą, “Keleivio” 
traukia:

Amerikiečiai ir 
namiečiai bombai 
šaudydami žudo 
lyg komunistai 
vaško kulkomis ir savo rake
tas į civilių žmonių 
miestus nuleistų si vynioję į pa
talus, kad niekam 
žalos.

Ir taip visada k 
ri kiečiai ir pietų 
Ha i, o apie komunistų žiauru
mus vengiama n( 
Atseit, komunistai 
na savo kraštą nu 
tik kenčia, verkiu, ir gal net 
pats llo Chi Minh meldžiasi, 
kad dievas atit 
Vietnamo ir amei 
nę.
. Tiesa, ir pietų 
(Liaudies Išsila 
Fronto kareivi 
švininėmis kulkomis, tiesa, 
kad ir nuo jų rąketų žūsta 
ir nekaltų žmon 
to nėra užginei, 
neigę.

Bet tai yra patčių vietna
miečių karas — 
ras. Jei jie nori 
susitaiko, jei jie 
gali arba nebepajėgia susi 
taikyti, jie turi 
nesusipratimus U 
tais, kraujo pra 

Bet ką ten ve 
ko,s 550,000 vyrų 
lipinu daugiau 
eivių, Australijo 
Korėjos armijos? 
jteasę bei: pateisinimą turi 
(tos armijos., kitų tautų arn 
mijos, atvykusios, iš už tūks
tančių mylių,. mąsiniaį- bar-, 
bariškiaųsiomis 
mis skersti vietnamiečius 
kurie prieš tas šalis nėra nė 
vieno piršto pajudinę? Ne
jaugi “Keleivio 
rius taip nužmodėjo, jog ne
bemato arba ne 
to skirtumo?

Juk klausima 
kad vietnamiečiai prieš viet
namiečius vartoja ginklus. 
Klausimas yra tame: Kodėl 
mūsų Amerika tuos nekal
tus žmones žude ? Štai ka
me klausimas.

Mūsų Amerika prieš apie 
šimtą metų irgi 
vo civilinį karą, 
gi amerikiečiai 
rikiečius. Tada 
iš abiejų pusių papildyta 
baisiausių žiau: 
tai buvo grynai 
rikiečių reikalas 
pajėgė arba neb 
kiais būdais išlyginti savo 
nesusipratimų, tai juos ly
gino;- sprendė 
kraujo praliejim

tnamo ka-
^edaktorius

pietų viet- 
luodami bei 
žmones, — 

šaudytų tik

pilnus

nepadarytų

liti tik ame- 
vietnamie

t užsiminti, 
tenai tik gi

li užpuolikų,

alintų Pietų 
•ikonų k oro-

liaudiečiai 
i s v i n i m o 
ai) šaudo

ui. Niekas 
ę arba pa

civilinis ka- 
, jei jie ne- 
kitip nebe-

Naujas prezidento pagrūmojimas
ir visas pasaulis ištroškusiai lauKAI visa Amerika ir visas pasaulis ištroškusiai lau

kia, kad Paryžiaus koiferencija pradėtų rimtai svars
tyti Vietnamo karo bai 
daugiau naujų aštrių n 
kia, kad karas bus ne ;ik tęsiamas, bet dar aštrinamas. 
Jei to neturėtų savo galvoje, tai kokiems galams prez. 
Johnsonas mums kalbe 
čias dienas”? 
vyriausybės rankose.

Naujus “aštrius m
tas Johnsonas pažadėję lapkričio 19 dieną, apdovanoda
mas penkis amerikieči

. jirną, mūsų preidentas žada “dar 
ūšių ir karčių dienų.” O tai reiš-

tų ne apie taiką, bet apie “kar- 
Juk visas taikos reikalas yra Amerikos

t ' 'i \

išius ir karčias dienas” preziden-

is kareivius medaliais už jų ne-
paprastą drąsą Vietnamo kare« Kaij 
zidentui proga paskelbti kai1© baigimu 'ir tatkąphetįi’jis
to nepadarė.

būtų buvę amerikiečių ir 
vietnamiečių gyvybių sutau
pyta, jeigu jie būtų taip pa
darę, kaip prieš šimtą me
tų padarė su savo valdžia 
Anglijos darbo liaudis!

esamos padėties, 
kad rinkimus lai- 
dauguma — 210,- 
(Kennedy turėjo 
daugiau). Tas irgi

teisę savo 
pręsti gink- 
liejimu.
kia Ameri- 
armija, fi- 

30,000 kap- 
»s bei Pietų

Kokią

priemonė*.

” redakto-

besupranta

s ne tame,

turėjo sa-
Tada ir- 

žudė ame- 
irgi buvo

?umų. Bet
pačių ame-

Jie nebe-
»norėjo tai-

ginklais ir 
u.

Galimas daiktas, kad pa- 
redaktorius 
menkos is- 
jis žinotų, 
prezidentas 

šiauriečiai

bėgė Ii s “K” 
Sonda nežino A

tai žinotų, kad 
Lincolnas ir vis 
giliausiai dėkojo Anglijos 
darbininkams, k 
do savo valdž
Amerikos civilinį karą, ne
leido pasiųsti a 
ti Pietinei Ko 
kariauti prieš 
skersti amerikie

Na, o dabar mūsų valdžia 
pasiuntė daugiai 
sės milijono ar 
vieniems vietna 
kariauti prieš kitus vietna
miečius. Gaila, kad mūsų 
Amerikos organizuoti dar
bininkai nesulai 
to Johnsono ra

ad jie nelei- 
iai kištis j

•miją padė- 
nfederacijai 

Šiaurę ir 
čius.

ti kaip pu- 
Įmiją padėti 
m i eč i a m s

ke preziden- 
nkos. Kiek

TRUPUTIS ŠALTO 
VANDENS Už 
KALNIERIAUS

Chicagos > kunigų1 “Drau
ge” (lapkr. 18 d.) Paulius 
Žičkus duoda straipsnį “Pre
zidento rinkimai ir Lietuvos 
reikalas.” Jis rašo:

Jeigu ne visi, tai didelė da
lis lietuvių, ypatingai vėliau 
atvykusių, balsavo už N'ixoną. 
Mes jį žinom kaip antikomu- 
nistą, bet jis greičiausiai bus 
realus ir bandys netempti pa
dėties. Juo labiau, kad di- 
dioji dalis “profesionalų” vals
tybės departamente pasiliks 
tie patys. Be to, kongresas 
yra demokratų rankose, o Nix
onas, būdamas realistas, tai
kysis prie 
Juo labiau, 
mėjo maža 
000 balsų 
tik 112,000
prilaikys nuo didelių reformų. 
Yra siūlančių o gal ir jis pats 
gali bandyti net kai kuriuos 
demokratus pasikviesti į val
džią. Jam yra sunkus įprezi- 
dentavimo laikas, nes Ameri
ka yra suskaldyta, kraštutinė 
(kairė įgavo balsą, o užsieny— 
karas Vietname, dūmai arti
muose rytuose1 ir kitur.
' Vadinasi, mūsų vargšams 
“vaduotojams” tikėtis daug 
ko iš naujojo prezidento ne
apsimoka; Na, .o jie į jį yra 
tiek daug vilčių sukloję.

NAUJA TECHNIKA IR 
NAUJOS PROBLEMOS

Vi,si, mes zinpme, kaip pas 
mus .Amerikoje nrganizuoti 
darbininkai ko v o j a prieš 
įdiegimą fąįpii’ikuose naujos 
technikos. Dažnai net strei
kai kyla. Mat, nauja ma
šiną reiškia išmetimą iš dar
bo gal net kelių šimtų dar
bininkų. Fabriko savininko 
pelnas padidės, bet kur dė
sis iš darbo paleisti darbi
ninkai ?

Įdomu, kad su nauja tech
nika problemų esama ir Ta
rybų Lietuvoje. Tik, žino
ma, , tos problemos visiškai 
skirtingo pobūdžio.

Tai sužinome iš Vilniaus 
“Tie s o j e ’ ’ (lapkr. 15 d.) 
šiauliečio J. Lau c i a u s 
straipsnio “Nauja technika: 
už ar prieš.”

Problema štai kokia:
Naujos technikos įdiegi

mas brangiai atsieina. Kar
tais net daugiau, negu per 
visus vienerius metus nau
joji technika duoda. Iš kur 
paimti naujos technikos 
įdiegimui lėšų? Tiesa, ilgai
niui ji gal ir labai gerai ap
simokės, bet lėšų reikia jau 
dabar!

J. Laucius turi, rodosi, la
bai praktišką pasiūlymą. 
Jis sako: “... reikėtų mi
nisterijoms ir žinyboms tu
rėti savo žinioje fondą, iš .Ar 
kurio galima būtų padėti 
įmonėms, įdiegiančioms 
naują techniką, padengti 
kai kuriuos neįvykintus ro- 
dklius, kad vėliau, panau
dojus naujovę, skola grįžtų. 
Juk visiems aiški paprasta 
taisyklė — pelnas iš naujos 
technikos grįžta po kurio 
laiko.” .

Reikia tikėtis, kad ši ir 
kitos naujos technikos įdie
gimo problemos Lietuvos 
įmonėse bus sėkmingai iš
spręstos.

AŠTRIAI, GRIEŽTAI 
IR TEISINGAI

Alfonsas Nakas,, pabėgė
lis, Chicagos menševikų 
“Naujienoose” (lapkr. 13 d.) 
aprašo V. Noreikos koncer
tą, įvykusį Windsore lapkri
čio 3 dieną.. Jis neslepia sa
vo giliausio susižavėjimo 
šiuo koncertu. Bara ir pa
smerkia tuos, kurie koncer
tą boikotavo politiniais su
metimais ir pagiria tuos sa
vo bičiulius, kurie net iš 
Detroito nuvyko Noreikos 
dainavimo pasiklausyti. Na
kas sako:

“Kaip graudu, kad ir mū
sų miestas jau turi porą 
Cleveland© tipo ‘didvyrių/ 
vienoje rankoje laikančių 
baranką, o kitoje plakatą su 
įrašu: “Kas eina... kon- 
certan, tas nekovoja dėl 
Lietuvos laisvės!”... štai 
iki kur mūsų politinė be
protybė nuvažiavo. Ir labai 
gaila, kad šią pūliuojančią 
votį turėjau viešai atideng
ti.

... Reikia manyti, kad 
koncertų skaičius padidės, 
jeigu tik laikas jiems dar 
leis... Galimas daiktas, kad 
Čikagoje reikės dviejų ar 
trijų vakarų, kad bent da
lį publikos patenkintų.

Jeigu čia kultūrinis bend
radarbiavimas, tai aš prieš 
jį nieko neturiu. Ir tene- 
mano keli fanatikai-ekstre- 
mistai, kad man kas sme
genis perplovė. Kad mums, 
devyniasdešimt devyniems' 
procentams smegenis išplo
vė.”

PAVASARINIS

Skiriu Albinui Žukauskui* 
■ * • 1 • > .į f

Maži gyvulėliai 
Gražiai sugyvena: 
B liaudami bėgioja 
Po žalią pievelę.

Balti veršiukėliai, 
Avelės, ožkeliai 
Gražiai vaikštinėja 
Raudonais pulkeliais

Karvytės lekioja, 
Akeles kraipinėja, 
Lyg būtų ne žemės— 
Dangaus padarėliai.

Aukštybėm paplukęs 
Dangus mėlynuoja, 
Iš tolimo krašto 
Perskrenda žąselė. 

Rūtelė sudygo, — 
Penkios šešios šakos, 
Ten piemenys guli 
Su baltom piemenėm.

Visas kaimas laksto— 
Ką dabar darysi!
Maži piemenėliai 
Botagėliais pliauška.

Sigitas Geda

ŠALNA

Balta viešnelė
Laukus apėjo.
Viską bučiavo

glamonėjo.
Ką pamylavo
Tuojau nuvyto.
Ką pabučiavo— 
Ant žemės krito. . .

ta viešnelė,
ta baltoji,—

Rudens sesutė—
Šalna piktoji. •

Adas Keraitis

O
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i

TAIP MIRŠTA DIDVYRIAI

“Tvirčiau suglauskite savo eiles”
75-osioms P. Varkalio gimimo metinėms

vos valdžią ar esamą 0yisucJ-V. 
menės sutvarkymą, nėra... 
Kadangi išvardytos bylos 
tinkamai sutvarkytos ir ka
dangi patrauktieji tose by
lose asmenys turi aukštus 
tarp savęs ryšius kaip at
skiri komunistinių vienetų 
nariai, manyčiau, kad tas 
bylas privalo nagrinėti ka
ro teismas, nes, esant daug 
tardymo medžiagos, teismo 
tardytojo tardymas užsitęs-

“Man mirtis nėra baisi, 
aš esu pasirengęs, tik man 
gaila senų mano tėvelių, 
brolių .ir seselių. Palieku 
kaip našlaičius, o gal būt ir 
blogoje padėtyje, kuomet 
apsunkinu darbais, kol gal
vas padėsite, nors jau pase- 
note, pražilote, kol mane už
auginote, o aš jūs ir senat
vėje negaliu aprūpinti ir 
dar suteikiu širdžiai skaus
mą...

Žinoma, aš vargo norėjau tų ilgesniam laikui, ir pa- 
išvengti ir stojau į kovą, už galiau manau reikalinga 
kurią ir krintu, bet man ge- imtis greitų ir griežtų prie- 
riau žūti už laisvę, o ne į 
suvargusius ir vaitojančius 
beturč?”s žiūrėti...

Dabar kviečiu visus drau
gus ir pažįstamus stoti į tą 
kovą ir kovoti iki neperga
lėsime visų savo išnaudoto
jų*..’’

Tai eilutės iš revoliucio
nieriaus Petro Varkalio pas- 
kutniojo laiško, kurį jis pa
rašė kalėjime prieš pat mir
tį. Eilutės, rodančios kovo
tojo žmogišką paprastumą 
ir nepaprastą didybę. Nors 
troškęs asmeninės laimės, 
nors gailėjęsis tėvų ir gimi
nių. pergyvenęs dėl jų 
skausmo, Petras Varkalys 
nesvyruodamas pasišventė 
kovai dėl šviesesnės ateities 
visiems darbo žmonėms ir 
nepasitraukė iš kovos lauko 
iki paskutinės akimirkos.

Gimė Petras V ar kai y s 
1893 metais Kupiškio vals
čiaus Kreiveniškių kaime. 
Be jo, šeimoje buvo dar du 
broliai ir trys seserys. Vi
si kentė alkį ir šaltį,i nes už
sidirbti sotesnj duonos kąs- 
hį nebuvo įihanoma. Vyres^ dieną> pamatysiu kaip.

i___i:J ______ ______ ’ ~ ~ i = l. « u x '

monių priešvalstybi n i a m s 
gaivalams nušalinti.”

Karo lauko teismas ilgai 
nelaukė. Beje, nereikėjo nei 
prokuroro, nei advokato — 
taip greičiau. P. Varkalys^ 
nuteistas sušaudyti, o visi 
kiti—kalėti nuo 3 iki 15 
tų sunkiųjų darbų kalėjime.

Visą gyvenimą kovojęs, 
P. Varkalys ir mirdamas 
neišleido kovos vėliavos iš 
rankų. Didelis tikslas, tvir
tas pasiryžimas suteikia 
žmogui jėgų ir pačią sun
kiausią valandą. Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime po
litinių kalinių rankrašti
niame leidinėlyje “Kalinys” 
buvo aprašytos paskutinės 
P. Varkalio gyyvenimo va
landos, rodančios, koks tai 
ištvermingas ir valingas bu
vo žmogus. Leidinėlyje ra- 
rašoma:

“Anksti rytą, lygiai ant
rą valandą, sargai išvedė iš 
kameros Varkalį ir nuvedė į 
karcerį. Iš karcerio pasi
girdo jo balsas, dainavo 

(“Basku tinį jau kartą šian-

Missouri kalėjimuose nau
dojamas originalus gink
las maištaujantiems ka
liniams nuraminti. Galin
gas pulverizatorius purškia 
koncentruotą svogūnų skys
tį, sumaišytą su labai dvo
kiančiais chemikalais. Toks 

i mišinys nepakenčiamas.

nysis- brolis* ir sesup , geres
nio gyvenimo, laįmės ieško
ti patraukė už jūrų marių— 
į Ameriką. Petras gi—ga
nė svetimą bandą, bernavo 
o sulaukęs dvidešimties me
tų, išvažiavo į Petrogradą. 
Ten jis ir susipažino su ko
votojais, pats tapo revoliu
cionierium.

Pirmojo pasaulinio karo 
metais P. Varkalys buvo pa
šauktas į caro kariuomenę. 
Sunkiai sužeistas, 1915 m. 
pateko į vokiečių nelaisvę. 
Jį išlaisvino 1918 m. revo
liuciniai įvykiai Vokietijoje.

Į tėviškę jis grįžo kaip 
tik tuo metu, kai jo žemie
čiai kupiškėnai pakilo kurti 
Tarybų valdžios. P. Varka
lys tuojau prie jų prisijun
gė, dirbo Gelažių revoliuci
niame komitete.

Kai buržuazija su užsie
nio imperialistų pagalba už
gniaužė Tarybų valdžią, 
kartu su kitais kovotojais 
persekiotas ir P. Varkalys. 
Bet jis nepabūgo. Tarnau
damas kariuomenėje, plati
no komunistinius atsišauki
mus, tęsė revoliucinį darbą. 
Daug jis nuveikė gimtosio
se Kupiškio apylinkėse, sė
damas pažangos, kovos dėl 
šviesesnio rytojaus sėklą.

1921 metų pradžioje žval
gybininkai suėmė 12 kupiš
kėnų, apkaltino, kad jie ruo
šia ginkluotą sukilimą. Vie
toje nieko iš suimtųjų ne- 
išpešę, išsiuntė į Kauną. Te
nai paskubėta su jais susi
doroti. Tai, beje, akivaiz
džiai paliudija slaptas Ka
riuomenės teismo valsty
bės gynėjo padėjėjo raštas 
Krašto, apsaugos ministe- 
riui. Čia, be kita ko, ra
šoma:

“Bylų, kuriose būtų žymės 
sukilimo arba ruošimos i 
•tuojau sukilti prieš Lietų?

S* A p įją; j t e, kės ...” Bai
giantis treciai valandai, 
didelio būrio ginkluotų Kar
eivių, kalėjimo sargų ir ku
nigo lydimas, apleido šį ka
lėjimą. Eidamas per kiemą, 
paskutinį kartą atsisukęs į 
kalėjimo langus, prabilo: 
“Brangūs draugai! Neliū
dėkite, kad šiandien priešų 
kulka pramuš mano krūti
nę ! Tvirčiau suglauskite 
savo eiles ir kovokite už 
pilną išsiliuosavimą!.. ”

P. Varkalys tvirtai tikė
jo, kad vis tiek ateis lauk
toji diena, ir kovojo dėl jos 
netgi savo paskutiniaisiais 
priešmirtiniais žodžiais, sa
vo didvyrišku pavyzdžiu.

Šiemet jam sukaktų septy
niasdešimt penkeri metai. 
O jis žuvo 1921-aisiais, pa
čioje jaunystėje paaukoję 
gyvybę už busimąjį savo 
krašto šviesų gyvenimą. 
Nulenkime galvas, pagerb
kime jį — paprastą ir dide
lį, kilnų ir taurų žmogų.

Vladas Vaičiulis

Sargyboje—papūgos
Vengrijos Dorogo mieste 

esančiame farmacijos fabri
ke, ceche, kur gaminama 
ciano vandenilis, kiekvieną 
pamainą “budi” dvi papū
gos. Pasirodo, gyvieji “indi
katoriai” yra patikimesni 
už tobuliausius prietaisus. 
Jie tučtuojau pastebi, jeigu 
ore atsiranda bent mini
maliausi šios nepaprastai 
pavojingos žmogaus orga
nizmui medžiagos kiekiai, 
tuoj pat signalizuoja apie 
tai — ima smarkiai neri
mauti. Gamyba sustabdoma 
ir ieškoma gedim.o

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai. ^
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PASMERKIMAS
WMums įsakė paimti kastuvą. Ne, ne 

^kiekvienam po kastuvą, kaip prieš tris
dienas, prieš mėnesį, prieš 
o tik vieną, visai vieną, vi 
va. Mes tada visi suprato 
me savęs laidoti. Mes jau 
tingi; mes jau padarėme s 
ir kiti dvidešimt tūkstančių, kuriuos fa
šistų sušaudytus užkasėme, pasmerkti 
mirčiai. Seniai mes pasiperkti. Kai tik 
užkasėme kraujais pasru 
tranšėją, jau tada mes buVome pasmerk
ti.

Mes privalome būti sunaikinti, nes 
mes per daug žinome f ašis 
čių, per daug matėme p< 
nių skausmo ir kančių, 
būti sunaikinti. Mes turi 
vakar ir užvakar mes stipriai jautėme 
mirties alsavimą, kai tas c 
sų nei vienas fašistas neprisiartino ir 
lazdomis netalžė pamėlusių šonų, 
šunimis nė karto neužpiudė.

* Ir nei valgyti, nei gerti visai nedavė 
Galėjome leisgyviai, sunkiai bepasivers 
darni, kartais negalėdami net akių pra 
merkti, jausdami, kai apleidžia paskuti 
nės jėgos. Iki pajėgėme 
dėme, kad mes esame ba 
smerkti. Kam gi dar ma 
vonus! Jie per daug žino 
Per daug matė skausmo
Kam dar juos maitinti! Bet, matyt, pa
sigailėjo mūsų.

Švintant, o gal tik aušrai brėkštant, 
visai paskutinėms jėgoms apleidus ir 
kai kuriems jau merdint, 
ko vilkinis šuo. Kandžiodamas ir dras
kydamas mus ir mūsų s 
riuos prieš porą dienu b 
iš viso barako ir apsikloję oda aptrauk
tus kūnus, be perstojo dn 
negalėjome nuo jo apsigi 
nas, pabudęs iš mirtino 
kėme, kada perkąs gerklę 
bes arteriją. Bet atėjo f 
vis ir šuni nuvarė šalin.
keltis, susitvarkyti, išsirikiuoti ir paimti 

<tik vieną, vienintelį kastuvą.
O tas kastuvas tarsi mums siūbtelėjo 

jčįu. Ir mes tarsi is nebūties atgijome.

dvejus metus, 
enintelį kastu- 

ome, kad eina- 
jiems nereika

lavo; mes, kaip

vusią pirmąją

tų piktadarys- 
ažemintų žmo- 
Mes privalome 

i me mirti. Jau

ienas prie mū-

Net

net akių pra

galvoti, spren 
do mirčiai pa 
tinti gyvus la 
piktadarysčių 
ir širdgėlos

ant mūsų šo-

■karmalus, ku- 
ivome surinkę

skė mus. Mes 
nti ir kiekvie- 
lerdėjimo, lau- 
ar kitą gyvy- 

kšistinis karei- 
o mums įsakė

er rūką supra- 
■ ir nepakeičia- 
savęs laidoti. 
f*s su ja seniai 
kariami šuny- 
prą metų, kai 
t partizanams 
ida buvau taip

Ir giliai pasąmonėje Ivg p 
tome, jog esame galutinai 
mai pasmerkti. Eisime 
Sunki tai buvo mintis, no 
buvome apsipratę, kaip 
čiai; seniai, dar prieš p 
mus sučiupo remontuojar 
senus ginklus. Aš pats ta 
įnikęs į darbą, kad nespėjau tinkamai 
pasipriešinti. Iš užpakalk • užgriuvo fa
šistinių kareivių žiedas.
trofėjiniu atremontuotu alutomatu. Bet 
ką tai reiškė geram kovotojui. Ir surin
ko mus visus. O mes vyrai šaltkalviai— 
muskulingi. Padaužė mus 
kaustytais batais, išmėgi 
skyrė mus lageryje prie 
nieko mums neliko, kaip 
smerkimas. Privalėjome 
šistinius žiaurumus. Matylti ir laukti sa
vosios mirties.
A O dabar?.. Dabar ir lik<)>.tik vienintelis, 
visai vienintelis rūpestis, 
iki^tranšėjų, iki paskutinėls poilsio vietos 
dar jauniems, bet galutircf 
ir merdintiems. Kaip nušliaužti tuo ge
rai žinomu, visai netolimu mirtininkų 
keliuku. Kaip nuropoti, 
supasi žemė ir dienos šviesa tamsėja. 
Kai kūno galūnių nebegali suvaldyti. 
Nors kartais, visai netikėjai ateina keis
tas noras atgauti tūkstai 
gų. Rodos griebtume! pušų spyglius ir 
imtumei juos rupšnoti lyg žalmargė, net
gi senų pusbačių padus imtumei čiulpti. 
Gal tada galvoje kokia n(^rs mintis atsi
rastų ir tada mirti būtų 
riau ir, atrodo, prasmingiau.
galėtumei nors šūktelėti fašizmui, širdies 
skausmą išliedamas keršti
gal ir porą žodžių šūktel itumei. Ir jei
gu visi mirtininkai po oorą žodžių?! 
Kerštu pritvinkęs oras protestu nuskam
bėtų. C/

. O kad tik tūkstantinę 
gauutume!

Tačiau fašistai žino, ką 
kimas mirti ne toks jau 

keiksmas, kaip išsekinimas jėgų, 
nors tūkstantinę dalelę a 

šų šakelės taip arti,

Porą nudėjau

per tardymus 
nę jėgas, pri- 
duobkasių. Ir 

galutinis pa
neš matyti fa-

kaip nuslinkti

ai išsekusiems

tai po kojomis

tinę dalelę jė-

žalmargė, net-

kur kas stip- 
Gal būt

ngu žodžiu. O

ialelę jėgų at-

NOVELĖ

mus lydi lyg geriausi bičiuliai. Ošia jos, 
nors mūsų neįstengia savo vėsa at, 
ti. Visą kelią ošia. Visą kelią, visą, 
kraujo dėmėmis prisigėrusį. Kiekviena 
lomelė, kur tik savo kelyje suklupo mir
tininkas, ten žemė pražydo raudo 
kalenant automatams. Todėl ir žydi lo- 
du. Amžiams jis suklupo. Amžiams, 
melės rausvais ratilais.

Laikytis, laikytis, laikytis! Nesuklupti. 
Kiekvienas instinktyviai laikome 
kytis, nesuklupti. O gal... o ga] 
kažkur atsiras jėgų? Betgi viltis 
lių motina. Cha, cha, Cha! O 
nepastebėjome, kada ir kodėl sus 
4323. Visai nepastebėjome. Ti

gaivin-

nu žie-

s. Lai- 
dar iš 

—kvai- 
mes ir 

verdėjo 
k aižus 

automato lyg išalkusio vilko dantų kale
nimas mus sutrikdė, o po mirtininku 

kraujo sruogelė.
.. Ar-

susmu-

ruvinguriavo rausva 
Kaip mes to nepajutome. Kaip? 
gi visi jausmai mirę?..

Ir baimė, ir siaubas apėmė mus
Ne, ne todėl, kad jis amžiams

ko ant pasmerktųjų kelio. Ne, ne todėl! 
Bet todėl, kad mums merdintiems reikės 
nuvilkti iki sušaudytųjų tranšėjos. Kaip, 
kaip jį nutempti, jeigu mes save nebe
pajėgiame panešti, jeigu mūsų pačiu ko
jos kiekviena žingsni žengdamos klum
pa? O palikti kritusį ji pakelėje, fašistas 
neleis. Jokiu būdu neleis, nors 
mirusioms dabar tas pats, kur b 
tų. Mes juk gėdingai mirčiai pas:

Tranšėja pilnai neužlyginta. VĮ 
likta mums. Pakelėmis jie nepali 
vieno kapo. Neišrausią nei vienos duo
bės. Jie pedantiškai tvarkingi. Viskas 
privalo būti savo vietoje. Viskas. Net ir 
sušaudytieji. Net ir sušaudytieji!.. Bet 
kaip nuo žemės pakelti kr i tu s j i į ? 
Susverdėsime kuris nors, ir ta pribaigs. 
Draugams dar daugiau kančių sudary
sime. Ir jie per kurio nors bejėgišku
mą pradės savo draugų neapkęsti. O 
mes juk visi esame tyros sąžinės žmo
nės ir trokštame vienas šalia kito atsi
gulti amžino poilsio tranšėjoje. Greta, 
su nagarba vienas kitam. Žmoniškai, bi
čiuliškai. nors fašistai iąu .dveji metai 
mūsų nelaiko žmonėmis. Nežinia kuo jie 
mus laiko? Ir netiesa, kad mums vis 
tiek kur atsigulti, nors ir galvoti sun
kiai beistengiame. Netiesa. Mums ne
svarbus fašistu, pedantiškumas, mums 
svarbi draugvstė. kuri mus pakvietė ko
vai nrieš nužmoginimą, nes mes esame 
didelės sąžinės žmonės. Ir dėl to mes 
privalome laikytis.

Ir kai mes pamažu labai atsargiai lyg

mum s 
eužkas’- 
merkti.
eta pa- 
eka nei

GAIDGYSTĖS
Naktis gūdi! Naktis ilga!
Miega ant laktų gaidžiai.
Kaimą globia speiginė sloga...
Sniege, patamsy, žemai
Tūno kaimiečių namai...

Ir štai staiga toj tyloj akmeninėj
Nuaidi platybėm laukų
Užgimęs pirmoj kakarinėj

Lyg trimitas—kakarieku!

Ir vienas po kito mažais intervalais 
Balsu—čia dusliu, čia trankiu— 
Tarsi diriguojami mago lazdelės, 

Aidi kakarieku!

Šią pirmą ankstyvą .gaidgystę 
Prie darbo dar keltis sunku; 
Niekur viek žiburys neįspįsta 

Nuo šio kakarieku!

Tik pasakos skelbia, kad lenda 
Atgal į palėpes kampų 
Vaiduokliai, kipšai, išsigandę 

Šio įpirmo kakarieku!

Ir kaip atskaičiuoja antrą gaidgystę 
Gaidžiai po tam tikrų valandų?
Kaip tie paukščiai tąmsoj nesuklysta 

Su tais kakarieku ?..

Jie, būdavo, laikrodį tikslų atstoj 
Ir pilna visur žiburių,
Kai jau treti gaidžiai užgiedojo

Savo kakarieku1!..

a...

daro. Pasmer- 
sukreč i a n t i s 

Kad 
gavus jėgų... 
čia pat palin- 

ir nepasiekiamos. Visą valandą jos

Naktis ilga! Naktis gūdi!
Ilsėtis gali ramiai. . .
Sapnų gaiva glamonėja saldi. . .
Ant laktų miega budriai
Tie laikrodiniai sargai...

J. Šimonis

prie kūdikio lenkėmės prie kritusiojo, 
miško gilumoje kažkas sududeno, sutra
tėjo lyg saliutavo. Gaudesiu pripildyti 
garsai pasigirdo ir kitame šone. Ūžė, 
tratėjo ir už barakų, pasilikusių tolu
moje. Mus lydėjusieji fašistai tik su
sižvalgė, automatus stipriau suspaudė. O 
besilenkdami prie kritusiojo, dar keli su- 
sverdėjo ir juos su pertrūkiais nudaigs- 
tė automatų serija. Traškėjimas netilo. 
Matyt, gretimų barakų nelaiminguosius 
šaudė.

Mes įpratome mintimis palydėti kri
tusiuosius. Bet kodėl šiandien tratėji
mas toks skaidrus? Kodėl visas dangaus 
horizontas sugaudė? Argi vėl nauji ba
rakai išdygo? Nauii! Bet kodėl mūsiš
kis likviduojamas? Bet mūsų sąjūdi nu
traukė nauja, nelaimė. Krito 5003 ir 
80009. Lyg didžiausio įniršimo pagauti, 
keliomis serijomis apliejo kritusiuosius.

O dundesys vis stiprėjo ir stiprėjo. Ir 
fašistai vis niršo. Ir jėgos galutinai se
ko. Ir taip norėjosi jiems piktai šūkte
lėti. Bet kur gauti tūkstantąją dalį jėgų?

Godžiai nužvelgiau pušų spygliuotas 
šakas. Lomelėje tarp žemuogynų pama
čiau kiškio kopūstų trilapius. Tai jėgų

šaltinis, bet nepasiekiamas.
Ir štai po kojomis pastebėjau duonos 

kriaukšlelį. Tikrą duonos kamputį. Juo
dos duonos. Išmirkusios, išakijusios. 
Matyt, mirtininkų vaikų pamestą. Bet 
tikros duonos. Ne, ne molio grumstelį. 
Aš neapsirikau. Duona! Ir visa baimė 
dingo, kad būsiu nušautas dar nepriėjus 
prie tranšėjos. Net draugus ir jų būsi
mą vargą ir neapykantą pamiršau, ir są
žinės balsą. Viską pamiršau. Nors iki 
sukalens automatas, aš dar suspėsiu tą 
duonos kriaukšleli suvalgyti. Juk duona 
išmirkusi, jos nė kramtyti nereikia. Ir 
aš kritau prie duonos žiauberėlio.

O tuo metu iš posūkio išlindo tankas. 
Žalsvas, su raudona žvaigžde. Mus ly
dėję fašistai sutriko, metėsi į šalį, bet 
tankas pasisuko jų link. Jie grįžo prie 
mūsų ir, nusviedę mums no kojomis au
tomatus. iškėlė rankas. Iš tanko išlipo 
jaunas vaikinukas ir. išrikiavęs fašistus 
prie išraustos sviediniu duobės, tarė 
mums: “Imkite fašistinius automatus.” 
Iš kažkur mums atsirado gaivinančių jė
gų. bet mes nė vienas neuakėlėme au
tomatu. Atsiprašėme kareivėliu. Mes 
panorome būti liudininkais, O fašistus 
tegul teisia žmonija.

DR. A. PETRIKĄ

Kas žinotina apie Vilnių
Taip ją vadina ir lenkai, o 
Vilnią-Vilnelę — vadina Vi
leika. Nuo jų ir Vilnius ga
vo vardą, o ne nuo Gedimi
no tariamo sapno apie vil

krito, nes aukš- 
valdžios centras 
įsitvirtino Varšu-

Šįmet Lietuvos TSR Moks 
Jų Akademijos Istorijos Ins
titutas paruošė, o Vilniaup 
leidykla “Mintis” išleido, lą- 
bai vertingą istorinį kūri
ni — Vilniaus miesto isto
rija” nuo seniausių laikų iki 
spalio revoliucijos. Tai di
delio formato 400 pusi, al
manachas, atspausta stam
boku šriftu, su dideliu skai
čium iliustracijų (atskiruo
se įklijuose), vaizduojančių 
gilios senovės Lietuvos ar
chitektūrinius šedevrus ir 
dabarties pasiekimus. Yra 
ir istorinių miesto plano 
braižinių. “Vilniaus miesto 
istorija” yra męnunącntalus 
darbas, kurį paruošė tokie 
žvmūs tarybinės Lietuvos 
pirmūnai istorikai-archeolo- 
gai, kaip Juozas Jurginis, 
Adolfas Tautavičius ir Vy
tautas Merkys. Iliustraci
jas meniškai apipavidalino 
dailininkas V. Kalinauskas, 
6 suredagavo G. Gustaitė, 
snaudė K. Požėlos spaustu-

^^vė Kaune. Knygos tiražas 
nedidelis — 10,000 egz., kai
na tik 2 dol. ir 60 kapei
kų. Ne stebėtina, kad vi
sas leidimas per vieną sa
vaitę išpirktas! Amerikoje 
už tokios apimties . ir taip 
iliustruotą knygą reikėtų 
mokėti bent 15.00.

Knyga padalyta į 7 pa
grindinius skyrius: I Miesto 
nradžia, II Miesto augimas, 
III Kultūra ir buitis, IV 
Miesto smukimas, V Kelyje 
iš feodalizmo į kapitalizmą 
(1795-1861 m.), VI Kapita
lizmo isigalėiimo' laikotar
piu, VII Buržuazinių demo
kratinių revoliucijų laik- 
tarpiu. Skyriai padalyti j 
daugelį subskyrių bei po
skyrių, kad skaitytojui bū
tu lengviau istorinėje me
džiagoje orientuotis.

Knygai medžiaga imta iš 
lenkų, rusu, vokiečiu ir lie
tuvių istorikų veikalų.
Vilnius—Lietuvos sostinė
Vilnius nuo kunigaikščio 

Gedimino laikų buvo, ir da
bar yra, Lietuvos sostinė. 
Todėl jo istorija artimai, ir 
neatskiriamai, susieta su vi
sos Lietuvos istorija. Ne
maža dalis ir kalbamojoje 
knygoje telpančios medžia
gos buvo anksčiau paskelb
ta atskirais leidiniais. Ta
čiau tai nemažina kūrinio 
vertės.

Visai teisingai knygos au
toriai pusi. 7 sako:

“Vilnius buvo reikšmin-

gas ne vienai valstybei; sa
kysim, XVI amž. jis bu
vo ne tik Lietuvos, bet be
veik visos 'Rytų Europos 
mokslo ir kultūros centras; 
čia kryžiavosi įvairios to 
amžiaus meninės kryptys ir 
skirtingos idėjinės pažiū
ros... (Tačiau po Liublino 
unijos (1569 m.), Vilniaus, 
kaip Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikšt y s t ė s sostinės, 
reikšmė 
čiausios 
galutinai 
voje.

Toliau, puslp. 9, skaito
me:

“Lietuvos Didžiosios Ku^- 
nigaikštvstėš rusiškų že
mių kilmingieji titulavosi 
kunigaikščiais, kalbėjo ru
siškai, lietuviškai nemokė
jo. buvo pravoslavai, o> va
dino save lietuviais. Nėra 
ko stebėtis —- net rusų kal
ba, vartota feodalinėje Lie
tuvos valstybėje, kartais bu
vo vadinama lietuvių kal
ba. Kunigaikštis ar bajo
ras. o vėliau ir miestietis, 
gyvenęs toje valstybėje, ne
svarbu ar jis baltarusis, 
ukrainietis, lenkas ar lietu
vis—vadinosi lietuviu. Kal
ba tuomet dar nebuvo tau
tos požymiu.”

Tautybę tuomet nuspren
dė valstybė. Nė stebėtina, 
kad baltarusis T. Kosciuška 
ar lenkas Adomas Mickevi
čius kartais pasivadindavo 
lietuviais.
Kas ir kada įkūrė Vilnių

Populiariojoje lietuvių li
teratūroje sakoma, būk Vil
nių įkūrė1 1323 m. Lietu
vos kunigaikštis Gediminas; 
būk jis sapnavęs1 staugiantį 
vilką, o žynys Lizdeika, jį 
aiškindamas, jam pataręs 
statyti miestą. 1 (Gediminas 
žuvo kautynėse 1341 m.) 
Tačiau Vilnius rusų, lenkų, 
vokiečių ir lotynų (romėnų) 
metraščiuose minimas XII 
ar net XI amžiuose. Jį to 
meto chronikininkai jau ži
nojo daug anksčiau, gal tik 
ne miesto vardu (nes tuo 
metu dar nebuvo centrali
zuotos Lietuvos valstybės). 
Gediminui tenka kreditas 
tik už Vilniaus, kaip Lietu
vos sostinės, išpopuliarini
mą.

Klausimas, iš kur kilęs 
Vilniaus vardas ? Vilnius 
išsidėstęs dviejų upių—Ne
ries ir Vilnelės — santa
koje. Nerį baltarusiai (kur 
ji prasideda) vadina Vilija.

Su Vilniumi siejiama net 
Lietuvos kunigaikščio Min- 
daug vardas. Kryžiuočiai, 
gindami savo bylą pas po
piežių, teigė, jog Mindau
gas, apsikrikštijęs, įkūręs 
Vilniuje katalikų parapiją, 
kurią, su didelėm apylin
kėm, užrašęs jų ordinui. O 
tai turėjo būti dar prieš 
Gedimino erą. (Apie Min
daugo kilmę įvairūs šalti
niai paduoda net tris versi- 
jas-legendas, kurios betgi 
neįtikėtinos).

Vilniaus gyventojai
Vilniaus gyventojų sąsta

tas, nuo pat jo įkūrimo, bu
vo mišrus. Dauguma žmo
nių d tėjo iš rusų žemiu, įė
jusių į Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę. Įvedus 1387 
m. Lietuvoje krikščionybę 
ir pradėjus statyti bažny
čias, kurti parapijas bei vie
nuolynus — ėmė plisti len
kai. Į Vilnių kėlėsi nemaža 
ir lenkų didikų-bajorų. Nu
sistovėjus mieste tvarkai, 
buvo lygus skaičius katali
kų ir pravoslavų. Į tautybę 
tuomet neatsižvelgta, žiūrė
ta tik religijos. Buvo ir 
žydų. Mieste buvo net keli 
luomai-klasės: didikai-val- 
dininkai, paprasti privi
legijuoti bajorai (bajoras, 
tapęs miestiečiu, pirkliu ar 
amatininku, nustojo privile
gijų, turėjo mokėti mokes
čius), miestiečiai, valstie
čiai, pirkliai, amatininkai, 
prekybininkai, meistrai, pa- 
meistrai, gizeliai, vienuo
liai, kunigai, kareiviai, na
mų savininkai, liaudis, etc.

X amž. pabaigoje, sekda
mi Vakarų Europos pavyz
džiu, Vilniuje pradėjo kur
tis amatininkų, pirklių, dar
bininkų ir kitų užsiėmimų 
cechai — unijos, profesinės 
sąjungos. Cechai turėjo ne 
tik apribotą ekonominę, bet 
politine ir net juridinę ga
lią: galėjo savo narius teis
ti ir bausti, versti regulia
riai lankvti bažnyčią, auko
ti bažnyčiai bei vienuolynui, 
etc. Visos piniginės baudos 
eidavo bažnyčios naudai. 
Net miesto elgetos turėjo 
savo cechą, kuris gynė jų 
reikalus.

Tapti meistru, ir pilna
teisiu cecho nariu, imdavo 
daug laiko. Pav., barzdasku- 
tis mokinys turėjo kelis 
metus dirbti be atlyginimo, 
o iš pameistrio, gaunančio

atlyginimą, buvo reikalau
jama “pasipraktikuoti” dar 
6 metus, kol jis gavo meist
ro teises. Mat, barzdasku- 
čiai-cirulnikai tuomet buvo 
ir “chmirurgai,” galėję su
tvarstyti lūžusį kaulą, ap
rišti žaizdą, nuleisti kraują, 
išpjauti apgamą, statyti 
“bankas,” dėles ir kt.

Teismai ir daromos 
neteisybės

Lietuvos teismai buvo pil
noje valdininkų rankoje: 
kas valdo, tas ir teisią, jis 
skelbė. Vyskupas ir baž
nytinė kapitula turėjo neri
botą galią: bažnytinę ir pa
saulietišką. Už tikrus ar 
tariamus nusikaltimus baž
nyčiai, yskūpas galėjo pi
lietį įkalinti, rykštėmis nu
plakti, piniginę baudą už
dėti ar ekskomunikuoti - iš
keikti. Prakeikimas kartais 
buvo skelbiamas net ma
gistrato (valdžios) ar pilies 
pareigūnams už tai, kad jie 
draudė bažnytininkams par
davinėti miestiečiams degti
nę ar duoną, keptą skebų 
(ne cecho) kepykloje. “Pra
keikimas buvo pati sunkiau
sia bažnytinė bausmė. Ji 
sudaryd a v o prakeiktajam 
daug nuostolių, nemalonu
mų ir net pavojų gyvybei. 
Žmogus, bijodamas prakei
kimo, nusileisdavo, nors ir 
jausdavosi teisus” (pusi. 
105). Vyskupas imdavo 
muitą net iš sielininkų, 
plukdančių sielius (rąstus) 
Nerim.

Bajorai nepaprastai slėgė 
miestiečius: atvykę į Vilnių, 
jie pasirinkdavo geriausius 
namus, savininkus išvaryda
vo ir gyvendavo, kaip savo 
bute, kol savininkai juos iš
pirkdavo. Neišpirktas ba
joras ilgai neišeidavo, o ei
damas sulaužydavo savinin
ko baldus, sužalodavo sie
nas, išdaužydavo langus, ge
resnius daiktus išsigaben
davo, namus užrakindavo ir 
raktą išsiveždavo. Dėl Šito
kio bajorų įžūlumo miestie
čiai 1536 m. skundėsi net 
karaliui Žygimantui Sena
jam. bet iš to skundo jokios 
naudos nebuvo: bajorai sa
vivaliavo, kiek tik norėjo. 
Dėlto miestiečiai geresnių 
namų statytis nenorėjo, o 
tai skurdino miesto išvaiz
dą.

Prie šios knygos dar teks 
ir vėliau grįžti. Joje daug 
geros istorinės medžiagos 
apie Lietuvos-Lenkijos ben
drą valstybę, Žečpospolitą, 
apie jos padalijimą (tris 
kartus) tarp Austrijos, Ru
sijos ir Vokietijos, apie 
miesto kovas už laisvę ir kt. 
O šiuo atveju — patariu 
“Vilniaus miesto istoriją” 
skaityti visiems, kas tik tu
ri galimybės ją įsigyti ar 
pasiskolinti; tai nepapras
tas kūrinys!

VILKIKAS - AMFIBIJA
Miško plukdymo centri

niame mokslinio tyrimo ins
titute pagamintas plaukio
jantis ratinis visureigis 
“KVPA.” Trys vedantieji 
automobilio MAZ-105 tiltai, 
“apauti” kintamo spaudimo 
padangomis, leidžia įveikti 
bet kokį gruntą, o vandens 
išmetimo variklis įgalina jį 
plaukti. Greitis sausumoje- 
30, o vandenyje—9 kilomet
rai per valandą. Visureigis 
apginkluotas suktuvu ir 
įtaisų rąstams stumti, gali 
“išlipti” iš vandens 25 laips
nių kampu. Jis padeda 
plukdytojams vilkti rąstus 
ir transportuoti juos vande
niu.



MŪSŲ SVEIKATA Iš ATSIMINIMŲ

Antradienis, Lapkričio (November) 26, 1968

Dantys puošia ir žaloja
Sveiki dantys — sveikatos 

ir grožio laidas. Žmonės s i 
sugedusiais dantimis daz - 
niau serga.

Netekus priekinių dantį , 
keičiasi žmogaus veido iš
raiška, neaiškiai tariami ks
kurie garsai. Be to, netekę|s 
priekinių dantų, žmogų 
kalbėdamas negali sulaikyt
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Netekus bet kurių dar 
tų, patariama neatidėliojan 
įstatyti protezus. Tai dal 
nai padės kramtyti maist 
ir pagerins veido išvaizdą.

Kai žmogus naudoja n 
visiškai sukramtytą maistą, 
skrandis apkraunamas pa
pildomu darbu. Dėl nuok t 
perkrauto skrandžio pas .- 
taiko įvairūs sunkūs virš
kinamojo trakto susirgimai.

Taigi dantis reikia sau
goti ir prižiūrėti. Sergaųt 
kai kuriomis vidaus ligom 
bei sutrikus medžiagų apy
kaitai organizme, dantys 
genda — atsiranda ėduonis, 
mediciniškai tariant — ka
riesas.

Šios ligos pradžioje dan
tys genda tik iš paviršiau 
Pradžioje skausmų nebūna. 
Toliau plintant kariesui, at
siranda skausmai, valgant 
saldų, sūrų, rūgštų maist į. 
Skausmai būna trumpalai
kiai ir, pašalinus iš nesvei
ko danties skausmą suke
liantį maisto likutį, greĮit 
praeina. Tokį dantį reik 
užplombuoti, ir jis tarnaus 
daugelį metų.

Jeigu danties negydome, 
tai skausmai pasireiškia nuo 
šilto ir šalto maisto. Ligo
nis negali normaliai valgy
ti, vengia valgyti, bijoda
mas, kad skausmai pasikar
tos. Ir šiuo atveju dar 
dar galima išgydyti.

Praėjus šiems skausmarr 
ligonis kurį laiką nieko n
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jaučia, tačiau danties irimo 
procesas vyksta toliau. Li
ga iš kietųjų danties aut i
nių pereina į minkštuosius 
audinius — vadinamąją pul
pą. Skausmai d a ž n ė j 
ypač sustiprėja 
Žmogus negali 
normaliai dirbti.
. Esant danties

naktim 
pailsėti

a, 
:.s. 
ir

čiamas stiprus skausmas, 
dažnai pakyla temperatūra, 
skaudą galvą.

Jeigu ligonis delsia kreip
tis į gydytoją, uždegimas 
plečiasi į žandikaulį, paimda
mas vis didesnius kaulo plo
tus. Prasideda aštrus kau
lo uždegimas — osteomieli- 
tas. Šie ligoniai papras
tai jau guldomi į ligonines.

Pasitaiko atvejų, kad, pra
ėjus ūminiams uždegimi
niams procesams, dantys ir 
toliau nešalinami, ir burno
je lieka negydomi dantys 
su šaknų viršūnėse esan
čiais židiniais. Nors žmo
gus ilgą laiką ir nejaučia jo
kių skausmų, susidaro rimti 
pakenkimai kituose orga
nuose. Tokie dantys yra 
nuolatinio lėtinio užkrato 
šaltiniai. Per kraują už
kratas iš danties išnešioja
mas po visą organizmą.

Užkratui patekus į krau
jagysles, vyksta staigūs 
kraujagyslių susitraukimai, 
kurie sukelia kraujospūdžio 
svyravimus, ypač pavojin
gus pagyvenusio amžiaus 
žmonėms. Dėl negydomų 
dantų gali būti ir kraujo 
užkrėtimo atvejų.

Labai svarbu tikrinti bur
nos ertmę senyvo amžiaus 
žmonėms, kurių dantys daž
nai būna nukramtyti ašt
riais kraštais. Nepašalin
tos šaknys, kurių kraštai 
nuolat žaloja gleivinę, gali 
būti burnos gleivinės lėti
nio uždegimo priežastimi.

Todėl dantis reikia laiku 
gydyti. Kiekvienas žino, 
kad lengviau išvengti susir
gimo, negu jį gydyti. Sau
godami dantis nuo ankstyvo 
gedimo, turime juos kas
dien valyti ir atitinkamai 
apkrauti darbu. Patartina 
kiekvieną kartą pavalgius 
pagraužti morkų, griežčių 
ar kitų daržovių.

Pajutę dantyje skausmą 
ar pastebėję skylutę, nedels
dami pasirodykite gydyto- 
jui-$tomatologui. Ir nieko 
nejausdami, vieną kartą per 
metus būtinai apsilankykite 
stomatologiniame kabinete.

Gyd. J. Butautienė

nervo už
degimui, skausmai persi
duoda į akį, ausį, smilkinį, 
o kartais ir į kitą dantį. 
Jeigu dabar nesikreipiama į 
gydytoją, procesas sunaiki
na pulpą ir po kurio laiko 
prasideda uždegimas audi
nių, supančių danties šs
nį. Skaudamas dantis at
rodo lyg išstumtas iš savo 
vietos, pasidaro ilgas, palie- J Limo O1VA1CACI jJCWJ 
tus liežuviu ar maistu, jau- netoli manosios.
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Ilgai reikėjo sodinti sodą
gimtųjųŽingsniuoju save 

Zarasų gatvėmis, ^tūriniai 
namai. Erdvios i 
salės parduotuvės, 
se dainuoja traktorii 
guoja rugių ir kviččių lau
kai. Prakalbinu zar 
Vienas jų—inžinierius. Ki
tas—gydytojas1. Tračias — 
agronomas. Ketvirtas'—fab
riko ar laukų pir m ū n a s. 
Apie šiuos žmones dažnai 
rašo laikraščiai. Rašo ne 
tik apie darbų didvyrius, 
bet ir apie tuos, kurie fa
šizmo sąlygomis sopino me
delį prie medelio, 
jau sužėlusį sodą-4socializ- 
mo daigą — kirto 
O entuziastai vėl 
dabar gražu: 
žaliuoja. Va daba 
pondentai laksto po namus, 
po kaimus — ieško tų sodinin
kų. O kai suranda, 
voliucinei veiklai pa 
ti pažeria it Čiurlionis dro
bėje gražiausias varsas. 
Jaunuoliai šimtą kartų kar-

?t teatrų 
Laukuo- 
us. Ban-

asiškius.

Fašistai

ir kirto, 
odino. O 

sodas žydi, 
r korės-

tai jų re- 
vaizduo-

Anglijoje Aikisburio mies
to valdžia išėjusiam į pensi
ją kapinių sargui Frankui 
Maulei padovanojo žemės 
sklypą jo paties kapui.

Frankas šitaip padėkojo, 
merui už dovaną:

“Tai iš tiesų malonus 
kampelis, bene vienas ge
riausių kapinėse. Todėl ir 
jums siūlau pasirinkti vietą

v

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

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

Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra-4C

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Moksli ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrjus.
Vilnies” prenumera

sęi metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoj; metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $L5; pusei metų $8.
Angliško skyriaus netams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas: ' _ ' .
“Graži Tu mano Bringi Tėvyne”; Prūseikos Atsi

minimai ir dabartis, tail gi R. Mizaros bet kurią knygą, 
arba Dr. Margerio.

Visais reikalais kr<
“Vilnis,” 3116 So. I alsted St, Chicago, Ill. 60608 

“Vilnies” administracija.

a metams Amerikoje $10; pu**

ingi Tėvynė”; Prūseikos “Atsi-

ipkitės:

—Jeigu tėvai pab 
bių vėjų, jeigu jie 
medelių, tai nebūtiį šio tan
kaus, vešlaus sodo 
gyvenimo žiedų.

Taip, jaunuoliai 
na savo sodininkuą — nar
sius kovotojus pri 
pasaulį. Ne, nega 
dininkų užmiršti i 
lučių autorius... 
. O sodą sodinti s 
vo. Kas pasakys:

—-Kokį <mddį; pasodinti 
kad jis nenudžiūtu, 1 
sausomis šakomis 
tų erdvės, kad jis 
tų vešlesnio medžio!

Į tai man atsake pogrin
dininkai. Jau spaųsdinausi. 
Jau ligi apsvaigimo mėgau 
skaityti gražias knygas. Bet 
kai man pasakė, kad aš irgi 
turiu tapti sodininku, — ro
dos, iš naujo atgimiau. Ei
nu į slaptą susitikimą. O, 
rodos, skaitau įdomiausią 
romaną. Keliu su komjau
nuoliu vėliavą į padangę. O, 
rodos, ant scenos matau 
naują pasaulio vaizdą. Bet 
F. Šaltuperytė, kuri vado
vavo pogrindžiui, kartą pa
sakė :

—Suorganizuok valstiečių 
susirinkimą. Iš Kauno, at
vyko draugė. Ji šnekės.

Ir staiga galvoje patankė- 
jo klaustukų šilas: Kur? 
Kaip išvengti policininkų 
užpuolimo ? Kaip užtikrin
ti susirinkimų slaptumą? 
Vieną klaustukoi medelį 
greitai nukirtau:

—Susirinkimą suru ošiu 
Jakunčių kaime.

Netoli savo gimtojo Ka- 
mariškio vienkiemįo jau law 
kiu nepažįstamosios. Lai
kau rankoje šviežią lazdą— 
taip buvau sutaręs. Štai plentu 
atžingsniavo keleivė. Vei
das baltas it sniegas. Bet 
dar jaunas. Ji rimtai į ma
ne pažiūrėjo. Pagaliau pa
klausė :

—Kelinta valanda?
—Trečia.
Ir supratau—tai toji, apie 

kurią šnekėjo F. šaltpery- 
tė. Keleivė švelniai nusi
šypsojo. Ištiesė baltą ranką. 
Taip susipažinau su F. Za- 
raite. Bet apie ją nieko ne
žinojau. Štai į lūšnelę susi
rinko 16 artojėlių. Ji pra
bilo į juos. Pra 
nančiai.L Rodos, 
negu lakštutė prabilsta ant 
upės kranto tarp žiedų. Ji 
priminė Prancūzi 
čių pirmąją kovęs ugnį 
“bulvių maištą.”

ilgę zvar- 
nesodinę

— naujo

brangi-

oš senąjį 
i šių so- 
r šių ei-

inku bu

kad jis 
netemdy- 
neužgož-

bilo jaudi

jos valstie-

Ji papasa

ko j o apie Berlyno darbinin- 
kų demonstraciją, su kuria 
jie mėgino nugalėti naktį. 
Ji priminė: netoli — už šių 
laukų ne paukteliai čiulba, 
o grandinės žvanga:

Zarasuose kali penkiolika 
moterų revoliucionierių. Jos 
ir už jus kovojo. Neužmirš
kite jų. Nuneškite maisto.

Ir,, rodos, lūšnelė lyg sce
nos uždanga prasiskyrė — 
tolumoje matėsi lyg rožė 
raudonoji aušra. Kalbėtoja 
piešė revoliucinės ateities 
vaizdą. Vyrai ir moterys 
klausėsi lyg užkerėti. Nu
tilusi Feigė kreipėsi į ma
ne:

—Gal ir tu ?...
Prabilau apie Marksą:
—Jis pirmasis proletarus 

paskatino kovai.
Kai žmonės skirstėsi, ji 

man šyptelėjo:
—Gerai... Bet visgi apie 

Marksą jiems dar anksto
ka... Reikėjo pradžiai pa
pasakoti, kaip valstiečiai 
galėtų numesti greičiau mo
kesčių ir skolų naštą. O kai 
įsitrauks j kovą, tai ir jie 
daugiau sužinos apie Mark
są. ..

Išaušo. Atrodė — dangus 
baltai pražydo —snieguolės 
krito ir krito.

—Kas būtų, jeigu mus čia 
užkluptų žavlgyba, — neti
kėtai man išsprūdo.

—Ne tam čia atvykau...
Jau buvau skaitęs J. Jano

nį, S. Jeseniną. Lr, visgi'F. 
Zaraitės kalbą manę apsvai
gino ne mažiau, negu šių 
dainių šedevrų žiedai. Šir
dyje kart o j a u : “Kiek ji 
daug žino!”, Viešnią prisi
pažino:

—Pažinojau Kazį Giedrį. 
Kalėjau. Dalyvavau bado 
streike.

Ir dar daugiau susižavė
jau ja.

— Kaip politiniai kaliniai 
gyvena?

—Jie visi kolektyve. Mo
kosi.

Bet pajutau: draugei 
klausimas nepatiko:

—Geriau ilgiau nepakliūk 
šalto j on...

Vėl teiraujuos:
—Gal Kauno pogrindinin

kai palaiko ryšį su Salomė
ja Nerimi, su Petru Cvir
ka?

Ji susiraukė:
—Nekonspi r a t y v u tokį 

klausimą kelti...
Susirinkimo dalyviai man 

nedavė ramybės:
Kada vėl dfaugė aplan

kys?
Ji išvyko. Bet Jakunčių 

kaime įžiebta kibirkštis su
žėrėjo viso Antalieptės vals
čiaus dideliu gaisru. Jo už
gesinti fašistams nepasise
kė.

Valstiečiai nuo tos dienos 
ne tik grūdus bėrė. Bėrė 
ir revoliucinius lapelius. Ne 
tik žiburį žiebė — savoi apy
linkes nušviesdavo ir rau
donomis vėliavomis.

Šią pogrindininkę net ap
dainavau. Apie ją eilėraštį 
atspausdino “Laisvė.” Šis 
.susitikimas padiktavo pa
rašyti ir apybraižą. Joje 
vaizdavau — sunku darbo 
žmogui žingsniuoti pasi
rinktuoju taku. Jį mėgino 
suvilioti visokie gražbyliai. 
štai tuomet į Zarasus atsi
bastė Visuomis. Jis rėkė: ’

—Aš kuriu naują rėligi- 
ją’

Jis man davė knygelę. 
Štai ir “Laisvės” atsiliepi
mas apie jo religiją. Nors 
ne visas “Laisvės” sakinys 
duotas, bet aišku darbo

žmonių laikraštis smerkia 
ir piktinasi jo dūmais. Vie
ną kartą ir jam išrėžiau:

—Mane domina marksiz
mas, o ne religinės fantazi
jos.

Grandinės, naujų medelių ; 
mindžioto j ai mane paskati- ; 
no apybraižą pakrikštyti: 
“Negalima tylėti!” Joje 
smerkiau reakcinę spaudą, 
kuri žmogui ne vieškelį tie
sė, o jam duobę kasė. Jau 
buvau skaitęs Lenino kny
gą apie valstiečius. Su di
deliu įdomumu perskaičiau 
kelis filosofinius veikalus.

Tų knygų įtakoje apybrai
žoje ir gyniau marksistines 
pažiūras, kritikavau tuos, 
kurie klaidino proletarą tuš
čiažiedėmis gražbylystėmis. 
Štai ką šių eilučių autoriui 
padiktavo 1933 metų ūkano
ta žiema, žvarbūs laiko vė
jai: “Eserai proletariatui 
nieko gero neduos. Jie su 
darbo žmonėmis neturi jo
kio ryšio. Šilkinių žodžių 
darbininkams ir valstie
čiams nereikia. Ir budeliai 
gražiai pakalba. O frazė— 
tai tuščia statinė. Taigi 
(citavau Iljičių A. L.) “aiš
kinti komunistų mokslą rei
kia ne tiktai iš knygų, bet 
ir iš kiekvieno pavyzdžio, iš 
kiekvieno priespaudos fak
to...”

... Kai šnipas nori priei
ti prie komunisto-darbinin- 
ko, tai jis sako: “Aš kovo
ju prieš fašizmą. Tai kartu 
dirbsime nelegaliai.”, , ^ąi 
yra žodžiai, su. kuriais per
šasi provokatoriai... O ko
munistai eina į darbo , masę 
ne su žodžiais, bet darbais.

Leninas nuolatos pabrėž
davo, kad valstiečiai su 
miesto darbininkais turi iš
vien kovoti prieš kapitaliz
mą. Šiandien labai svarbu 
suorganizuoti Lietuvos vals
tiečius. Mes paimsime gy
vą pavyzdį, kaip valstiečiai 
simpatizuoja bei pritaria 
komunistams.

Štai suorganizuojame su 
viena drauge (šią apybrai
žą skyriau pogrindžio laik
raščiui, bet dėl konspiraci
jos negalėjau apybraižoje 
nurodyti susirinkimo vietos 
ir kalbėtojos — F. Zaraitės 
pavardės. A. L.) valstiečių 
sueigą. Šioji sueiga tame 
kaime buvo pirmoji. Draugė 
kalbėjo: “komunistai neža
da to, ko negalima. Jie sa
ko, kad darbininkai ir vals
tiečiai patys iškovos sau ge
rą gyvenimą, vadovaujant 
komunistų partijai. Niekas 
iš dangaus nukristi negali. 
Čia vienas žmogus nieko 
nepadarys . Reikia susivie
nyti. Reikia susiorganizuoti 
visiems. Tik susiorganiza
vę nugalėsime priešą. Krizė 
nepraeina ir nepraeis. Fa
šistai vis daugiau eksploa
tuoja darbininkus ir vals
tiečius. Krizės metu buržu
jai dar daugiau krauna ka
pitalus, o darbo žmonių gy
venimas diena po dienos da
rosi vis skurdesnis. Tai aiš
ku be knygų. Faktai ro
do.” Kalbant draugei, vals
tiečiai vis kartojo:

—Taip. Taip.
Kai pats kuris nors vals

tietis išsitardavo! apie savo 
padėtį, tai ir draugė atsi
liepdavo :

—Taip. Taip.
Valstiečiai aiškiai paste

bi fašistų valdžios kruvinus 
žyg i u s. Julius Daihonis^ 
1933-11-23.

Kam rašiau? Kad žmo
nės drąsiau sodintų sodą. 
Rankraštį atidaviau F. ŠaL 
tuperytei. Paslėpė. Bet 
sekliai susekė slėptUvėię. 
Rankraštį nufotograf a v o.

PHILADELPHIA, PA
Mes ne barsukai— 

nemiegam per žiemą
Nusirito šilta vasarėlė. 

Sparčiai slenka šaltoji žie
mužė. Mūsų vasarinės veik
los nuotykiai pasiliko tik at
mintyje. Daugelis parengi
mų lankytojų ir net kai ku
rie uolūs veikėjai mano, jog 
užėjus žiemos šalčiams 
bus užšaldyta ir kultūrinė 
veikla. Veikėjai eis poilsiui 
kartu su barsukais iki pa
vasario ...

Bet “Laisvės” korespon
dentė mano, kad taip nebus. 
Tokie pesimistiški spėlioji
mai neturi pamato1. Aš esu 
pilnai įsitikinusi, kad mū
sų veiklūs ilgamečiai veikė
jai dar turi pakankamai 
energijos, ir jie sugebės ką 
nors įdomaus savo gerbia
miems parengimų lankyto 
jams, nepaisant žiemos šal
čių. Ypatingai ši kores
pondentė gauna tam tikro 
malonumo, rašydama žinu
tes iš savo tautiečių veik
los. Ir redakcija prašo ra
šyti kuo daugiau žinučių iš 
lietuvių judėjimo1, nes mums 
kitokios žinios apie miestų 
kriminalystes, baisaus karo 
skerdynes ir sukčius politi
kierius labai visiems įkyrė
jo!

Šiemet Philadelphijoje tu
rėjo pradėti rugsėjo mėn. 
pradžioje “Socialinių Moks-

lų Forumas.” Bet dėl ne
galėjimo gauti gerų ppate- 
gentų, forumas nusitramkė 
iki lapkričio mėn. Moksli*' 
nes paskaitos įvyks kartą 
kiekvieną mėnesį iki 1969 
metų gegužės 18 d. Lietu
viams patartina dalyvauti 
forumuose ir pasiklausyti 
gerų prelegentų mokslinių 
paskaitų.

Forumas įvyksta Hotel 
Philadelphia, 314 N. Broad 
St., prie Vine St., 5-ame 
aukšte.

Dienos bus praneštos.
Leonora

Elnias... kirpykloje
Pamaskvė je Ko 1 o m no s 

miesto gyventojai neseniai 
sulaukė svečio iš miško — 
dėmėtojo elnio. Iš pradžių 
jis pasivaikščiojo gatve, pįįr 
to patraukė į skverą. Mies
to centre sustojo prie kir
pyklos. Tu r būt, jis pamatė 
savo atspindį lange, nes iš
daužė stiklą ir atsidūrė sa-

Teko kviesti medžiotojus. 
Jie “pasiūlė” neįprastam 
klientui automašiną ir išve
žė jį į mišką.

Viena Anglijos pilietė už
rašė 60 tūkstančių svarų 
sterlingų benamėms mieste
lio katėms ir 5 tūkstančius 
svarų—savo sūnui.

Ir tik neseniai sužinojau iš 
archyvo to rankraščio “kan
čių kelius.”
i Ir visgi darbininkai sodino 
sodą. Jie jį sodino audroje. 
Vėtros jį kapojo, niokojo. 
Bet sodas atsilaikė. Nūdien 
jo gardžiais vaisiais naudo
jasi jauni ir seni. Tik pa
galvojus apie praeitį, skaus- 
teli širdį: vienus sodinin
kus Smetona numarino, ki
tus — hitleriniai okupan
tai. Gyvieji toliau tą sodą 
sodina, puoselėja.

A. Liepsnonis 
1968-X-29, Kaunas

i.

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas I Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai 1 jo kovoje už laisvę jįr 
šviesesnį gyvenimą d a r bJ^ 
žmonijai.

Knyga iš 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
102-02 Liberty Avė.,

OZONE PARK 17, N. Y.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50. .

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame-" 
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų jįr 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergovė Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880) 
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba’* ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
-......   ■ ii > ■ i < ...a
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Berkeley Calif.
Gruodžio 7-os vakaro 7:- 

30 vai. Finnish Hall, 1819 
lCrfi St., Berkeley, įvyks 
įdomi programa. Joje daly
vaus finų choras su šokiais 
ir dainomis.

Taikos reikalais kalbės 
Dr. Carlton Goodlett, kuris 
lankėsi Helsinkyje, Suomi
jos pasauliniame kongrese 
už taikos išlaikymą. Taip 
pat kalbės finų konsulas 
Raino Salmi.

Kviečia visus, kas nori 
žinoti apie pasaulinę veikla 
už taiką. I. K.

Waterbury, Conn.
Lapkričio 8 d. po ilgos 

ligos Medicare paviljone 
mirė Jonas Waiculonis. Gy
veno 13 Congress Ave. Bu
vo pašarvotas Deliniks Fu- 
fieral Home ir palaidotas 
Lietuvių Laisvose Kapinė
se, lapkričio 11 d. Palike 
liūdesyje savo žmoną An
na (Kamaitis) Waiculonis. 
du sūnus Alfred White ii 
Daniel Waiculonis, vieną 
dukterį Mrs. Bertha Yesu- 
tis (visi gyvena Waterbu
ry), vieną brolį Patrick 
Waiculonis Lietuvoje. Taip
gi paliko kelis kitus arti
mus gimines. Priklausė 
prie Lietuvių Piliečių Poli
tinio Klubo ir buvo gerai 
žinomas tarp Waterburio 
lietuvių.

Atvyko į šią šalį jaunas 
būdamas iš Suvalkų, prieš 
34 metus dirbo karpenterio 
darbą, o per paskutinius 27 
metus užlaikė užeigą Royal 
Restaurant, 11 Congress 
Ave.

Buvo laisvas ir labai ge- 
^yo būdo žmogus, su visais 
gražiai sugyveno. Užaugi
no gražią šeimyną du sūnus 
ir vieną dukterį ir visi pa
vyzdingi žmonės ir gerai ži
nomi visiems.

Buvo “Laisvės” skaityto
jas per daugelį metų ir vi
suomet paredavo ją finan
siškai, kad palaikyti pro
gresyvią spaudą tarp lietu
viu.

Reiškiu gilią užuojautą li
kusiems jo artimiems gimi
nėms, žmonai, sūnums, duk
teriai ir kitiems jo gimi
nėms jų liūdnoje valandoje. 
O Tu, Jonai, ilsėkis ramiai 
šios šalies žemelėje.

M. Svinkūnienė

Cleveland, Ohio
Iš C. L. M. Klubo

Susirinkimas lapkričio 14 
d. pirmą vai. įvyko vidu
tinis. Jį atidarė ir dieno- 
tvarkio vedėjos pareigas 
ėjo klubo pirmininkė A. 
Palton. Pakvietė nares at
sistojimu pagerbti mirusią 
klubo narę Marijoną Joza- 
paitienę. Taipgi buvo skai
tyta padėkos kortelė nuo 
velionės šeimos. Ačiū jiems.

Valdybos raportai rodo, 
jog viskas tvarkoje.

Atsibuvusio spaudos nau
dai parengimo komisija ra
portavo, kad liko biskutis 
pelno spaudai paremti. Apie 
tai parašys kiti.

Nutarta ligonėms pasiųs
ti linkėjimų korteles žiemos 
švenčių metu.

Sergančios narės: drg. 
Stasulevčienė išvežta pas 
sūnų; ją lankys d. M. Kar- 
sokienė; drg. Tamošūnienė 
lankys drauges O. Kazi- 
lionienę ir O. M. Visiems 
sergantiems klubas linki 
greitai sustiprėti.
'' Mielos draugės narės, įsi- 
tėmykite: Mūsų klubo me
tinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 12 d., 11 vai. prieš 
pietus, paprastoje vietoje— 
ant Shaw Ave. Kviečiame 
visas nares ir svečius vy
rus; ir naujų narių gauki
me. Visi užsimokėkime po 
vieną dolerį už vaišes, nes 
mūsų klubas dabar reika- 
lin-gas paramos. Dovanė
lėmis apsikeitimui kas at
sineš, tas ir gaus, vertė ne 
mažiau $1. 1

Su geriausiais linkėjimais 
visiems sveikatos ir laimin
gų Naujų Metų. A. S.

Sveikatos padėtis 
Lotynų Amerikoje

Buenos Aires — Argenti
nos sostinėje įvyko specia
lus Lotynų Amerikos vals
tybių sveikatos apsaugos 
ministrų pasitarimas, kurio 
dalyviai pateikė liūdną svei
katos apsaugos būklę žemy
no šalyse.

Ypatingą nerimą, pažy
mėjo jie, kelia aukštas vai
kų mirštamumo lygis.

Shenandoah, Pa.
Blogos naujienos

Draugė Pikūnienė ligon- 
butyje jau trys savaitės su 
skaudama! koja. Ji 
“Laisvės” skaitytoja 
ra rėmėja.

Visiems šio miest 
siems lietuviams žin< 
visų mylimą draugą ' 
tūzą išvežė ligonbut 
kričio 16 d. Buvo pagerėjęs. 
Bet daktaras patarė vežti 
ligonbutin. Taip ir padarė.

K. Motuzos sūnuę Albi
nas yra vedęs šu Pikūnie- 
nės dukra Elęna. Dabar 
jaunojo Motuzos tęvas ir 
jaunosios Motuzienės moti
na serga.

Visi linkime jiems grei
tai pasveikti.

J. Pacauskas

yra 
ir ge-

o liku- 
omą ir 
K. Mo- 
in lap-

Dabar

New Delhi. — žiurkės su
daro Indijai didelę proble
mą, nes daug maisto sunau- 
doja-sunaikina.

MIAMI, FLA.

KONCERTAS ir PIETŪS

Gruodžio 1 d.
Pietūs bus 12:30 vai. 
Koncertas 3 vai. dieną 
Įžanga $2 asmeniui

Lietuvių 
Social. Klube

2610 N. W. 119th Street

Haverhill, Mass.
Puikiai įvykęs parengimas
Lapkr. 10 d. LDS kuopa 

surengė pietus ir davė ge
ras pasekmes, ko mes nie
kad nesitikėjome.

Pasikalbėjus nutarėm, 
kad reikia eiti pas žmones 
ir kviesti, kad pribūtų į 
mūsų parengimą. Taip ir 
padarėm.

Mes tikietus išplatinom 
iš anksto. Kur tik nuėjome, 
žmonės priėmė nuoširdžiai 
be skirtumo pažiūrų. A. Ko- 
dienė išplatino daug tikietų.

Nors oras buvo prastas, 
bet svečių atvyko ir iš kitų 
miestų, kaip tai, Montello, 
Bostono, Norwoodo, N. An
dover ir Lawrence, Mass., 
taipgi iš Nashua, N. BĮ.

Gerbiami Peter ir Mary 
Yokumski, valgyklą užlai
kantieji 81 River St., paga
mino labai gardžiai nutaisy
dami valgius.

Teko dėl Peter ir Mary 
nuo svečių didelis kreditas, 
o nuo mūs visų širdingas 
ačiū.

Prie progos pirm. A. Rač
kauskienė perstatė drg. S. 
Rainardą pakalbėti. Jisai 
nuosekliai paaiškino, kaip 
naudinga yra prigulėti prie 
pašalpinės draugijos.

Publika, reikalą supras
dama kalbėtojui smarkiai 
paplojo delnais.

Prie valgių pagelbėjo Ona 
Poth. Ant stalų patarnavo 
T. Černiauskienė, J. Pau
lauskienė, A. Adams, D. 
Adams ir D. Tourville. Ren
gėjos M. Kazlauskienė ir A. 
Račkauskienė.

W. R.

Mažai kas pasikeitė, 
sako Norman Thomas

Huntington, N. Y. — So
cialistų vadas Norman Tho
mas lapkričio 20 d. minėjo 
savo 84 metų gimtadienį.

Spaudojs reporteriams jis 
. pasakė, kad rinkimuose ma
žai kas pasikeitė, kad ša
liai stoka geros vadovybės 
ir kad šiuo metu demokra
tija kenčia dėl Vietnamo 
karo ir rasinės diskrimina
cijos.

San Francisco, Calif.
Spalio revoliucijos 51 me

tų sukaktis čia atžymėta 
lapkr. 15-os vakarą viešbu
čio International Hali. Sta
lai buvo1 apkrauti knygomis 
ir suvenyrais iš Tarybų Są
jungos ir iš jos atskirų 15- 
kos respublikų.

Kalbėti ar sveikinimo žo
dį tarti buvo iškviesti keli 
įžymūs asmenys, Institu
to Amerikos Draugingumui 
su Tarybų Sąjunga darbuo
tojai ir rėmėjai: James Fo
rest, Dr. Holland Roberts, 
Mrs. Danilenko, Z. Druck
man, advokatas Vincent 
Hallinan. Kiekvienas jų 
pasakė įdomių, vertingų 
minčių. Visi sveikino jau 
36 metus Jungtinių Vals
tijų su Tarybų Sąjunga pa
laikomus draugingumo ry
šius. Gaila, neįmanoma ko
respondencijoje kalbas at
pasakoti.

Atvykęs iš Washington, 
D. C., Tarybų Sąjungos at
stovas Alexei Stepanin kal
bėjo trumpai: padėkojo 
daktarui Roberts už pakvie
timą, draugijai ir visiems 
už pastangas palaikyti 
draugingumą tarp JAV ir 
Tarybų Sąjungos. Taipgi 
buvo pristatyta grupė T. S. 
studentų, kurie lanko Stan
ford ir 
tetus.

Mrs. 
dalyvių 
čiui šio 
rinkta
taria ačiū visiems prisidė- 
jusiems dalyvumu ir finan
siškai. L K.

Berkeley universi-

Druckman paprašė 
prisidėti atmokes- 
įvykio išlaidų: >su- 
$988.56 Institutas

Norwood, Mass.
Spalio 20 d,, mirė mano 

pusbrolis Marlin Saulėnas, 
kuris’ gyveno 38 Mallett St., 
Dorchester, Mass.

Mirė sulaukęs 54 metų 
amžiaus.

M. Saulėnas gimė ir augo 
Norwoode. Buvo baigęs 
Norwoodo vakarinę mokyk
lą. Taipgi buvo antrojo pa
saulinio karo veteranas. 
Mirė nuo vėžio ligos.

Velionis smarkiai rūky
davo. tas prisidėjo 
jo plaučiuose vėžį.

Velionis paliko 
me liūdesyje savo
žmoną Mary, 3 dukreles, 
vieną sūnų. Visi jo vaikai 
dar lanko mokyklą — vieni 
pradinę, kiti vidurinę. Taip
gi paliko- vieną brolį John 
P. A.., dvi seseris — Mary 
Saulėn ir Josephine Tary. 
Liko ir daugiau jo artimų 
giminių.

Spalio 23 d. buvo palaido
tas Dorchesteryje.

Po ilgos veidmainystės 
palūžo ragai

1-24) Po ilgOiS veidmainyst 
Per ilgą jau laiką, kiek 

kartų prezidentas Johnso- 
nas bažijosi, kad jis trokš
ta taikos Vietname, tai kiek
vieną kartą siuntė naujus 
pulkus kariuomenės, šimtus 
bomberių ir tankų į Vietna
mą. Kiek kartų Šiaurės 
Vietnamas reikalavo sulai
kyti žmonių žudymą ir 
sprogdinimą - naikinimą j ų 
miestų ir kaimų, tada jie 
tarsis dėl taikos... Kitaip 
ir negali būti. Kokią gi tai
ką galima kalbėti, kuomet 
užpuolikas degina, daužo 
tavo namus ir šeimos na
rius žudo?

Pagaliau, atsibodo tokia 
Johnsono politika namie, ir 
ji įgriso visiems turintiems 
protą, ką nors bendro su 
pasauline taika. Visas pa
saulis smerkė tokią politi
ką, smerkė Ameriką už jos 
nesusivaldymą... o čia ir 
prezidentiniai rinkimai. Ką 
daryti ?

Lapkričio1 1' dieną prez. 
L. B. Johnsonas paskelbė, 
kad jis sulaiko šiaurės Viet
namo bombardavimą. Aiš
ku, jis tą darė ne žmonišku
mo jausmais vadovaudama
si, o politiniais sumetimais. 
Bet vis tiek gerai.

Nieko šiame kare, kuris 
yra pats ilgiausias karas, 
kokius Amerika yra vedu
si, nieko neatsiekta, o jis 
lėšavo ne tik bilijonus do
lerių, bet ir Amerikos pres
tižą. Jis iššaukė nami
nę suirutę, žalingą pasida
lijimą; fašizmas, rasizmas 
pakėlė galvą.

Kas bus dabar atsakin
gas už sunaikinimą abiejų 
Vietnamu? Kas atremon- 
tuos-atstatys tuos kraštus? 
Prisilaikant XX-ojo šimt
mečio civilizacijos ir tarp
tautinių teisių nustatymo, 
kas užpuolė, griovė, tas tu
rėtų ir atlyginti už skriau
das.

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

sukelti

didelia- 
mylimą

Lapkričio 5 d. vakare mi
re Norwoodo ligoninėje 
Andrius Grigūnas, gyvenęs 
95 Concord Ave., Norwoode. 
Mirė sulaukęs 80 metų am
žiaus. Buvo pašarvotas P. 
Kraw Funeral Home, 1248 
Washington St., ir palaido
tas lapkričio 9 d., 10 vai.

Dzūkelis

DO CHORAS, vadovybėje 
jo solistai: MAE GABRĖ-

Birutė Ramoškaitė-Mann
solistė-dirigentė

Programą pildys AI 
Birutės Ramoškaitės, ir 
NIENĖ, BIRUT© RAMOŠKAITĖ, HELEN MIKI- 
TIENĖ, STASYS VAINEIKIS ir kiti.
BIRUTES DUKTĖ suteiks Fleito solo (flute solo).

Aido Choro šeimininkės pagamins gerus pietus. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

Pranešimas
Harrison, N, J.

West Hudson, Labor Ly
ceum Assoc. įvyks klubo ma
rių metinis susirinkimas, 1 
d. gruodžio. Klubo rūmuo
se, 15-17 Ann Street, 2 vai. 
dieną. Phone 998-6978.

—Aido Choro valdyba • Lima.—Peru valdžia skel
bia tam tikras reformas.

Velionis paliko dideliame 
liudęsyje savo mylimą žmo
ną Mary, vieną sūnų And
rių Norwoode, dvi anūkes^ 
Taipgi nemažai artimų gi
minių Amerikoje ir Lietu
voje,

Velionis priklausė prie 
Norwoodo LDS 3 kuopos.

Mirusioms amžinos ramy
bės o šeimoms nuoširdi už
uojauta liūdesio, valandoje.,

M Uždarinis

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)

Pasauliniai protestai 
prašalino mirtį

Atėnai. — Graikijos mili- 
tarinė valdžia nutarė pa
keisti Panagoulisui mirties 
bausmę kalėjimu.

Pasauliniai protestai pa
veikė fašistinius militaris- 
tus nežudyti jauno kovoto
jo prieš fašizmą.

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

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

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)

Lagos. — Nigerijos val
džia pasirašė su Tarybų Są
junga daugelio metų ekono
minės ir techninės pagal
bos sutartį. Pagalba sieks 
iki 140 mil. dolerių.

Teisia 16 studentų
Atėnai. — Graikijos mili- 

tarinis teismas teisia 16 
universiteto studentų, kalti
namų suokalbyje nuversti 
militarinę valdžią.

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)

Stiklo simfonija
Leningradas (TASS). — 

Mažiausiai tris su puse tūk
stantmečio žmonija žavisi 
meno paminklais, sukurtais 
iš stiklo. Būtent kaip poe
ma apie stiklą vertinama 
Ermitaže atidaryta paroda, 
kur surinkta beveik 2 tūks
tančiai stiklo pūtėjų meno 
pavydžių nuo seniausių lai
kų iki mūsų dienų.

Keturioliktame amžiuje 
iki mūsų eros Egipte ir vė
liau, Antikos laikais, stik
las nebūdavo pučiamas. Jo 
gaminius liedavo ir tekin
davo. Ir dabar šie seniausi 
pavyzd ž i a i, eksponuojami 
Ermitaže, stebina apdailos 
subtilumu.

Prieš 22 šimtmečius buvo 
sukurta taurė, kurią arche
ologai rado pilkapyje netoli 
Mozdoko miesto Šiaurės 
Kaukaze. Nežinomas meist
ras taip meniškai ornamen
tavo ją paauksuota folija 
tarp stiklo sluoksnių, kad 
ir šiandien Ermitažo lanky
tojai vadina ją stebuklu.

Mūsų eros išvakarėse 
žmonės išmoko pūsti stik
lą, skaidri ir spalvota ma
sė “pražydo” m e n i n inkų 
rankose. Tur būt, graikų 
meistrui patiko jo sukurta 
amfora, jis neištvėrė ir be
veik prieš du tūkstantme
čius paliko ant jos savo au
tografą: “Pagamino Enio- 
nas”.

Ryškia u s i u s simf onijos 
apie menišką stiklą partitū
ros puslapius įvairiais lai
kais įrašė Iranas ir Sirija, 
Ispanija ir Vokietija, Pran
cūzija ir Rusija.

Antrojoje aštuonioliktojo 
amžiaus pusėje nė viena ša
lis negalėjo konkuruoti su 
Rusija spalvoto stiklo gami
nių meniniu lygiu. Jie buvo 
kuriami pagal M. Lomono
sovo receptus.

Atskiri fondai supažindi
na su tikrai filigraniškais 
Venecijos stikliapūčių dar
bais. Buvo manoma, kad jų 
meistriškumo paslaptys am
žiams prarastos. Tačiau vie
noje parodos salėje galima 
pamatyti dirbinius, sukur
tus su venecijietišku subti
lumu. Jų autoriui - leningra
diečiu! meistrui B. Jeriomi- 
nui pavyko išaiškinti italų 
burtininkų paslaptis.

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)

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 
sheet 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)

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)

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)

ASSISTANT MANAGER-TRAINEE

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

... 355-6369
ARBY’S ROAST BEEF 

RESTAURANT
E. Street Rd., Feasterville,

(89-91)

full 
“go

255 Pa.

Jungtinių Tautų Ekono
minėm, Socialinėn Tarybon 
išrinkta Norvegija, Jugosla
vija, Jamaika, Anglija, Uru
gvajus, Sudanas, Tarybų 
Sąjunga ir Pakistanas.

Anglų žurnalistui teko 
apmokėti 2,000 lirų baudę 
Italijos paplūdimyje už tai, 
kad viešai pabučiavo žmo
ną. Jam buvo paaiškinta, 
kad nenusikalstama, jei bu
činys kuklus ir trunka ne 
ilgiau kaip tris minutes.

Tarybinis stiklas — 'nau
jas ryškus šios simfonijos 
puslapis. Čia — visų pen
kiolikos sąjunginių respub
likų dailininkų darbai. V. 
Ševčenkos darbo vaza, atra
do, dar nespėjo ataušti: ji 
pagaminta Diatlove 1968 
metais sausio mėnesį,

Washingtonas. — Justice 
jos departamentas praneša, 
kad jis tirisu rasinę diskri
minaciją mokyklų sistemoje 
Pasadena, Caiif.

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)
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'LAISVE VAJUSA

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
V. Bunkus pridavė ati 

merata jam kreditavo Geo 
naujinimais ir P. M. šolomskas.

Konstancija Miller, ha 
tus nuo naujos prenumera 
Ona Šlkienė, Riocky Hill; 
J. Ynamaitis, Naugatuck i 
Conn.

Philadelphiečiams pagelbėjo su nauja prenumerata 
ir daugeliu atnaujinimų Chesterietis—A. Lipčius ir N. 
Dudonis. Taipgi Merkis p

K. Paciūnas, Elizabetl 
meratą ir atnaujinimų, o G 
J. Bimba, hawthornietis pridavė atnaujinimų.

LLD 45 kp. vajininkj s V. Vilkauskas, St. Peters
burg,Fla., prisiuntė riaują

Po naują prenumeratd ir atnaujinimų prisiuntė Ve
ra Smalstienė, Livonia, Mich., ir R. Barauskas (Braus) 
Rochester, N. Y.

Šie vajininkai pakilo 
Geo. Shimaitis, Brockton, 
ton, Pa.; O. Wellus ir Mai-Įytė Lynn, Binghamton, N. Y.; 
Geo. žebrys, Cleveland, O
J. Stanienė, Baltimore, Md., ir Ona Žilinskienė, 
mouth, Pa.

haujinimų, o su nauja prenu- 
. Wareson. Pagelbėjo šu at-

‘tfordietė kreditavo savo punk- 
tos, o atnaujinimų pridavė — 

O. Visotskienė, Kensington, 
r L. Žemaitienė, Hartford,

risiuntė atnaujinimų .
i, N. J., pridavė naują prenu- 
eo. Stasiukaitis, cliffsidietis ir

prenumeratą ir atnaujinimų.

punktais su. atnaujinimais: 
Mass.; Ig. Klevinskas, Scran-

; K. Kilikevičius, kanadietis;
Ply-

GAUTA SEKAMAI:
laikytame susirinkime, 

“Laisvės” fondą, paaukodami 
•asite čekį toje sumoje. Kaip

AUKŲ Į FONDĄ
Draugai: LLD 45 kp 

lapkričio, nutarė paremti 
iš kuopos iždo $300. Čia 
kas metą tai ir šiemet prisidedame su parama. Gy
vuok ilgai “Laisvute,” o mes stengsimės paremti pagal 
mūsų išgalę. Ši auka nepaskutinė, artinasi “Laisvės” su
važiavimas, kurį taipgi pa 
giaki, Joseph J. Sholunas, 
burg, Fla.

3 d.

sveikinsime su auka. Drau- 
kuopos fin. sekr., St. Peters-

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $283. Au
kojo:

V. Staugaitis, W. Suff 
atminčiai aukoja, r 
gyva būdama ....

Alex Raymond...........
J. Lukštas, Windsor ..
August Charles, Rock\
J. Beržinis ...............
Wm. Lekcy .................  -..........  .. .f............ ,
Po $1: Mrs. Ketchin, Windsor Locks; A. Grimaila.

eld, Conn., savo žmonos 
es ji to reikalavo 
..................................  $100.00 
.................................. 51.00 
............ .................  11.00
ille

j. 4.00

R. Merkis Philadelphia, 
LLD 10 kuopa Į...........

Feliksas Lešinskas ... 
Po $1: B. Pivariūnien 

laitienė, New Hope.

Pa., prisiuntė $103. Aukoj,o

A. Račkauskiene -
Lawrence, Mass., prisiuntė 

Paul Nukas, N. Andovler 
Vladas Račkauskas .. .. 

J. Popierinis...........
Antanas Navickas •.... 
Paul Lupsevic................
Rožė Šileikis .................
A. Jonas Kodžiai .........
J. Augulis, E. Billerica 
J. Gettzus, Bedford . 
Stephens Shlekis .... 
Po $1: Ida Povlovski,

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $24. Au
kojo: '

LLD 6 kuopa ..
J. Gerulskienė ..
P. HAChestnu
Po $1: B. Lap

kūnas, Mrs. Ada V

$10.00 
. 5.00 

5.00 
inskienė, J. Valatkevičius, P. Vaite- 
hite.

P. Beeis, Great
J. Linda, Douįlaston
J. Kupčinskas
B. Kutkus ....
Po $1: M. Sm 

Port Washington.

Neck, N. Y., prisiuntė $21. Aukojo: 
$7.00 

6.00 
5.00 

aid j as, A. Šidlauskas ir M. Karazan,

J. Bimba, Patera.., -
P. Augutis, Haledon ...
J. S. Bimbai, Hawthorne
C. Skarbalienė ...............

son, N. J., prisiuntė $17. Aukojo: 
..................   $10.00 

5.00 
2.00

R. Braus, Rochester, N. Y., prisintė $16. Aukojo:
J. Pabijanskas
J. Rinkevičius
K. Žemaitienė
S. Gendrėnas ,
Po $1: F. Grič us, J. Zimtis, E. Usevage.

S. L Straukas, 
ko jo:

Leon Conrad .
Povilas Blieka
Joe Koll & family 
Bruno Sodausk

Šį sekmadienį gruodžio 1-mą 
minėsime didžiąją sukaktį

$5.00 
3.06 
3.00 
2.00

Phoenix, Arizona, prisiuntė $14. Au-

is

$5.00
5.00
2.00
1.00

Nuo kitų gauta sekamai:

Gruodžio 1 dieną “Lais
vės” salėje įvyks kultūrinė 
popietė, skiriama paminėti 
pirmųjų Lietuvos Tarybų 
kūrimosi 50 metų sukaktį.

Programa susidės iš: kal
bos apie tuos įvykius; ati
tinkamų eilėraščių skaity
mo; filmų rodymo ir vai
šių. Rengėjai kviečia vi
sus. Įėjimas nemokamas.

Adresas.' Liberty Avė. ir 
102 St., Ozone Park (Lef
ferts traukinio Oxford Ave.- 
104 St. stotis).

Darbininkų judėjimo ve
teranuose ir šiandien tebėra 
gyvas atsiminimas tų jau
dinančių dienų, kai išgirdo
me, jog mūsų gimtajame 
krašte įsikūrė tarybos; kad 
mažažemiai ir bežemiai, ber
nai, mergos ir net pieme
nėliai tapo žmonėmis; kad 
bus pašalintas nedarbas ir 
alkis; jog įsigali lygiatei
siškumas.

Visa Tarybų Lietuva iškil
mingai šią sukaktį mini ir 
pagerbia tuos, kurie pasiąu-

kojama kova darbo žmo
nėms laimėjo pergalę ir 
nuoširdžiu darbu kraštą pa
kėlė į aukštą kultūrinį ir 
ekonomini ai suklestė j usį 
lygį.

Ateikite bendrai pasi
džiaugti mūsų gimtojo kraš
to atsiekimais!

Parengimu kalendorius
Gruodžio 1 d.

LLD 1 kuopos kultū?dne 
popietė “Laisvės” salėje.^

Gruodžio 15 d. ’
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

j, M. Tureikienė ir A. Aką*

M. Kazlauskienė, Haverhill - 
$92. Aukojo:

$26.00 
15.00 
11.00 
10.00 

. 6.00 
. * 5.00 
. 5.00 
. 5.00

........................................  2.00
S. Uždavinis, B. Gumauskas.

Geo. Stasiukaitis, ClifĮfside Park, N. J., prisiuntė 
$46. Aukojo:

George Stasiukaitis ...
K. Mažeikienė, Jersey
K. Derenčius........... .
J. Bakunas .................

City
$25.00 

. 10.00 

.. 6.00 
.. 5.00

ghamton, N. Y., prisiuntė $30.K. Vaicekauskienė, Bir
Aukojo:

J. N. Strole............... .
P. Yasilonis ...............
J. A. Kireilis...............
J. H. Vėžiai ...............
J. K. Vaičekauskai ...
J. A. Žemaičiai .......
A. žolynas .................
I. M. Lužinai .............
Po $1: P. Juozapaitis,

U. šimoliūnas, H. Žukas,, P. Mikalajūnas, E. Čekanaus
kas, K. Staniulis, E. Slesuraitis, J. K. Nelesh, Tillie Bag
donas, M. Sadauskas, P. N. Mačiukas, V. Maihionis.

...r......... -......................$2.00
........................................ 2.00
...................................  2.00
.......................  2.00
....................  2.00
........................................ 2.00
......... .........................  2.00
....................................  2.00
J. Krasauskas, L. Mamfonis,

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla.,, prisiuntė $30. 
Aukuojo:

J. Ragauskas.............
A. Antanavičius .....
A. Kavaliauskas ....
V. J. Valley ...............
Po $1: M. Lideikis, La 

len Žilinskas ir A. Ruseckds.

.............. .....................  $10.00
......................................  6.00
...................................... 5.00
......................................... 5.00
•go; A. Lukas, Gulfport; Hę-

LDS 6 kp (per O. Wellus), v
Binghamton, N. Y. ................. ..........  $21.00

P. Petraitis, Brighton, Mass. ................ 11.00 
Karolis ir Elz. Žukauskai (Lilijai ir Stefanijai),

Seattle,, Wash........... •_______ __
Jurgis Laukaitis, Maspeth, N. Y. ... 
Adelė Kumpan, Binghamton, N. Y. . 
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y. . 
Frank Bush, Brooklyn, N. Y. ....'. 
A. Brazys, Baltimore, Md. ’ •...:.... 
W. Lyles, Sr., Murrysville, Pa..........
M.'Burkauskienė, Elizabeth, N. J. . 
L; Bartkus, Linden, N. JJ -... J...;..

< V. Lisajienė, • Woodhaven, N? Y.1. .< .
' Df’augė.iš Connecticut (LilįjM ir'StefSfiijdi) 5.00

Ch. Pampalas, Hamilton, COadd? 4.00
i. E? Kaspartenėj Wilkes-Barre,' Pd; 'J. • >♦ < 2.00 
. < Po $1: P. sYochis, Naugatuck>-Cbhh.!;j K. įSimo^ Ve
ra Urbonas, A. Petruitįerlė, Brooklyn, N.‘ Y; J. Stanys, 
Baltimore, Md?/ A.r Geo? Liepa,
ScrantonV;Pą/H'A. Lugauskas,- NoTtfo^ort, N. Y.; W;« J. 
Petrus; Cleveland, Ohio L Olga PrUriškas, Gardner, Mass, ; 
M. Bradaūskas; J.' ValiukasĮ' A.' - Beįisdui^ėfeii, Mich. į 
A. Globich; N. ’Balūkbnis, V. Kazlauskas,' Wilkes-Barre, 
Pa.; Anha Žėlin/ Plymouth, Pa.; G' Kardauskas, Mary 
Užkutenąs, St. Milevas/ Linden, N. J. “ " “

Anksčiau gauta $7,503.51. Dabar įplaukė $1,094.10. 
Viso gauta $8,597.61. Dar Feikia $6,402.39.

10.00
10.00
10.00
10.00

6.00
■6.00
6.00
6.00
6.00
5.00

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.)

ti į Mėnulį, su anglų moksli
ninkų nuomone sutinka, bet 
vis tiek tokio žygio neatsisa
kysią.

Nežinia, ką pasakys ateitis: 
pateisins tą žygį ar ne. Labai 
panašu į ‘širdies persodinimo 
avantiūrą. Kai kas irgi smer
kia tokį skubinimąsi.

Puikiai pavyko Noreikų 
koncertas

Tai ir po visko — ant ry
tojaus po labai laukto Vil
niaus operos; solisto Virgili
jaus Noreikos ir jo žmonos 
pianistes žanetos koncerto. 
Graži apylinkes publika 
žavėjosi dainininko žavė- 
j ančių balsu ir atlikimu 
daugybės liaudiškų dainelių 
bei arijų. Visi išsinešė ne
užmirštamą įspūdį.

ši pastaba tik greitomis 
sumesta, laikraščiui einant 
į spaudą. Apie visą šį ne
paprasta koncertą antra
dienio “Laisvėje” skaitysi
te mūsų korespondentės 
Helen Feiferienės išsamų 
aprašymą.

Beje, dainininkas sakė, 
kad jis dar Kanadoje turės 
vieną koncertą ir paskui 
jau grįš į jau labai išsiilgtą 
savo gimtinę Lietuvą. Na, 
o ten, Vilniuje, girdi, laukia 
kalnai darbų. Paspaudėme 
svečiui dešinę ir palinkėjo
me laimingai baigti savo 
viešnagę nhūsų šiaurinėje 
Amerikoje. 1

LDS 1 kuopos nariams
Visi LDS 1 kuopos nariai 

prašomi dalyvauti kuopos 
susirinkime, gruodžio 3 d., 
“Laisvės” salėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

šiame susirinkime kuo
pos valdyba pateiks svarbų 
metinį raportą. Turėsime 
išrinkti kuopos valdybą 
1969 metams. Po susirin
kimo turėsime vaišes. Vi
si būkite susirinkime.

Valdyba,.

Miesto biudžeto komisūįa 
siūlė pavartoti nenaudoja
mą LI geležinkelio liniją 
tarp Manhattano centro ir 
Kennedy aerouosto. Sako, 
kad tokia kelionė imtu tik 
16 minučių. Bet pravažiuo
jamos srities namų savinin
kai protestuoja.

Tai didelis ačiū viršminėtienis prieteliams už gaų/ 
sias dovanas laikraščiui. Vajininkai irgi, kiek galėdami^, 
gražiai darbuojasi. Artinasi šventės., Gražiausia dova
na, tai užrašyti laikąštį “Laisvę” savo giminėms ar drau
gams. Apšvieta yra naudinga dovana. Padarykite tai. 

[ “Laisvės” Administracija

šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:
Brooklyn, N. Y. ................................. ........
Hartford, Conn....................................... ....
Worcester, Mass....................... ............
Philadelphia, Pa. ........................................
St. Petersburg, Fla................ ............ .
So. Boston, Mass. ................. .
Great Neck,, N. Y...............................
Waterbury, Conn. .......................... .
N. J. valstija ................................................
Miami, Fla...............................................
Baltimore, Md. ............................... ............
Rochester, N. Y. .. . .............. ............... .. •
Scranton, Pa. ...................... . :.♦ • •
Detroit, Mich................................................
Stamford, Conn............................... . . ..........
Oakland, Calif......... .....................................
Newark, N. J................................................
Haverhill, Mass. ....................... .‘. ........
Binghamton, N. Y........................................
Bridgeport, Conn. ................... . ..................
San Francisco, Calif. .............................
Bayonne, N. J................................ . ............
Yucaipa, Calif.............................. . ..............
Cliffside Park, N. J..................... •. •........
Brockton, Mass. ........................... • • • •
Los Angeles, Calif................................. ....
Cranford, N. J. .. ................... ...................
Elizabeth, N. J........................ . ..................
Chicago, Ill ...................... . .......... . ............
Pittsburgh, Pa.................. *........
Cleveland, Ohio ......... •........
Paterson, N. J.................... .........................

$1,052.88 
. 937.00 
,. 621.00 
.. 519.00 
.. 449.00 
.. 249.00 
., 246.00

. 233.00 
.. 212.00 
. 165.00 
.. 160.00 
.. 144.00
. 138.00 
.. 137.00 
.. 120.00 
.. 113.00 
... 98.00 
.. 96.00

79.00
65.00
64.00
62.00
61.00
60.00
59.00
30.00
28.00
27.50
25.00
23.00
19.00

Labai teisingai “The N. Y. 
Times” mūsų valdžios Jungti
nių Tautų Asamblėjoje nusi
statymą prieš Kiniją pavadi
no ąpsijx;do triumfu, ,, Iš tįik- 
riįjj, tai triumfas ne tik ab- 
surįą,’.bet ir didžiausios po
litinės. beprotybės. , , 
I*’ t , » . •

■ • .• < s- ’<• / ■ \ A

Mūsų viceprezidentas Hum
phrey taip baisiai norėjo pa
tekti į prezidento sostą, jog, 
sakoma, buvo pasiūlęs New 
Yorko gubernatoriui demokra
tų kandidatūrą į vicepreziden
to postą. Republikonas — de-/ 
mokratų kandidatas! Kokia 
“ideališka” kombinacija! Lai
mėjimas būtų buvęs užtikrin
tas. Humphrey — preziden
tas, Rockefelleris ■— jo pa
stumdėlis !

Nors garbė ir pagunda ne
svietiškai didelės, bet jų mū
sų gubernatorius nepriėmė!

Kiek anksčiau Indonezijoje, 
paskui G-hanoje, o šiomis die
nomis ir Malyje, taip vadina
mos “socialistinės” (valdžios 
nuverstos. Su jomis susidoro
jo militarinės klikos. Dabar 
ten siautėja baisi reakcija.

Tų šalių vadai buvo pa
miršę istoriją. Jie buvo pa
miršę, kad liaudis, paėmus ga
lią į savo rankas, turi ją pa
naudoti; , revoliucijos proceso 
pravedimui iki pilnos perga
lės, arba priblokštas priešas 
atsigriebs1 ir tavęs nepasigai
lės. Tos klaidos kaina baisiai 
aukšta krauju ir gyvybėmis.

Jei ne penkių socialistinių 
kraštų intervencija, ir Čeko
slovakija būtų tokią pat kainą 
sumokėjusi. Tam jau viskas 
buvo priruošta. Dubčekas ir
gi buvo pamiršęs tą istoriją 
ir su įsavo taip vadina
nt o m i s “liberalinėmis re
formomis” buvo priešui atida
ręs duris. Tai dabar nemato 
tik tas, kurio akys bijo švie
sos.

Rep.

SAVAITĘ BAIGIANT
iQuepn^. rajoųo : Supreme 

Court buvo uždraudęs 
Creedmoor ligoninės; darbi
ninkams vykdyti sustabdi- 
nėjimus darbo/ bet lapkričio 
22 streikas tebeplito.

’Nežiūrint visokių derybi] 
ir vilčių, Brooklyno Ocean 
Hill mokyklų reikalai nebu
vo aprimę tiek,' kad galėtų 
pradėti mokyti.

East New Yorke vėl pra
dėjo veikti vakarinė mokvk- 
la suaugusiems. Yra dide
lis pasirinkimas klausimų. 
Pamokos visais penkiais 
darbo vakarais tarp 7:30 ir 
9:30. Vieta Dumont ir Penn
sylvania Avenues.

Miestinis namams komi
tetas nutarė pasiūlyti nau
jas taisykles, pro kurias 
lengviau praeitų rendų pa
kėlimui, bet. i . bijosi nuo- 
muotojų protestų.

N. Y. valstijos apeliaciii- 
nis teismas, remdamasis 
Taylor įstatymu, nubaudė 
už streiką- Sanitation unijos 
viršininkus ir pačią uniją.

REQUEST RECORDS 
PUIKIAUSIA DOVANA 

BILE ĮVYKIUI 
Geriausios, autentiškos, ilgai 

grojančios lietuviškos plokšteles. 
Taipgi turime ir Kalėdinių 

plokštelių.
Rašykite dėl neapmokamo ka

talogo.
REQUEST RECORDS

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y. 10801

Nashua, N. H..........
Easton, Pa. ........ 
Lawrence, Mass. ... 
Wilkes-Barre, Pa. . 
Grand Rapids, Mich. 
Canada....................
Rumford, Me. .......

15.00
10.00
9.00
6.00
5.00
4.00
3.00

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

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

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

Po konferencijos bus pa
rūpinta užkandžių ir kavos?

Kviečia: 1
' LLD 2 apskį^.

Komitetas

Apie mūsų drauges
Trečiadienį ir man pasi

taikė proga “užkliūti” į mū
sų Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimą, geriau, į vaišes 
po susirinkimo. Patiko man 
gražus pagerbimas buvusios 
Klubo pirmininkės Katrinos 
Petrikienės jos 75-ojo gim
tadienio proga ir dar gero
kai už ją senesnės klubietės 
Šibeikienės, kurios tą dieną 
buvo jau 80-sis gimtadienis.

Bet be daugelio kitų klu- 
biečių per vaišes nesimatė 
dviejų malonių veidų—Onos 
Čepulienės ir Bronės Ker- 
šulienės. To neminėčiau, jeį 
gu nebūčiau nugirdęs, kaa 
judviejų sveikata esanti 
truputį sušlubavus. Žyffau, 
kaip sūnku joms buvo “sė
dėti” namie, kai vyko toks 
moterų susirinkimas ir vai
šės.

Ypač sunku miela  jai 
draugei Onai. Ji turi pri
žiūrėti savo jau taip seniai 
sunkiai sergantį Vincą, o 
čia dar ir jos pačios sveika
ta nėra šimto procentų pa
dėtyje.

Mano šilčiausia užuojau
ta Bronei ir Onai.

Rep.

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. Mažiaus 
šia 4-ių. Esame suaugę ir rami šėK" 
myna. Būtų gerai Queens apylinkėje. 
Malonėkite mums skambinti turinti 
kambarius, iš anksto tariamei ačiū.

Tel. 649-4613. Jjf-92)




