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Jų ir mūsų vajus 
Prel. Balkūno “armija”

— Rašo A. Bimba —

šios dienos “Laisvėje” skai
dysite Petro Naudžiaus laišką. 
Pasirodo, kad Petras yra vie-

iš “Laisvės” įkūrėjų. Jis 
yra jau 80 metų amžiaus. Jis 
sako, kad jis rašo iš tų senų 
laikų atsiminimus ir žada 
juos mums prisiųsti. Aišku, 
jog tai bus labai svarbūs ir 
įdomūs istoriniai atsiminimai. 
Jų lauksime.

Tuo tarpu, dėkodami iš 
anksto, linkime Petrui Nau
džiui dar daug sveikų ir kū
rybingų gyvenimo metų.

Iš Washingtono eina kal
bos, kad susigrąžinimui laivo 
“Pueblo” iš šiaurinės Korėjos 
būsią užgrobti jos du laivai. 
Mat, tuos laivus Korėjai sta
to ar jau pastatė Holandija. 
Ir, girdi, kai jie plauks į Š. 
Korėją, jie bus jūroje užgrob
ti.

Bet tai būtų piratizmas, ku
ris būdavo praktiku© jamas 
prieš daugelį metų. Civili
zuotas pasaulis seniai jį pa- 

<niršo. Nejaugi mūsų valdžia 
tokią pavojingą plėšikavimo 
praktiką atnaujintą?'

fTeikia žinoti, kad laivas 
“Pueblo” buyo suimtas Korė* 
jos vandenyse. Tai legališka. 
Kiekviena šalis turi tą teisę, 
kai svetimšalis laivas be lei
dimo įsibriauna į jos pakran- 
tinius vandenis. Bet laivų gro
bimas atviroje jūroje yra lai
komas sunkiu nusidėjimu.

Reikia tikėtis; kad mūsų 
šalis tuo nesusiteps rankų ir 
kad vyriausybė atmes tokius 
nepateisinamus siūlymus prieš 
Šiaurės Korėją.

Tik prieš savaitę kitą Jo
seph North, vienas iš “Daily 
World” redaktorių, turėjo il
gą pasikalbėjimą su Upton 
Sinclair jo 90-ojo gimtadienio 
proga, o štai jo jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Nežinia, ar yra 
kitas šio amžiaus rašytojas, 
Įjūris būtų parašęs tiek daug 
rimto socialinio pobūdžio 
knyaų ir savo plunksna pa
daręs tokį gilų įspūdį šiame 
pasaulyje.

Devyniasdešimt knygų prieš 
neteisybę, prieš skriaudas, 
prieš išnaudojimą, už papras
tą žmogų> prieš kitų prakai
tu nutukusį, nužmogėjusį žmo
gų !

Kuris kitas, apleisdamas 
gyvųjų pasaulį, gali susily
ginti su Upton Sinclair? Ne- 
žiau, nes nėra.

Neturi nė vieno lašo iš lie
tuviškos jūros vandens, bet 
jie, tie nelaimingi “vaduoto
jai,” turi “Lietuvių jūrų skau- 
tiją,” ja labai didžiuojasi ii 
žada “vardan tos Lietuvos’ 
dar pajudinti visas jūras! C 
vienas buvęs “Lietuvos armi 
jos” kareivis senelis, sėdėda 
mas viename Chicagos saliu 
ne, ir jau, matyt, nebe blai 
vus, šaukia: “Be ginklo ko
vos, nebuvo ir nebus laisvo j 
Lietuvos.”
^įNori žmogelis muštis, ir kr 
tu jam padarysi.

Ar. jau visiškai sukvaišėjo 
• 4fTąsa 5-tame įpusl.)

Didėja nelaimės 
angliakasylclose

Washingtonas. — West 
Virginijos kasyklose užda
ryti 78 mainieriai, kurių iš
gelbėjimas nebeįmanomas, 
prisideda prie ilgos nelaimių 
skaitlinės. Per pirmuosius 9 
šių metų mėnesius buvo' už
mušti 182 angliakasiai, tuo 
pačiu laikotarpiu 1967 m. 
užmušta 171. Pasirodo, kad 
nelaimės didėja.

Šiuo metu kasyklose dirba 
apie 140,000 mainierių. Pir-

Mirė Uptonas Sinclairis, 
pažangus rašytojas

Bound Brook, N. J.—Mi
rė garsusis pažangus rašy
tojas Upton Sinclair lapkri
čio 25 d., turėdamas 90 me
tų amžiaus.

Savo gražiame gyvenime 
jis yra parašęs 90 knygų, 
kurių vertimai yra išleisti 
beveik visose pasaulio kal
bose.

Tarp lietuvių pirmiausia 
Upton Sinclairis pagarsėjo 
su savo didžiuliu veikalu 
“Raistas”(The Jungle), išė
jusiu 1906 m. Tai platus ir 
nuodugnus aprašymas Chi-

20 milijonų Anglijos gyventojų 
gali sulaukti bado

Londonas. — Mokslinin
kas T. W. Stearn apskai
čiuoja. kad dabar Anglijoje 
53 milijonai gyventojų turi 
gauti iš užsienio 40 proc. 
maisto. O už 32 metų Ang
lija turės 73 milijonus gy* 
ventojų, tai tuomet 20 mili
jonų gali tekti badauti.

Dr. Stearn nurodo, kad 
ateityje Anglija negalėsian
ti daugiau maisto inportuo- 

BAIKIME “LAISVES” VAJŲ 
GARBINGAI IR LAIKU!

Pastarasis “Laisvės” Direktorių Tarybos posėdis 
džiugiai peržvelgė “Laisvės” vajaus eigą. Vajaus pra
džia labai džiuginanti: daugelis entuziastų pasirodė su 
stambiomis aukomis — kai kurie su penkiasdešimtinė- 
mis ir net šimtinėmis. Tai parodo didelį daugelio' laisvie- 
čių savo laikraščio išlaikymu susirūpinimą. Ir didesnė 
pusė pasibrėžto 15-os tūkstančių dolerių fondo jau 
sukelta.

Bet tuo pačiu metu didelio direktoriams rūpesčio 
kelia tai, kad jau einame paskutinį trijų mėnesių va
jaus mėnesį. Jei per du pirmuosius mėnesius sukėlėme 
didesnę fondo dalį, ar įstengsimu sukelti linkusią fondo 
dalį per šį paskutinį mėnesį? Žinome, kad ne visi mū
sų entuziastai gali pasekti pirmų stambiųjų aukotojų 
pavyzdžiu. Bet esame tikri, kad daugelis kitų, šiame 
vajuje dar nepasirodžiusių, gali “savo” parodyti. Tai į 
šiuos dar delsiančius gerus laisviečius mes kreipiamės: 
sukruskime taip, kad šis paskutinis vajaus menuo nu
stebintų visus — lai per šį mėnesį 15-os tūkstančių do
lerių fondas būna pabaigtas paskutiniuoju, penkioliktuo
ju tūkstančių dolerių trenksmingai!

Kad viskas brangsta — tą patys žinote sau reikme
nis pirkdamiesi. Kad mūsų senoji karta katastrofiškai 
retėja — tuo taipgi netenka jus įtikinėti. Bet ar mes 
turime pasirinkti tik jau į kapus nuėjusiųjų kelią? Ne! 
Mes dar gyvename, ir lai mūsų likusi gyvenimo dalis 
būna verta gyventi! Laikykimės garbingai!

“Laisvės” Direktorių Taryba: Vincas Venckūnas, 
Walteris Keršulis, Mykolas Stakovas, Povilas Venta, 
Gustavas Diržuvaitis, Jonas Rušinskas, Vera Bunkienė, 
Alexander Nevins, Geo. Wares, Stephen Vetchkis, Jo
nas Lazauskas. William Baltrušaitis.

miau dirbdavo apie 700,000 
mainierių ir per mptus už
mušdavo apie 1,000, apie 10, 
000 sužeisdavo. Vien tik 
Pennsylvan i j o s mainierių 
kasmet mirdavo nuo mai
nierių ligos, vadinamos 
pneumoconiosis.

Apskaičiuojama, kad ir 
dabar apie 12,000 mainierių 
serga mainierių liga, vadi
nama pneumoconiosis.

cagos skerdyklų ir ten dir
bančiųjų gyvenimo. Jis bu
vo tuo metu apsigyvenęs 
skerdyklų rajone, su lietu
viais draugavo ir rašė 
“Raistą”.

Gerokai vėliau LLD išlei
do vertime didžiulį jo vei
kalą “Aliejus”.

Visą gražųjį gyvenimą 
jis pašventė kovoms prieš 
darbo žmonių išnaudojimą, 
jų skriaudas, prieš rasinę 
diskriminaciją. Buvo socia
listinių polinkių rašytojas.

ti, kiek dabar inportuoja, 
taipgi negalinti padidinti 
daugiau žemės ūkio gamy
bos, kiek dabar pagamina.

Tuo klausimu susirūpino 
ir parlamentas. Daugiau 
kaip pusė parlamento na
rių pasirašė raginimą val
džiai, kad gyventojų didėji
mu ir maisto reikalu būtų 
rimtai susirūpinta.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

ICambodija smerkia 
JMV agresiją

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Connecticut valstijos vajininkai .................... 4432
Valys Bankus, Brooklyn, N. Y.......................  4406
Philadelphia, Pa....................... ........................ 2508
N. J. valstijos vajininkai .......................... 2346
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ..................... 2097
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla.................. 1872
So. Boston, Mass...............................   1776
A. Račkauskienė—M. Kazlauskienė
Haverhill, Mass............................................ ... 1528
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass...........348
M. Valilioniene, Miami, Fla............................... 1084

Vera Smalstys Livonia, Mich. 924
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 840
Rochester, N. Y......................... 762
Kanadiečiai ................................. 737
M. Uždavinis—A. Zaruba, 

Norwood, Mass............ 724
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 588 
Marytė Smalstienė,

Ludington, Mich.................. 564
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 512
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 512
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. 504

(Tąsa 5-tame pusi.)

KABLECRAMOS AS LAETVVOS
Skirta Lenino šimtosioms
Vilnius. — Lapkričio 22 d. 

Partijos miesto komiteto 
salėje įvyko paskaita “Leni
nas ir kai kurios dabarti
nio tarptautinio komunisti
nio judėjimo problemos”. Ją 
Lietuvos sostinės partiniam 
ir tarybiniam aktyvui skai
tė Vilniaus aukštosios par
tinės mokyklos direktorius, 
istorijos mokslų kandidatas 
Tiškevičius.

Šie lenininiai skaitymai 
partiniams ir tarybiniams 
darbuotojams truks iki Le
nino gimimo' šimtųjų meti
nių sukakties. Paskaitas or
ganizavo miesto komitetas 
ir aukštoji partinė mokykla.

Kiekvieną mėnesį klausy
tojams bus perskaitoma 
apie naujausius mokslinius 
darbus, naujus vertimus is
torijos, filosofijos, politinės 
ekonomijos ir praktinės 
ekonomikos srityse. Daug 
dėmesio skiriama partijos 
vadovaujančiam vaidmeniui 
socializmo ir komunizmo 
statyboje, nacionalinei poli
tikai mūsų šalyje ir kitiems 
klausimams nušviesti.

Apie broliškųjų respubli
kų gyvenimą papasakos į 
svečius pakviesti lektoriai.

X
Pagerbtas skulptor. Antinis

Vilnius. — Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumas suteikė Lietuvos nu
sipelniusio meno veikėjo 
garbės vardą skulptoriui 
Robertui Antiniu!.

Garbės vardas jam su
teiktas už nuopelnus vys
tant lietuvių tarybinį vaiz
duojamąjį meną.

X
Į taikinį šaudo aklieji 

šauliai
Vilnius. — Įvyko pirmo

sios aklųjų šaudymo varžy
bos. Jose dalyvavo Panevė
žio, Vilniaus ii* Latvijos ak

E. Kralikauskiene,
Lawrence, Mass...................  492

J. Stanienė, Baltimore, Md........ 468
Chicago, Ill....................................  382
M. Žiedelis, Nashua, N. H........ 324
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 276 
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.......  276
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa. 252 
O. Žilinskienė, Wilkes-Barre, Pa. 228
L. Tilwick, Easton, Pa...............  180
C. K. Urban, Hudson, Mass. 84

lųjų draugijų rinktinės.
Kaipgi aklas žmogus ga

li šaudyti į taikinį? Pasiro
do, kad galį, ir dar. kaip ge
rai pataiko — 87 taškai iš 
100!

Šiose varžybose, bene pir
mąkart Tarybų Sąjungoje, 
šauliai buvo užsidėję ausi
nes, ant ginklų sumontuo
ti kažkoki prietaisai, o tai
kinys pastatytas tarp dvie
jų stiprios šviesos šaltinių. 
Aklasis šaulys taikinio ne
mato, bet jis jį suvokia, pa
dedant ant šautuvo uždė
tam elektroniniam prietai
sui. Kai šautuvo vamzdis 
nukrypsta į vieną iš dvie
jų šviesos prožektorių, 
elektrinis prietaisas šviesos 
signalą paverčia garsu šau
lio ausinėse. Ginklo vamz
džiui iškrypus iš šviesos zo
nos, nos, ausinėse nutyla. 
Šaudymas lavina aklojo 
šaulioklausos sugebėjimus.

Šio išradimo autoriai — 
Šiaulių aklųjų mokymo ga
mybos kombinato radijo 
mėgėjai Liudas Doras ir 
Kazys Alminas. Paskatinti 
pirmojo pasisekimo, jaunie
ji radijo mėgėjai ėmėsi nau
jo darbo. Jie ruošia radijo 
aparatūrą, kuri bus pirmą 
kartą panaudota Pabaltijo 
aklųjų slidinėjimo varžybo
se Estijos respublikoje.

X
Gausėja mokslų daktarų 

šeima
Vilnius. — Universiteto 

docentė Pranė Dundulienė 
sėkmingai apgynė dizertaci- 
ją istorijos mokslų daktarės 
lapsniui gauti. Tai pirmoji 
iš Lietuvos etnografų gavu
si mokslų daktarės vardą.

Keletą metų Dundulienė 
tyrinėjo žemdirbystės isto
riją Lietuvoje, yra paskel
busi daug straipsnių apie 
darbo įrankius, apeigas ir 
papročius mūsų kaime. Šios 
studijos ir sudarė moksli-

Phnom Penh. — Kambo
džos princas Norodom Si- 
hanoukas pasiuntė protestą 
Jungtinėms Valstijoms ir 
kartu informavo Jungtines 
Tautas dėl Amerikos karo 
veiksmų padidinimo Kam- 
bodiios teritorijoje prie Pie
tų Vietnamo sienos.

Jis protestuoja už JAV 
laivų paleistus šūvius, kurie 
užmušė 9 moteris ir 6 su
žeidė, padarė kaimui daug

Mirė L Dobis, Vengrijos 
buvęs prezidentas

Budapeštas. — Mirė bu
vęs Vengrijos prezidentas 
ir premjeras Istvanas Do- 
bis, 69 metų amžiaus.

Valstiečių šeimos sūnus 
iš pat jaunų dienų dirbo sa
vo ūkyje ir miškų darbuose. 
Po pirmojo pasaulinio karo 
jis pasižymėjo kaip darbi
ninkų organizatorius, buvo 
smulkiųjų valstiečių parti
jos įkūrėjas ir vėliau atsto
vas parlamente.

Po antrojo pasaulinio ka

Prancūzijos darbininkai gins 
savo laimėjimus

Paryžius. — Generalinės 
Darbo Konfederacijos gene
ralinis sekretorius Henris 
Krasuckis pareiškė, kad 
Prancūzijos darbininkai ne
sileis algų mažinimo ir dar
bo sąlygų bloginimjo. ku
riuos siūlo prezidentas de 
Gaulle.

Prez. de Gaulle paskelbė, 
kad jis atsisako mažinti pi
nigų vertę ir kad bus pra
vesta visame krašte ekono
mija, kuri žymiai gali pa- 

ninkės daktaro dizertacijos 
pagrindą.

Daktarės Pranės Dundu
lienės vyras Bronius Dun
dulis— tap pat istorijos 
mokslų daktaras, žinomas 
Lietuvoje mokslininkas.

X
Rygoje įvyks Pabaltijos 

ir Baltarusijos lėlių teatrų 
festivalis. Jame dalyvauti 
išvyko Kauno lėlių teatro 
kolektyvas, vadovauj amas 
nusipelniusio meno veikėjo 
Ratekevičiaus.

X
Varšuvoj leidykla “Ksionz- 

ka i Viedza” išleido Jono 
Karoso knygą “Kalba Vil
niaus akmenys.” Knygą iš
vertė Liaugniadovska.

X
Maskvoje leidykla “Chodo- 

zestvenaja Literatūra” iš
leido Petro Cvirkos rinkti
nių raštų trečiąjį tomą,į ku
rį įeina romanai “žemė Mai
tintoja” ir “Meisteris ir Sū
nus”. Romanus į rusų kalbą 
išvertė Larinas ir Kaplanas. 
Knyga išleista 130,000 eg
zempliorių tiražu.

Antanas Vaivutskas

žalos. Tai įvyko Kambodijos 
teritorijoje.

Nepasitenkinimą jis pa
reiškė Jungtinių Tautų “ne
veikimu prieš JAV krimina
lius veiksmus” Kambodijos 
teritorijoje.

Vatikanas. — Kardinolas 
Felicis išleido bažnyčioms 
įsakymą, kad . visi katalikai 
privalo popiežiaus klausyti, 
nors jis ir būtų klaidingas.

ro, kai buvo Vengrija išlais
vinta iš hitlerininkų okupa
cijos, jis padėjo įsikurti so
cialistinei santvarkai. Tarp 
1948 ir 1952 metų buvo 
premjeru, o vėliau buvo 
prezidentu iki 1967 m., kai 
dėl pablogėjusios sveikatos 
buvo priverstas pasitraukti.

Iki pat mirties jis pasili
ko aktyvus kooperatyvėje 
taryboje ir buvo prezidentu 
Patriotinio Liaudies Fron
to.

liesti darbininkų algas ir 
darbo sąlygas.

Jei bus pasikėsinta kapo
ti algas ir siaurinti sąlygas, 
tuomet- darbo unijos skelbs 
generalinį streiką.

Partizanai numušė 
tris helikopterius

Saigonas.—Amerikos mi- 
litarinė komanda praneša, 
kad Thanksgiving Day mū
šiai buvo smarkūs. Viet- 
kongas numušė tris Ameri
kos helikopterius. Šią sa
vaitę užmuštųjų ir sužeistų
jų skaičius padidėjo.

Saigono valdžia jau sutin
kanti pasiųsti delegaciją 
Paryžiun, bet dar vis delsia, 
taip nori daugiau išsiderėti.

Mirė Arnold Zweigas 
vokiečių novelistas
Berlynas. — Mirė Rytų 

Vokietijos novelistas Arnol
das Zweigas, išgyvenęs 81 
metus amžiaus.

Zweigas buvo pagarsėjęs 
rašytojas visame pasaulyje. 
Prieš 10 metų jis buvo apdo
vanotas Tarybų Sąjungos 
Lenino Taikos premija.

Bukareštas, Rumunija. — 
Čia buvo susirinkę Varšu
vos Pakto militariniai va
dai aptarti gynybos prob
lemoms.

Bruselis. — Belgija skel
bia turinti 85,548 dedarbius, 
kurių skaičius šiais metais 
paaugo 3,107.



2 pusi.

LAIS V
PUBLISHED BY

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE

Entered as second class matter e t the Post Office of Jamaica, N. Y. 
Established April 5, 1911

LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

THE LAISVE, INC.

OZONE PARK, N.Y. 11417

ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .....$9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year ........... $10 00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Pasaulinis komunistų kongresas
JAU seniai kalbama apie sušaukimą pasaulinio Ko

munistų ir Darbininkų par 
tos kalbos pavirs tikrove. 1 
Vengrijos sostinėje įvykęs 
partijų pasitarimas. Pasi 
veikėjai. Už pasaulinį kongresą pasisakyta beveik vien
balsiai. Kongreso suruošimui sudaryta komisija. Kon
gresas numatytas 1969 met|ų gegužės mėnesį.

Pasaulinio kongreso ti 
nistinio sąjūdžio vienybė, 
šiais laikais tame sąjūdyje 
gana daug. Jau seniai kitih keliu žygiuoja Kinijos, Ju
goslavijos ir Albanijos kom 
sitarimo stinga tarp dauge 
vienybė reikalinga labiau, n 

Tik vėliau paaiškės, kc 
sąlygose tikra vienybė gal 
kad suminėtų trijų šalių komunistų atstovybės kongrese 
dalyvaus. Gal prie jų prisidės ir daugiau partijų, ku
rios kongresą boikotuos. B^t tos 67 partijos, kurios da
lyvavo pasitarime Budapešte, jau tikrai atsiųs savo 
delegacijas.

Kongrese veikiausia ki 
nors centro, arba internacionalo. Ar tokiam žygiui są
lygos pribrendsios, tik pačiame kongrese išryškės.

Kaip ten nebūtų, pasaulinių komunistų kongresu su
sidomėjimas bus didelis. To 
nuo tų laikų, kai buvo likvic

tijų kongreso. Atrodo, kad 
Taip nutarė šiomis dienomis 

Komunistų ir Darbininkų 
tarime dalyvavo 67 partijų

<slas, vyriausias, bus komu- 
Nėra jokia paslaptis, kad 

skirtumų ir pasidalijimo yra

unistai. Tikro, glaudaus šu
lo kitų partijų. O šiandien 
egu kada nors buvo pirmiau, 
kiame laipsnyje dabartinėse 
tma. Pav., niekas nesitiki,

Is balsų už steigimą kokio

do kongreso dar nėra buvę 
uotas Kominternas.

Graikijos militaristai pabūgo!
GRAIKIJOS militaristai nebedrįso žudyti įžymųjį 

graikų tautos patriotą Alexandras Panaghoulis. Jam 
lakeista amžinu kalėjimu, 
niu komunistų kongresu su
ūdyti jos premjerą George

mirties bausmė atidėta ar p
Kaip ten nebūtų, pasaul 

ti militarinę valdžią ir nu? 
Papadopolous.

Panaghoulis yra karinir 
jos generolų klika nuvertė 
tatūrą. Jis su kitais demokratiniais Graikijos patrio
tais stojo į drąsią kovą prieš tą diktatūrą, ir už tai su
silaukė tos žiaurios bausmes.

Vargiai kuris kitas šiais laikais kovotojas yra su
silaukęs tokios atidžios ir 
visame pasaulyje. ‘ 
militaristams pasiuntė visa 
džių. O Italijoje kilo tokie 
popiežius Paulius VI matė 
prie to reikalavimo.

Militaristai pabūgo pasaulio opinijos.

kas, pabėgęs iš armijos, kai 
vąldžią ir įsteigė savo dik-

' ■ užuojautos, kokia jam kilo 
Reikalayimą jo nežudyti Graikijos 

eilė net kapitalistinių val- 
masiniai protestai, jog net 
reikalą pridėti savo balsą

“demokratija”

LAISVE

Kas ką rašo ir sako
KAPITALIZMAS
SERGA

“Vilnis” savo vedamaja
me “Vieno siekė, kitą gau
na” kalba apie Vakarų Eu- 

kilusią finansinę

pastan- 
k i n i ją,

ropoję
krizę. Išvada tokia

Po dešimties metų 
gų pasilaikyti Indo 
P r a n c ū z ijos kolon zatoriai
pralaimėjo karą ir pasitrau
kė. Juos pavadavo JAV.

Jau septinti metai eina ka
ras Vietname, bet 
priešams pergalė tolia 
anksčiau buvo. Jos

bos nepaduoda. Reiškia, 
prieš Juškio kalbą, kaipo 
tokią, jie nieko neturi. Tuo 
būdu visa provokacija nu
kreipta prieš Juškį, kaipo 
asmenį, kaipo- lietuvį.

Mes klausiame: Kokių 
“kitų priemonių” “Naujie
nų” redakcija žada imtis? 
Kokios “kitos priemonės,” 
išskyrus protestus, belieka? 
Tik kukluksklaninės...

Antradienis, Gruodžio (December) 3, 1968

IŠ LAIŠKU

liaudies 
u, negu 
jau nei

BEGĖDIŠKAS MELAS 
PRIEŠ LIETUVĄ

Gerbiama Redakcija,
“Laisvėje” lapkričio 15 

dieną redakciniame sako
ma: “Humphrey ir Agnew 
pasekėjai nusivylę” ir t. t. 
Tai klaida. Agnew yra iš
rinktas į viceprezidentus, 
nes jis kandidatavo su Ni- 
xonu. Humphrey pusininku 
buvo lenkų kilmės Muskie.

DMš
Ačiū už pastabą ir pataisą 

klaidos.
— Redakcija

nematyti.
Finansinės krizės Europoj, 

karo dūmai Vidurio Rytuose, 
yra pasėka karo Vietname ir 
šaltojo karo aplamai.

Kapitalizmo sistemą kan
kina vidurių skausmai.

JAV globojama
Formozoje Čiang Kai-šeko klika buvo įkurdinta 

visą laiką palaikoma Amerikos ginklais. Ji be tų ginklų 
protekcijos nebūtų išsilaiki 
mūsų Amerikos ryžtu ir pastangomis Formoza (ar Tai- 
wanas) palaikoma Jungtinėse Tautose visos Kinijos at
stove. ' •*»

Dabar specialiai pranešama “The N. Y. Timesui” 
(lapkr. 25 d.) iš Formozos, kad ten šiomis dienomis įvy
kęs slaptas militarinis teism 
tynis įžymius formoziečius. 
bausmė turėsianti būti ne n 
kalėjimas.

Prieš tuos žmones kalt 
marksizmu-leninizmu ir kad 
tinę literatūrą. Juos “gynė 
tas, bet vadžios paskirtas p

Tai tokia yra mūsų va' 
Formozoje. Ji mums primer 
kus Lietuvoje. Joje irgi būdavo žmonės baudžiami ilgų 
metų kalėjimu už tikėjimą 
literatūros skaitymą. Reiki
mo susilauks ir Čiang Kai-šeko klika, per kelioliką metų 
kankinusi Formozos liaudį.

ir

įsi nė vienos dienos. Tik

as, kuris radęs kaltais sep- 
Pagal “įstatymus” jiems 

ažesnė kaip dešimties metų

PABALTIJO EKONO
MISTAI TARIASI 
IR PLANUOJA

Lietuvos “Elta” paskelbė 
tokią informaciją:

Estijos, Latvijos ir Lietu
vos mokslininkai baigė reng
ti perspektyvas, pagal kurias 
gamybinės jėgos bus ugdo
mos ir skirstomos Pabaltijo 
ekonominiam rajone iki 1980 
metų. Šio kolektyvinio dar
bo vaisiai svarstomi šiandien 
Taline prasidėju šiame visų 
trijų respublikų ekonomistų 
moksliniame pasitarime.

Numatydami tolesnę liau
dies ūkio struktūrą, atskirų jo 
šakų augimo tempus, specia
listai atsižvelgė į plėtojamus 
tarp respublikų ekonominius 
ryšius. Jų sudarytos schemos 
tikslas — protingai speciali
zuoti ir kooperuoti respubli
kas, atsižvelgiant į didžiau
sią ekonominį efektą, taip pat 
į tai, kad turi būti naudo
jamasi vietiniais gamtos ir 
darbo ištekliais^ ; : ' '

Estija, pavyzdžiui, ir toliau1 
bus didžiausia Pabal t i j y j e 
elektros energijos tiekėja, ap
rūpins kaimynes vertingais 
cheminiais produktais iš ska
lūno, fosforo trąšomis. Latvi
ja ir Lietuva galės tiekti labai 
gerą radijo ir televizijos apa
ratūrą, skaičiavimo techniką, 
tiksliąsias stakles ir daugelį 
kitų dalykų. Dar labiau spe
cializuoti numatyta ir lengvą
ją pramonę, metalo apdirbi
mą ir t. t.

Mokslininkai aptarė ir ge
riausią ateityje pramonės sta
tybų dislokavimą, atskirų ra
jonų ir miestų proporcijas, 
augimo tempus.

Pasitarime Pabaltijo ekono
mistai numato problemas, ku
rias bendrai turi toliau spręs
ti mokslininkai, pati k s 1 i n ę 
darbo metodiką.

SLA organo redaktorius 
Juozas Petrėnas į “Tėvynę” 
(lapkričio 22 d.) be jokios 
pastabos perspausdino iš 
“N” tokį biaurų laišką ne
va iš Lietuvos:
...laiškas bus išsiųstas iš Ven
grijos, taigi be cenzūros. . . 
Pas mus gyvenimas labai bai
sus. žmonės dirba, bet ne 
sau. Už darbą jie turėtų 
gauti daug daugiau. Pas mus 
sakoma, kad gydymas nemo
kamas, bet baisu darosi, kai 
pažiūri į vargšus ligonis. 
Dažniausia čia žmonės mirš
ta nuo vėžio, nes visas gy
venimas nervai ir nervai. Prie 
krautuvių ilgiausios eilės. Po 
'darbo sunku gauti maisto, 
kokip pageidauji? Mes jums 
rašydami sakome, kad viskas 
gerai, nes taip turim rašyti. 
Kitaip laiškas neišsiunčiamas.

“Laiško,” žinoma, niekas 
nepasirašo. Aišku, kad jis 
čia Amerikoje pikto Lietu
vos priešo iškeptas. Kodėl 
SLA nariai nuodijami to
kiais melais apie Lietuvą?

Viename gintaro gabale, 
rastame jūros' pakrantėje, 
puikiai išsilaikė dvi skruz
dėlės darbiriinkes. Jų am
žius, manoma, siekia apie 
100 milijonumetų.

Šią’ informaciją pateikė 
Harvardo universitetas.

nimai esą du: kad jie tiki 
sugauti skaitant komunis- 

* ne jų pasirinktas advoka- 
rokuroras.
džios įkurta “demokratija” 
a smetoninės diktatūros lai-

xomunizmu ir komunistinės 
a tikėtis, kad tokio pat liki-

Kambodijos protestas
Komercinėje spaudoje labai nežymioje vetioje pasi- 

_ ' Ii jos sostinės Pnompenh, kadrodė pranešimas iš Kambodi
Kambodijos valdžia atsiunti Jungtinių Tautų sekreto
riui Thantui skundą prieš Jungtines Valstijas su grūmo
jimu atsisveikinti su neutr
mūsų šalį. Kaltinimas: teroristiniai Amerikos ginkluotų 
jėgų įsiveržimai į Kambodij
kalauja, kad Jungtinės Taut)š priverstų Jungtines Vals
tijas tuoj nutraukti “skerdynę Kambodijos civilinių pa- 
rubežių gyventojų.”

Nejaugi tokiais teroristiniais įsiveržimais į Kam
bodijos teritoriją sąmoningai mūsų vyriausybė siekia 
įtraukti tą kraštą į Vietnamo karą? Tai pavojus, kuriuo 
Amerikos žmonėms reikėtų

lizmu ir imtis ginklo prieš

os teritoriją. Skundas rei-

rimtai susirūpinti.

PROVOKATORIAI!
Kokie provokatoriai šian

dien sėdi Chicagos menše- 
viėkų “Naujienų” redakci
joje? Antai lapkričio 21 
dienos savo laikraščio ilgą 
vedamąjį “Turime visą lai
ką budėti” jie baigia:

“Valstybės departamentas 
gal ir nežino, kad Edmun
das JuškySj sakydamas ug
ningas kalbas” apie bolše
vikų revoliuciją, erzina di
delę vietos gyventojų dau
gumą. Prieš panašių Juš- 
k'ių keliones ir kalbas rei
kia protestuoti. Jeigu pro
testai nepagelbės, tai teks 
imtis kitų priemonių.”

Visas vedamasis pašvęs
tas plūdimui šio lietuvio 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos darbuotojo. Mat, Ed
mundas Juškys lapkričio 10 
dieną lankėsi Chicago j e ir 
kalbėjo amerikiečių 
nazacijos ’ suruoštam 
lio revoliucijos mi: 
“Naujienų” redaktoi 
vieno žodžio iš Jušk

ŽIRGAI IR 
LAKŠTUOLĖS

Kai mažas buvau, 
Ūkanotą rytą 
(Šyvus žirgelius 
Miškais varinėjau.

Žiūriu, iš trobelių 
Lenda motinėlės, 
Rankelėm mojuoja 
Balti tėvužėliai.

Šaukia mergeles:
Kelkitės greičiau, 
Jau visi berneliai 
Karveles gano!

Aprengė supuolę
Mažus vaikelius;
Lai bėga visi
Žąselių ganyti!

Ginkite greičiau
Palšą jautelį
Ten, kur žydi obelėlė 
Raudonais žiedeliais.

Baltuos beržynėliuos
Didelės lakštuolės, 
Gražiai- lakštuodamos, 
Padės jums ganyti.

Sigitas Geda

Mielas Drauge!
Neseniai, per Spalio šven

tes, apie savaitę su Genovai
te praleidome Vilniuje, ku
rio vis išsiilgstame. O da
bar vėl turėsiu progą ten 
pabuvoti. Gi šiomis dieno
mis Maskvoje sutikau Ksa
verą Karosienę, kuri atvy
ko čion su amerikiečių gru
pe taikos stiprinimo reika
lais. Šiuo metu ji išvyko į 
Lietuvą, o mėnesio gale 
vyks į Kanadą, o gal kur 
kitur.

Teko girdėti, kad kong
resmenas Dervinski vėl “ky- 
bina” mane savo lapukuose. 
Matyt, jo kalba Limoje bu
vo specialiai skirta rinkimų 
propagandos tikslais ir jam 
rūpėjo pareklamuoti savo 
antikomunizmą. Bet Limoje 
jam gerą atkirtį tuoj davė 
Lenkijos delegatas Kora- 
ševski. Jis pasakė, kad lais
vės ir demokratijos moky
toju nedera būti tos šalies 
atstovui, kurioje šaudo pre
zidentus ir kovotojus už 
laisvę, kur klesti rasinė ne
apykanta ir rasinis teroras, 
kur socialinė nelygybė sie
kia aukščiausio laipsnio.

Mudu su Dervinskiu susi
tikę dažnai polcinizuojame. 
Jis dedasi “specialistu” Pa
baltijo reikalais, žinoma, 
besisemdamas savo; žinias 
iš pačių reakcingiausių šal
tinių, iš tų, kurie kvislinga- 
vo nacistinės okupacijos me
tais. Limoje per vieną po
kalbį jis mane pavadino 
“seneliu” (grandfather), o 
aš jį praminiau “sūnų pa
laidūnu”. Kalbamės su juo 
lenkiškai, nes jis dar kiek 
žino tą savo tėvų kalbą.

Šia proga siunčiu visiems 
draugams laisviečiams la
bas dienas ir geriausius lin
kėjimus.

Justas Paleckis 
Maskva,
1968. XI. 16.

tosi ir gana gerai, tikriau 
sakant, gražiai išleista. Aš 
džiaugiuosi, kad Jonas tiek 
daug pasidarbavo, rinkda
mas ir ruošdamas medžia
gą. O medžiaga įvairi ir 
mūsų skaitytojus dominan
ti.

Norėčiau trumpai primin
ti, jog čia ruošiamės atžy
mėti “Šimtas metų lietuvių 
emig racijos į Ameriką.” 
Tuo tikslu norime išleisti ir 
keliolikos straipsnių brošiū
rėlę apie pažangiuosius 
Amerikos lietuvius. Gruo
džio pradžioje pravesime 
šiam reikalui konferenciją, 
kurioje bus skaitomi prane
šimai. Aš taip pat esu įsi
pareigojęs į . šį reikalą.

Jau artinasi laikas, ka
da aš gausiu atostogas pa
rašymui, sutvarkymui ir vi
sų apsvarstymui pirmosios 
knygos apie pažangiųjų 
JAV lietuvių judėjimą. To
kias atostogas pradėsiu nuo 
1969 metų sausio paskuti
niosios dienos. Kaip ši kny
ga pasiseks, dar sunku pa
sakyti, bet medžiagos su
rinkta daug ir geros. Šios 
knygos išleidimas, kaip ma
tyti, jau suplanuotas.

Jūsų,
L. Kapočius

dų į dieną, bet kartais h* 
šešiolika ir daugiau be jo
kių priekaištų, be ginču, 
be barnių, be užsivarinėji- 
mų... Ieškojom darbųįiš
paišydami daug, ar jie pek 
ningi, ar ne. Dirbom kiek’1 
pajėgdami, kiek sugebėda
mi, kiek galėdami... Nors 
neturėjom pinigų ir labai 
jų trūko mūsų pragyveni
mui, bet viena mintis mus 
vedė: mes turime išvengti 
bankroto ir “Laisvė” turi 
gyvuoti.

Taigi “Laisvės” įkūrimo 
prisiminimus aš jau turiu 
parašęs. Dar kai ką vis na
riu papildyti. Tik, deja, ta 
senatvė tokia kaprizinga ir 
be gailesčio: viską išd’ildo 
iš atminties, išbraukia... 
Tačiau prisimindamas įdo
mesnius epizodus — sten
giausi įtraukti į atsimini
mus. Gal būt, drg. moky
tojo pensininko AnkevL 
čiaus padedamas, galėčiau? 
“Laisvės” reda k c i j a i at
siųsti. O vis tik gaila būrų 
šias žinias, nors ir ne visai 
pilnas, nusinešti į kapus...

Todėl norėčiau patirti, 
kaip pati “Laisvės” redak
cija žiūri į šį mano pasiū- 
lymą?

Viso geriausio!
Petras Naudžius

Kapsukas
Z. Angariečio 19

orga- 
ic Spa
re j ime. 
iai nė 
to kal-

Draugai,
Pirmiausiai žodis kitas 

apie Jono Gasiūno knygą 
“Mano- dešimtmečiai Ame
rikoje.” Ji jau pasirodė 
pardavime. Po poros savai
čių knygų prekyboje jos jau 
ne begalėsime gauti. Ją 
graibsto, nes ji įdomiai skai

ĮSIMYLĖJĖLIAI

Vaikino-mergaitės draugystė —
Tai it vieškelis, vingiuojąs per klonį.
Kai jie bendrus siekimus išpažįsta,
Kai jungia žingsnius jų vienoda svajonė, 

Pro pavojus jie žengia tarytum sesuo su broliu, 
Jų atmestas galvas puošia šviesos aureolė.

Kaip medžio šakelė nesąmoningai
Prie kitos medžio šakelės tiesias,
Kad vaisių išaugintų labiau sultingą,
Taip prigimtis meilę įžiebia tiesiems,

Iš kurių ląstelių sudėtingos, didingos struktūros, 
Ji triumfuos, tobulesnę, genialesnę būtybę sukūrus.

Ir kai meilė papildo draugystę,
Kai plykstelia magiškas meteoras,
Tarsi didžiausias stebuklas įvyksta/
Sugaudžia gamta pergalingais chorais,

Dvasia suplazdena laisvai lyg tapus bekūnė 
Ir įsimylėjėliai patiria dangišką laimės viršūnę.

J. Šimonis

Sužinojome, jog dar yra 
gyvas vienas pirmųjų 
“Laisvės” steigėjų — Pet
ras Naudžius, gyvenantis 
Kapsuko mieste, Lietuvoje. 
Jis parašė laišką d-rui A. 
Petrikai ir žada atsiųsti sa
vo atsiminimų pluoštą. .

Redakcia jų laukia ir 
džiaugsis juos gavusi. Jų 
laukią ir ' visi “Ųaisvęs,” 
skaitytojai. < i

O va ir laiškas:
Gerbiamas Drauge!

Nenustebkite, kad Jums 
rašo nepažįstamas asmuo. 
Mokytojas pensininkas An- 
kevičius, gyvenantis Paeže
riuose, man patarė kreiptis 
į Tamstą ir davė Tamstos 
adresą.

Prisistatom: aš esu dar 
vienas gyvas laikraščio 
“Laisvės” steigėjų, įkūrusių 
laikraštį “Laisvę” 1911 m. 
Bostone—Petras Naudžius. 
Įdomus sutapimas: 1913 m. 
man pasitraukus iš “Lais
vės” į mano vietą įstojo Jo
nas Naudžius, kuris, kiek 
prisimenu, buvo kilęs bene 
iš krašto nuo Rokiškio. 
Nors ir bendrapavardžiai, 
tačiau visiškai ne giminės. 
Kada Jonas Naudžius apsi
gyvena Bostone ir kas jį 
pripiršo į mano vietą — ne
žinau. Aš pats kilęs zana
vykas nuo Barzdų, šeši klm. 
nuo Pilviškių1.

Pastaruoju metu man šo
vė mintis į galvą, kad'“Lais
vė” neturi savo pradžios, 
kitaip tariant, savo istori
nės kronikos.

Man atrodo, kad laikraš- 
■čio įsikūrimo istorija yra 
gana įdomi. Štai dėl ko. 
Juk mes, “Laisvės” laikraš
čio steigėjai, visi buvom be
pinigiai. Šiaip taip vargais 

i negalais sukrapštčme po 150 
dolerių nuo galvos. Visas 
kapitalas vos sudarė devy
nis1 šimtus dolerių,, o visą 
kitą “kapitalą” tesudarė 
mūsų ryžtas, entuziazmas 
;ir jaunystės jėga. Tr su ši- 
(tuo aukščiau paminėtu “ka
pitalu” mes nugalėjom vi
sas kliūtis.

Dar ir dabar man nuosta
bu ir malonu prisiminti 
mūsų tų metų kolektyvo 
nepaprastą sol i d a r u m ą : 
dirbom1 ne po dešimt valam

Gerbiamas drauge!
... Kaip matote, vis dau

giau Lietuvos žmonių ap
lanko Ameriką, gali ten'su
sitikti su mūsų tautiečiais, 
iš arčiau pažinti jų gyveni
mą, pabendrauti.

Tuo pačiu mūsų turistai 
ir svečiai bičiuliams Ameri
koje gali papasakoti apie 
Lietuvos i? visos Tarybų 
šalies naujienas, apie mū> 
šų' ’vaišingus' darbus. O pa- 
sididži&ūgti • ir dabar tįiri
me kuo. Nors gamta žem
dirbiams šiemet ne visai bu
vo palanki, tačiau jie ga
vo pačius geriausius der
lius — vidutiniškai po 20 
centn. iš hektaro.

Mūsų darbai, jų sėkmė ir 
rūpesčiai atsispindi ir' mū
sų jubiliejuose. Šiemet, kaip 
žinote, sukako 50 metų Lie
tuvos Komunistų partijai. 
Šio jubiliejaus paminėjimas 
buvo didelė ir įspūdinga 
mūsų Lietuvos darbo žmo
nių šventė. Dabar ruošia
mės kitam svarbiam įvy
kiui — gruodžio- 16 d. su
kanka 50' mietų kai buvo pa
skelbta Tarybų valdžia Lie
tuvoje. Švęsdami šią datą, 
mes prisiminsime ir tuos 
paž angius užsienio lietu
vius, kurie visados rėme re
voliucinę Lietuvos d&ybo 
žmonių kovą, džiaugesizTa- 
rybų valdžios įkūrimu ir jos 
laimėjimais.

Siųsdamas geriausius 
linkėjimus

Jūsų
A.

Vilnius,
1968 m. lapkr. 19 d.

VIETOJ GĖLIŲ— 
KOPŪSTAI

Anglijos miesto1 Liutonos 
orą be galo teršia gausybė 
mašinų. Gatvėse negali’ aug
ti jokie augalai, išskyrus 
kopūstus! Pasirodo, jie yra 
atspariausi įvairioms varik
lių sunaudotoms dujoms. 
(Todėl gyventojams neliko 
(nieko kito, kaip papuošti 
’savo miestą didžiulėmis va- 
zomis- su įvairių rūšių ko
pūstais-: žaliais, geltonais; 
raudonais, šiaip gana gr® 
žu, tačiau vįsiems kelia ne
rimą žalingas užteršto oro 
poveikis žmonių sveikatai.
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0. KAPSĖ

į žliugsėdama kiaurais guminiais če- 
batais, priėjo Marcelė prie plytos ir, pri- 
sipyliusi bliūdelį barščių, pa 
prieždos.
duonos ir šaukštą 
tupėjusi višta, pasipurtė ir b 
sidengė pelenų plėve.

—Von tu, sterva! — sušuk 
užsimodama ant vištos, nutraukta nuo 
galvos skarele.

Išgąsdinta višta užsistojo ant bliūde- 
lio krašto ir barščiai pasipylė 
dos. Dalis jų subėgo pečiu n, 
nusroveno prieždos kraštu. Nfarcelei ne
buvo kada terliotis su bliūdel 
prie stalo. Ji skubiai rijo, nikramtyda- 
ma, duoną, užsrėbdama barščiais iš pa- 
ti»s s«rnčio.

Laikrodis rodė šešta valan 
Ji turi suspėti pašerti šimtą 
kiaulių, atgabenti prie motini 
kinpliu pažįsti paršelius ir 
Teartus. ppikėio skubėti. 1 
d£en jai pačiai reikia savąia 
melsti ir vištas uždaryti. Pafšeli pašer- 
sia^ti. kain griš iš fermos. 
Kitas dienas tai atlikdavo penkiolikmetė 
ios duktė Dalia, tačiau šiandien ji išėjo 
i kultūros namus repeticijoms.

Greitai užmetė skarelę ant galvos, 
stinriai surišo nasmakrėie d 
gaiš, kad nereikėtu šlapiomis rankomis 
taisvti ir pro cukrinių runkelių krūvas 
nušliuksėio fermos link. Dešinys čebatas 
vėl prisisunkė vandens. Net| gėlė koja. 
Tačiau greitai šalti pamiršo, 
į užtvarus penkis maišus niu

sidėjo ant 
Kai tik ji pasisuko pasiimti 

kės pakilo 
arščiai ap-

iš pečiu

o Marcelė,

ant priež- 
o dalis

ais ir sėsti

da vakaro, 
dvidešimt 

nių penkių 
pakreikti

<arvę pasi-

Nanastips.

viem maž

kai iškratė 
venų, o kol 

nritaisė. maišydama rankomis, du di
džiulius katilus jovalo—ir mgara buvo 

<vje gyvu- 
tvartu va
tai. Aut.) 
u,—išgirdo 
Iselį ir jos

šlania. (Dabar minėtame u 
liams pašaru padavimas ir 
lymas atliekamas mechanizuc 

—Duok, mama, aš pripilsi 
šalia saves vaikiška ploną b?
pavariusi širdis atsigavo geriau nei po 
validolio tabletės, kurią kart 
tarė daktaras imti.

p Ir Jonukas kiauriu aliumini 
greitai pilstė iovala į kibirus, 
nešė ir vertė jį žvilgančioms 
lovius.

ais jai pa-

u bliūduku 
o Marcelė 
kiaulėms į

—Ka valgei pietų, Jonuk? — linksmai 
paklausė Marcelė.

—Mutinio. Duonos prisi trupinau į 
pieną.

—Aš tau dar norą baronkų įdėjau j 
stalčių. Ar radai?

—Bus vakarienei.
Jr tain tris kartus nėr die? 

reikia aptarnauti kiaulių “noil 
o tie kartai toki ilgi, kad iš 
sideda visa ilga diena nuo še 
dos rvto ligi aštuntos valanųos vakaro.

Gražienei daug geriau: ji 
niais savo darža ansiravi, išsikepa duo
na ir baltinius išsiskalbia, tačiau Mar
celė atsimena, kad buvo vienas sekma
dienis. kai sirgo gripu, o šiąip jos me
tuose nėra nei sekmadienių, 
švenčiu.

a Marcelei 
šio namus,” 
u trijų su- 
štos valan-

sekmadie-

nei šiaip 
Kiaulės švenčiu nepripažįsta.

Vis dėlto karta direktorius atkreipė 
dėmėsi ir i Marcele: davė kel alapį į Ku- 
flvntnvos “Poilsio namus.”

Mnrnple angvvendino toie n at palatoje, 
kuAgvvenau aš. Tačiau Marcele apie 
save nnsinasakm’o tiktai tręčiaii vaka
rą.
mus su nenaši tik e r ™ u. tūno 
voie galva no antklode pa 
viena sau klajojo po pušyną.

—Kan aš važiavau in cion, 
vyną tep nivažiavot—ėmė pasakoti ji, 
kai viena iš poilsiautojų pasit

šiain ven^ė poilsiautojų ; žiūrėjo j 
io savo lo- 
<išusi arba

tai jūs nei

eiravo apie

cion reikės 
aš mislin, 

is važiosiu.

—Nu on man nesakė, kad in 
nėr vi’n denis važiot. Dabar

už ten nėr tus vunden
Mislimi iau geriau mirsiu, bet nevažiosiu.
Tr ėmiau verkc. Ciek verkia 
kiau ir kelias nakcis nemiego. 
saka: šita kartelė kainuoja 
rubliu.

i, ciek ver- 
au. O man 
trisdešimt 

Jeigu tu nivažiosi—reikės tau 
mokėc trisdešimt rublių. Gerai, sakau, 
aš jums užmokėsiu tu trisdešimt rublių, 
bet nivažiosiu. Paėmiau ir nunešiau tus 
pinigus kontoron. Nieko, sako, važioti 
visciek reikės. Per vundenis, sakau, neb- 
važiosiu ir ciek. Tadu atidąvė man tų 
karteli, įsodino į mašinų ir 
«os vietos. O tus pinigus trisdešimt rub-

4 numė pasilikau. Mašina 
per tus vundenis nereikėjo n

Nil, ką? Aš per visų savi, gyvenimų

atavežė lig

atavežė ir 
an važiot.

niekur nesu buvusi, tai labai bijo jnieKur nesu nuvusi, tai laoai bijojau. 
Aš nuo mažumės numė nebuvau,—pasa
kojo ji toliau, visų čėsų cik pas sveci- 
mus ir pas svecimus. Mūs buvo la 
dzidelė šeima, septyni vaikai, žemės 
pusė valako,, o tėvas dar nugerdavo 
tep sakant, mūs nenorėjo pripaži 
Dabar pamiręs. Ppe palėko (lenkų) 
niau, pas tokį gaspadorių šešius metus 
Paskui už mergų. Dar dirbau Švenčio
nyse pas toki žydelį vailokų fabrik;
O dabar jau dešimt metų liuobiu kiaules 
Cirliškio selchoze (tarybiniame ūkyje). 
Sunkus darbas. O tų tvartų valyn 
Kol apliuobi, išmeti mėšlą, tai nugara 
visa šlapia. Didžiausios šventės, o man 
vis tas ųač darbas. Kiaulės nebus nešer
tos. Dirbau, stengiaus geriau negu sau. 
O dabar štai kur manį atavežė: atosto
gų! Ir pensiją, sako, gausiu, —aižbaigė 
savo pasakojimą švytinčiu veidu.

I 1—O kas dabar jūsų vietoje? — pakl 
siau.

— Dabartės pavaduoja kita. O sa 
kit ar man nepakenks pensijai, kad 
dabar nedirbu, šitos atostogos?

— Ne, ne,—nuraminau. — Dar jūs ir 
algą gausite tokią pat, kaip ir dirbd 
kiekviena mėnesį.

—Gerai jau man būtų išeiti an pen
sijos. Ir gydytojas sako, kad man 
darbas jau persunkus, kad reikėtų leĮng- 
vesnio.

— Kū čia vis tep raša? — paklaus 
manęs, kai aš bloknote ši tą užrašinė;

— O tu ar moki rašyti ?
— Nemoku.
— O skaityt?
— Pamiršau.
— Mokyklon vaikščiojai?
— Naugi. Vienų žiemų. Ale aš jau 

rai skaitiau. Dabar jau akys...
— O jeigu turėtum gerus akinius 

mokėtum skaityti?
— Gal ir mokė tau.
— O kodėl mokyklą taip trumpai lan

kei?
—Nu, kad nebuvo kas valgvc. ne 

apsirengc tai ne mokykloj rūpėj. O 
tėvas daug nugerdavo — pasakė varžy
damas!.

Abi tylėjome ir žiūrėjome j didelį, tam
sų už horizonto besitraukiantį debesi.

Jis pasitraukė ir daugiau nebegrįš
— O kažin, kai išvažiuosim ar rei 

mokėti už tų, ką mes čia valgome ir 
ką — naklausė susirūpinusi.

— Nereikės. Jau už tave sumokėta 
atsakiau šypsodamasi.

— Jeigu direktorius pasirūpino ilave 
čion pristatyti, tai nieko ir nereikės.

— O mūs direktorius sako: “Nada 
rugat, ale pada i paželat.” Geras žmogus.

Praslinkus keturioms, penkioms 
noms po atvykimo Marcelė visiškai 
jungė i bendrą poilsiautojų pasauli: 
rėio kinofilmus, televizorių, lankydavosi 
net šokiu salėje, važinėjo su ekskursijo
mis. Dažnai matydavau ją besikalbant 
su mažu, raišu žmogeliu, kuris gana ge
rai skambino balalaika.

— Draugas. Iš mūs solkozo — aiškino 
man pagvvėiusi. Jis irgi unt kortelės at
važiavo. Svkiu važiuosime namo. — 
bai^ė pasididžiuodama.

Tačiau dvi dienas prieš išvažiuosiant, 
Marcelė puolė i ašaras. Paklausta kūk
čiodama bėrė žodžius be jokio sąryšio:

•i(Bus daugiau)

bai 
cik 
ir, 

riti, 
ga-

an.

įas.

au-

ky- 
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p ji 
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die- 
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už-

IšSKRENDANT GERVĖMS 
šalną išsigandę, 
Per lapkritį blandų

; Su sielvartu klykauja gervių pulkai.. . 
Jos trikampiais skrenda, 
Į miglą paskendę,

Jas veja pliki, parudavę laukai.
Jos vilias sugrįžti,
Vėl gūžtą išvysti,

Kada nuo ledų bus laisvi ežerai...
Tikėtis jos drįsta
Atgal vėl parskristi

krašto, kur knibžda plėšrūnų būriai.

Ne vienas sermėgis,
Nuo skurdo pabėgęs,

Svajojo namo parplasnoti žvaliai, 
Bet silpstančios jėgos, 
INašta jį prislėgus

Jo pastangas žlugdo lig šiol atkakliai.
J. Šimonis

Iš

Įspūdingas buvo Noreikos

Gimti-
Jo

Nekantriai, su ilgesiu, new- 
yorkiečiai laukė pamatyti ir 
išgirsti tarybinės Lietuvos 
auklėtinį, solistą Virgilijų 
Noreiką, kurio triumfališkl 
koncertai Kanadoje, Chica- 
goje ir Bostone nebus taip 
greit pamiršti.

Ilgai lauktas jo koncertas 
įvyko lapkričio 24 dieną, 
Brooklyn Academy of Mu
sic salėje, kur publika už
pildė apie du trečdaliu sa
lės. Ten suėjo lietuviai, ku
rie gerbia ir myli savo tau
tos meną. Susirinko mišri, 
ivairių pažiūrų publika. 
Juos rišo lietuviška daina, 
kurią Virgilijus Noreika 
jautriai ir spalvingai perda
vė.

Programos pirmoje daly
je solistas dainavo lietuvių 
kompozitorių dainas, kurios 
labiausiai žinomos ir arti
mos kiekivenam lietuviui. 
Jo dainavimas susiliejo su 
muzika, jo interpretavimas 
sukaustė klausytojų dėmesį. 
Kiekviena daina, skirtingai 
perduota, skambėjo jaut
riai, su gilia tėvynės meile. 
Daugeliui ypatingai pati
ko ganyklų dainų “popuri” 
^mišrinė) apie piemenėlius. 
Jis savo dainavimu nuvedė 
ne vieną lietuvį mintimis 
atgal į anuos laikus, kuomet 
daugumos vaikų likimas bu
vo tik piemenauti...

Dramatiškai užbaigė pir
mąją programos dalį, sudai
nuodamas “Mano
nė” — B. Gorbulskio. 
dikcija puiki — aiškus kiek
vienas sakinys, kiekvienas 
žodis. Klausytojai susijau
dinę plojo, šaukė valio, bra
vo. Iššaukė Virgilijų pa
dainuoti dar porą dainų.

Antroje programos da
lyje solistas V. Noreika 
meistriškai atliko aštuonias 
arijas, beveik visas lietuvių 
kalboje, ko paprastai kiti 
dainininkai nepraktikuoja. 
Jis mokėsi Italijoj, dainavo 
garsioje “La Scala” opero
je Milane, kur ypatingai pa
sižymėjo “Madame Butter
fly” ir “Rigoleto” operose.

Kiekvienoje arijoje Virgi
lijus parodė ryškų scenos 
charakterį — temperamen
ta. Jo susikaupimas užbūrė 
klausytojus. Virgilijus No
reika yra didelio talento 
m'enininkas!'

V. Noreikai pianu akom
panavo jo žmona Žaneta — 
Vilniaus operos koncert
meisterė. Ji skambino Lie
tuvoje kaip solistė, koncer
tavo su simfoniniu orkestru 
ne tik Lietuvoje, bet ir už
sienyje. Žanetos prisitaiky
mas ypatingai pavyzdingas. 
Jos akompanavimas jaut
rus, spalvingas, pilnas mei
lės ne tik muzikai, bet ir 
Virgilijui...

Po programos, prie gausių 
aplodismentų, buvo įteikta 
mieliesiems menininkams 
puokštės raudonų rožių 
nuo New Yorko Aido choro 
ir nuo solistės L. Juodytės.

Virgilijus Noreika gimlė. 
1935 metais, Šiauliuose. Bai
gė Vilniaus Valstybinę kon
servatorija 1958 metais ir 
jau nuo 1957 metų, pradėjo 
dainuoti solo Vilniaus ope
ros teatre. Jis yra dvie
jų tarptautinių dainavimo 
konkursų laureatas (Vieno
je ir Maskvoje). Dalyvavo 
30-tyje operų vyriausiuose 
vaidmenyse. Dainavo ope
rose Helsinkyje, Berlyne, 
Budapešte, Kopenh a g o j e, 
Milane, Leningrade, Sofijo
je, Rygoje ir kitur. i:

Žaneta Noreikienė gimė 
Kaune 1938 metais. Baigė 
Vilniaus Valstybinę Kon
servatoriją 1960 metais ir 
nuo to laiko tapo pripažin
ta Vilniaus operos koncert
meistere.

Virgilijus ir Žaneta No
reikai ■— talentinga pora. 
Širdingai atsidavę menui, 
juodu sugeba harmoningai 
suderinti muziką su daina. 
Tai retenybė tarp talentin
gų menininkų. Garbė jiems 
už taip gražų, taip harmo
ningą atsidavimą rntenui!

Publika susidėjo iš ivairių 
pažiūrų žmonių. Svečių bu
vo ir iš kitų miestų. Daug 
lietuvių atvyko iš artimųjų 
New Jersey miestų, iš Al
bany, iš Worcester, Philadel
phia, Bridgeport, Waterbu
ry ir iš kitur. Garbė tiems 
lietuviams, kurie nebojo il
gos kelionės, kad pamatytų 
ir išgirstų mūsų tautos ta
lentingąjį solistą Virgilijų 
Noreiką ir jo gabiąją žmo
ną Žanetą.

Publikos galėjo susirinkti 
daugiau, bet atsirado ir to
kių lietuvių, kurie ne tik 
koncertą boikotavo, bet dar 
pasamdė keletą jaunuolių jį 
pikietuoti. Prasidėjus pro
gramai, V. Tysliavienė pa
kvietė juos į salę pasiklau
syti, ką jie pikietavo. Jiem 
labai patiko, viskas labai 
puiku, bet po programos 
jie ir vėl pikietavo... Štai 
kokia galvosena!
Priėmimas ir susipažinimas

Po koncerto Vytauto Be
lecko “Winter Garden’’ res
torano salėje įvyko svečių 
priėmimas. Suėjo ir ten 
įvairių pažiūrų lietuviai, 
menininkai bei meno mylė
tojai. Kiekvienas norėjo dar 
kartą pamatyti Virgilijų ir 
Žanetą Noreikus, su jais 
susipažinti arčiau, paspaus
ti ranką; o Virgilijus vaikš
tinėjo po sale, prie vieno, 
prie kito stalo prieidamas, 
sveikinosi su svečiais. Gi 
žurnalistė S. Narkeliūnaitė 
gaudė momentus ir fotogra
favo ne tik koncerte, bet

visos lietuvių tautos laimė
jimas.

Puiku, bet tuo pačiu mo
mentu, prieštaraudamas sa
vo išreikštai nuomonei, jis 
savo sapaliojimu apie “pa
vergtą Lietuvą” įžeidė įžy
miuosius svečius.

Kompozitorius Algirdas 
Kačanauskas aukštai įverti
no Virgilijaus talentą ir 
džiaugėsi išgirdęs savo tė
vo A. Kačanausko kompozi
ciją “Pradalgiai” naujoje 
interpretacijoje. “Virgilijus 
i dė jo savo visą lietuvišką 
širdį,” pareiškė jis. “Įvykęs 
koncertas, tai didelis kultū
rinis pasirodymas. Pakėlė 
lietuviams ūpą. Visi išėjo 
pasitenkinę,” užbaigė kom
pozitorius. Jis aukštai įver
tino ir akompanistės Žane
tos jautrumą ir išpildymą 
muzikos iki paskutinio tono.

Tysliavienė sakė, kad jos 
svajonės išsipildė. Ji steng
sis, kad V. Noreika sugrįž
tu vėl koncertuoti. Ne tik 
Virgilijus, bet reikia, kad ir 
kiti žymūs Lietuvos meni
ninkai turėtu progos pasi
rodyti Amerikos lietuviams.

Dr. A. Petriką pasveikino 
mieluosius Noreikus, pri
mindamas, kad jam jau teko 
girdėti Virgilijų dainuojant 
Lietuvoje, operoje “Tosca,” 
o dabar antrą karta turėjo 
progos pasigėrėti Noreikų 
talentais. Jis linkėjo jiems 
geriausiu sėkmių, laimingai 
sugrįžti į tėvynę.

Pakviesta pasakyti keletą 
žodžių Žaneta Noreikienė, 
padėkojo rengėjams už jų 
pastangas surengti koncer
tą ,kitiems, prisi-
dėjū^Bį pH^ talkos.

, S\nečių’tarpe' buvo daug 
įžymių asmenų.’ Jų tarpe 
buvo ’ žurnalistas Albertas 
Laurinčiukas su žmona 
Izolda ir dukra Izolduke, 
Jungtiniu Tautų bibliote
kos direktorius Dr. Levas 
Vladimirovas su žmona Ire
na.

Sėkmingas ir puikus buvo 
Noreikų koncertas. Susi
rinko tie lietuviai, kuriems 
rūpi tautinis menas, kurie 
myli lietuvišką dainą. Ame
rikos lietuviai nekantriai 
lauks ir daugiau tarybų 
Lietuvos menininkų. Jie 
lauks Virgilijaus ir Žanetos 
sugrįžimo.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
Noreikams už atsilankymą, 
už atvežimą lietuviškos dai
nos šion pusėn Atlanto, ir 
linkime laimingai pasiekti 
Vilnių.

..kitiems, prisi-

Po vakarienės buvo ir kal
bų. J. Valaitis padėkojo vi
siems už atsilankymą ir pa
aiškino, kaip solistas V. No
reika buvo pakviestas į 
New Yorką koncertuoti. Iš
vardino visą eilę menininkų 
ir meno rėmėjų, kurie tar
pininkavo, apgailestavo kai 
kurių lietuvių šaltą atsilie
pimą. Galėjo salė būti pil
nutėlė. taip, kaip Chicagoje 
ir Bostone; bet visgi pra
džia labai gera — ledai pra
laužti sekantiems Lietuvos 
menininkams.

Pakviestas išreikšti savo 
įspūdžius solistas V. No
reika, pasakė, kad jis la
biausia susidomėjo pikie ta
vimi. Tai pirmas jo* gyve
nime atsitikim'as, kad ji pi- 
kietuotų. Jis labai gailėjosi 
neturėjęs tuo momentu prie 
savęs foto aparato. Publi
kos skaičius jo nejaudino. 
Jis džiaugiasi galėjęs at
vežti dalelyte lietuviškos 
žemės į Ameriką. Jo kalba 
visiems patiko. Pasirodo, 
kad Virgilijus yra ne tik 
įžymiausias dainininkas, bet 
ir puikus kalbėtojas.

Lietuviškos radijo valan
dos vedėjas J. Stukas, ku
ris V. Noreikos koncertą 
pagarsino per keletą kartų, 
buvo pakviestas tarti žodį. 
Jis sveikino Virgilijų ir Ža
neta Noreikus. Jis sakė: 
Noreikos laimėjimas yra

Savotiška draugija
Jungtinėse Valstijose su

sikūrė nacionalinė biurokra
tų asociacija — nauja “vi
suomeninė” organizacija su 
būstine Washingtone. Or
ganizacijos nariai priėmė 
įstatus, kurie apibūdina 
draugijos tikslus ir uždavi
nius.

“Mes norime,—tvirtinama 
šiame dokumente, — padė
ti tiems, kurie nevisiškai 
supranta biurokratijos eti
ką, ir pasiekti, kad būtų 
pripažinti tie didieji, tačiau . 
neapdainuoti herojai — vy
riausybės nariai, verslo ir 
akademinio pasaulio žmo
nės, kurie savo įžymiu ne
veiklumu sukliudė įgyven
dinti daugeli dalvkų ir tuo 
naciu užkirto kelią gausy
bei klaidų.”

Asociacija ketina iškil
mingoje aplinkoje paskelbti 
i žymiausio tų metų JAV 
biurokrato vardą, o po to ji 
“numatys eilę priemonių” 
organizuoti komitetus viso
je šalyje.

TĖVIŠKĖ
Viskas liko, kaip buvę.
Tik verkė
Vėjas, supdamas svirtį 

įlūžusią.
Tėvas pardavė pirkią.
Ir vargą,
Ir varnėnus.
Ir beržo ūžesį.
Kur pririšiu aš žirgą 

medinį, 
. ] vaikystę parjojęs?

Lyg žyniai giminės 
paskutiniai

Mirs svirpliai . 
Išdraskytuos sienojuos
Ir motulės senystė- 
Tarp mūrų.
Jąu nedvelks nei arimais, 

nei alksniais,
Nes ant kaustytų 

miestiškų durų
Savo ūgio brūkšnių 
Neįžvelgsiu.
Ir nakčia,
Kada širdį taip sopa,
Tų šiltų atminimų neliesiu,
Nes sodybos 

žaliuojančio lopo
Prisidėt prie žaizdos 

negalėsiu.

Tik vaidensis mano 
tvoros išvirtę,

Vėjas, 
Virkdantis svirtį. 
Tėvas akmeniu

užrėmė pirkią.
Ir iėjo į miestą 
Numirti.

Br. MackevičiusH. Feiferiene

A. Brazaičio nuotraukoje: Vilkaviškio konservų fabriko 
laboratorijos vedėja Salomėja Medišauskaitė (kairėje) ir 
laborantė Aldona Petrauskaitė tiria gaminamų konservų 
kokybę. . . . < • .

i



MIAMI, FLA
Sekmingas buvo LLD 

kuopos parengimas
Tradicinis LLD 75 kuo

pos bazaras, vykęs lapkri
čio 20 ir 21 dienomis, bu
vo visapusiai sėkmingas. 
Kaip pirmesni šios rūšies 
parengimai, ir pastarasis 
davė pelno, kuris vėliau 
naudojamas spaudos ir ki
tų kultūrinių darbų para
mai. Dėka visiems ir vi
soms, kurie dirbo ir aukojo 
bazarui. Bet smulkėliau 
apie jo pasėkas girdėsime 
rengėjų raportuose ir spau
doje.

Šio rašinio užduotis kiels 
detaliau įvertinti meninę, 
kultūrinę bazaro programą 
O joje yra nemaža naujovės 
Parengime į estradą įžengė 
nauja dainos meno koncer
tinė grupė, kurią sudaro še 
ši balsai. Nauja grupė pir
mu pasirodymu laimėjo di
delę užjautą publikoje. Dar 
nežinau kokiu vardu ji va
dinsis. Gal bus sekstetas^ 
Jos vadovas sako — gali 
ma juos vadinti ir “lietu
viškais bytnikais.” Bet ilgi 
plaukų ir barzdų jie neturi.

Tad kaip ši grupė atsira 
do? Karštoje vasaroje, kuo
met po skanių pietų, L S.K 
salėje vieni mėtė ir varti 
kazyres, kiti bare gurkšio- 
jo šaltąjį alutį, o mažame 
kambarėlyje, už uždarų du
rų, suskambėdavo manda- 
liną, taip pat vyriški ir mo
teriški, ne visai dar harmo
ningi balsai. Ten S. Žavi s 
skambiu mandalinu akom
panavo, formavo ir vadova
vo grupę dainorėlių — tai 
buvo sekmadienių popie
čių darbas. Žinoma, kai ku 
rios ir kai kurie šyptelda
vo — paleisdavo ir sarkaz
mo kambarėlio adresu. Bet 
repeticijos ėjo, dainų har
monija gerėjo.

Pagaliau, lapkričio 20, 
to kambarėlio į estradą įeje 
Grupės vadovas su manda
linu S. Zavis, Mae Gabr i- 
nienė, S. Vaineikis, F. Man- 
kauskas, J. Birštonas 
Benderis. Estradoje, S. Z 
viui mandalina akompanu 
jant, ši grupė suaidėjo ka 
graži koncertinė pažiba M 
amyje. Ji išaugo iš Aido 
choro, kuris jau keletas 
metų veikia Miamyje. Di
delis pliusas grupei, kad j 
je dainuoja solistai Mae 
Gabrėnienė, S. Vaineikis 
kiti lavinti balsai. Zav 
mandalina neša spalving 
mo vokaliniam dainavimui

Žavingai jie atliko mu: 
kos kūrinius: “Ar tu žin; 
mano broli,”’ “Ant mels 
ežero bangų,” “

X

LAISVE

DETROIT, MICH
Antradienis, Gruodžio (December) 3, 1968

Jau ne jaunuoliškai pub
likai buvo jaukus prisi
minimas, dešimties metų 
Mildred Ann Ragis taip 
vykusiai atliko keletą 
muzikos kūrinių piano 
solo. Ir dar daugiau grožio 
buvo, kai vyresnė ji Mildukė 
pianu akompanavo, o jos jau
nesnėj! sesutė, dar tik sep- 
tynerių metų, Mary Ann 
Ragis, dainavo solo. Šių 
mergaičių pasirodymas est
radoje yra gražus pavyzdys 
visoms motinoms ir tėvams, 
kurie auklėja naują žmonių 
gentkartę.

Klausytojai gausiais ap
lodismentais išreiškė šiltą 
simpatiją mergaitėms ir jų 
tėvams. M. Valilionienė 
mergaitėms įteike po gražų 
gyvų gelių bukietą. O. M. 
Kancerienė davė jaunuo
lėms po simbolinę dovanė
lę—prisiminimui šio koncer
to. Taip ir baigėsi įvairi 
ir graži meninė programa.

ir
1-

ir
io
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ai,

Supiltas dar vienas kapas
Lapkričio- 18-tą 11 vai ry

to skaitlingas būrelis drau
gų prietelių ir giminių iš 
Van Orsdel šermeninės pa
lydėjome Teklę Dominaitie- 
nę į jos poilsio vietelę.

Jos mergystės pavardė 
buvo 7eklė Kanusiutė. Gimė 
ir užaugo Lietuvoje Joniš
kiu miestelyje. Šion šalin at
važiavo 1914 metais.

1923 metais ji ištekėjo už 
Jurgio Dominaičio ir sukū
rė šeimyninį gyvenimą. 
Nors Teklei ir Jurgiui ne
buvo rožėmis išpuoštas, bet 
iš pažangos kelio nenukly
do iki paskutinių dienų. 
Šiaurrytinėse valstijose gy
venant, Teklę pradėjo kan
kinti žiaurioji kaulų liga— 
artritas. Tikėdamasi, kad 
šiltas klimatas kiek suma
žins ligos žiaurumą, persi
kėlė Floridon, į Miamio 
miestą. Bet tas mažai ką 
gelbėjo, ir 14-tą lapkričio 
išsibraukė iš gyvųjų tarpo. 
Paliko liūdesyje dukrą Vir
giniją ir žentą Zigmą Kau- 
lakį, ir keturias anūkes.

Teklė mylėjo meną ir nie
kados neapleisdavo meniško 
parengimo Lietuvių Socia
liame Klube.

LLD 75 kuopa ir L.S.Klu- 
bas taria: lai būna tau, Tek
le, amžina ramybė šios ša
lies žemelėje, o dukrai, žen
tui ir mylimoms anūkėms 
giliausia užuojauta.

Jeronimas

Supins iu 
dainužę” ir “Subatos vaka

rė 
se
ne

relį.” Paskiau Zavis da 
porą mandalino* solo. 2 
vio rankose mandalina i 
tik skamba, bet ir kalba. 
Matomai, jis neužmiršo, ką 
jaunatvėje išmoko.

Tradicinė mūsų dainos 
mylėtoja Eliutė Mikitų ;nė 
dainavo “Lai sau rūstūs vė
jai ūžia” ir Bačiulio kc 
pozicijos “Piemenėlis.” lai 
mandalinu pritarė S. Za ds. 
Linkime Eliutei tobulėti c ai- 
nos mene.

Gražus ir vertingas pub
likai buvo netikėtumas 
į estradą atėjo jauniau s 
ir mažiausios dvi mergai
tės. Tai garbė M. ir Mrs. 
Ragis (Ragitskams), kurie 
savo dukrytes muzikalia kai 
auklėja ir neužmiršta lietu
vių kalbos. Dėka ir Mae 
Gabrėnienei, kuri rūpinosi, 
kad mergaitės būtų prog ra
moje.

m-

kai 
ios

Hartford, Conn.
Klaidos atitaisymas

Vienoje paskiausių kores
pondencijų buvo pažymėta 
Hartfordo svečio dovana 
“Laisvės” fondui 10 dolerių, 
o nebuvo pažymėta 25 
doleriai. Dabar tilpusioj at
skaitoje turėjo būti: Hart
fordo svečias $25. Atsipra
šau svečią.

Lapkričio pabaigoj pali
kau Miamyje dar gana šal
tą orą ir atvykau į Detroi
tą pas4 sūnų Povilą pasigro
žėti įvairiaspalvio rudens 
grožiu. Jau devintas metas, 
kaip mačiau vaivorykštės 
spalvų medelynus ir sniegą.

Į Pietų Ameriką išvykau 
rugpiūčio mėnesį 1959-tais 
metais. Ten praleidžiau tris 
metus ir šešti kaip gyvenu 
Floridoje. Todėl buvau iš
siilgęs žiemos.

Spalio mėnesį Michigan 
valstijoj labai gražu. Miš
kai apsirėdo žalsvai-rusvu 
auksinės spalvos apsiaustu, 
Soduose obelų šakos linksta 
nuo .svorio raudonų, prino- 
k u s i ų obuolių; daržuose 
arbūzai ir pumpkinai gelto
nuoja... Kurgi viską išpa
sakosi? Gamta pilia iš gau
sybės rago neišpasakytas 
gerybes.

Povilo pirmoji žmona 
Janet 3 metai atgal žuvo au
tomobilio nelaimėj. Ji pali
ko dvi mažas dukrytes: 
dvejų metukų Debutę ir ke
turių Susanutę. Praeitą 
gegužės mėnesį Povilas ve
dė 25-kių metų Mikaliną 
Flotkin, rusaitę, kurios tė
vas jau Amerikoje gimęs; 
bet jos senelis gimė Kam
čiatkoje., gyveno Kieve ir 
pradžioje šio šimtmečio at
vyko į Jungtines Valstijas. 
Mikalina liekna, grakšti, 
blondiną moteris. Ji nebu
vo pirmiau vedus. Bet ji 
myli Povilo mergaites, kaip 
savo dukteris. Atrod.o, kad 
ji bus gera pamotė. Ji my
li ir gerbia Povilą. Jie jau
čiasi laimingi. Laimingas 
vaikų gyvenimas ir tėvams 
suteikia džiaugsmą.

Dabar Detroite jau. vėly
vas ruduo — net j a u ir 
žiemos pradžia. Lauke jau 
šalta ir šiurpu. Kad ir be
veik per dešimtmetį nema
čius sniego, šiurpus vėjas 
greitai atšaldo entuziazmą 
žiemai. Reikės traukti į pie
tus neužilgo.

Prieš išvykstant iš Det
roito Stefanija Masytė ma
ne ir Povilą su šeima už
kvietė apsilankyti 
sius. Jie labai gr; 
kūrę krante ežero 
Jie gyvena gražiame name, 
prie kurio net ir savo prie
plaukėlę turi užpakalyje na
mo. Turi nemaža 
kuris kuomet neva 

, kabo ant plieninių 
, vandens. Elektros ' 
. paspaudus tas lai 

sileidžia į vandenį 
nija su tėvu plaukia žvejo
ti. Draugė Masienė neper- 
daug mėgsta žvejoti, bet žu- 
vienos pagaminimę jos me

grąžintos balsavimo blan- 
kos parodys, kurie kiek bal
sų gavo.

Kadangi sekretorė Nata
lie Astrauskienė dėl nesvei- 
k a t o s nedalyvavo posė
dyje, tai komiteto raportas 
nebuvo pilnas.

Skaityti laiškai iš “Lais
vės’ ’ir “Vilnies” dėl jų fon
dų sukėlimo.

Aptarus, nariai sudėjo 
$16 “Laisvei” ir iš iždo pa
aukota $15 — viso $31.

“Vilniai” darbuojasi dvi 
vajininkės, todėl jai nieko 
nepadoyanota.

Vidiniai komiteto rapor
tai ir kiti tarimai nesvar
būs abelnai skaitytojams.

Pažangios organizacijos 
turi bėdą: Per didelis karš
čio veržimas sugadino salės 
grindis. Bet kadangi šilu
ma pataisyta, nusitarėme 
susirinkimus laikyti Drau
gijų salėje, nors buvo gar
sinta, kad bus laikomi Det
roito Lietuvių Klube. Ta
čiau jei draugijos nepatai
sys salės — Porter Hall, ne
žinia, ką darys su savo ra
kandais ir knygų prilioduo- 
tomis spintomis.

Pažangiečiai susirūpinę 
salės reikalu.

, Brockton, Mass.
Lapkričio 24 d. LLD 6 kp. 

komiteto surengtas paren
gimas su vaišėmjs gerai pa
vyko. Tai įvyko Liet. Taut. 
Namo mokyklos kamba
riuose.

Šeimini n k ė s prigamino 
gero maisto ir pačios auka
vo tą maistą. Svečių turėjo
me arti 50. M. A. Kazlaus
kai atvyko iš Haverhillio su 
savo “beach wagon” ir še
šiais svečiais. Iš Norwoodo 
Trakimavičiai atvyko pen
kiese. Buvo Družaš iš Nor- 
wbodo, A. Lalis ir Valan
čiauskai. Iš Bostono irgi at
vyko nemažai prietelių.

Buvo malonu matyti J. 
Ustupą iš Mattapan, kuris 
buvo seniausias 
lietuvis ir vienas 
Namo steigėjų.

Aukų “Laisvės” 
gauta $90. Taipgi gavau 
naujų skaitytojų “Vilniai”, 
“Liaudies Balsui” ir atnau
jintų prenumeratų “Lais
vei”.

Gaila, kad aš negalėjau 
su visais tinkamai pasikal
bėti. Žinoma, dar- esu ser
gantis, o taip pat buvau už
imtas svečių priėmimu ir 
kitais reikalais.

Reporteris

pas Ma- 
ažiai įsi- 
Sinclaif.

ą laivelį, 
rtojamas 
ynų virš 
knypkutį 
velis nu- 
ir Stefa-

daug mėgsta žvejo
• • •

Dorchester, Mass.
Serga “Laisvės” skaityto

ja Anna Mažuikienė, gyve
nanti 33 Thetford Ave. Pa
sidavė į Carney Hospitalį, 
Dorchesteryje, lapkričio 21 
ir jai padarė operaciją lap
kričio 25 d.

lankymo valandos nuo 2 
iki 4 if nuo 7 iki 8 vai.

S. Rainard

kas nepralenks.
Masiai, kaip jau žinoma, 

yra seni veikėjai 
vių eilėse. Detroit 
šyvių klubas puikiąi gyvuo- 
a. Stefanija jo 
tas. ' •

■ Smulkmeniškai 
roitiečių • veiklą berašysiu. 
Vietiniai daug parašo ir pa
rašys. Tik noriu 
šiam ačiū už viešhagę. Ma
siai prašė perduoti nuošir
džius linkėjimus 1\ 
siems detroitiečia 
Miamėj daug yra.

Inž
-o-

progresy- 
o progre-

preziden-

apie det-

tarti Ma-

liamės vi
ms, kurių

Sabrenas

Iš LLD 52 kp. susirinkimo, 
įvykusio lapkričio 20 d., 

Draugijų salėje
Tarp visų svarbiausių ta

rimų, buvo balsavimas LLD 
Centro Valdybos 
tų-pavaduotojų.
sirinkime dalyvavo 22.-Su-

ir alterna- 
Narių su

Harrison, N. J.
Bendri surengti pietūs 1 

Newarko ir Hhrrisono LDS 
kuopų pavyko neblogai-. Pię- ' 
tavo gražus, būrys draugų 
ir svečių. Suprantama, galė
jo būti ir daugiau. Valgiai 
susidėjo iš keturių patrovų: 
Kilbasai su kopūstais, viš
tiena, kugelis ir kaldunai, 
tortas, kava ir stipresni su
darymai geresnio apetito. 
Valgiai buvo .sudaryti gerai 
ir skaniai valgėsi. Užtai 
gaspadinėm reikia atiduoti 
kreditą ir nuoširdų ačiū už 
jų įdėtas pastangas. Jomis 
buvo: Felicia Šimkienė, Ona 
Jamison, Celia Kairienė, 
Bronė Ostapuk ir Ona Bun- 
kienė. Adelė Lupševičienė 
aukojo du savo darbo tortu, 
kurie buvo gražūs ir ska
nūs, už kuriuos labai visi 
ačiavo. Gaspadinėm pagel
bėjo ant stalų dėti valgius 
M. Stensler, Stočkienė ir ki
tos, kurių vardų neprisime
nu. Iš vyrų sunkiausi darbą 
atliko, tai salės gaspadorius 
Petras Ramoška, jis priren
gė gėrimus, sutvarkė stalus 
ir prižiūrėjo visą namo 
tvarką ir gelbėjo gaspadi
nėm, o jam pagelbėjo vieti
niai kuopiečiai.

Buvo trumpų prakalbėlių. 
Atidarant prakalbas, pirmi
ninkas pranešė negerą ži
nią, kad toj savaitėj mirė 
Newarko kuopos narys Juo
daitis. Pagerbimui jo prašė 
susirinkusius vieną sekundą 
atsistoti. Buvo iššauktas 
LDS Centro sekr. Jonas 
Siurba. /Jis kalbėjo apie 
LDS reikalus ir ragino kuo
pų narius, kad stengtųsi pa
didinti savo kuopas nariais, 
nes, girdi, mūsų organiza
cija yra geriausiame stovy
je, tik turime rūpintis, kad 
gauti naujų narių, kad už
pildyti tas vietas, kurių ne
tenkame dėl priežasties mir
ties.

Antras kalbėjo gerb. Wit- 
kus. Jis yra Livingstono 
miestuko demokratų veikė
jas ir karo priešas, McCar- 

' thy šalininkas. Jis buvo su 
■ 19-ka delegatų demokratų 

konvencijoj ir bandė nomi- 
• nuoti į prėZo McCarthy. Apie

pačią konvenciją daug ne
kalbėjo, bet nurodė, kad iš
rinkimas Nixono prezidentu 
nieko naujo neduos, nes pre
zidentas be kongreso prita- j 
rimo visko nusverti negali • 
ir jei bandytų smarkauti, 
ypatingai karo klausimi^, 
tai tas pat atsitiktų, kaip 
dabar atsitiko Johnsonui. 
Svarbu yra tas, kad visi 
svarbieji karo priešai pasi
liko kongrese ir senate savo 
vietose.

Paskutinis kalbėjo Anta
nas Bimba. Jis irgi pritarė 1 
tai nuomonei ir dar dadėjo, 
kad Nixonas yra mažumos 
išrinktas prezidentas ir jis 
smarkauti negalės, turės 
taikintis prie aplinkybių. 
Prie to dadėjo ir tai, kad 
Amerikos publika yra mąs
tanti ir sentimentu nesinau
doja. Po 1-mo karo buvo iš
kilęs Palmer, Joe McCarthy 
po 2-ro karo. Dabar pasiro
dė Wallace, tačiau iš jų nė 
vienas neprigijo ir tik pali
ko pasmirdusį prisiminimą 
apie juos.

Reikia dadėti irapieJohn- 
soną. Laikraščių kolumnis- 
tai susirūpinusiai rašo, kad 
jei prezidentas neužbaigs 
karo iki pabaigos savo tar
nybos, tai bus sugadinta is
torija arba bus įrašyta is
torijoj, kad jis buvo pirmu
tinis preidentas, kuris pasi
traukė neužbaigęs karo, ar
ba buvo prašalintas, kaip 
netinkantis šalies vadovas.

Prie užbaigos A. Bimba 
priminė apie dabąrįjnį ^Lai
svės”: vajų ir prašė visus 
prisidėti prie sukėlimo $15, 
000 . Šis parengimas irgi 
buvo surengtas tam tikslui, 
kuris davė pelno $155. Šis 
parengimas skaitomas pa
vykusiu. Komisijos vardu 
ačiuoju visiems ir visoms, 
kas kuom nors prisidėjo 
prie šio pasekmingo paren
gimo.

Labai nesmagu girdėti ir 
kalbėti, kad mes einame Jadvygos sūnaus, Stanley 
mažyn. Nevien, kad tik mir- Smuidin namus, Bridgewa- 
tis paima iš mūsų tarpo. Bet 
ta nelaboji senatvė taipgi 
priverčia mainyti gyvenimo 
planus.

Šiuo laikotarpiu netekome 
dviejų mūsų gerų pritarėjų. 
Kiek pirmiau iš mūsų apy
linkės išsikėlė apsigyveni
mui į Floridą Stelmokaitė 
su vyru Eicke, o šiom die
nom iš Newarko išvažiuo
ja apsigyvenimui į Scran
ton, Pa., Jonas ir Ona Ku- 
nickai. Jonas yra sergan
tis, o Onutė dalyvavo1 mūsų 
parengime. Stelmokaitė ir 
Onutė buvo geros daininin
kės ir pritarėjos. Geriau
sio pasisekimo jiems naujoj 
vietoj.

Montello

fondan

Waterbury, Conn.
Priešmetinis LLD kuopos 

susirinkimas .
LLD 28 kuopos susirihlJi-c. 

mas įvyks sekmadienį, gruo-^ 
džio 8, 103 svetainėje. Pra
džia 1:30 vai. popiet.
Susirinkime turėsime daug 

svarbių reikalų aptarti. Bus 
pateikti raportai iš mūsų 
veikimo.

Turėsime LLD Centro 
Komiteto rinkimų blankas, 
turėsime balsuoti. Taipgi 
turėsime rinkti mūsų kuo
pos valdybą 1969 m.

Prašome visų nepatingė
ti į susirinkimą ateiti, nes la
bai svarbu visiems dalyvau
ti. Visi susirinkime gausime 
J. Gasiūno parašytą knygą 
“Mano Dešimtmečiai Ame
rikoje”. LLD Centro sekre
torė I. Mizarienė, praneša, 
kad knygos bus pasiustos.

Taipgi svarbus praneši? 
mas. LLD 28 kuopa tungs 
Naujų Metų pasitikimui va
karienę 103 svetainėje. Ku
rie norite pasilinksminti, tai 
tiems tikrai bus gera pro
ga. Galėsite dalyvauti gru
pėmis ar pavieniais už la
bai prieinamą kainą. Apie 
tai bus vėliau pranešta.
Sekr. Klem. Jenkeliunienė

Lapkričio 18 d. mirė Jad
vyga Smuidin (Česnulevi
čiūtė) savo dukters Jean na
muose, sulaukusi 87 m. am
žiaus.

J. Smuidin buvo pašarvo
ta W. C. Prophett kop
lyčioje, Bridgewater, Mass. 
Šermeninėje buvo ^'gražių 
gyvų gėlių ir nemažai-lan
kytojų. Laidotuvės atsibuvo 
lapkričio 21 d., Pine Hill Ce
metery, West B ridge water, 
Mass. Lydėjo gražus būrelis 
draugų, net 13 mašinų. Ąnt 
kapų atsisveikinimo kalbą 
pasakė, su pritaikintomis 
eilėmis, Geo. Shimaitis. Vi
si buvo pakviesti sugrįšti į

Ignas

Daugiau įvairių 'parengi
mų “Laisves” naudai.

teryj, ir pavaišinti.
Liko nuliūdimle velionės 

vyras Vincas, duktė Jean 
Brown, sūnus Stanley ir 
daug anūkų. Taipgi liko 
brolis Charlis Chesnut, ku
ris gyvena Chicago. Smjui- 
dinų vienas sūnus Frank 
mirė 1965 m. liepos mėnesy.

Jadvyga iš Lietuvos paė
jo iš Dektorių kaimo. Gy
vendami B ridge water ir 
Montello,, Smuidinai lanky
davo progresyvių parengi
mus ir aukodavo apšvietos 
reikalams. Gyvendami St. 
Petersburg, Florida, jie abu 
buvo nariais LLD 45 kuopos 
ir dalyvavo veikime. Prieš 
15 metų Jadvyga gavo šo
ką ir tapo paralyžiuota. Ją 
slaugino jos vyras Vincas ir 
duktė Jean.

Geo. Shimaitis

Iš tekančios saulės 
šalies

Japonų keramikos dirbi
niai yra labai vertinami vi
same pasaulyje.

Kauno M. K. Čiurlionio 
Dailės muziejuje saugoma 
garsi Japonų dailės kolek
cija. Joje, be gerų ksilogra- 
finių dirbinių, yra nuostabi 
120 dramblio kaulo skul}\ 
turelių kolekcija, gausus ke
ramikos rinkinys, šiame 
rinkinyje daug nuostabių 
šių dienų gamybos molinės 
keramikos ir senovės laikų 
eksportui skirtų porceliano 
kūrinių.

1966 metų rugpiūčio mė
nesį į muziejų atvažiavo 
kolūkietė M. Pakalnienė iš 
Utenos rajono Nuodėgulių 
kaimo ir pasiūlė nupirkti 
“uzboną”, kurį vasarą pa
matę studentai labai gyrę ir 
patarę nuvežti į muziejų.

Paklausus, kaip tas “uz- 
bonas” pas ją atsirado, pa
pasakojo, kad Deksnių dva
ro savininkas Poklevskis, 
bėgdamas iš Lietuvos ir už 
darbus atsilygindamas, da
vęs šią vazą. Laikę, nežino
dami kur panaudoti.

L Aleksienėj

Romėnų įstatymai griež
čiausiai draudė vartoti al
koholį žmonėms, nesulauku
siems 30 metų. Netgi per 
vestuves jaunikiui ir jauna
jai neleisdavo gerti vyno.

M. Baranausko nuotraukoje: žvilgsnis į Vilnių
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'LAISVES VAJUS
(Tąsa iš 1-moji puslapio)

į Connecticut valst. vajinincai jau pirmoj vietoj. At
naujinimų prisiuntė hartfordiečiai V. Kaziau ir J. Vasil; 
newhaveniete M, Valinchus; 1
žauskienė; W. J. Dūda, Woodbury; M. Svinkūnienė, Wa
terbury.

Valys Bukus, Brooklynui 
ir atnaujinimų.

Dvi naujas prenumeratas
A. Račkauskienė — M. Kazlž 
Gražiai šios vajininkės darbu

New Jersey vaiste uoli 
Šimkienė prisiuntė naują pre: 
Taipgi atnaujinimų gauta nuo Ig. Beeis, Union ir S 
Radušis, Bayonne.

F. Klastauskas, Huntingtpn, L. I., anksčiau prisiun
tė atnaujinimų. Jis punktus

bridgeportietė M. Stri

gavo naują prenumeratą

ir atnaujinimų prisiuntė 
uskiene, Haverhill, Mass, 
ijasi.
veikėja, vajininkė Felicia 
numeratą ir atnaujinimų.

skiria prie 'Great Necko.
Naują prenumeratą prisiuntė kanadietis K. Kili

kevičius, iš Liaudies Balso.
Atnaujinimų gauta nuo: 

nė, philadelphiečiai; V. Vilk 
Petersburg, Fla.; Veronica Kvetkas, S. Rainard, Ęlz. 
Repšienė, bostoniečiai; Geo. S 
LiBekis (Barauskui), Roches 
^Zaruba, Norwood, Mass.; 
les, Calif.; Geo. žebrys, Clev 
(LLD 20 kp.), Binghamton, 
Lawrence, Mass.; Jennie Stanienė, Baltimore, Md 
Žiedelis, Nashua, N. H., ir L

R. Merkis ir P. Walantie- 
.uskas (LLD 45 kp.), St.

himaitis, Brockton, Mass.; 
>;er, N. Y.; M. Uždavinis— 
A. Bernatienė, Los Ange- 
'eland, Ohio; Ona Wellus, 
N. Y.; Eva Kralik&uskas, 

L; M. 
. Tilvikas, Easton, Pa.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
A. Račkauskiene—M. Kazlauskienė, Hjaverhill, Mass 

prisiuntė $136. Aukojo:
LDS ............... ................
M. A. Kazlauskai .....
M. Verbickienė, Nashua
P. Karpich, Lynn ------
L. Stadalnikas, Lynn ..
S. Seronas, Lynn .........
Annie Acas..................

•>

$100.00 
15.00

. 10.00

. 6.00 

.. 2.00 

.. 2.00 

.. 1.00

K^ Kilikevicius (Liaudies Balso Adm.), Toronto, Ca 
nada, prisiuntė $89.50. Aukojo:

P.G., kanadietis ......... ....
Kanados LLD kp. (Tor.) .
J. Chichinskas, Montreal .
L. Kisielis, Montreal .. • .

C P. Petrulis, Verdun ...........

$50.00
30.50 

. 4.00 

. 4.00 
. 1.00

^Antanas Bimba, parvežė i|š Harrison-Kearny, N. J 
parengimo $80. Aukojo:

N. Rakickienė .........
F. Šimkienė ...........
M. Vitkienė ........... ..
M. W. Žukai .......
O. F. Bunkai .........
P. Ramoška ...........
Ch. Anuškis.............
V. V. Venckūnai ....
J. Stanelis .. ............
Anna Kūniškas........
Ona Shultz .............
M'uzikevičiai ...........
A. Skairus ........
M. Klimas.................
Po $1: B, Sirnan, O. Kireilienė, T. Makatėnas, B. 

Makutėnienė, L. Bartkienė.

•>

LAISVK

D. Galinauskienė, Queens Village 
V. Katherine, Maspeth .............
O. Cibulsiky ............... . . ................
Atminčiai Petro Petronio .’.........
J. Kalvaitis, Maspeth ...............

V. Brusokienė, Massapequa ....

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė $19.
ko jo

S.Yurewitz, Ft. La 
J. W. Thomson ... 
Finenco ..............
Po $1: Margaret C 

kas, M. Valilionienė.

uderdale

5 pusL SSESKSSSDSS3

$6.00
5.00
5.00

. 5.00
2.00
1.00

Au

$10.00 
. 6.00 

5.00 
virka, Marcella Stankus, F. Kviet-

A. Bernatienė, Lo 
Aukojo:

s Angeles, Calif., prisiuntė $15.

J. Karan, Monterey.................
P. Valukonis.Po $1: A. Bush,

HELP WANTED MALE HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

MEN

OVER 18
Mechanically inclined to train as 

iRiveting Machine & Punch Press 
^Operators. No exp. needed. Good 
pay. Company benefits and opptyto 

i advance. Interviews 4:30 PM to 6 
ipM. See MR. SOWDERS.

WALLACE PRODUCTS, INC. 
j S. W. Corner 31st & Jefferson. 
. An Equal Opportunity Employer.

Bring ad with you.
(91-94)

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)

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)

$10.00
.. 3.00

Waterbury, Conn., prisiuntė $15.M. Svinkūnienė,
Aukojo:

Antanas Rakoža
Vincas Ruginis .
Po $1: Charles Lusas, Juozas Zalenakas, A. La- 

tožius.

Nuo kitų gautą sekamai:
LDS 8 & 168 kuopos, per Mildred 

Stenslęr)\Harrison, N. J.
rd, Čonnn. J..
(nuo pareng.) 

o ....................
M. Uždavinį),

$6.00
. 6.00

MACHINIST 1ST CLASS
Diversified operations using lathes, 
milling machines, shapers, radial 
;drill press, hydraulic presses, etc. 
Maintenance and service of com
pressors and pumps. Challenging 
work in modern research and de
velopment laboratory. Liberal bene- 

plans. Apply:
AIR PRODUCTS & 

CHEMICALS INC.
(Houdry Laboratories) 

c/o Personnel Dept.
P. O. Box 427 

Marcus Hook, Pa. 19061 
HU 5-1135.

equal opportunity employer.
(91-94)

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)

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)

fit

An

HOUSEKEEPER. Part time to 
clean Rectory.

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

1-609-461-0532

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)

$11.00
11.00

. 10.00 I

. 5.001
. 5.00 f
. 5.00

.. 5.00

.. 5.00 :
5.00

.. 5.00
,. 2.00

. 2.00

. 2.00
.. 2.00

Vera Bunkfene Jamaica-jBrooklyn, N. Y., pridavė 
$37. Aukojo:

Ignas Sutkus.............
Alice Kunevičienė ...
Geo. Wareson ...........

Šimkienė .............
J. Slėnis, Newarkietis
O. Cibulsky ............. .
M. Čibirkienė ......... .
M. L. Jakštas ...........

J. V. Vasil,pHartfc 
Julius Krasriičkas

Cleveland, Oh: 
LLD 7 Apskr. (per

Norwood, Mass. .. . .......................
J. V. Kaziau, Wethersfield, Conn. .. 
Šiaulių Nijolės dėch 
Valė Sutkienė, San 
M. Arison, Bridgeport, Conn..........
William DeGutis, Albany, N. Y.

/ Geo. Kairis, Kearr y, N. J. ...........
B. čiuberkiene, Sq. Boston, Mass.
M. Milbut, Tamaq
L. Tilwick, Easton,
F. Lešinskas, Phil 
M; Gudas, Verdun, 
J. Smith, Bethlehem, Conn.............
F. Skier is, St. Petersburg, Flay .. 
Mr. ir Mrs. V. M 
P. Nemunas, Phila
G. Kvetkas, Dore
V. Bizulis, Philad
A. Galinauskas, Scranton, Pa........
M. Rainys, Philadelphia, Pa. .....
W. Simon, Union, N. J..................
Ig. Baches, Union, N. J..................
J. Grayson, Pt. Pleasant, N. J. ... 
S. Rainard, Dorchester, Mass. ... 
A. Šlapikas, Easton, Pa..................
W. J. Duda, Woodbury, Conn........
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H..........
O. Giraitienė, Wethersfield, Conn. 
Ą. Greičius, McKeesport, Pa. ... 
Jonas Urbonas, Philadelphia, Pa.
H. Lyben, Detroit, Mich..................
John Shatkus, Peoria, Ill'. ...........
S. A. Smith, La Porte, Ind...........
S. Kazilionis, Cleveland, Ohio .... 
J. Gritz, Cambridge, Mass.............
George Urban, Detroit, Mich. ...
S. Ruzginis, Edgewater, N. J........
F. Roman, So. Windsor, Conn. .. 
Helen Trusk, Chicago, Ill. .......
Mary Rinkus, Ossining, N. Y. ..
J. P. Miller, Largo, Fla. .............
St. Pbdziunas, Laurens, N. Y. .
K. Devetzko, Brick Town, N. J.
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio .......
J. Sikorskis, Kearny, N. J............
K. Zutkis, Hillside, N. J. r....... . .

$155.00
100.00

40.00 tie 
niai” ?

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
mūsų nelaimingi “veiks-

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00

Po $1: O. Černevieienė, (Į). Ručinskienė, O’. Kalvai- 
tienė, Chas. Nečiunskas, Brooklyn, N. Y.I

X Babliauskas, Detroit, tyfich., prisiuntė $31. Au 
kojo:

LLD 52 kp.......................
J. Bubliauskas .............
J. Saulėnas ..........  ...
Po $1: J. S. Nausėda, J.

Žabui, J. Bagdonas, Ona Daukus, Pr. Jočionis,' P. S. Na
kas, Pr. Ulinskas.

.........................  $15.00

..................................... 5.00

. ................... 2.00
Stakvell, E. Ulinskienė, V.

Eva Kralikanskiene, Lawrence, Mass., prisiuntė $25, 
Aukoje:

Eva Krafikauskas ____
William K. Patrick .....
A. Butėnas ....................
A. Chulada ..................
Frances Sharpe ...........
Bevardo ....................
Po* $1 r Penki “Laisvės” r<

Vafys Bantus, Jamaic
Aukojo:

A

... $10.00 

..... 2.00 
..... ŽOO 
....... 2*00 
..... 2.00 
..... 2:00

i >mė jai-bevardŽiaiį

a-Brooklyn, N. Y., pridavė

20.00 : 
11.00 
11.00 
11.00 
10.30 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
9.00 
9.00 
8.00 

. 6.00 
6.00 
6.00 

. 6.00 
6.00 
6.00 

. 6.00 

. 6.00 
6.00 

. 6.00 

. 6.00 
. 6.00 

6.00’ 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 4.00 
3.00 

. 3.00 

. 3.00 

. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 

Margaret Gasparaitis, Hillside, N. J..............  3.00
Alex Kaupas, Philadelphia, P................... 2.00
T. Bačenskas, Philadelphia, Pa.................  2.00
M. Niauriene, Verdun, Canada......... . . . ..........  2.00
Po $1: M. Stašienė, Cambridge, Mass.; Ig. Šalkaus

kas, Union, N. J.; J. Strižauskas, Bridgeport, Conn.; 
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa.; Anna Eloishides, J. 
Shukis, Agnė Davidonis, M. Dambrauskas, So. Boston, 
Mass.; V. Grozan, Lake Worth, Fla.; E. Repšienė, Dor
chester, Mass.; M. Stonis, Roslindale, Mass.; Eva Wil
son, Bayonne, N. J.; B. Yuska, Kearny, N. J.; M, Gra- 
key, Asbury N. J.; F. Muzik, Budd Lake, N. J.; Irene 
Didjun, Hamden, Conn.; Ag. Meškys, Margaret Valin
ėms, New Haven, Conn.; Petras Yocumskas, Haverhill, 
Mass.; Ann Lenis, Lawrence, Mass.; B. Mikulis, A. Pa- 
^aniokas, Nashua, N. H.; V. Grigas, Hudson, N. H.; 
J. Carosa,t Hudson, N., H.; L. Valinčius, Valrico, Fla.; 
John Blaškis, St. Petersburg, Fla.; G. Savage, Rochester, 
N. Y.; S. Zenfe, P. Kurulis, Wm. žilaitis, Norwood, Mass.; 
A. Barisger, Canton, Mass.; J. žebrys, A, Yurka, Cleve
land, Ohio; B. Ostapuk, Newark, N. J.; B. Bajoras ir 
P. Raymond, Kearny. N. J.

ūkas L..................
l Francisco, Calif.

ia, Pa...........
Pa..............

adelphia, Pa. 
Canada «...

acy, Voluntown, Conn. ... 
delphia, Pa.......... ....
nester, Mass. ................
elphia, Pa...........................

Labai rimtas balsas pasi
girdo iš Kinijos sostinės. Ki
nijos valdžia siūlo Amerikos 
valdžiai tartis dėl sumezgimo 
ryšių! Sąlyga statoma tik 
viena: Amerika turi išsikraus
tyti iš Formozos.

Ką atsakys mūsų vyriausy
bė? 'Johnsonas gal tą balsą 
iš Pekino ignoruos, bet Nrxo- 
nas turės su juo skaitytis.

Susikalbėjimas su Kinija, 
kaip susikalbėjimas su Tary
bų Sąjunga, reikalingas pa
saulinei taikai išlaikyti.

Bet štai 
laikraštis 
taip pat

Mes per šį vajų siekiame 
“Laisvės” paramai penkioli
kos tūkstančių dolerių. Atbo
do nemaža suma, 
pažangiųjų žydų 
“Morning Freiheit’
pradėjo vajų. Ar žinote, kiek 
to laikraščio leidėjai pasiry
žę sukelti paramos? Jie sa
ko, kad jiems būtinai reikia 
mažiausia $185,000! Ir jie 
neabejoja tikslą pasiekti į tre
jetą mėnesių.

Mūsų laisviečiai dosnūs sa- 
Vo laikraščiui, bet žydai, ma
tyt, dar dosnesni.

SMALL COMPANY located South
ampton Industrial Park, has several 
day-shift openings for bag machine 
operators. We are interested in 
women who may not have had exp. 
in our work, but who have de
monstrated a willingness to work 
by being steadily employed for at 
least the last six months. If you 
meet the above requirements and 
are interested, please call EL 5- 
3443 between 9 & 4. (91-96)

HELP WANTED MALE

DATE PROCESSING

MANAGER

ASSISTANT

Salary Open

CENTER CITY LOCATION

Responsible for 2nd shift operation 
of 360/30 Computer 65K, Keypunch 
and mail room. Must have DOS or 
COS experience.

Opportunity for advance to the right 
man. Must be willing to relocate 

the future.

Call WA 3-1175, Ext. 210 
Or send resume to

in

625

An

J. C. PENNY CO.
Walnut St., Phila., Pa., 19106

Attention Mi*. Thornton

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)

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)

i Prelatas Jonas Balkūnas ir 
“Darbininko” štabas pasam- 
idė pustuzinį jaunuolių ir at
siuntė įpikietuoti niekuo jiems 
nenusidėjusius įžymųjį Vil
niaus operos solistą Virgilijų 
Noreiką ir jo gražią žmonelę 
jžanetą. Tie vaikai vaikštinėjo 
šaligatviu galvas nuleidę, gė- 
dydamiesi žiūrėti į salen ei
nančią entuziastišką publiką.

Aš neabejoju, jog jeigu bū
tų kas jiems pasiūlę doleriu 
kitu daugiau, negu jie gavo 
nuo prelato, jie būtų suplėšę 
tuos plakatus su melagingais, 
šmeižikiškais įrašais ir parsi- 
nešdinę namo pas mamytes.

Kaip prel. Balkūnas nesigė- 
dina panaudoti vaikus savo 
'tokiai begėdiškai propagan- 
idai .prieš Lietuvą!

equal opportunity Employer.

GETTY OIL CO. 
OFFERS

A FLYING “A” CAREER
Service Station 

at 19th & Jackson Sts.
Pd. Trng. & merchandise assistance.
Reasonable rent.
Excellent income potential.
Most equip, furnished. j 
ventory investment.
For interview call:

Miss Cummings. SA.
wkdys 8:30 to 5 PM.

Mike Gregus, 696-2313, 7-9 PM 
and w'eekends.

Min. in-

4-0537,

(91-94)

MECHANICS & Mechanics help
ers. Truck exp. Gas and diesel. 
Shift wk. Union shop, ex. bene. 
Contact Mr. Meyrick. BERMAN 
LEASING CO., E. Thompson St. 
& Wheatsheaf La. Phila.

(9-92)

Anksčiau gauta $8,597.61. Dabar įplaukė $1,141.80.
Viso gauta $9,739.41. Dar reikia $5,26’0.59,

Po biskį fondą ir pildome—reikia tikėtis,, kad jis

Pranešimas
Brockton, Mass.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks gruodžio' 12 d., L, T. 
Namo kambariuose, 7 vai. 
vak. Rinksime valdybą 1969 
metams. Kviečiame narius 
dalyvauti. (91-92)

Pranešimas
Harrison, N. J.

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

ASSISTANT MANAGER-TRAINEE

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

355-6369
ARBY’S ROAST BEEF 

RESTAURANT
E. Street Rd., Feasterville, Pa.

(89-91)
255

FACTORY. Mature married man 
for factory work. Steady work 
for dependable man. Must speak 
some English. Company benefits. 
Phone 744-5770.

(9-97)

MILLWRIGHT. Expd in general 
work on Cranes, Grinding Mills, 
Conveyors, Shears. Stdy day wk, gd 
wages. Write METAL PANK OF 
AMERICA, 6801 State Rd., Phila., 
19135 or call DE 2-6600.

(91-94)

MEN for lumber Co. $2.00 hr 
to start plus benefits: Apply in 
person: -

GERALD J. DOLAN 
(Lumber)

3065 E. Ontario, Phila.
(91-92)

MACHINIST. 1st class, tired of 
job hopping? Small mfrs. With 
own precision, no defense product 
•line, needs top notch man, pay 
top dollar with chance of growth 
for production minded man. Glen- 
side area. TU 7-0742.

bus perpildytas vajaus pabaigoje. Labai sunku yra išs
ilaikyti laikraštį finansiškai. Visokios didelės išlaido®. 
Viskas taip brangu.. . bet mūsų gerieji prieteliai tą su-, 
pranta, ir pagelbsti kiek galėdami; kad laikraštis gerai’ 
gyvuotų.

Norime priminti, kad jūsų miešto vajininkai gaus 
punktus, vajaus pabaigoje, nuo jūsų miesto finansinio 
stovio. Dėkojame viršminėtiems už jų paramą laikraš
čiui ir vajininkams už pasidarbavimą.

DYER. Experienced in paddle ma
chines. Responsibility, very good 
working conditions. Apply—

MIAMARK DYE WORKS
“B” and Lippincott Sts. or call 

GA 6-1144. Mr. Goldman.
(91-92)

Ant kito mato šapą, ant 
Laisvės” Administracija 1 savęs vežimo nemato.
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Susitikimas su mokslininku 
iš Vilniaus

Parsivežė daug įspūdžių

Šiuo tarpu Jungtinėse 
Valstijose lankosi didoka 
mokslininkų grupė iš Tary
bų Sąjungos. Jos sudėtis 
labai įvairi. Joje yra ir įžy
mus mokslininkas, ekono
mijos mokslų kandidatas 
Antanas Barkauskas. Pa
sitaikė ir man proga su 
svečiu susitikti ir pasikal
bėti.
Čia mokslininkai esą atvy

kę tiktai keliolikai dienų. 
New Yorke jie pabuvo tik
tai ketvertą dienų. Trečia
dienį išskrido į Chicagą. 
Dar viena kitą miestą ap
lankys. Žinoma, lankysis 
šalies sostinėje Washingto
ne. Paskui dar sugrįš į New 
Yorką, ir tada jau atgal į 
namus. Svečiai atvvko di
džiuoju Tarybų Sąjungos 
lėktuvu pirmadienį, lapkri
čio 25 dieną.

Mokslininkas A. Barkaus
kas labai džiaugiasi šia 
proga nors šiek tiek asme
niškai susipažinti su Ame
rika ir jos žmonėmis. Gai
la, kad iš anksto apie jo 
atvykimą niekam nebuvo 
žinoma, tai ir platesnio su
sitikimo su lietuviais veikiau
sia nepavyko turėti. Tai 
gaila. Gal gi dar nors siau
ram būreliui niujorkiečių 
teks su svečiu susitikti ir 
susipažinti, kai mokslinin
ku grupė sugriš i New 
Yorka. Reikia žinoti, kad 
kai žmogus atvyksta su 
grupe, tai tenka skaitytis 
su jai sudarytu maršrutu ir 
ne visada galima kiekvie
nam jos nariui atskirai va
žinėti bei susitikinėti. Mes 
tą puikiai suprantame.

Mokslininkas Barkauskąs 
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vra malonus, linksmo būdo Į džio 1.-ą ivyks labai svarbi 
Lietuvos sūnus. Jis viskuo 
čia interesuojasi, domisi.
Jis didžiuojasi ir džiaugia
si Lietuvoje liaudies pa
siektais laimėjimais. Be
veik pirmutiniai mūsų po
kalbyje jo žodžiai buvo apie 
puikų Lietuvo je šiemet der
liu. Visas kraštas džiau
giasi. Na. o Lietuvos pra
monė tikrai klesti. Su tuo. 
žinoma, gražiai gėrėja ir 
Lietuvos žmonių buitinė ge
rovė. Sparčiai nugalimi, iš- 
gyvendinami trūkumai. 
Žmonių nuotaikos sveikos, 
geros.

Pusiau juokaudamas aš 
svečiui sakau: Iš jūsų ma
tau. kad su Jumis, su jau
naisiais mokslininkais, švie 
tėiais, kultūrininkais, vei
kėjais bėdos nėra, bet kair 
dar susilaiko su sveikata 
senosios kartos veteranai 
veikėjai. Suminėjau keleta 
ju. kuriuos net ir asmeniš
kai pažįstu. Jis mane už
tikrino. kad visi tie ir kiti 
draugai bei draugės tebe 
kruta, tebesilaiko savo nos- 

z tuose ir taip pat energinga 
tebesirūpina, kad mūsų Lie 
tuva vis žygiuotų j naujus 
laimėjimus visose gyvenime*

Anna Baltrušaitis
Mirė gruodz io 2 d., 1965 m.

ti.
Tiek tuo tarpu ir užteks. 

Gal dar su šiuo jaunu moks
lininku bus proga susitik
ti ir plačiau pasikalbėti, kai 
jis dienai kitai dar sustos 
New Yorke prieš išskren- 
dant į Vilnių.

Reporteris

Iš Lietuvių Moterų 
Klubo veiklos

Lapkričio 20-os dienos va
kare “Laisvės” salėn pažan
gios lietuvės susirinko į 
Moterų Klubo susirinkimą.

Klubo pirmininkė I. Mi- 
zarienė jį nuosekliai prave
dė.

Be kitų Klubo reikalu, 
pravestas balsavimas LLD 
Centro valdybos 1969 me
tams. Taipgi pirmininkė 
priminė, kad spalio 20-os 
banketas buvo pasekmin
gas. Nuo parengimo $125, 
ir klubietes V. B. ant blan- 
kos surinkta $37, tai viso 
įteikta “Laisvės” fondui 
3162.

Susirinkimas apgailesta
vo, kad protokolų sekretorė 
Bronė Keršulienė yra susir
gusi.

Jos pareigas vakarui per
ėmė Lilija Kavaliauskaitė.

Taipgi pranešta, kad klu- 
bietė Viktorija Brusokie
nė pergyveno sunkią opera
ciją. Ona Čepulienė taipgi 
yra susirgusi.

Sergančioms klubietėms 
sekretorė V. Nevinskienė 
pasiuntė užuojautos atviru
tes,

Lapkričio 29-30 (ir gruo- 

konferencija Montreal y j e, 
Kanadoje. Kvotėju prieš 
Vietnamo karą suvažiuos iš 
daugelio šalių, taipgi Šiau
rės Vietnamo ir Pietų Viet
namo partizanų ‘(Vietkon- 
go) atstovai.,

Mūsų Moterų Klubas pa
siuntė dvi delegates—Adelę 
Rainienę ir Stefaniją Sas- 
ną.

Ann Jakštienė užkvietė 
klubietes į LLD 13 kuopos 
metinį parengimą, įvyksian
ti gruodžio 15 d. “Laisvės” 
salele.

LLD 185 kuopos narė Ilse 
Bimbienė užkvietė klubie
tes i lietuviu menininkų kū
riniu paroda, kuri ivyks 
1969 m. sausio 11-12 “Lais
ves” salėje.

Margaret Cowl-Kavaliaus- 
kaitė iš New Yorko paau
kojo Klubui 50 kopijų kny
gos moterims. Ačiū jai.

Per O. černevičiene V. 
Brusokienė paaukojo Klu
bui staltiesę. Ačiū jai.

Kadangi Klubui yra su
nešta daug įvairių dovanų, 
tai išrinktos dvi klubietes— 
Nastė Buknienė ir Helena 
Siaurienė — jas sutvarkyti 
sulyg jų nuožiūra. .

bą įsirašė kaip garbės na
rė Amilija Aimontienė iš 
Floridos ir pasimokejo $5.

Aukos Klubui
K. Dobilienė .... 
K. Čeikauskienė . 
J. Laukaitis .... 
S. Kazytė-Jones . 
Kavoliūnienė .... 
H. Vaitkuvienė .. 
Ačiū visoms!
Po susirinkimo mū 

nios klubietes Julė Lazaus
kienė ir Adelė Rainienė pa
ruošė vaišes.

Šį kartą pagerbėm 
tę buvusią Klubo pirminin
kę Katriną Petrikienę jos 
75-ojo gimtadienio proga ir 
Veroniką Šibeikienę 80-uo- 
ju gimtadieniu. Išgėrėm tos
tą ir sudainavom “Ilgiausių 
metų.” Ieva Mizarienė įtei
kė joms nuo Klubo po kuk
lią dovanėlę. Jibiliatės ta
rė padėkos žodį.

Reikia priminti, kad prie 
šių puikių vaišių su gėri
mais ir užkandžiais prisi
dėjo šios klubietes: D. Ga- 
linauskienė, O. Laukaitienė, 
M. Jakštienė, A. Rainienė, 
K. Petrikienė, Margaret 
Jakštas ir O. Zeidat. Ačiū 
visoms! V. B.

.. $5.00 

.. 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
.. 3.00
.. 2.00

sų sau-

ilgame-

Kazys Nečiunskas 
ligoninėj

Trečiadienį, Juozas Za- 
jankauskas, pranešė “Lais
vės” Ad-cijai, telefonu, kad 
trečiadienio ryte brookly- 
nietis Kazys Nečiunskas 
savo bute suklupo ir nega
lėjo atsikelti. Kaimynų pa
galba pašauktas ambulan- 
sas ir nuvežtas į Wyckoff 
Hts. ligoninę., Jis gavo 
“paralytic stroke,” jo kai
rysis šonas paralyžuotas.
,. Vėliau tą* pačią dieną 
skambino jo duktė Adelė 
Wilson. Ji pranešė, kad dar 
jos tėvas pavojingame pa
dėtyje, ir tiktai po 72 vai. 
daktarai pasakys jai re
zultatus.

Vėliau bu s daugiau ži
nių apie Nečiunską praneš
ta. Linkime jam pergyven
ti šią nelaimę.

a teikia 
mą ne-

Legal Aid Society 
pakeitė adresą

Draugija šiomis c ienomis 
persikėlė į naują centrą 267 
W. 17th St., kampe 8th Avė. 
Manhattane.

Legal Aid draugij 
advokatų patarnavi 
mokamai arba su m ažiausiu 
primokesčiu asmenims neiš
galintiems pasisamdyti ad
vokatą jiems ginti teismuo
se. Su draugija kooperuoja 
grupės New Yorko 
siteto teisės mokslų 
tų ir dėstytojų.

univer- 
studen-

rs unija
3 įvesti

Transport Worke 
reikalauja busuos 
mbkėjimą fėro tiktai “Ex
act fare”, kad va 
nereikėtų pinigus k;

ruotojui 
aitalioti.

imai visNauji nesusiprat 
tebelaikė Ocean įtill mo
kyklą streiko pavoj

kai mirė mano mylima

ncas Baltrušaitis, vyras 
rthur Baltrušaitis, sūnus

Jau treji metai 
žmona Onutė ir sūnaus motina. Ilsėkis ramiai, 
mieloji. Mes tave visuomet prisimenam. Lie
kame liūdesyj:

ūje.

U
Išreiškiu gilią 
jos šeimai, mir

ž u o j a u t a
užuojautą1 Nelei Ventienei ir 

js jos mylimai motinai Lietuvoje.

—Motiejus Klimas
Ramsey, N. J.

Dr. A. Petrikos žodis V. ir Ž. 
Noreikams po koncerto sueigoje

Mums visuomet džiugu I Gerbiamąjį dainininką V. 
‘kti kiekvieną svečią iš Noreiką šiandien girdėjausutikti kiekvieną svečią iš 

Lietuvos, kuris tik mus ap
lanko. Ypatingai malonu 
pasimatyti su tokiu stam
biu mūsų senosios Tėvynės 
kultūrinio gyvenimo atsto
vu, kaip pirmaeilis Vilniaus 
operos solistas Virgilijus 
Noreika ir jo malonia žmo
na Žaneta, pianiste, kurie 
mus šią popietę savo muzi
ka žavėjo.

NELAIMES
Susižeidė Oną Janušienė
Užpraėjusios savaitės ket

virtadienį woodhaveniete 
Ona Janušienė parpuolė ant 
laiptų ir jais nusirito že
myn. Labai apsidaužė ir 
nusilaužė ranką prie riešo. 
Kadangi ji gyvena viena, 
tai turėjo daug vargo iki 
skausminga dasigavo iki te
lefono ir prisišaukė Uršulę 
Bagdonienę. Tapo nuvežta 
i ligoninę, kur jai ranka su- 
bandažuota. Iš ligoninės 
jau bijojo vykti į savo bu
tą. Nuvežta į Bagdonienės 
butą Flushinge ir ten lai
kinai apsistojo.

Automobiliu pat a r n a v o 
woodhaveniete Helena Siau
rienė.

Ona Janušienė yra nese
niai čie vie š ė j u s i o s klai
pėdietės Onutės Tučaitės 
tetulė.

Nelaimingoji labai apgai
lestauja, kad negalėjo nu- 
yažiuoti į Noreikų koncer
tą.

Nelaimė A. Paukštienei
A . *

; Praėjusia .[savaite gavau 
laišką iš Miamio, Fla., nuo 
Anastazijos Paukš t i ė n ė s. 
Prieš J$ięk laikę yiena jos ko
ja buvo lengvai paraližuo- 
ta. Ampulėmis ir elektri
niais masažąis koja atgai
vinta. . , . .. .

Bet pai pasireiškė ir 
kita bėda — tulžis sune- 
sveikavo. Gydytojas prira
šė jai piliulių ir nustatė 
jų vartojimą.. . Rašytą nuo
statą skaitė pati ir jos sū
nus su šeima. Vartota pa
gal nuostatą. Bet ko nors 
būta kitaip: ar ji buvo per 
silpna tokioms dozėms, 
ar gydytojo padaryta klai
da. Vakare priėmusi piliu
les pasijuto sveikesnė. Ry
tojaus rytą ji turėjo eiti 
po X-ray. Apsidžiaugusi 
pagerėjimu, priėjo prie te
lefono paskambinti marčiai. 
Čia pat krito aukštieninka, 
ir nežino, kas su ja po to 
atsitiko. Tik - rvte kaimynai 
rado ją gulinčią ant žolės, 
apsidaužusią, purviną, suša
lusią 60 laipsnių nakties 
temperatūroje.

Sąmonę atgavo tik ligoni
nėje, kur iąbuvo 9 dienas. 
Po to 2 savaites išbuvo' pas 
vaikus. Dabar jau yra sa
vame namelyje.

Bloga vienišams!
Linkime abiem ligonėm 

pilniausio sutvirtėjimo!'

dainuojant jau antrą kartą. 
Prieš porą metų turėjau 
laimės ne tik jo skambų 
balsą išgirsti, bet ir žavėtis 
jo vaidinimu Pučinio opero
je “Toska” Vilniaus Vals
tybiniame operos teatre. 
Tai buvo nepaprastas ir 
neužmirštinas vakaras, ko
kių gyvenime reta. Ger
biamasis solistas V. Norei
ka tuomet pasirodė nepa
prastai puikiai. Man tai 
buvo staigmena. Gal visi 
kiti dainininkai savo parti
jas atliko lietuviškai, ger
biamasis solistas V. Norei
ka dainavo originalia italų 
kalba. Matoma, iam buvo 
padaryta išimtis, duota spe
ciali privilegija. Tas įvy
kis Vilniaus teatre man 
priminė prieš keliolika me
tų girdėtą Niujorke Metro
politan Opera House teatre 
Musorgskio operą “Borisą,” 
kai visi kiti dainininkai sa
vo roles atliko prancūziš
kai, o garsusis rusų basas 
Feodoras Šaliapinas — dai
navo originalia rusų kalba. 
Tuomet ir jam buvo duota 
speciali privilegija.
Tačiau kai Vilniuje ger

biamasis solistas V. Norei
ka sudainavo paskutinę, ir 
geriausią, melodingiausią, 
ariją, publika, savo aplo
dismentais, jo nepaleido nuo 
scenos tol, kol jis tą pačią 
ariją pakartojo1 lietuviškai. 
Tai parodo, viena, kad Vil
niaus lietuviai, nėra kosmo
politai ir antra, kad jie my
li dainą, dainuojamą jiems 
suprantama kalba.

Nuoširdžiai linkiu gerbia- 
miem svečiam Norikam 
sėkmingai pakoncertuoti 
mūsų krašte ir laimingai 
sugrįžti į Tėvynę!

L. I. gyventi erdvu, 
bet kai kada sunku
Lapkričio 25-tos ryta at

sikėlę vykti į darbą New 
Yorke, Long Island gyven
tojai, apie 160 tūkstančiu 
žmonių, pasijuto nebeturi 
kuo važiuoti. Darbininkams 
skelbiant streiką, firma su
stabdė visus traukinius.

Ta nati skerspainė užkir
to kelią šeimininkėms va
žiuoti į miestą pirkinių 
šventėms pasiruošti.

savo ry- 
pasaulį 

automo- 
kokius,

AK, TOS BROOKLYNO 
MAŠINOS

Brookl yno prokuratūra 
skelbia pralaužusi slaptą ra
tą, kurio dalyviai 
šiais plačiai po 
skleidė Brooklyno 
bilius — ne bile 
šaunius-vogtus.

Kad norinčių bizniąvoti 
bile kuo niekuomet nestin
ga, tai jau žinoma. Biskelį 
nauja tas, kad tos mašinos 
būna nusiunčiamos Pietų 
Amerikon ar į West Indies 
taip lengvai, “kaip dėžė 
obuolių”, sako pranešimas.

Už mašinas gauną po $9, 
000 iki $13,000; muito pa
simoką apie $1,000; mašinų 
pristatinėto jai gauna per 
mašiną pelno 1 iki 9 tūks
tančių. Tos rūšies biznio 
metinė apyvarta skaičiuoja
ma iki 10 milijonų.

dėl
Bronkse pravedamas ap

klausinėjimas piliečių 
skundo, kad balsavimuose 
buvę suktybių 86-me As
sembly distrikte.

Pirmadienį tuo pačiu lėk
tuvu, kuriuo į Ameriką at
vyko Tarybų Sąjungos 
mokslininkai, sugrįžo mūsų 
veikėja Ksavera Karosienė. 
Kaip žinia, ji lankėsi ne tik 
Maskvoje, bet ir Lietuvo
je — Vilniuje ir kitose vie
tovėse. Aišku, kad ji par
sivežė įdomių įspūdžių glė
bį. Prašiau, kad ji jais pa
sidalytų su “Laisvės” skai
tytojais. Ksavera pasižadė
jo. Tai ir lauksime.

Draugė Karosienė porai 
dienų buvo nuvykus pas 
dukterį į New Jersey, o per
eitą ketvirtadienį su gru
pe New Yorko lietuvių de
legatų išvyko dalyvauti 
Montrealyje prieškarinėje 
abiejų amerikinių kontinen
tų konvencijoje. Ir iš kur 
ši mūsų mieloji draugė se
miasi tiek energijos ir ryž
to! Ji visada susirūpinusi 
visais darbo liaudies judė
jimo reikalais, niekados ne
pamiršdama mūsų lietuviš
kosios pažangiečių veiklos.

Rep.

Rockefeller! s remtų 
aštresnį įstatymą

Gubernatorius Rockefel
leris buvo reporterių už
klaustas, ką jis darytų jei 
valstijos seimelis priimtų pi
nigingų interesų siūlomas 
/‘patais a s” (paaštrinimus) 
Tavlor įstatymo. Guberna
torius atsakė, kad jis tokį 
pasirašytų.

Taylor įstatymas uždrau- 
;džia valdiniams tarnauto
jams streikuoti; Neklauža
das unijas, ir jų vadovus 
aštriai bąųdžįa. į

; Julius Būtėnas garbės 
raštu apdovanotas

Vilnius. — Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumas apdovanojo Julių 
Būtėną garbės raštu už il
gametę literatūrinę, kultū
rine ir visuomenine veiklą 
ryšium su šešiasdešimtosio
mis gimimo metinėmis.

Julius Būtėnas — Mažo
sios lietuviškosios tarybinės 
enciklope d i j o s vyresnysis 
mokslinis redaktorius, nusi
pelnęs kultūros veikėjas, 
rašytojas, ilgametis “Lais
vės” bendradarbis. Linkime 
jam' ilgiausių metų.

Londonas. Anglijos mini
sterija paskelbė, kad šiuo 
metu Anglijoje yra daugiau 
kaip 500,000 bedarbių ir dar 
gali pakilti iki 700,000.

PRANEŠIMAS
LLD. 185 kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio 10 d., 2 
valandą, antradienį, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašomi nepraleisti šio su
sai neprašo NATO pagal- sirinkimo, nes yra labai svar- • L •« «v r* zl «> n o Iz M XT ZY* o

Londonas. — NATO mil- 
tarinė sąjunga nusprendusi 
ginti Jugoslaviją, jeigu Ta
rybų Sąjunga darysianti to
kius žygius, kaip Čekoslova
kijoje, nors Jugoslavija vi-

bos.

Pietų Prancūzijos mieste
lio meras paskelbė gaisri
ninkams įsakymą: “Griež
tai draudžiama gaisrinin
kams vartoti alkoholį dvi 
valandas prieš gaisrą.”

Consolidated Edison strei
ko išvengta laikiniu suside- 
rėjimu bėgiu dviejų metų 
pridėti po 6 proc. uždarbio.

Lapkričio 26-os rytą L.I. 
traukiniai tebesnaudė sto
tyse ir minios žmonių pyko 
nesurasdami kelio į savo 
darbus.

py—------------------------------------------------------------

Parengimų kalendoms
Gruodžio 15 d.

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

Gruodžio 31 d.
Aido choro Naujų Metų 

laukimas “Laisvės” salėje. 
Pradžia 8-tą vai. Vietas 
prašom užsisakyti iš anksto.

Sausio 11 ir 12 dd.
Dailės paroda su gražiom 

programom. Rengia LLD 
185 kp. “Laisvės0 salėje.

11 d. programą pildys Ai
do choras ir jo solistai.

12 d. bus rodoma filmai, 
Vilniuje gaminti.

LLD kuopoms N. 1 ir 
N. Yorko apylinkėse
LLD 2 apskrities komite

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

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

Po konferencijos bus pa
rūpinta užkandžių ir kavos.

Kviečia:
LLD 2 apskr.
Komitetas

Aido choro reikalai
Sekant asmenys .užsimo^y 

kėjo į' Aido Chorą' garbės 
narių duokles-aukas.

Po $5: Suzanna Kazoky- 
tė-Jones, Frackville, Pa.; 
Ona Zeidat, Leo ir Marga
ret Yakštas,, brooklyniečiai; 
W. Misiūnas, Richmond

Po $10: Anna Titanienė, 
Woodhaven, N. Y., ir O. Ci- 
bulsky, Brooklyn, N. Y.

Širdingai dėkojame už 
paramą Aido Chorui.

A. Mitchell, sekr.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, gruodžio 4, 
Laisvės salėje. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Turime daug 
svarbių klausimų aptarti. Pa
sitarsime apie savo kuopos 
parengimą, įvyksiantį gruę* 
džio 15 d.

Valdyba

bus,— bus duodama knyga 
už šiuos metus.

Bus abi renkamos valdybos, 
Centro ir kuopos. Taip pat 
parodos -reikalai. Ateikite vi
si. Valdyba

PARDAVIMAI
Pardavimui 5 akrų žemės, šešios 

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

(89-92)

IEŠKOJIMAS
Ieškome 4 ar 5 kambarių. Mažiau^ 

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

Tel. 649-4613. . .<>8-92)




