
LAISVE Entered as second
Semi-Weekly class matt ‘r at the

Į '102-02 Liberty Avė. Post Office of Jamai-
Ozone Park, N. ¥. 11417 ca, N. Y., under the

Area Code 212 Act of Mai ch 3, 1879
Tel. Michigan 1-6887

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Penktadienis, Gruodž io (December) 6, 1968,

___

Ozone Park, N. Y. 11417

. ii ■■ *■■■!

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis _

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ...................-..................— $10.00
Kitur užsienyje ........-—.................. $1200
Jungtinėse Valstijose ................«... $9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

No. 92 Metai 57-ieji

KRISLAI
50 mėty sukaktis
Daugiau ir daugiau svečių 
Pavykęs suvažiavimas 
Romos bažnyčia krizėje 
Policija kalta dėl riaušių

Rašo J. Gasiūnas

Vilniuje bus iškilmingai mi
nėta 50 metų sukaktis nuo 
įsikūrimo Lietuvoje social isti- 
gės santvarkos/ tarybinės val
džios. Minėjimas įvyks gruo- 

15 d.
Tiesa, socialistinė santvarka 

Lietuvoje tuo metu tegalėjo 
išsilaikyti tik keletą mėnesių. 
Užsienio militaristų remiama, 
Lietuvos buržuazija laimėjo, 
bet ne amžinai.

Socialistinės idėjos pasiliko 
nesunaikintos. 1940 metais 
tarybos visoje Lietuvoje lai
mėjo.

Galime pasidžiaugti, kad 
dabar mes iš Lietuvos atvy
kusių svečių nemažai susitin
kame. Susitinkame su moks
lininkais, mokytojais, žurna
listais dainininkais, muzikais, 
kolūkiečiais.

Virgilijus Noreika ir jo 
žmona Žaneta savo koncertais 
tikrai mus sužavėjo.

Tikimės netrukus turėti ir 
daugiau įžymių svečių, pasi
žymėjusių talentų.

•

< Ksavera Karosienė ir Jonas 
Grybas grįžo iš Montrealio la
bai patenkinti suvažiavimo 
rezultatais.’ ’ ’ '' ' '

Abiejų Ameriką suvažiavi
me dalyvavo apie 1,800 dele
gatų. Visi pasisakė prieš ka
rą Vietname, pasmerkė Jung
tinių Valstijų agresiją.

Gaila, kad drg. Karosienei 
nesuspėjome suruošti kokios 
nors platesnės sueigos, nes 
trečiadienį turėjo grįžti į Ka
liforniją.

Finansinė krizė smarkiai 
purto Vakarų Europos valsty
bes. Daugiausia kenčia Pran
cūzija, kurios dabar prekių 
kainos kyla kaip ant mielių. 
Bet tvirčiausia laikosi Vakarų 
Vokietija, kurios markė rin
koje užima pirmą vietą.

Jungtinių Valstijų doleriais 
per daugelį metų penima, da
bar Vakarų Vokietija pasida
rą tvirta Amerikai konkuren
te/ Vokiška markė sudaro do
leriui, pavojų.

T&J vis kapitalistinės san
tvarkos įrimo ženklai.

Pentagonas turi preziden
tui Nixonui planus naujau
sioms ginklams išleisti 100 bi
lijonų dolerių.

Vietnamo kare dabar Jung
tinės Valstijos išleidžia apie 
30 bilijonų dolerių į metus. 
Gynybos departamentas pla
nuoja išleisti trigubai dau
giau.

Išrinktasis prezidentas Nix- 
onas, /kaip atrodo, Pentagono 
planus užgiria. Jeigu Kon
gresas sutiks militarinius pla
nus užgirti, tai Nixonas bus 
tikrai karo pelnagrobių prezi
dentas.

Romos katalikų bažnyčia 
taipgi pergyvena krizę. Ku
nigai O’Donohue ir Malzone 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad nuo to laiko, kai buvo pa
skelbta popiežiaus enciklika 
gifcndymo kontrolės klausimu, 
daugiau >kaip po tūkstantį 
į metus jaunų kunigų meta 
“kunifįystės stoną.”

Policija kalta dėl 
riaušių Chicagoje
ashingtonas. — Nation 
Commision on Violen- 

paskelbė savo tyrinėji- 
rezultatus dėl kilusių ■ 

cagoje demokratų kon- 
cijos metu riaušių.

Raporte atžymėta, kad 
yelis policistų provoka- 
ai elgėsi ir tokiu būdu 
arė riaušėms priežastį, 
sto majoras Daley taip-

ten kilusių riaušių, 
olicija elgėsi su demons
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Mie
gi privalo imti dalį kalte 
dėl

trantais brutališkai. Nu
kentėjo daugelis ir pašali
nių žmonių, net laikrašti
ninkų, televizijos darbuoto
ju.

Demokratų konvencijo j e 
majoras Daley didžiavosi
savo policija, kuri mokėjusi 
kaip reikia susidoroti su 
antikarini a i s demonstran
tais, McCarthy šalininkais. 
Dabar jis bando išsisukinė
ti ir visą dalyką užglostyti.

Amerikos bazių priešai 
laimėjo rinkimus Prie senosios katedros varpinės Vilniuje. 

(M. Baranausko nuotrauka)

Kasykloje pasiliko 
uždaryti

Mannington, W. Va. — 
Consolidation Coal Co. akli
nai uždarė savo kasyklą, 
kurioje pasiliko 78 mainie- 
riai, kuomet jau nebeliko 
galimybės prie jų prieiti. 
Jiems ten dabar kapai.

Toji kompanija, kurios 
kasykloje ištiko daugelis 
sprogimų ir 78 mainierių 
palaidojo, yra kontroliuoja
ma 20 milijonierių, kurie iš 
kasyklų darosi didžiulius 
Delnus.

Dabar eina tyrinėjimai 
šios baisios nelaimes. Pasi
rodo, kad kasykloje buvo 
prasta apsauga.

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos atstovas Rosčinas 
ragina jungtines Valstijas 
tuoj užgirti termobranduo
linių ginklų ribavimo su
tarti.

Bona. — Vak. Vokietija 
pakėlė eksporto taksus 4%.

NATO tvirtinamas prieš 
socialistines šalis

aha, Okinawa. — Pas- 
ti pilni rinkimų rezulta- 
rodo, kad socialistas R. 
•a išrinktas šio miesto 
oru. Taira yra griežtas 
gtinių Valstijų militari- 
jazių priešas. Jis reika- 
a, kad Okinawoje mili-
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nių 
laip 
tarinės bazės būtų likviduo
tos.
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ries trejetą savaičių lai4 
j o rinkimus kairiųjų

kandidatas Yara Ryuk 
salų administratoriaus v 
tai. Jis taipgi reikalauja 
kad Jungtinių Valstijų r 
litarinės bazės būtų lik 
duotos tose salose.

Dar daugiau jie reikalau
ja, kad tos salos būtų Japo
nijai grąžintos. Jas ame 
kiečiai okupavo antrojo ka
ro metu, kai japonai iš ten 
buvo išvyti.

Unijos šaukia darbo veiklos 
konferenciją sausio men.

Vy ashingtonas. — Jungti-® 
Automobilių Darbinin-nes 

kų pnijos ir Tarpt. Tymiste 
rių 
rė 
sausio mėn. Tai bus Darbo 
Vei 
for 
ei jai, 
ben 
lai.

Brolijos atstovai susita- 
susirinkti Washingtone

<lai Sąjungos (Alliance 
Labor Action) konferen^ 

kurioje bus aptarti 
drieji darbininkų reika-

Konferencijos šaukėjai tir 
kiši, kad daugelis unijų pri
sius atstovus. Taipgi tiki
masi, kad naujasis ALA 
darbo unijų centras išaugs 

alingą darbininkų judė- 
d vadovybę, kaip pir

miau buvo CIO centras.
jim

L abar sakoma, kad ši baž- 
nyč os krizė yra paties popie
žiais pagimdyta ir jam tenka 

dyvės kančias pergyventi.gim

Chicagoje ištikusias 
vencijos metu riaušes pa

galiau gana storai pasakyta. 
National Commission on Vi

ce Washingtone paskelbė 
mo pasekmes. Raporte pa

sakyta, kad dėl kilusių riau- 
vyriausiai policija kalta ir 

majoras Daley privalo 
nti kaltės dalį.
ei policija nebūtų išprovo- 
usi susikirtimų, tai Chica- 

goje tokių žiaurių riaušių ne
būtų ištikę.
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Floridos Hollywoode gyve
nu vargusi, apskurusi, labai 

Ją visi skaitė 
skurdžių.

0abar Mrs. Mary MacMar 
mirė, turėdama 67 metus 

iaus. Pašaukta policija
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kukli našlė, 
prie

ir auksinių dalykų dau-
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sun.do jos kambaryje pinigų,
šeri,
giav kaip pusantro milijono 
dolerių vertės.
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mirusio vyro palikimas.
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Washingtonas.—Tuo me
tu, kai Vak. Europos ša 
pergyvena finansinę kri 
Jungtinių Valstijų 
rezervas pakilo 33 
nais dolerių.

ys 
zę, 

aukso 
milijo-

Uždaryti visi Egipto 
universitetai

Kairas.—Jungtinėje Ara
bų Respublikoje (Egipte) 
visi universitetai uždaryti, 
kuomet ten kilo studentų 
demonstracijos už refor
mas.

Aleksandrijos mieste įvy
ko riaušės, kuomet policija 
puolė studentus. Policija nu
kovė 16 studentų, daugelį 
sužeidė, daug areštuotų.

St. Louis, Mo. — Šio mie
sto pastoriai (kunigai) su 
pagalba darbininkų išsiko
vojo stipendijų pakėlimą 
nuo $150 iki $325 į mėnesį, 
taipgi $75 į mėnesį automo
bilio išlaidoms.

43 procentai žmoniŲ 
remia Johnson^

Princeton, N. J. — Gal
lup Poll (piliečių apklausi
nėjimas) surado, kad tik
43 procentai amerikiečių re
mia prez. Johnsono politiką,
44 proc. pasisakė prieš prez. 
Johnsono politiką, ypač 
Vietnams klausimu, 13 proc. 
neturėjo savo nuomonės. f\

Piliečių apklausinėjimas 
buvo pravestas net 300 mie
stų ir miestelių.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad Vakarų 
militarinės sąjungos NATO 
tvirtinimas šiuo metu tiesio
giniai sudaro grąsinimą Ta
rybų Sąjungai ir kitoms so
cialistinėms šalims.

Milit ariniai manievrai 
Graikijoje yra nukreipti ne 
tik prieš į arabų šalis, bet 
kartu ir prieš Tarybų Są
jungą, kupos 60 karinių lai

vų yra Viduržemio jūroje.
Jungtinės Valstijos sus

tiprino savo laivyną Vidur
žemių jūroje. Anglija pa
siuntė daugiau karinių lai
vų į Maltą ir Adriatiką.

To viso pasėkoje Tarybų 
Sąjunga tvirtina savo laivy
ną ir suteikia daugiau mili
tarinės paramos Egiptui ir 
kitoms arabų šalims.

Vietnamo* karas-Aftierik* klaida, 
rašo JAV lėktuvo kapitonas

Detroitas.—American Mo
tors korporacija padidino 
produkciją mažindama 
žmogaus jėgą ir pelno per 
metus padarė arti 12 mili
jonų dolerių.

20,000 demonstravo
Ralwalpindis, Pakistan

— Apie 20,000 studentų de
monstravo prieš valdž 
politiką. Prezidentas Aiu- 
bas įsakė uždaryti mokyk
las.

as.
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Popiežius atsisakė 
vykti Š. Vietnaman

30 kareiviu bandę 
nusižudyti

Kinija siūlo tartis 
su JAV vasario 20
Washingtonas. — Kini 

sutinka turėti pasitarim 
su Jungtinių Valstijų atsto
vais Varšuvoje vasario 
d., kai naujasis prezidentas 
Nixonas bus paėmęs gaĮlią 
ir galės atsiusti pasitari 
atstovus.

Pirmiau vieną kart į rhe- 
tus įvykdavo pasitarimai 
Varšuvoje tarp Jungt. V 
stijų ir Kinijos ambasado
rių.

ja 
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Komunistas laimėjo
Paryžius. — Kompartijos 

kandidatas Mizorejus laimė
jo Morapos mieste įvyku
sius rinkimus.

Kairiųjų jėga paremt; 
jis gavo absoliučią rinkėjų 
balsų daugumą (daugi 
kaip 54 procentus).

Froissy, Prancūzija. 
Vaikų name kilus gaiš 
14 vaikų sudegė.

as
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Vatikanas.—Šiaurės Viet
namo arkivyskupas parašė 
laišką popiežiui Pauliui su 
kvietimu atvykti į Hanojų, 
Šiaurės Vietnamo sostinę, 
taikos reikalais.

Popiežius atsakė, kad del 
“nepalankių sąlygų” jis ne
atvyks į Hanojų, nors pir
miau yra pasakęs vyksiąs 
bet kur, kad galėtų padėti 
taikai pasiekti Vietname.

Streikai pakilo 20%
Nuo 1967 m. rugsėjo mėn. 

iki 196 8 m. rugsėjo mėn. 
visoje šalyje streikai pakilo 
iki 20 proc.

Jungtinė Automobilių 
Darbininkų Unija per tuos 
12 mėnesių turėjo apie 40 
streikų. Unija išmokėjo vie
ną milijoną dolerių į streikų 
fondus rugsėjo miėn.

San Francisco, Calif. — 
Presidio kareivių stovyklo
je nepakenčiamos sąlygos 
privedė prie vieno kareivio 
savižudystės ir 30 kareivių 
bandymo nusižudyti. Taip 
atžymėta federaliniam teis
mui byloje.

Advokatas Hallinan, ats
tovaująs 17 kareivių, kalti
na stovyklos viršininkus 
prasižengiant prieš 5 ir 8 
JAV konstitucijos priedus, 
kurie draudžia brutalumą 
ir nepaprastą kalinių bau
dimą.

Stoekholmas. — Švedijos 
laikraštis “Oftonbladet” ra
šo, kad Švedijai neutralu
mas labai naudingas, nes ji 
parduoda • daug ginklų ir 
kitų karinių įrankių.

Atėnai. — Graikijos mili- 
tarinis teismas teisia kom
pozitorių Theodorakisą už 
valdžios autoriteto įžeidimą.

Praga. Čekoslovakijos val
džia nutarė limituoti kelia
vimus į užsienį.

Mirė Jonas Šopauskas
Vilnius. — Lietuvos Auk

štojo mokslo ministerija, 
Sveikatos apsaugos ministe
rija ir Kauno Medicinos in
stitutas su giliu liūdesiu 
praneša, kad lapkričio 26 d. 
po sunkios ligos mirė prof. 
Jonas Šopauskas.

Šopauskas buvo Kauno 
Medicinos instituto higie
nos katedros vedėjas, nusi
pelnęs mokslo veikėjas, nu
sipelnęs gydytojas, medici

nos mokslų daktaras.

Bostonas. — Amerikiečiui 
militarinio lėktuvo kapito-' 
nas R. E. Temperley rašo 
Į namus saviškiams iš Šiau
rės Vietnamo, kur jis ran
dasi kaip karo belaisvis.

Tem)perley sako, kad šis 
karas buvo Amerikos klai
da. “Aš noriu, kad Jungti
nės Valstijos sulaikytų bom
bardavimą ir kitus karo ak
tus ir pradėtų derybas”.

Kai jo lėktuvas buvo 
Šiaurės Vietnamo teritori
joje numuštas, jis pateko 
nelaisvėn. Rašo, kad karo 
belaisviai yra gerai užlaiko
mi. 

\

Sicilijos studentai 
streikuoja

Roma. — Sicilijos mieste 
Catania daugiau kaip 2,000 
studentų demonstravo, rei
kalaudami reformų moksle 
ir studentams sąlygų page
rinimo.

Sicilijos studentai taipgi 
bendrai kovoja su Romos 
studentais, kurie užėmė 
universiteto rūmus ir ten 
skelbia sėdėjimo streiką.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga paskelbė, kad erdvių lai
vų Zond 5 ir 6 skridimai ap
link Mėnulį ir grįžimai su- 
gyvybėmis įrodė, kad žmo
nės gali keliauti į Mėnulį 
be radiacijos pavojaus.

R. Nixonas pasirenka 
karo šalininkus

New Yorkas. — Išrinkta
sis prezidentas Nixonas pa
sirinko Vokietijoje gimusį 
Kissingerį ir dr. R. Alleną 
savo pagalbininkais.

Abu jie yra Vietnamo ka
ro šalininkai, pritaria dides
niam apsiginklavimui.

Unijos nepadės de Gaullui
Paryžius. — Didžiausios 

Prancūzijos unijų federaci
jos, turinčios daugiau mili
jono narių, vadovas Sagney 
pareiškė, kad unijos nepa
dės de Gaullui pravesti tau
pymą darbininkų ekspen- 
sais.

Mirė Bronius Skliutas
Vilnius. — Lapkričio 22 

d. mirė ilgametis komunis
tinis veikėjas, dabar pen
sininkas Bronius Skliutas.

Mirė Povilas Dauderis
Trečiadienio popiety j, iš 

Chicagos skambino Daude- 
rio podukra į “Laisvės” raš
tinę, ir pranešė, kad mirė 
Povilas.

Jis turėjo širdies smūgį,, 
ir buvo nuveštas į ligoninę. 
Daktarai darė viską, kad jį 
atgaivinti —< bet mirtis lai
mėjo. Povilas Dauderis mi
rė gruodžio 4 d. Jo kūnas 
pašarvotas Ridiko koplyčio
je, ant Halsted St., Chica- 
goje. Laidotuvės įvyks 10 
vai. ryto, šeštadienį, gruo
džio 7 d., Lietuvių Taut, ka
pinėse. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Frances ir 
artimą šeimą.

Povilas Dauderis buųo ži
nomas plačioj Amerikoj kai
po dainininkas. Jo žmonai 
ir jo šeimai reiškiame už
uojautos žodį, jų liūdesio 
valandoje.-“Laisvės” kolek
tyvas.

t
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Lauks Nixono?!
/letnamo ir Paryžiaus kal-PRANEŠIMAI iš Pietų

ba apie delsimą su konferendija Vietnamo karui baigti. 
Ypač, sakoma, Pietų Vietnan
rimtai karo klausimus diskutuoti su dabartine Amerikos 
valdžia. Ji mananti, kad N 
norams ir griežtesnis prieš kc: 
sonas.

Na, o Richard Nixonas p 1 
sausio 20 dieną. Gi karas eina 
nų amerikiečių paguldo galva 
tūkstančiai amerikiečių ture 
konferencija pradės rimbas de 
tų išvengta jeigu Nixonas tu

o militarinė valdžia nenori

ixonas bus palankesnis jos 
munistus, negu prez. John-

•ezidento vietą užimls tiktai 
,. Kas savaitė apie 150 jau- 
s džiunglėse. Vadinasi, keli 
s numirti, kol Paryžiaus 
rybas karui baigti. To bū

tų išvengta jeigu Nixonas tuoj ir dabar griežtai įspėtų 
Pietų Vietnamo diktatorius, kad jie iš jo jokios malonės 
neprivalo tikėtis. Deja Nixonas tyli, tuo padrąsindamas 
Saigono Thieu ir Ky delsti su derybomis.

Štai kokia praraja
NĖRA niekam jokia pas aptis, kad milijonai ameri

kiečių skęsta didžiausiame skurde. Iš kitos pusės, pa
lyginti saujelė turčių skęsta didžiausiame pertekliuje, 
štai tik vienas pavyzdys tos baisios prarajos, kurią mes 
matome tarp turto ir neturto.

Floridos miestelyje Hollywood mirė labai “šykšti” 
našlė Mrs. Mary MacMahon. Surasta, kad ji paliko 
“susitaupius” pusantro milijono dolerių vertės turto for
moje grynos valiutos, Šerų bei brangakmenių.

Kam jai tiek turto reikėjo? Kodėl jis nebuvo pa
naudotas žmonių poreikiams?

Aišku, kad Mrs. MacMahon jų neuždirbo. Aišku, 
kad jai juos paliko jos vyras. Aiškiu kad jų neužsidirbo 
savo darbu ir jos vyras. Tas ' 
bo žmonių išnaudojimu. Bet 
dėjo” ir juos valdė, kuomet 
terų ir jų vaikų neturi nė .žmoniško duonos kąsnio.

turtas buvo sukrautas dar- 
viena moteriške ant jų “sė- 
tūkstančiai aplink jų mo-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
TARYBINIŲ 
DAILININKŲ 
SUVAŽIAVLMAS

Vilniaus “Tiesoje” (lapkr. 
28 d.) sakoma, kad Mask
voje įvyko Trečiasis tary
binių dailininkų suvažiavi
mas. Jame, matyt, buvo ge
rai atstovaujami ir Lietu
vos dailininkai. Jame kal
boje Lietuvos Dailininkų 
Sąjungos pirmininkas J. 
Kuzminskis. “Tiesos” ko
respondentas sako:

Apie Lietuvos dailininkų in« 
delį, vystant tarybinę kultūrą, 
kalbėjo J. Kuzminskis (Lietu
va). Jis pažymėjo, kad me
nas privalo turtinti tarybinių 
žmonių skonį ir gražinti jų 
buitį. Paveikslai, skulptūros, 
vitražai neturi būti tik muzie
jų turtas. Dailininkų darbus 
būtina plačiau naudoti šiuo
laikinėje architektūroje. Kal
bėtojas pabrėžė, kad daugu
ma Lietuvos dailininkų—jau
ni meistrai. Jų kūrybai vyres
niosios kartos atstovai skiria 
ypač didelį dėmesį.

damajame gruodžio 3 die
nų patvirtina mūsų nuomo
nę, kai jis prieina išvados, 
kad Chicagos miesto majo
ro ir jo policijos užsilaiky
mas demokratų suvažiavi
mo dienomis labai daug 
prisidėjo prie Humphrey 
pralaimėjimo rinkimų. 
Humphrey negalėjo ir ne
norėjo pasmerkti savo bi
čiulio Daley politikos. To
dėl didelio piliečių pasipik
tinimo geso doza atiteko ir 
Humphrey. Johnsonas Wa
shingtone, o Daley Chica- 
goje sužlugdė Humphrey 
progų tapti šalies preziden
tu. Tai buvo mums aišku 
iš pat pradžios.

Įdomu ir tas, kad Hum
phrey dar ; ir šiandien ne- 
atsipalaidoja nuo Daley ir 
Johnsono. Pasilieka jų pa
stumdėliu, nors už tai jis 
moka labai aukštų politinę 
kainų.

Visų vardu

Melaginga props
Iš Pietų Vietnamo pran 

plaukia pasididžiavimas, kad 
namiečių mūsų jėgos pakloj 
Niekur nieko nesakoma api 
Išsilaisvinimo Fronto, tarytum jų nėra, tarytum jie 
nekariauja. Bet tai juk prop 
rikos žmones prieš Šiaurės 
buvo įrodyta, kad Pietų Vibtname ištisi Šiaurės Viet
namo armijos daliniai kariauja Pietų Vietname prieš 
amerikiečius. Ten kariauja, ir žūsta milžiniškoje dau
gumoje patys pietiniai vietr

Tai puikiai žino mūsų valdžia, mūsų armijos vadovy
bė. ypač laikraščių, radijo i:: televizijos korespondentai. 
Šis barbariškas karas padarė juos didžiausiais melagiais, 
Amerikos žmonių smegenų pjovėjais.

Reikia tikėtis, kad kai ]<aras pasibaigs, kai kuriems 
tų plovikų sąžinė grauš iki

vimuose kasdien į. pasaulį 
tiek ir tiek šiaurinių viet- 

) tame ir tokiame mūšyje. 
? pietinius vietnamiečius iš

aganda, kad nuteikus Ame- 
Vietnamą. Dar niekur ne

amiečiai.

: televizijos korespondentai.

grabo lentos.

Miegančioji komisija

LIETUVOS KULTŪROS 
DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 27 d. “Elta” iš 
Vilniaus praneša:

Įvyko pirmieji darbo gru
pių, kurios ruošia respublikinį 
kultūros darbuotojų suvažia
vimą ir su juo susijusius ren
ginius, posėdžiai. Suvažiavi« 
mas, kaip jau buvo pranešta, 
įvyks ateinančių metų balan
džio mėnesį.

Parodų grupė apsvarstė, 
kaip ir kur suvažiavimo metu 
bus rengiamos parodos. Nu
matoma, kad pagrindinė pa
roda, atspindinti Lietuvos kul
tūros p^siekimtis, suvažiavimo 
dienomis veiks ; Vilniuje, o po 
to bus parodyta 
respublikos rajonų, 
kų sąjunga Kaune, 
je, Panevėžyje ir 
tuo metu surengs
rodąs. Įvyks taip pat liaudies 
meno parodos zonose.

Propagandos grupės posė
dyje aptarta spaudos, radijo 
ir televizijos uždaviniai, ruo
šiantis suvaži a v i m u i. Nu
spręsta taip pat išleisti suva
žiavimui skirtus plakatus, 
ženklelius, specialius suveny
rus ir kt.

JIE VISI TOS ŽINIOS 
PRITRENKTI

Amerikos reakcini n k a i, 
kuriems priklauso ir lietu
viškieji “veiksniai,” labai 
nusivylę socialistine Rumu
nija. Matyt, jie tikėjosi su
silaukti antrosios Čekoslo
vakijos. Deja, štai prane
šimas, kad Rumunijoje bus 
laikomi Varšuvos Pakto 
valstybių militariniai prati
mai. Reakcinė spauda šau
kia: Tai Rumunija nusi
lenkė Maskvai! Girdi, ji 
turėjo neleisti pratimų 
vo teritorijoje.

sa-

daugelyje
Dailinin- 

Klaipėdo- 
Telšiuose 

dailės pa

bu- 
ne-

PRIEŠ trejetą metų bu 
tų Nusiginklavimo Komisija 
po vieną delegatą nuo kiekvienos pasaulinės organiza
cijos narės Bet komisija negali didžiuotis dideliais dar
bais. Viso labo ji tik sudarė komitetą iš 17 narių ir 
pavedė jam suderinti didžiu jų valstybių nuomones, kaip 
jos žiūri į nusiginklavimo pi 
ėjo saldžiai miegoti ir tet 
metų ji neturėjo nė vieno 
tasis komitetas vargais ne, 
tartį nebeleisti branduolinia: 
valstybių, kurios tokių gin 
vimosi lenktynės kaip ėjo, t

Dabar kai kam, matyt 
misiją prikelti iš miego ar 
ma susirinkti ir apsvarstyi 
neturi branduolinių ginklų, 
tis, kurią minėtasis komitetas iš 17 narių priėmė, ne
pakankamai tvirtai garantuoja joms saugumą. Tiesa, 
girdi, atominiais ginklais į

vo sudaryta Jungtinių Tau- 
. Ji susideda iš 126 narių —

•oblemą. O pati komisija nu- 
emiega šiandien. - Nuo 1965 
susirinkimo. O jos sudary- 
galais iškepė tik vienų su
ms gmklams plėstis tarp tų 
dų dar neturi. Bet ginkla- 
aip ir tebeeina.

parūpo Nusiginklavimo Ko
rn jų suveiklinti. Ji ragina
mi “neutraliųjų” šalių, kurios 
nusiskundimų, kad ta sutar-

is apsiginklavusios valstybės su
dėjo iškilmingus pasižadėjimus skubintis joms pagalbon, 

t kas šiandien tiki sutarčių ir 
tik užsimano, jas be baimės 
pasižadėjimai nesikišti į vi- 

:ai argi šiandien būtų Viet-

jei kuri jų būtų užpulta, be 
pasižadėjimų jėga? Kas 
laužo. Jei nebūtų laužomi 
dinius valstybių reikalus, 
namo karas?

Vis tiek būtų gerai, k 
miego. <T‘" x 1 
mas padeda taikos reikalu: 
vienų ta linkme žygį.

:id Komisija būtų prikelta iš 
Jau viąp tik nusiginklavimo klausinio svarsty- 

. Todėl mes užginame kiek-

MUMS VISUOMET 
BUVO AIŠKU

Kai balandžio mėnesį 
vo nužudytas įžymusis
grų vadas Dr. Luther King 
ir miestuose įvyko riaušių, 
Chicagos majoras Daley 
įsakė savo policijai šaudyti 
į “riaušininkus,” kad juos 
užmuštų. Tai buvo padrųs- 
sinimas policijai nesigailėti 
brutališkos jėgos susidoro
jimui su demonstracijomis 
ir protestais. Na, tai kai 
rugpiūčio mėnesį Demokra
tų partijos suvažiavimo 
dienomis miestų užliejo pro
testai ir demonst r a c i j o s 
prieš Vietnamo karų ir vy
riausybės politikų, Chicagos 
policija iš tikrųjų nesigailė
jo teroro prieš demonst
rantus. Jos poelgiu pasi
piktino kiekvienas padorus 
žmogus. Deja, majoras Da
ley ir jo šalininkai ėmėsi 
policijų teisinti-

Dabar Nacionalinė Komi
sija Tyrimui Prievartos ir 
Riaušių paskelbė savo ra
portų. Jame aiškiai įrodo
ma, kad už tuos kruvinus 
įvykius didžiausiais kalti
ninkais yra Chicagos majo
ras ir policija. Tai smūgis 
tam Chicagos diktatoriui.

Mums atrodo, kad “The 
New York Times” savo ve-

TINKA IR 
LAISVIEČIAMS 

• '/i ■'»?•

Kanadiečių “Liaudies 
Balso” administratorius K 
Kilike vičiu^ ragina skai
tytojus žieminių švenčių 
proga sayo mylimuosius 
sveikinti viešai, per laikraš
tį. Toks sveikinimas daug 
reikšmingesnis, , negu pa
siuntimas asmeniško kam 
nors laiškučio. O tai taipgi 
graži parama laikraščiui.

Mums patinka drg. Kili- 
kevičiaus priminimas ir pa
raginimas. Jis labai tinka 
ir mūsų “Laisvės” skaityto
jams bei rėmėjams. Tiesa, 
keletas draugų jau seniai 
tokią sveikinimo sistemą 
praktikuoja, bet toli gražu 
ne visi.

Ne tik pavieniai skaity
tojai gali sveikinimus pa
reikšti “Laisvės” skiltyse, 
bet ir organizacijos bei kuo
pos. Tik, žinoma, su tokiais 
sveikinimais nereikia lauk
ti paskutinės dienos. Juos 
paruošti spaudai ima laiko. 
Todėl norint, kad jie tilptų 
prieš šventes, x j au dabar rei
kia siųsti “Laisvės” Admi
nistracijai.

šios mielos draugės 
“pamokslas” labai 
tinkamas visiems vyrams

' “Tarybinės Moters” 10- 
ajame numeryje skaitome 
O. Poškaitienės labai reika
lingą, nors ir aštroką, “pa
mokslą” visiems šių laikų 
vyrams. Mes jį perskaitė
me su giliausiu pasitenki
nimu. Ar iš jo kiek pasi
mokysime, jau kitas daly
kas. Jos straipsnis pava
dintas “Kas moteryje ne
randa moters”

Be tolimesnių komentarų, 
štai iš jo ištrauka:

Iš tikrųjų, nusibodo. Lyg 
nebūtų kitų problemų, reika
lų, rūpesčių. Pradėti galvoti,

kad ne kas kita, o pavydas 
kalbą kai kurių vyrų lūpomis. 
Užuot ieškoję rezervų ir ko
kių nors galimybių palengvin
ti moters buitį, jie choru pra
dėjo giedoti: grįžkite į vir
tuvę, gimdykite mums vaikus, 
glamonėkite, mes pav a r g ę . 
Kam jums tų aukštųjų mo
kyklų — pačios vargstate ir 
varginate kitus. Moterys bai
gia užkariauti visas patogiau
sias pozicijas, šiandien jos tik 
gydytojos, mokytojos, inžinie
rės — rytoj ministrai, direk
toriai, vyriausieji konstrukto
riai. Į kokias rankas pateks 
mūsų ūkis, mūsų menas, mū
sų kultūra? O vaikai? Jie 
auga didžiausiais neklaužado
mis, vėjavaikiais, be charak
terių, be principų, kažkokie 
viskam abejingi, išlepę, palik
ti patys sau.

Mes norime baltų madonų, 
trapių, tylių, nuolankių žmo
nų, atsidavusių mylimųjų. 
Mūsų tušti pjedestalai, mes 
neturime ką palikti ir pas ką 
sugrįžt:. Tuštuma ten, kur 
kelis tūkstantmečius stovėjo 
ji—moteris.

Trumpa atmintis. Visi už
miršo, kas ir kada nukėlė mo
terį nuo .pjedestalo. O ir iš 
viso ar ji ten kada nors sto
vėjo? Gal tik poetai įkvėpi
mo valandą buvo ten užkėlę?

Naivu būtų galvoti, kad yra 
kažkoks moterų pogrindis; 
jos susirinko ir nutarė — ei
kime ir nuverskime savo vy
rus. Taip susiklostė istorinės 
aplinkybės. Norim mes to ar 
nenorim, istorija atrišo tuos 
mazgus, o gal perkirto, ir pa
sakė: eikite ir dauginkitės. 
Visuomenėje kaip ir gamtoje 
tuštumos negali būti. Kur 
nėra vyrų, jų /vietas tegul už
ims moterys. * .

'Pasigirdo balsą, siisirūpinu“ 
šių 'vyrų ateitimi. Girdi,. jie 
inertiški ir pasyvūs, ir beva
liai. Jie gabūs, išmintingi, 
bet tingūs ir abejingi, be ko
vos užleidžia savo pozicijas 
toms, atsiprašant, vištelėms. 
Tai bus gražus pasaulis, kurį 
valdys moterys!

Manau, jeigu ir yra abejin
gumo ar pasyvumo nuotaikų, 
tai jos turėjo paliesti be išim
ties abi lytis. Pagaliau, iš kur 
tas įsitikinimas, kad mūsų lai
kų vyrai šimtaprocentiniai, be 
mažiausio broko. Visada bu
vo ir bus tam tikras procen
tas žmonių pasyvių, nevykėlių, 
inertiškų 
rų tarpe 
pasitaiko 
riškasis 
riškai perteikdamas iš 
į kartą senąją informaciją ir 

I prosenolių palikimą, matyt, 
nuostabaus savisaugos instink
to dėka visada būna daug 
mažiau paženklintas praeitų 
kartų ydomis. Reikia tik 
džiaugtis, jeigu taip net ir bū
tų, kad moterys šiandien tu
ri didesnį dvasinį potencialą, 
yra veržlesnės# aktyvesnės, 
imlesnės. Sako, kokia mote
ris, tokie namai.

Ar šitie jos bruožai pažei
džia moteriškumą? Iškraipo 
jį ir suvulgarina? Dar tikrai 
ne. Matyt, ne čia pakastas 
šuo. Problema iš tikrųjų daug 
sudėtingesnė, negu niekam 
nereikalingas moters priešpa
statymas vyrui arba atvirkš
čiai. Mes kažką nujaučiame, 
kažką suprantame, bet ne iki 
galo ir dėl to blaškomės, ken
čiame, būname nepatenkinti. 
Norėtume kažtą keisti, bet, 
neturėdami mokslinio pagrin
do, tik murmame ir trypčio- 
jame vietoje. Daromės pana
šūs į senus romantikus, nusi
vylusius viskuo, kas nauja, 
ir panorėjusius grįžti į savo 
senas, geras prieplaukas, kur 
buvo taip ramu ir paprasta 
gyventi.

Šiemet sukako 80 metų 
Argentinos lietuvių visuo
menės veikėjui Jonui Bal- 
tušnikui. Tai vienas pirmų
jų lietuvių org a n i z a c i j ų 
Argentinoje kūrėjas, uolus 
pažangaus lietuvių judėji
mo dalyvis.

Jonas Baltušnikas gimė 
buv. Ukmergė apskrities 
Justininkų kaime. Iš pat 
mažens jam teko patirti 
daug vargo, pažinti pie
mens ir berno-samdinio da

ir tinginių.
tokios rūšies 
dažniau, nes 
organizmas,

Ir vy- 
broko 
mote- 
meist- 
kartos

Dar visai jaunas jis pa
kelia sparnus į tolimų už
jūrį. 1908 m. pasiekia to
limos Argentinos krantus. 
Tačiau ir ten patyręs ne
žmoniškų išnaudojimų, jau
nuolis p ° deda suprasti, kad 
reikia pažinti aplinkų, ku
rioje. gyveni, daugiau žino
ti, siekti mokslo. Nors ir 
labai sunkiomis sųlygomis 
J. Baltušnikas ima sava
rankiškai mokytis, skaityti 
knygas, darbininkiškų spau
dų, pradeda dalyvauti dar
bininkų judėjime.

1909 m. J. Baltušnikas su
sipažįsta su Amerikos lietu
vių viekėjais Jurgiu Didžio- 
niu, Antanu Šmulkščiu, ku
rie ir paskatina jį aktyviau 
reikštis visuomeniniame gy
venime ir pažangioje veiklo
je. Didelės įtakos jam da
rė proletarinis Amerikos 
lietuvių laikraštis “Kova.”

J. Baltušnikas padeda 
kurti pirmųjų Argentinos 
lietuvių darbininkų sąjun
gų “Igualdad” (“Lygybė”). 
Tuo metu į Argentiną vis 
daugiau . ir daugiau at
vyksta lietuvių. Jie pasklin
da .p0 Buenos Aires, apsi- 
gyvena. tolimose provincijo
se. ? J. Baltušnikas kartu su, 
kitais buria savo tautiečius 
draugėn, aiškina naujai at
vykstantiems organizuotu
mo. reikalų.

1911 m. Beri.se kartu su- 
Ignu Rinkum, Kaziu Und- 
raičiu, Jonas Baltušnikas 
sukuria lietuvių darbininkų 
draugijų “Vargdienis,” ku
ri tebegyvuoja ir šiandien, 
pasivadinusi nauju “Nemu
no” vardu, vėliau padeda 
kurti kitas pažangias orga
nizacijas, leisti “Rytojaus” 
laikraštį.

Su Jonu Baltušniku teko 
susipažinti 1938 m. Nuvy
kusi į Argentinų, dalyvavau 
kartu su juo Lietuvių liau
dies teatro, kitų lietuvių 
organizacijų veikloje. Tai 
labai nuoširdus žmogus, 
jautrus ir puikus draugas, 
padedųs kiekvienam, kam 
prisireikia jo pagalbos.

Antrojo pasaulinio karo 
metais Jonas Baltušnikas 
buvo Tėvynei remti komite-

to pirmininkas, nuoširdžiai 
stengėsi, kad komitetalftfik- 
tų kuo didesnę materfeSine 
ir moralinę paramų Demo
kratiniam frontui. Ir šian
dien jis aktyviai dalyvauja 
Argentinos lietuvių visuo
meniniame gyvenime, bend- 
radarbiau j a lie t u v i š k o j e 
spaudoje, platina pažangių 
lietuvių laikraštį “Vaga.”

Daug dar būtų galima pa
sakoti apie Jonų Baltušni
kų — taurios dvasios, vi
suomenės labui pasišventusį 
žmogų. Tokį Jonų Baltuš
nikų pažįsta ir gerbia pa
žangūs Argentinos lietuv
iai. Jie ypač dėkingi jam už 
surinktų archyvinę medžia
gų apie Argentinos lietuvių 
visuomeninę veiklų.

Visų grįžusių į tėvynę lie
tuvių argentiniečių vardu 
karštai sveikinu Jonų BaS- 
tušnika jubiliejaus pjro- 
ga, linkiu laimingų imu, 
džiaugsmingos nu o t a i k o s 
visuomeniniame ir asmeni
niame gyvenime.

Stasė Kairienė

Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komitetas 
ir “Gimtojo krašto” redak
cija nuoširdžiai sveikina Jo
nų Baltušniką 80 metų jubi
liejaus proga, linki daug 
laimės ir sveikatos.

Nuo “L”Redakcijos: Nors 
jau gerokai pavėluotai mes 
irgi norime pridėti mūsų 
nuošird ž i a u s i u s sveikini
mus draugui Jonui Baltuš- 
nikui jo ,80-o j o dešimtme
čio proga. Linkime dar 
daug kūrybingų metų.

SESĖS IR > 
JAUTELIAI

Atėjus pavasariui,
Labai gražu būna:
Avys bliauna, šunys loja, 
Vaikas laksto giedodamas.

Ant aukštų kalnelių 
Baltos ievos žydi, 
Stovi sesė prieš seselę, 
Stovėdamos gieda.

O visas kaimas
Pilnas gėlelių,
Visos mažos mergelės 
Skambina kanklėm.

Rainos bitės lekia
Į grikių dirvelę, 
Nebijokite, vaikeliai, 
Bitės grikių nesuėda.

Ginkite gyvulėlius,
Ten bus geras ganymėlis, 
Kur pražydo dobilas, 
Vidury — upelė.

Tai gražu žiūrėti j 
Į dvylą jautelį: 
Maurodamas, 

būbaudsmas
Vandenėlio ieško.

Sigitas Geda

I

B. Aleknavičiaus nuotraukoje: Nemunu skrieja “Rąįeta.”

Beri.se
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brolį.

Isio namuo-

visą pusvalandį ir mudvi gerokai si 
lome. Kad būtų šilčiau, pradėjome bė 
ti nuožiulniais laiptais aukštyn ir žemyn. 
Nubėgę keletą kartų, sušilome. Paga 
mašina! Visi puolė urmu. Mačiau, 
Marcelė aukštai laikydama rankoje 
lietą, pakilo į mašiną.

įsa
km

liau 
kai 
bi-

tas snukutis, kap jų — atkirto motina.
Marcelei paskirtas butas buvo tik už 

kokių trijų šimtų metrų nuo fermos. 
Kai įėjo į vidų, nuo didelių langų stip
rios šviesos ir sienų spindėjimo, primer
kė akis. Sudribo ant prie durų stovėjusio 
suolelio, kukčiodama prisitraukė prie 
savęs abu vaikus, kurie užsikrėtė moti
nos ašaromis taip pat ėmė verkšlenti.

Jonukas, rodydamas savo vyrišką cha
rakterį, susivaldė ir pradėjo motinai de

monstruoti visas naujoves: elektrą, van
dentiekį ir vonios kambarį.

Dalia pakūrė viryklą, kas Marcelei 
taip pat buvo neįprasta po virimo pe
čiuje.

— Tai gal būc ir gera, kad to kaciluko 
nenusipirkau. Ciek to. — pasakė Marcelė 
viskuo stebėdamosi ir vis dar nesuvok
dama: tikrovė čia ar pasaka.

Kulautuva, 1961 m.

4 (Pabaiga)
— Niekada niekur nemaži avau, neži

nau. Siūlosi palydėti nepažįstami žmo
nės — bijau. Kažin-in-kur n- i-uveš.

— O draugas?
— Jis vakar išvažiavo pas 
Viską supratau.
Ne šis bendras buvimas po 

se surišo juos.
Pasiryžau aš ją palydėti ligi V. Ji ma

nimi pasitiki, kaip šuo savo
Jau iš vakaro Marcelė sus 

sirišo i gėlėtą skarele visą savo mantą: 
senas kojines, lietpalčio dirž|, baronkas, 
štapelini kombinuką-seserėčiai dovaną ir 
viskas. Lagamino, ji neturi. Sukneles tu
re i o dvi ir abiem apsivilko 
Ligi išvažiavimo dėvėjo m|no švarke
liu. bet dabar jau vilktis nenori. Žada 
pirktis mieste ką nors šiltesnio.

Iš vakaro susitvarkė ir dokumentus. 
Papusryčiavo pirmutinė ir į 
ao pirmoji. Vis kad nepavėluot.

11 pirmąja mašiną susigrūč o beveik vi
st įvažiuojantieji poilsiautoj 
jau perpildyta. Atėjęs direktorius pa
siūlo pereiti i kitą mašina. A 
su manimi reikia eiti ir Marcelei, nes aš 
ją Ivdžiu. Ji ėmė verkti. Kai 
paklausiau, ko ji verkusi. At 
si dėl to, kad ji pirmutinė už 
o dabar turinti eiti kitur. K 
jo eiti kiti, o ne mes?

— Tai neteisinga! Kodėl 
turime mes eic? —kūkčiojo

Atvažiavome į V. dar bevei 
landomis prieš autobuso išėi 
rūpesčio: kad tik gautume bilietą, o kai 
gavome bilieta-kad tik nepa 
mašiną. Kur tik pamato važiuojant au
tobusą, tuojau klausia:

— Gal jau unt Švenčionių šis arbonas? 
Padabokime, kur anis eina.

Aš jai aiškinu, kad čia v 
siekimo, miesto autobusai, 
tikinu.

Kai nupirkau bilietą ir dįr buvo likę 
norą valandų ligi autobuso 
sisakė norinti pirkti katil 
Užėjome į ūkiškų prekių pa 
Marcelė, užmetusi akį ant 
krautų puodų, nusiminusi pasakė, kad 
čia katiluko nėra.

— Kaip tai nėra?—sakau 
kios krūvos puodų.

— Kas man iš tos krūvos Man reikia 
tokio juodo kaciluko.

— Turbūt krosnyje verda 
jumis nėra plytos?

— Naugi, kad nėra. Žinonia krosnin.
Kad nuraminčiau nusimir 

lę, dėl visa ko dar paklausiau apysenį 
pardavėją. Šis tik pečiais patraukė ir pa
sakė, kad tokio kaciluko visame Vilniaus 
mieste nesą.

— Kaip tai negali būc — protestavo 
Marcelė. — Šitokin miestan 
luko. Reikia cik naieškoc.

Bet kadangi šitokiam dič 
nų ieškojimo žygiui aš nesiryžau, o 
Marcelė irgi ėmė būkštauti, 
žiuotų unt Švenčionių arbohas, tai taip 
iJMiko kacilukas nenupirktas.

Prisivaikščioję po miestą užėjome į ge
ležinkelio stoties bufetą trjuputį sušilti 
ir užkasti. Marcelę labai vi 
(bulkutės). Bufetas pačių apjsitamavimu. 
Stojome į eilę, padaviau ja: 
liepiau pačiai įsidėti bulkilčių, kiek ji 
norinti, tačiau Marcelė pati 
tęs jokiu būdu neišdrįso ir 
męs įdėti jai keturias bulku 
paklaususi, kiek anos kainuoja, 
čia išėjo nesusipratimas: ko: 
parašyta 5 kp., o ksininkė reikalavo mo
kėti po 8 kap. Esą čia sun 
teles. Marcelė padarė nepate: ikintą veidą 
ir visą laiką valgydama bulkutės karto
jo:

— Čia labai brangios kuke 
brangiau. Unt vakzalo visad

Taip ekonomiškai besvajodama visas 
keturias bulkutės ir suvalgė

Pagaliau atvedžiau Marce 
sų sustojimo aikštelę. Kai išgirdo ji ke
letą moterų besikalbant, kad ir jos lau
kia autobuso į Švenčionis—x 
Bilietą visą laiką laikė ran 
įspėjau, kad lipant į mašiną

šeimininku, 
idėjo ir su

nes šalta.
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kiai mokėjo savę kontroliuot 
Magina pavėlavo atsistoti

Prie tarybinio ūkio laukų ribos, kur iš 
plento kelias pasuka kontoros link, Mar
celę pasitiko sūnus Jonukas ir d akte 
Dalia. Abu buvo labai linksmi.

— Mama, juodalopė atsivedė keturio
lika paršiukų — čiauškėjo Jonukas—ale 
trvs jau negyvi.

Marcelė tik skėstelėjo rankomis.
— O aš, mamyte, mokausi dainuotu so

lo—gyrėsi Dalia.—Sako, kad mano 
žus balsas, tik mokytojas liepia laba 
rėkti.

— O, kaip namuosna?—paklausė Mar
celė. — Viščiukai visi auga? Ar 
dzideli?

— Du Stumbrių Rudis surijo — 
liai atsakė Jonukas.

— O tų kur buvai? Tau cik lak 
su vaikais! Landžioj at, bankartai 
krūmėsna, o tvarkų numė tai nedabojac. 
— Ir taip piktai bambėdama, Marcelė 
instinktyviai pasuko keleliu brolio sody
bos link.

Vaikai drožė tiesiai toliau, paskui stab
telėjo ir jau iš tolo Dalia šūktelėjo:

— Mamune, pasiklydai!
— Jau ne ten mūs namai — kvatoda

mas aiškino Jonukas.
Marcelė pamaži sulėtino žingsnius, 

sigrjžo ir jau su įtūžimu ėmė ant v. 
bartis:

— Varijocai daugiau nieko. Pridarė 
škadų ir dar šidinas. Tai šitaipos 
many laukėt?...

Čia vaikai abu pribėgo prie motinos, 
paėmė vienas už vienos kitas už 
rankos ir, net išsigandę savo pat 
ėmė ja rapiinti:

yk, mamute. Mums jau

LAIŠKŲ
T. Lietuvos įžymus ra

šytojas Julius Būtėnas ra
šo d-rui AL Petrikai. Mano
me, kad laiškas bus įdomus 
visiems “Laisvės” skaityto
jams.
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Einam, pamatysit. Sekmadienį 
persikraustėm.

— Antius su mašina viską perve 
išdidžiai pareiškė Jonukas.

Marcele suglumo ir, lyg netikėdama 
vaikų pašakojimu, tempiama spyrisvosi, 
paskui juokdamosi ir ji, bet vis dar ro
dydama greitai gęstantį pyktį, norėda
ma išsilaisvinti purtėsi.

— Eikit, jūs gančai. Kur dabar 
ny tysiat?

Tačiau
kad ji be
gėsi šituo

Einant
Kiaulės tuoj aus pažino savo šeimiiįinkę 
ir patenk
Marcelė pakasė nugarą Juodalopei 
kuteno ausis Smailasnukei ir Riz 
paėmusi iš gardelio paršelius, kurii 
sai nesipriešino ir necypė, net pabuč:

— E, tokius dar bučiuoja — pikti 
Jonukas — Viską knisa.

— Tegu cik tavo būna visadu tokis

ją apėmė tokia maloni šil 
ėgiškai nuleido rankas ir d 
“areštu.”
pro fermas užsuko v
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ma-
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Pasiimsiu saulės apskritimą į ran 
Gal truputį degins? Na ir kas? 
Bet jisai juk saugos ir globos, 
Kvies išeiti iš tvankios trobos.

kas.

Žmonės gi sakys:
— Patrakus mergina, 
Eina saule rankoj nešina.

Aš užkišiu mėnesėlį už kasų, 
Kad svajot man būtų gera ir šviesu. 
Mėnesėlis laimę gal atneš?
Palūkėsiu prie vartelių tyliai aš.

Žmonės gi kalbės:
— Keistuolė mergina
Stovi prie, vartelių vis viena.

Rieškučias pagrobsiu aš žvaigždžių 
Apsigint nuo žvilgsnių pavydžių, 
Nes laimužė juk tikrai ateis 
Vienai man težinomais keliais.

Žmonės lai šnekės:
— Pašėlus mergina
Prie vartelių stovi ne viena.

Gražina Šmulkšty t i

Mielas Daktare!
Šis mano laiškas vėl bus 

visuomeniškas, kadangi pa
staruoju laiku teko ir pava
žinėti, na, ir apskritai mū
sų kultlūriniame gyvenime 
nemaža svarbių naujienų.

Pirmiausia — 
dėl “šviesos” 3 nr.

Su įdomumu skaičiau Svei
ko straipsnį “Bruožai iš L. 
S. S. istorijos.” Tenai kal
bama apie senus laikus 
(1908-1909 m.), apie įvykius 
prieš 60 metų; remiamasi 

“Kovos” žurnalo medžiaga. 
Bet radau pavardžių, kurių 
savininkus esu sutikęs. Tu
riu galvoje V. Šliakį (Sta
garą) ; jis buvo grįžęs; į Lie
tuvą ir apie 1930 m. mėgino 
leisti žurnalą, pavadintą 
tarp kitko “Šviesa”, pas
kiau “Žinių aruodu”, bet 
greit subankrūtijo, netu
rėjo tas leidinys pasiseki
mo. Jis buvo paskelbęs at
siminimų iš susitikimų su 
dr. V. Kudirka. Gyveno 
Mokoluose, netoli Marijam
polės. Minimaą ten J. Ka- 
čergius. Su juo esu šnekė- 
jęsis bene 1934 m. Mari
jampolėje, kai rinkau me
džiagą apie V. Kudirką. 
Minimas ten ir V. K. Rač
kauskas, kuris’ tebėra gy
vas — Karolis Vairas.

Dažnai minimas A. Pur- 
vis-Herman. Rašoma, kad 
nežinia, kur ir kada jis mi
ręs. Keistas sutapimas: ta
rybiniais 1940-1941 m. Aly
taus vidurinės mokyklos di
rektorium buvo pąskirtas 
Pranas Purvis, prieš kiek 
tai metų grįžęs iš Ameri
kos, kurį laiką mokytojavęs 
Šiaulių gimnazijoje. Šiek 
tiek jį pažinojau. Jo pa
žiūros buvo miglotos, bet 
bendravo su pažangiečiais. 
Jeigu mėgo keisti pavardę, 
gal ir vardą buvo pakeitęs? 
Jis mirė apie 1962 m. Rū
diškiuose, netoli Vilniaus. 
Gal gi tas pats? Dar pa
tyrinėsiu.

Mūsų gyvenime yra džiu
gių įvykių. Pavyzdžiui, 
man džiugu, kad
Pjesė “Pamilau dangaus 

žydrumą” atnaujinta.
Praėjo 11 metų nuo jos 

premjeros, ir štai ryšium 
su Tarybų valdžios paskel
bimo Lietuvoje 50-mečiu 
bei Lietuvos komjaunimo 
organizacijos tokiu pat ju
biliejum Akademinis dra
mos teatras atnaujino pa
statymą mudviejų su A. 
Kernagiu parašytos pjesės, 
kurioje vaizduojamas poeto 
Juliaus Janonio gyvenimas. 
Šioje pjesėje veikia dau
giausia gimnazistai, o dau
gelis aktorių per 11 metų 
senstelėjo, tad režisūra įve
dė naujų, jaunų aktorių, 
ypačiai merginų, kurios 
geriau gali pavaizduoti 
gimnazistes.

Bet nusipelnęs artistas

Henrikas Kurauskas tebe
vaidina Janonį. Talentin
gai jis tą vaidmenį atlie
ka, ir jo nekeitė.

Galiu pasigirti, kad išė
jo mano nauja knyga “Mė
lynieji kareiviai”. Netru
kus draugams išsiųsiu.

Atidarytas Istorijos 
etnografijos muziejus 

Prieš pat Spalio šventes 
Vilniuje Gedimino kalno 
papėdėje atidarytas didelis 
naujas muziejus. Jame pa
vaizduota lietuvių tautos 
istorija, remiantis archeo
loginėmis iškasė n o m i s ir 
taip pat įvairiais kitais 
daiktais nuo seniausių lai
kų. Sunku,, žinoma, papasa
koti laiške. Sakoma, kad 
tai bus turtingiausias šios 
rūšies muziejus Pabaltijy.

Muziejaus direktorius — 
vilnietis, buvęs žurnalistas 
Vincas Žilėnas, nepapras
tai savo darbui atsidavęs 
vyras. Jis per 20 metų rin
ko įvairius eksponatus, 
kaip ta bitelė medų į ko
rius, krovė į sandėlius, sau
gojo, o šiandien parodė vi
suomenei. Muziejaus eks
pozicija meniškai apipavi
dalinta. Miela pavaikščioti 
po sales.

Apsilankiau Leipalingyje 
po 25 metų

Keistai skamba, ar ne? 
Kai skaitai jūsiškę spaudą, 
dažnai randi žinučių, kad 
seni veikėjai vieni pas ki
tus svečiuojasi, važinėja to
li, toli, o čia tokioje Lietu
voje po ketvirčio amžiaus 
apsilankai . Teisybė, sarma
ta...

Dalykas toks. Man teko 
1942-1943 m. Leipalingio 
gimnazijoje mokytoj auti, 
dėsčiau lietuvių ir lotynų 
kalbas. Ten mane ėmė per
sekioti vokiečių pataikūnai. 
Buvau areštuotas, etapu iš
gabentas į Lazdijus. Kad 
kiek būčiau atsidūręs hitle
rinėj katorgoj. Šiaip taip 
ištrūkęs, persikėliau kitur 
ir štai tik po 25 metu vėl 
apsilankiau. Pakvietė buvę 
mokiniai, kurie susirinko 
susitikti 20 metų praėjus, 
kai baigė gimnaziją.

Nepaprastai įdomu buvo 
susitikti su buvusiais ber
niukais, o dabar — vyrais, 
sų buvusiomis mergaitėmis, 
o dabar suaugusiomis mo
terimis, vaikų motinomis... 
Sunku atpažinti, tik kai ku
riuos veidus galėjau atmin
ty atgaminti. Daugumas 
buvusių abiturientų pasi
rinkę mokytojų profesiją, 
bet yra ir kitokių. Visai, 
pavyzdžiui, nesitikėjau, kad 
žymus sportininkas - fech- 
tuotojas, TSRS sporto 
meistras Juozas Subačius— 
tai buvęs kadaise mano 
mokinys, kilęs iš Kamerū
nu kaimo. Aukštas, dailus 
vyras, Kūno kultūros insti
tuto Kaune katedros vedė
jas. Pora tapę inžinieriais, 
keturi žemės ūkio specialis
tai — agronomai, veterina
rijos gydytojai ir kt.

šiurpūs įspūdžiai 
kraštotyros muziejuje 

Leipalingio vidurnėje mo

kykloje dirba energingas 
geografijos mokytojas Al
gis Volungevičius (kilęs iš 
paties miestelio). Per 10 
metų jis suorganizavo įdo
mų kraštotyros muziejų, 
priglaustą kukliose patal
pose. Eksponatai byloja, 
kad tame Dzūkijos kampe
lyje labai seniai žmonių 
gyvenama. Čia gausu įvai
rių laikotarpių liaudies bui
ties daiktų, drabužių, ava
lynės, padargų pavyzdžių, 
kaip ir daugelyje panašių 
muziejų.

Bet šiurpiausia — tai sie
na su fotografijomis Leipa
lingio apylinkėje žuvusių 
žmonių. Juos nužudė Lie
tuvos “vaduotojai”-banditai 
pokario metais. Įsivaizduo
kite: iš 6,000 buvusio Lei
palingio valsčiaus gyvento
jų nužudyta 350, taigi kas 
20-tas žmogus žuvęs! 1947 
m. per vadinamąją Žolinės 
šventę (rugpiūčio 15 d.) j 
Leipalingio kapines lydėjo 
40 karstų! Banditai tada bu
vo paskelbę “Baltramiejaus 
naktį” ir žudė masiškai.

Žiūrėdamas nuotraukas, 
pamačiau fotografiją savo 
buvusios mokinės Adelės 
Ūselytės; ji mokytojavo 
pradinėje mokykloje; ban
ditai ją užmušė beržine laz
da (mat, taupė šovinius...); 
yra muziejuje ir ta lazda. 
Dar buvę mokiniai — Amt. 
Masys, Ona Stonkutė, ; pa-( 
žjstamo mokytojo Petro 
Rač i a u s k o nuotrauka... 
Toliau žiūriu: Juozas Sa- 
volskis, Antanas Kubilius— 
leipalingiečiai darbininkai, 
taip pat kritę nuo didžių
jų “patriotų” kulkų arba 
peiliais subadyti.

Tris dienas viešėjau Lei
palingyje (lapkričio 8 - 10 
d.). Buvo ir linksmybių. 
Šauniai, kultūringai moka 
linksmintis buvę leipalin
giečiai mokiniai, o dabar 
uolūs savo gimtojo krašto 
kultūros darbuotojai. Skam
bėjo dainos, muzika.

Ką dabar veikiu? Dau
giausia rašau memuarinio 
pobūdžio dalykus. Beje, 
Lietuviškosios enciklopedi- 
dijos II tomas jau išėjęs, 
lapkričio' pabaigoje arba 
gruodžio pradžioje gaus jį 
prenum e r a t o r i a i. Mat, 
spaustuvė nespėja taip greit 
įrišti, o skaičius egzemplio
rių didelis, reikia iš pra

džių paleisti kokią 10 tūks
tančių knygų.

Šį kartą baigsiu. Linkiu 
visiems geros sėkmės!

Julius Būtėnas 
Vilnius, 1968.XI.13

Mieli laisviečiai,
Naudojuos proga perduo

ti Jums savo sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus. 
Draugė Ksavera Karosienė, 
svečiuodamasi Tarybų Są
jungoje, pabuvojo ir mūsų 
krašte, savojoj tėviškėj, pa
simatė su daugybe žmonių, 
sužinojo daug naujienų ir 
galės Jums apie tai papa
sakoti.

Mes respublikoje šiemet tu
rėjome daug švenčių (LKP 
50-metį, Komjaunimo 50- 
metį), dabar gruodžio mė
nesį švęsime proletarinės 
revoliucijos Lietuvoje 50- 
metį. Visų šių švenčių ren
giniai palieka gerą ant
spaudą mūsų gyvenime. 
Mes daug dirbame, kad 
gauti aukštus derlius, daug 
ir geros pramonės produk
cijos, kad dar labiau klestė
tų mūsų socialistinė kultū
ra. Beveik kasdien mano 
sekretorė į kabinetą įneša 
naujas suvestines, naujas 
knygas, per radiją girdžiu 
naujas žinias. Ir, kaip sako 
poetas Ed. Mieželaitis, jau
čiu gyvenimo keturias ker
tes: Saulę, Žemę, Žmogų, 
Darbą.

“Statybos geras 
kertinis akmuo.

Iš jo išaugo lietuviško 
žodžio fasadas,

Į jį atšipo užplūdusių 
priešų 

Plieninis kardas, 
nuo jo atšoko 

Akmeniniai sviediniai...
Amžiai apgriovė jį tarsi 

Trakų pilį, bet jis laimėjo 
višUS karus, marus ir nelai
mes. ..”

(Ed. Mieželaičio žodžiai)
Taip, mūsų Tėvynė laimė

jo, ir šiandien su ramia są
žine švenčia savo Jubiliejų. 
Manau, kad ir Jūs, lie
tuviai, gyvenan tieji toli 
nuo savo gimtinės, irgi tuo 
džiaugiatės. Apie tai mes 
sprendžiam iš “Laisvės,” 
“Vilnies” straipsnių, drau
go Bimbos, draugo Gasiūno 
ir kitų knygų, parašytų pa
staruoju metu.

Laukiame, kad vis dau
giau žmonių savo kūrybai 
įkvėpimo semtųsi savo Tė
viškės pasiekimuose.

Dabar pas mus žiema, vi
sur jaučiamas jos grožis. 
Vaikams tai pačiužinėjimo 
metas, suaugusiems tenka 
galvoti apie pasiruošimą se
kančio pavasario laikotar
piui. Tikiu, kad po žiemos 
šalčių užderės ir svečių der
lius. Lauksim.

Jūsų Leokadija
1968 XI

Dzūkijos! vaizdai. M. Baranausko nuotrauka.
t
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Rado nužudytą Pe 
Glavecką

Draugas Petras Pa 
kis iš Baltimorės, Md., 
nešė ir prisiuntė vie
laikraščio iškarpą, kur 
rašyta, kad sekm adienį 
kričio 10 d., Orchard B sach, 
ant Breen Dr., mažam? va
sarnamyje rado' piktadario 
rankos nužudytą (pasu 
tą) draugą Petrą Glav 
Policija areštavus įtariamą 
žmogudystėje tūlą (L V. 
Reid.

Draugas P. Paserskis 
laiške apie P. Glavecką ra
šo:

“Petras Glaveckas yra ži
nomas kaip anksčiau buvęs 
pažangus veikėjas; pirmu
tinis ALDLD 25 kuopos 
rėjas ir daug darbavęsis 
kriaučių unijose.”

Liaudies Balsas i: 
draugai Petrą Glaveck 
nome kaip nuoširdži 
Liaudies Balso rėmėją 
ris kritiškaisiais laikraščio 
išsilaikymo laikais parėmė 
Liaudies Balsą net s’ 
liais tūkstančiais dolei

P. Glaveckas, nors 
85 metų amžiaus, be 
suomet nuoširdžiausia 
viškai rūpinosi Lia 
Balso išlaikymu. Apie 
nuo prieš jo nelemtą 
jis mums rašė, kad sveika
ta šlubuojanti, tariasi su 
artimaisiais draugais, 
jo testamente nebūtu už
mirštas Liaudies Bals

Draugo Petro Glavecko 
tokia staigi’ ir žiauri mirtis 
yra skaudus smūgis \ 
pažangiam lietuvių judėji
mui, o Liaudies Balsas 
artimieji didžiai apgailes
taujame ir liūdime n 
paties nuoširdžiausio 
savaitraščio rėmėjo. , Į 
mes, kad pavėluotai 
pasiekė ši liūdna žinia 
tragišką mirtį drg. P. 
vecko, kas nedavė galimy
bių kam nors iš LB leidė
jų dalyvauti jo laidotuvėse.

(Iš “Liaudies Balso”)
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Baltimore, Md.
LLD 25 kp. ir LDS <8 kp. 

susirinkimai įvyks gru 
7 d., 2 vai. dieną, na 
žinomoj vietoj. Kviečiame 
visus dalyvauti,, rin 
1969 metams valdybą, 
ir kitų reikalų aptarimui.

odžio
nams

ęsime
Bus

intybes”
kur randa- 

i”. Gal kur

mene,” ku-

Nes 
sve-

ar visi suskaičiuoti, 
daugelis moterų turi 
timtaučių pavardes...

Taip, tai kurgi mus trau
kia ta veiksnių kumelaitė, 
vadinama, “Liet. Bendruo
menė”, arba “stalyčia iš
mintybės” ?

Senelis D.

Pregresas

Šen ir ten pasidairius

Amerikiečių farmose 
ma pamatyti gaidžių, 
jančių akinius ryškiai 
vos spalvos stiklais. Nusta 
tyta, kad mėlyna spalva ra- ' 
minamai veikia per 
karingus paukščius.

nešio- 
mels-

daug

Jurgio Džiugio gyvenimas 
ir mirtis

Jurgis Džiugis mirė šių 
metų vasario 23 d., Sunshi
ne ligoninėje po gana ilgos 
ligos, sulaukęs 74 metus am
žiaus. Jis buvo palaidotas 
Laisvose kapinėse, Grand 
Rapids, Mich.

Prieš mjrtį jis paliko se- 
kamją raštelį apie savo gy
venimą :

“Gimiau 1894 m. balan
džio 10 d. Reibenų kaime, 
Skaisgirio parapijos, Žaga
rų rajono, didelėje šeimoje 
— 6 broliai ir 2 seserys. Bu
vau jauniausias. Visiems 
nebuvo kur pasidėti. Reikė
jo eiti pas kitus tarnauti. 
O man, kaip mažiausiam, 
buvo sunkiausia vargti. Ir 
dar grėsė kariuomenės tar
nyba. Bet broliai prisiuntė 
laivakortę, tai ir pasiekiau 
tolimą Ameriką laimės ieš
koti. Bet neperdaug buvau 
laimingas, kaip kiti.

1912 m. gegužės 21 d. pa
siekiau Grand Rapids, Mich., 
kur buvo mokamas mažos 
algos. 1914 metais išvykau 
į angliakasyklas, kur suti
kau didelę nelaimę. Baisiai 
sužeidė mano galvą, nuo ko 
visada jaučiau esąs ligoniu.

Kai jaučiaus geriau, tai 
dalyvavau visur ir prigulė
jau apšvietos draugijoje. 
Skaičiau “Vilnį” ir kitus 
laikraščius. O nuo 1942 me
tų negaliu dirbti. Galva su
kasi, svaigsta, esu kaip gir
tas. O daugiausia žiemą, 
kai esti prasti orai. Pralei
dau daug pinigų daktarams, 
bet nieko nepadėjo. Tai ten
ka taip vargti”.

Jurgis Džiugis pasiskyrė 
mane, Juozą Senkų, paliki
mo administratorium. Jis 
nuskyrė po $50 kasmet skir
ti jo mirties minėjimui, iki 
visa palikta suma išsibaigs.

Jo likęs turtas buvo už
šaldytas, tai negalėjau nie
ko daryti. Bet dabar jau 
perėjo per Probate teismą, 
tai galiu išmokėti, kam bu
vo jo skirta.

Joseph Senkus

Užsirašykit
«

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

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

“Vilnis” gauna ž 
momis.

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

Moterų ir anglišką sk
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50. f
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriais metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano 

minimai ir dabartis, 
arba Dr. Margerio.

Visais reikalais
“Vilnis,” 3116 Sek Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

nias iš Lietuvos skubiai-kablegra-

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

yrius.

“Stalyčia išni
Nepasakyčiau, 

si toji “stalyčio 
ties dangaus vartais. Žinau,
kad vienoje maldų litanijoje 
apščiai apie ta:. prirašyta.

Dabar kalbama apie kokią 
tai kumelaitę, vadinamą 
“Liet. Bendruc
rios “galybė” tolygi “staly
čiai išmintybės.

Neseniai Muzikaliame 
klube nugirdau 
kų pokalbį. Vien 
tam : Dabar Am 
nė ja garsus, didelio talento 
dainininkas Vii 
reika. Kas žino, 
lėtų ir mūsų s 
nuoti? Abudu šenukai ka
daise buvę Dainos Choro 
dainininkai ir rengę koncer
tus Mikui Petrauskui ir 
Šimkui. Antrasis mielai pri
tarė su pastaba: Dabar jau 
nebe anie laikai. Mūsų veik 
visi viršininkai kalba, kad 
Lietuvos iš viso nebesą. Lie
tuvą apgyvenę rusai, kal
mukai ir dar kas! Bet Tam
sta vistiek pakalbėk su anuo 
vyru, jis yra stambus stuob
rys veiksnių, žiūrėsime ką 
jis pasakys? Senukas priėjo 
prie pono stuobrio ir už
klausė: Ką ponas manai, ar 
Tamstų radijas garsintų 
koncertą Virgilijaus Norei
kos, jei čia rengtų kad ir 
vienybiečiai iš Brooklyno? 
Ponas stuobrys iš syk ne
suprato, kas tokis tas V. 
Noreika. Kiek pakalbėjus 
ponas 
smarkiai mastikuoti ranko
mis, lyg kas būtų tragiška 
įvykę. Ne, ne, nebandykite 
čia kelti suirutę, nesmagu
mą. Tas dainininkas yra 
Maskvos pasamdytas, kad 
pakenktų mūsų “Bendruo
menei” Lietuvos išlaisvini
mo reikalu.

Taip, ponas stuobrys dar 
daug kartų minėjo “Bend
ruomenės” galybę, bet į pa
klausimą, kodėl Chicago j e, 
Bostone ir Brooklyne kon
certai įvyko ir “Bendruo
menė” jų nesulaikė? Jis nie
ko neatsakė!

Muzikalį klubą spaudžia 
vis didėjantis pinigų truku
mas. Padauginti parengi
mus būtų naudinga draugi
jai. Kodėl tai 
nors sužinoti, 
tėvynės Lietui 
jau turima ir f 
nufilmuotų daugybes vietų. 
Jų turi vienybiečiai ir kiti. 
Jų parodymas 
gas, draugijai 
gas. Kadaise č: 
sikvietę tūlą Kuraitį, neva 
su paveikslais 
Žinoma, į bažn 
Bet tai buvo pi; 
prieš Lietuvą, 
iš Smetonos lAikų taikytos 
šiam laikui.

Veiksnių taktika, tai pa
skubintas marinimas lietu
vystės. Jau planuojama, pa
didinti nariams mokestis, 
sumažinti pašalpas ir po
mirtines. Tuomet daug kas 
paliks draugiją. Panašiai 
buvo numarintas Tautiškas 
klubas. Palikuę mažai narių 
pardavė namą 
nigus.

Lietuvių minimas dar vis 
didėja. Sutika

: >

poros semi
as kalba ki- 
?rikoje važi-

rgilijus No- 
ar jis nega
ilėję padai-

stuobrys pradėjo

p bijosi ko 
pamatyti iš 
ros? Dabar 
Imu, turistų

neiškaštin- 
būtų pelnin- 
a buvo par-

Brangi Tėvynė”; Prūseikos “Atsi- 
taipgi R. Mizaros bet kurią knygą,

kreipkitės:

“Vilnies” administracija.

Jensen Beach, Fla.
Po viešnagės Arizonoj
Mūsų kelionė pasisekė ge

rai, Apvažinėjom apie 6,000 
mylių.

Pasimačiau su savo sūnu
mi Arizonoj. Buvome nuva
žiavę ir į Mesa, Ariz. Ten 
ant savo 15os akrų žemės 
gyvena mano pusseserė Bar- 
natavičienė, Ji ten gyvena 
su dukra, žentu, anūku Al
fredu ir dviem proanūkiais.

Nesveiku o ja Vladas 
Valangevičius

Aplankė mus drg. Vladas 
Valangev i č i u s. Skundėsi 
nesveikavimu. Mano, kad 
jo kraujo apytaka prasta, 
nervingumas, pas i lenkus 
galva .svaigsta. • Gydytojas 
patarė jam eiti į ligoninę 
bent porai savaičių, tai lap
kričio 22 ...d- ir nuėjo? .

Linkiu geram draugui 
kuo greičiausio sustiprėji-, 
mo. .

Mūsų šalies prezidentinių 
rinkimų triukšmas jau ap
rimo. Bet dar dažnai gir
disi balsuotojų porinkimi- 
niai atgarsiai. Demokratų 
partijai pralaimėjus, dabar 
jos reakcingi vadai apstulbę 
bando analizuoti rinkimų 
prakišimo priežastį.

Tai tikri pakvaišėliai! 
Laimėjimus ir pralaimėji
mus aiškiai supranta kiek
vienas plačiau galvojantis 
pilietis. Šių žodžių rašėjas 
pilnai įsitikinęs, kad jeigu 
demokratų partija būtų no
minavusi senatorių E. Mc
Carthy, tai jisai būtų buvęs 
išrinktas didele balsų dau
guma. Tačiau demokratų 
partijos reakcinga mašina 
pasirinko Johnsono palai
mintą karo vanagą Huber
tą Humphrey ir prakišo 
rinkimus.

Dar ankstigįprieš rinki
mus Women Strike for 
Peace ir kitos prieš karą ko
vingos organizacijos: ben
drai paskleidė lapelius^u iš
traukom^ iš kongresinių 
rekordų ąpie H. Humphrey

manymu, skirtumo nėra jo
kio ...

Tai mat kokį prezidenti
nį kandidatą demokratai 
mums išperėjo!1

Prieš porą metų Pennsyl- 
vanijos valstijos sostinėje 
Harrisburge sveikatingumo 
departamentas paskyrė ko
misiją ištyrimui, kokie žmo
nės sveikiausi. Komisija 
tyrinėjo ir tikrino sveikatą 
įvairiausių užsiėmimų dar
bininkų, profesionalų, val
dininkų ir dvasininkų; ir 
paskelbė savo tyrimo duo
menis, kad davatkos (mi- 
nyškos) esančios sveikiau
sios už visus kitus...

V. Kartonas

Chester, Pa.
Mirė Pranas; Bružas 55 

metų amžiaus. Gimė ir au
go Chesteryje. Sirgo cuk
rine liga, nepagydoma. 
Prieš porą metų pradėjo 
piaustyti kojos pirštus ir 
piaustė tol, kol neliko abie
jų kojų. Netekęs kojų, la
bai daug skausmų perken- 
tėjęs, mirė. Liūdi žmona ir 
sūnus John, netekę savo my
limo. O Pranas lai ilsisi šal
toje žemelėje.

* V

Neužmirškime savo spau
dos, gaukime naujų skaity
tojų. Mes dabar randame 
labai puikių raštų iš Tarybų 
Lietuvos. Labai svarbu dau
giau žinoti apie tą šalį, ku
rioje gimėme ir augome.

A. Lipčius

Viena italų firma pagal 
užsakymus įrašo miegančio
jo knarkimų. Pasirodo, daž
nai keliaujančių vyrų žmo
nos jaučiasi ne tokios vie
nišos, kai girdi jų knarki
mą.

1950 m. birželio 27 d. H. 
Humphrey visA išgale rėmė 
'siuntimą Prancūzijos mi- 
litaristams pagalbos, tuo
met kariavusiems Indokini
joje (taigi ir Vietname); 
Tada JAV < prancūzams mi
litarise pagalba siekė apie 2 
bilijonus dolerių, ir tuomet 
ponas Humphrey garbino ir 
rėmė Indokinijos karalių 
Bao Dai. 1951 m. balan
džio 26 d. Mr. Humphrey 
pagyrė Prancūzijos pavar
gusią arm/iją už jų narsu
mą kautynėse “prieš komu
nistinius agresorius.” 1955 
m. Humphrey ragino savo 
vyriausybę daryti interven
ciją Vietname.

Bet tuometinis valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles pasipriešino inter
vencijai, pareikšdamas, kad 
nematąs didelės svarbos 
kariauti Vietname. Tačiau 
H. Humphrey patarė prezi
dentui D. Eisenhoweriui pa
siųsti mūsų “patarėjus” ir 
“technikus” į Vietnamą. Ir 
patarimas įvykdytas. O 
praėjusio gegužės mėn. 27 
d. “U. S. News and World 
Report” žurnalo reporteris 
užklausė Humphrey: Kokie 
jo ir R. Nixono nuomonių 
skirtumai apie karą Vietna
me? Humphrey atsakė: Jo

Net šlykštu klausytis, kaip 
kasdien mūsų šalies komer
cinė spauda, radijas ir TV 
lieja labai gailestingas aša
ras apie Čekoslovakijoje 
“suvaržymą laisvės” ir įstei
gimą “socialistinės dikta
tūros.” Kodėl tik dabar mū
sų šalies aukso karaliukų 
spauda ir radijas taip susi
rūpino Čekoslovakijos liki
mu? Kodėl mūsų šalies 
valdančioji klasė šiuo metu 
taip pamilo ir glaudžia tą 
socialistinį kraštą prie savo 
širdies? O kodėl praeityje 
per daugelį metų retai kada 
buvo prisiminta apie tą ša
lį, neva laisvėjančią Dubče- 
ko vadovybėje?? ■ y r

Į šiuos klausimuos ryškiai 
atsakinėjo Eric Bert prele
gentas Socialių Mokslų Fo- 
rume Philadelphijoje. E. 
Bert per daugelį metų bu
vęs “Worker” redaktoriumi, 
o laike Čekoslovakijoje su
keltų užsieninių imperialis
tų užmojų buvo pasiųstas į 
|ČekoSlovakiją kaip specia
lius korespondentas ji u o 
[“Daily World” ir savo aki
mis stebėjo, tuos neva “lais- 
vinimosi” nuotykius. Tai bu
vo įdomus ir gudrai supla
nuotas užsienio imperialistų 
sąmokslas, smurtu išplėšti 
tą strateginę šalį iš socialis
tinio orbito, po “laisvinimo- 
si” priedanga.

iš Lietuvos. 
-Lytinę salę, 
tauri fikcija 
Nuotraukos

ir išdalijo pi-

u buvusį žy
mų veikėja lietuviškose 

p. Plungį. Jis 
ęs dideliu lie- 
umu. Matyt,, 
renka statis-, 

rusius lietu- 
ai per 11 mė- 
phijoje mirė

draugijose, 
labai susirūpir 
tuvių mirting 
jis rūpestingai 
tikas apie nii 
vius. Sako: št 
nėšių Philade
113 lietuvių. Visų turiu var
dus ir antrašus. Neginčiju,

Tarybų Lietuvos aukštosiose mokyklose šiemet studijuoja 
apie penkiasdešimt penkis tūkstančius žmonių. Tokio stu
dentų skaičiaus Lietuva dar niekada neturėjo.

Nuotraukoje: matome Vilniaus universiteto istorijos filo
logijos fakulteto grupę studenčių-pirmakursių.

(M. Baranausko nuotrauka)

U
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Vabzdžių mobilizacija
JAV ginkluotosios pajė

gos Pietų Vietname nutarė 
naudoti elektroninius prie
taisus. Jie skirti partiza
nams aptikti pagal vabzdžių 
garsus.

—Vabzdžiai, — tvirtina 
amerikečių armijos parei
gūnai pokalbyje su kores
pondentais, — skleidžia ne
paprastą garsą, jei netoli 
yra žmogus. Šiuos signalus 
priiminėsime elektroniniais 
prietaisais, ir gal pasiseks 
tiksliai nustatyti partizanų 
pozicijas.

Taigi, Pen tag o n a s jau 
mobilizuoja ir vabalus.

Skambantis klonis
Vokietijos Demokrat. Res

publika nuo seno garsėja 
muzikos instrumentai^ ¥Su 
jais vilniečiai turėjo progR 
plačiau susipažinti V D fe 
muzikos instrumentų paro
doje. Su ja susipažino ir sve
čiai iš Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos. Visi eksponuo
jami instrumentai liko Lie
tuvoje. Nemaža jų įsigijo 
filharmonija.

Parodos direktorė Helga 
Klaus, gyvenanti Klingen
taly j e, šių eilučių autoriui 
atsiuntė laišką.

“Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje, — rašo ji, 
— apie 250 didesnių ar ma
žesnių muzikos instrumentų 
įmonių. Šis amatas daugeliu 
atvejų artimas menui, yra 
tradicinis, perteikiamas iš 
kartos į kartą. Štai vilniš
kėje parodoje dalyvavo Su
lipo Hamigo dirbtuvės ats
tovas — jo sūnus Gerar
das Hamigas. Tai vienas 
žymiausių metalinių ir me
dinių pučiamųjų instrumen
tų kūrėjų. Jo įmonė gamina 
instrumentus orkestrų solis
tams. Į kiekvieną instru
mentą įgraviruojama meistro 
pavardė ir aukščiausios ko
kybės ženklas. Tokie instru
mentai perkami visame pa
saulyje.

Ši ir kitos dirbtuvės įsiku
rti s i o s M a r kneikircheno 
miestelyje. Tai — pučiamų
jų instrumentų gamybos 
centras. Kitame Saksonijos 
miestelyje — Klingentaly j e 
(lietuviškai “s k a m b a n t is 
klonis”) — sukoncentruota 
dumplinių ir elektrinių-ele- 
ktroninių instrumentų ga
myba. Klingentaly j e 15,- 
000 gyventojų. Daugelį 
jų dirba pasaulinio garso 
“Veltmeisterio” į m o mė j e 
kur gaminami šešiasdešimt 
įvairių modelių klavišinių ir 
mygtukinių akordeonų. Me
tinė produkcija — 70 tūks
tančių instrumentų. Dides
nė jų dalis eksportuojama.

Klingentalyje, toliau rašo 
H. Klaus, yra bene vieninte
lis Europoje Muzikos ins
trumentų mokslinio tyrimo 
institutas. O prie instituto 
įsteigtoje mokykloje kasmet 
paruošiama po du šimtus 
jaunų specialistų. Paprastai 
čia mokosi jaunuoliai, tę- 
siantieji savo tėvų tradicinį 
amatą.

Su

V. Jurkštas

Leslie Douglas iš Losanželo 
(JAV) laikraštyje “Start” 
išspausdino skelbimą: “Dau
gelio romanų autorius pa
darys jus pagrindiniu hero
jum savo sekančiame ro
mane, jeigu jūs atsiusite 
jam savo nuotrauką ir vie
ną dolerį.” Rezultatai pra
lenkė visas viltis: per kelias 
dienas “rašytojas” uždirbo 
ne vieną tūkstantį dolerių ir 
6 mėnesius kalėjimo.

Žodis Iš Administracijos
Ateina sezono šventės, tas reiškia, kad daugelis žmo

nių sveikins savo gimines ir draugus per korteles bei 
laiškus. Mes manome, kad būtų labai geras ir gražus 
dalykas sveikinti savo draugus ir gimines per laikraštį. 
Sutaupysite laiką, nereikės išrašyti daug kortelių.

Jūs galite įvardinti savo giminių-draugų pavardes, 
ypač tų, kurie gyvena Lietuvoje. Jiems bus malonu pa
matyti savo pavardę Amerikos pažangiųjų lietuvių laik
raštyje- Už tokius sveikinimus mes imame nuo< penkių 
dolerių ir aukščiau, nes jie turi apvadus (borders) ir jie 
pašto skaitomi kaipo apmokami garsinimai.

Prašome tuoj prisiųsti, nes turime priruošti spaudai 
iš anksto. A

Tai bus labai gražus žestas iš jūsų pusės, ir finansi
nė parama laikraščiui. x

L. Kavaliauskaitė, Jkdm.
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Duomenys ąj
Lietuvoje 1918-1919 metais
'J. Gasiūno kalba, sakyta kęs lietuviškai poterius kal-

pie revoliuciją

* r J. Gasiūno kalba, šaky 
gruodžio 1 d. LLD 1 kj|. 

parengime
Rusijoje įvykusi 1917 m 

tuose revoliucija viso pa
saulio imperialistams sud 
vė skaudų smūgį. Pirmiau
sia kovo mėn. carizmas bu
vo sužlugdytas, o lapkričio 
7. d. (pagal senąjį kalendo
rių spalio 25 d.) socialistinė 
revoliucija sukrėtė ne tik 
patį imperializmą, bet visą 
pasaulį, sutraukė retežį sil o- 
niausioje kapitalizmo vieto
je. Gimė nauja santvarka, 
kuri turi tikslą palaido 
senąją kapitalistinę sant
varką ir laimėti socializmą 
visame pasaulyje.

Praslinkus keliems mėn 
Wiams, proletarinės revolii 
cijos kilo Vengrijoje, Voki 
tJJoje, Lietuvoje, Estijoj 
Latvijoje. Revoliucinis judi 
jimas pakilo visame pasai 
lyje. Vokietijoje kaizer: 
sostas buvo sudaužytas. R 
voliucinio judėjimo pasėki
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ję pirmasis karas buvo pri
vestas prie pabaigos.

Tiesa, ne visur darbinin
kai pasiekė pilnų laimėjimų. 
Pavyzdžiui, Vokietija pate
ko dešiniems socialdemok
ratams valdyti. Jie mokė; 
sulaikyti socialistinę revo
liuciją. Jie pasmaugė įsikū
rusias darbininkų ir karei
vių tarybas ir jų vadi s 
Liebnektą ir Luksemburgie- 
nę nugalabino. Jie pasida 
bavo ir toliau, kad Vokieti; 
pasiliktų buržuazinė. O 
pasiliko ne tik buržuazin 
bet ir ir hitlerizmą išaugin

4 Vengrijoje socialist in 
santvarka taipgi ne ilgai 
galėjo pasilaikyti. Aliantų 
intervencija, kontrevoliuci- 
nis judėjimas ir kitos nepa
lankios aplinkybės pade, 
atsteigti buržuazinį režim 
kuris pavirto į fašistinį r 
žimą. Socialistinė Rusi; 
tuo metu nedaug ką gale 
Vengrijai padėti, kuomet 
aliantų įsiveržimas į Rus 
jos teritoriją ir kontrev 
bucinis judėjimas reikalavo 
daug jėgų apginti revoliuc 
jos laimėjimus. Bet tie k 
mėjimai Rusijoje buvo au
ginti.

Panašiai, kaip Vokietijo
je, vyko ir Lietuvoje. 19: .8 
metais jau buvo jaučiau 
revoliucinė padėtis. Dart: 
ninkai ir valstiečiai visur 
kovojo prieš vokiečius oki- 
nantus, daugelyje vietų juos 
nuginkluodami. Miestuose 
ir miesteliuose kūrėsi k 
mu'n’istų kuopos ir taryboj 
Traukdamiesi vokiečiai p 
liko Lietuvą baisiai nualin
tą. Sunaikinta 47 proc. gal
vijų, 30 proc. avių, 44 pro 
kiaulių. Mažai beliko arkliu. 
Miestuose pramoninės įmo
nės beveik visai nebeveikė.

Vokiečiai buvo pasiryžę 
Lietuvą aneksuoti, pasida
ryti sava kolonija. Revo
liucijos bijodama, Lietuvos 
buržuazija irgi norėjo, kad 
Lietuva būtų Vokietijos d 
limi, ji net pasirinko vokiš
ką princą Urachą Lietuvos 
karalium. Bet darbo žm 
nes pastojo buržuazijai 
jos karaliui kelią. Kovod 
mi jie dainavo:

Nereikia drebėti 
Priės kaizerį prūsą, 
Reik stipriai tikėti, 
Kad neįveiks mūsų.

4f Na, ir kaizeris buvo n 
verstas nuo sosto, o kara
liukas Urachas nei Lietuvos 
nen®tė, nors gyrėsi pramo-
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beti. • Vėliau ir buržuazinė 
taryba pradėjo irti. Tary
bos aktas, paskelbtas 1917 
m. gruodžio 11 d., Lietuvą 
prijungti prie Vokietijos 
buvo sužlugdytas. Tuomet 
klerikalų, tautininkų ir de
šiniųjų socialdemokratų ta
ryba paskelbė naują aktą 
1918 m. birželio 16 d. Ta
me akte jau pasisakyta už 
nepriklausomą Lietuvą, ku
ri artimai kooperuos su 
Amerika, Anglija ir Pran
cūzija, taipgi ir su Vokieti
ja.

Lietuvos komlunistinių jė
gų vadovybė 1917 metais 
buvo Rusijoje, kur buvo de
šimtys tūkstančių iš Lietu
vos pasitraukusių. Iš Jung
tinių Valstijų grįžo Vincas 
Kapsukas - Mickevičius, K. 
Giedrys, iš Sibiro grįžo An- 
garietis. Petrograde susi
darė lietuvių komunistų 
biuras, kuris pradėjo leidi
nėti laikraštį “Tiesą.” Or
ganizavo revoliucines jėgas 
Lietuvoje padėti revoliucio
nieriams.

1919 m. Vilniuje rugpiū- 
čio 14 įvyksta slaptas revo
liucionierių suvažiav imas, 
kuriame pasisakoma už 
Kompartijos sukūrimą. Spa
lio 1-3 dienomlis Vilniuje 
įvyksta kitas komunistų su
važiavimas, kuriame daly
vauja 34 delegatai. Jame 
pasisakyta už bedradarbia- 
vimą su Baltarusijos komu
nistais, už darbininkų tary
bų valdžios kūrimą.

1918 m. gruodžio 10 d. 
buržuazinė taryba paskel
bia savo valdžią su premje
ru Voldemaru priešakyje. 
Bet jau gruodžio 7 d. Kom
partija paskelbė kūrimą 
darbininkų, valstiečių ir ka
reivių tarybų valdžios. Vil
niuje ir kituose miestuose ir 
miesteliuose steigėsi tary
bos ir vijo buržuazinius val
dininkus. Vilniun atvyko 
Kompartijai ir tarybų val
džiai vadovauti V. Kapsu
kas, Z. Angarietis, Svotelis- 
Proletaras, Jakševičius, 
Kernavičius ir kiti.

1919 m. sausio 7 d. Vil
nius buvo išvaduotas ir ap
valytas. Pramonė, bankai 
ir kitos viešosios įstaigos 
perimta į valstybės kontro
lę. Žemės reforma paskelb
ta, žemė išdalinta tiems, ku
rie ją dirba.

Bet buržuazija geruoju 
nepasidavė. Ji greitai susi
uostė su vokiečiais, prancū
zais, anglais, gavo iš Ame
rikos militarinių sustiprini
mų ir paskelbė karą tary
boms. Karas buvo ilgas ir 
sunkus. Tiktai apie 1919 m. 
rugpiūčio vidurį kontrrevo- 
liucija laimėjo, tarybas su-

Buržuazijos laimėjimas 
buvo galimas dalinai ir to
dėl, kad socialistinę Rusiją 
tuo metu buvo apsupę ame
rikiečiai, japonai, anglai, 
prancūzai, lenkai naciona
listai ir rusų caristiniai ge
nerolai. Sunku buvo gauti 
Lietuvos taryboms pagalbos 
tuo metu, kai ji buvo rei
kalingiausia.

Lietuvos buržuazija grei
tai atsigavo. Ji paleido dar
ban terorą prieš komunis
tus ir jų simpatikus. Šimtai 
geriausių kovotojų žuvo, 
tūkstančiai kalėjimuose pu
vo.

1919 m. pabaigoje Lietu
vos Kompartijos Centro 
Komitetas paskelbė:

“Mūsų priešams rodos, ’ 
kad jau pilnai jie pergalėjo 
darbininkus ir mažažemius.

Mes sakom: Ne; 
pilnai pergalėti... 
ninku, fabrikant 
ūkininkų, spekuliaritų krau
jo siurbėjų netikusieji dar
bai išmokys ir tarusiuosius 
darbininkus, kaip r 
voti.
darbininkų prakalt 
sutiks darbininką 
nai vergauti ponams ir ba- 
gočiams?”

Darbo žmonės 
amžinai vergauti, 
sėsi, iki susidarė n 
voliucinės sąlygos. 1940 m. 
Lietuvoje, buržuazinis reži
mas buvo panaikintas, soci
alistinė santvarka ątsteigta. 
Tarybų Lietuva laimėjo ir 
laimingai eina socialistiniu 
keliu. Lietuva dabar pakei
tė savo veidą — atsilikęs 
kraštas patapo pramoninis 
ir aukštai kultūrinis.

Pažangieji Amerikos lie
tuviai džiaugėsi socializmo 
laimėjimais Lietuvoje. 1918- 
1919 metais; liūdėjo, kai 
revoliucija buvo nugalėta; 
teikė pagalbą Lietuvos 
priešfašistiniams kovoto
jams, politiniams kaliniams, 
slaptai siuntė savo spaudą 
Lietuvos darbo žmonėms. 
Mes jaučiame, kad esame j 
savo dalia prisidėję prie 
naujų laimėjimų ir fašisti
nio režimo pašalinimo.

Pažangieji Amerikos lie
tuviai džiaugsmingai pasiti
ko žinias iš Lietuvos, kad 
Smetonos diktatūra nuvers
ta ir socialistinė santvarka 
atsteigta 1940 m. Antrojo 
pasaulinio karo metais mes 
padėjome visokiais gali
mais būdais partizanams ir 
lietuviškai divizijai, kovo
jančiai už Lietuvos išlaisvi
nimą. , Pokario metais mes 
taipgi padėjome nuo karo 
nukentėjusiems.

Dabar Lietuvoje mūsų pa
galba aukštai įvertinama, 
su Tarybų Lietuva turime 
galimybių artimiau koope
ruoti. Šimtai lietuvių jau 
aplankė savo gimtinį kraš
tą, šimtai aplankys. Tary
binė Lietuva klesti.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE
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Washingtonas. — Milita- 
riniai ekspertai teigia, kad 
Tarybų Sąjunga turi erdvių 
laivą, kuris gali sunaikinti 
Amerikos satelitus.

PUIKI ZINIA
Pasižymėjusios artistės- 

dainininkės, kompozito- 
rė-solistė ONA B. KU
BILIENĖ ir solistė ES
TELLE BOGDEN1 į plokš
teles įdainavo 10 įvairių 
lietuvių kompo z i t o r i ų 
dainas.

Onos Kubilienės ir Es- 
telle Bogden dainos 
iskamba labai gražiai. 
Kaip tai solistės O. Ku
bilienės Rytas vasaros 
(muz. O. Kubilienės, žod. 
V. Ažukalnio) ; Serenade 
(Schuberto) ; Visur tyla 
(Gruodžio) ir kitos dai-

Ona B. Kubilienė nos jus sužavės.

Duetas Ateik, ateik, (muz. Slėnio), dainininkių bal 
sai pinasi švelniai ir gražiai.

Solistes E. Bogdon Dukružle (muz. Sarpaliaus) ii
Ko liūdi (muz. Deffnerio) 
sas skamba labai puikiai, 
nuo:

Onos B. Kubilienės,
3827 W. Monroe St., 
Chicago, 111. 60624.

irgi jus sužavės, nes jos bal- 
Plokšteles galite dabar gauti

Estelle Bogden,
850 N. Karlov Ave., 
Chicago Ill. 60651.

Balkan Music Co.,
6917 Cermak Road, 
Berwyn, Ill. 60402

Plokšteles galite groti Storio arba bile plokštelių 
patefonu. Plokštelių kaina $5. su prisiuntimu. 

_______________________________________________________________ ]

Nesuranda sinagogų 
padegėjų

New Yorkas. — Nepai
sant to, kad iš visur plau
kia reikalavimai surasti ra
sistinius kriminalistus, ku
rie sinagogose sukūrė net 
11 gaisrų, kol kas policija 
dar vis nesuranda, kas tuos 
gaisrus padegė.

Birčistai minutmenai ir 
kiti fašistiniai rasistai čia 
laisvai veikia, niekas jų 
veiklai nekliudo.

Mirė pažangus veikėjas
New Yorke mirė pažan

gus veikėjas Arthur Stein 
64 metų amžiaus. Ilgai sir
go vėžio liga.

1927 m. jis vadovavo stu
dentų delegacijai, keliau
jančiai po Tarybų Sąjungą. 
Paskiausiu laiku dirbo žy
dų pažangiajame dienraš
tyje “Morning Freiheit”.

BROCKTON, MASS.

Jadvyga Smuiden
Mirė lapkričio 18 d., 1968 m.

Reiškiame užuojautą jos vyrui Vincui Smui
den,, sūnui Stanley, dukrai Genevieve Brown, 
broliui Charles Chestunt, anūkams ir kitiems 
giminėms.

F. K. Čereškai
Al Skirmont
Jos. Skirmontienė
K. Kalvelis
M. Gutauskienė
J. Stockus
Ag. Svirskienė
J. Vaitekūnas

Geo. Shimaitis 
P. Sinkevičienė 
Elsie Zalesky
A. Kiršlys
Ann Markevičienė
M. Zamęn
Z. Deksnis
B. Navickas

Šią dieną sukanka 20 metų, kai mirė 
mano mylima žmona ir vaikų motina—

Agota Klimiene
Mirė gruodžio 6 d., 1948 metais, 

Liūdime likusieji:
Motiejus, vyras
Algirdas, sūnus
Emilija, duktė

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)

SMALL COMPANY located South
ampton Industrial Park, has several 
dayshift 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. (91-97)

BOOKKEEPER
Full charge, knowledge of payroll 
and payroll taxes, up to trial bal. 
and genl ledger postings. Typing and 
invoicing. Good starting salary and 
beriefits. Apply in person. UNITED 
STORE FIXTURE MANUFACTUR
ING CO., INC., 4250 Aramingo Ave.

(92-94)

HELP WANTED MALE

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)

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)

MACHINIST. Maintenance (1st 
class) capable of operating machine 
tools and repair. Good working con
ditions & excel, fringe benefits. Ap
ply 10-2 PM to SECURITY CO
LUMBIAN BANK, Notes Co., 55th 
& Sanson Sts., Phila. (92-98)

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 BANK OF 
AMERICA, 6801 State Rd., Phila., 
19135 or call DE 2-6600.

(91-95)

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

GERALD J. DOLAN
(Lumber)

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

Italijoje protesto 
demonstracijos

Romia. — Visoje Italijoje 
plečiasi protesto demonst
racijos prieš policiją, nušo
vusią du žemės ūkio darbi
ninkus Sicilijoje.

Jie buvo nušauti žemės 
ūkio darbininkams demons
tratyviai reikalaujant algų 
pakėlimo. Susikirtime daug 
buvo sužeistų, tarp jų bu
vo 50 p o Ii eis tų. Dabar 
prez. Saragatas paskelbė 
tyrinėjimą.

Partizanai Panamoje
San Jose, Costa Rica. — 

Čia gauta žinių, kad Pana
moje prasidėjo partizaninė 
kova prieš militarinę juntą, 
kuri pašalino prezidentą 
Arias.

Partizanai reikalauja grą
žinti žmonių išrinktą prezi
dentą. Smarkūs mūšiai tę
siasi.

Montrealis, Kanada.—Mc
Gill universiteto studentai 
paskelbė streiką.

Areštavo 2000 studentę
San Francisco, Calif. —- 

Valstijinės kolegijos studen
tai paskelbė streiką. Kole
gijos prezidentas Hayako- 
wa bandė atidaryti kolegi
ją, bet buvo nušvilptas.

Studentų demonstraciją 
puolė policija. Apskaičiuoja
ma, kad areštuota apie 2, 
000 studentų.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

L. P- Klubas kas šeštadie
nį turi socialį pobūvį, die
nos metu. Gruodžio 14 d., 
šeštadienį, Komitetas nuta
rė turėti .skanaus kugelio. 
Kviečiame ateiti tą dieną, 
pavalgysite skanaus kuge
lio ir gražiai praleisite lai
ką. • (92-93)

Brockton, Mass.
LDS 67 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio1 12 d., L. T. 
Namo kambariuose, 7 vai. 
vak. Rinksime valdybą 1969 
metams. Kviečiame narius 
dalyvauti. (91-92)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Mano mylimo gyvenimo draugo

BENEDIKTO SUTKAUS
Mirė gruodžio 8 d., 1967

Ilgūs ir liūdni buvo tie metai man, likusiai 
vienai. Niekuomet neišeina iš mano minčių. 
Aš tavęs, brangus Beni nepamiršiu. Dirbsiu 
dėl tavo idėjos, kai tu dirbai, gyvas būdamas.

Ilsėkis ramiai Olivet Park Columbarium. 
Aš lankysiu ir padėsiu tau gėlę kol gyva būsiu.

Valė Sutkienė, žmona.
San Francisco, Calif.

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)

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. Min. in
ventory investment.
For interview call:

Miss Cummings. SA. 4-0537, 
wkdys 8:30 to 5 PM.

Mike Gregus, 696-2313, 7-9 PM 
and Weekends.

(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)

MEN

OVER 18
Mechanically inclined to train as 

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

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

An Equal Opportunity Employer.
■ Bring ad with you.

(91-94)

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
fit plans. Apply:

AIR PRODUCTS & 
CHEMICALS INC.

(Houdry Laboratories) 
c/o Personnel Dept.

P. O. Box 427 
Marcus Hook, Pa.

HU 5-1135.
An equal opportunity

19061

employer.
(91-94)

FOREMAN Steel Warehouse, A 
nefwly created position in a grow
ing steel service center. Supervisory 
experience necessary. Knowledge of 
shearing, flame cutting, friction 
sawing helpful. Attractive salary & 
banefits. Send resume to P. O. Box 
85, Bala Cynwyd, Pa., or call Mr. 
Grant, 835-2239 for further infor
mation or interview.

(92-98)

Saigonas.— Kalėdų metu 
bus pertraukti mūšiai per 
24 valandas.
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Susitikimas ir atsisveikinimas su 
dviem tarybiniais socialistinio 

darbo lietuviais didvyriais
as ir

e tik nebesi- 
s, o net iš jų

Penktadienis, Gruodžio (December) 6, 1968

as- ir 
Pir

es jis

Visiškai nenumatyt 
netikėtas įvykis. Sekmadie
nį vėlai naktį gaunamas 
pranešimas, kad pirmadienį 
į New Yorką atvyksta iš 
Kanados Kostas Glik 
Vincas Adomavičius, 
masis jau girdėtas, r
pas mus lankėsi 1960 me
tais. Bet Vincas Ad 
čius pirmą kartą įkels 
į Jungtines Valstijas, 
ku, kad jie norėtų si 
ti su lietuviais, o mes, 
ma, labai norėtumėme 
tikti su šiais nepapr 
svečiais. Bet tik pirnhadie- 
nį galima su jais susitikti. 
Viskas paskubomis, viskas 
greitomis. Ką tu į 
valandas padarysi...

Bet šis tas buvo pa 
ta. Keletas mūsų su 
kome pas Julią ir Jon 
zauskus su svečiais pa 
tvti ir atsisveikinti, na 
ti jiems laimingos ke 
į tėviškę.

Tik čia sueigėlėie 
išryškėjo, kaip ir koq 
čia pas mus “užkliuvo 
sinodo, kad į Kanadą 
atvykusi iš Tarybų S 
gos kolūkiečių grupė if 
likos žmonių, 
stovaujamos net sep 
tarybinės tautos. Li 
laimingiausia: joje yi 
du Lietuvos atstovai, 
bar jie grįžta namo 
porai dienų sustojo 
didmiestyje pasidairyti.

Kas per vieni tie 
mielieji svečiai?

Kostas Glikas, su kuriuo, 
kaip sakyta, nebe pirma pa
žintis, yra Šakių rajono 
“Lenino” kolūkio pirminin
kas. Nors iš išvaizdos jis 
atrodo dar jaunas vyrukas, 
bet jau daug pergyvenęs, 
daug matęs. Tai vienas iš 
veikliausių ir energi ogiau
sių šių dienų Lietuvos vei
kėjų. Net nuostebau, kai 
jis pasakė, kad jis šiame la
bai atsakingame post 
nauja jau 19 metų! 
sidavimą ir mokėjinlią to
kiam dideliam kolūkui va
dovauti yra apdovanotas 
garbingu socialistinio 
didvyrio titulu. Jo gi 
vaujamas ūkis yra 
pirmaujančių ne tik 
Lietuvoje, bet ir viso 
rybų Sąjungoje. Aišku, kad 
jis tuo labai didžiuojasi. Su
žinojau ir tai, kad draugas 
Glikas tos aukštos 
užsipelnė ne tik sek 
vadovavimu “Lenino’ 
kiui, o ir pasiaukojimu ko
vose už Lietuvos pri 
iš karo griuvėsių. N 
tuviškųjų banditų bu 
vęs net vienuolika 
kurių paskutinė tik neseniai 
iš jo buvo išimta!!

Dar galima pridursi, kad
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šis malonus, draugiškas, 
kuklus veikėjas turi sukū
ręs gražią šeimą. Augina 
sūnelį ir dukrytę, kurie abu 
lanko mokyklą. Svarbu ir 
tas, kad Kostas Glikas yra 
Lietuvos Aukščiausi osios 
Tarybos deputatas, todėl 
turi rūpintis ne tik savo 
vadovaujamo kolūkio, bet 
ir visos Lietuvos bendrai
siais reikalais, kurių juk 
yra gyva galybė!

Ką galima pasakyti apie 
draugą Vincą Adomavičių, 
kuris savo entuziaztiška 
kalba mumyse paliko tokį 
šiltą ir gilų įspūdį ir sėk
mingai jau dvidešimt metų 
vadovauja tiek Lietuvoje, 
tiek visoje Tarybų Sąjun
goje išgarsėjusiam Kapsu
ko rajono “Černiakovskio” 
kolūkiui? Jis taip pat sa
vo garbei turi socialistinio 
darbo didvyrio titulą ir yra 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos deputatas! 
Aišku, kad šis linksmo, 
draugiško būdo lietuvių 
tautos sūnus galėjo į tokias 
aukštumas iškilti tik dar
bu, atsidavimu ir pasiauko
jimu komunizmo idealui. 
Tik tokiam žmogui socializ
mo šalyje suteikiama tokia 
šlovė, kaip socialistinio dar
bo didvyris.

Vincas Adomavičius taip 
pat yra sukūręs gražią šei
mą. Duktė jau baigusi pe
dagogės mokslą ir dėsto 
anglų kalbą. O sūnus te- 
belanko universitetu, 
cas, kaip ir Kostas, ne
pasididžiavimo savo: šeiiha. 
1 Ką galimA pasakyti apie 

svečių vadovaujamus 
kolūkius?

•J
Iš tikrųjų, gal neapsimo

ka nė pradėti. Jau tik to, 
ką jiedu per sueigėlės da
lyvių triukšmą “pakuždėjo” 
man į ausį, užtektų gerokai 
knygai.

Vienas abiejų draugų pa
sakojimuose bendras siūlas, 
tai didžiavimasis Lietuvos 
žemės ūkio pasiekimais ir 
džiaugimasis, kad šie metai 
Lietuvos žemdirbiams buvo 
netikėtai geri. Derlius buvo 
toks, kokio šalis dar nebuvo 
turėjusi. O tai reiškia ypač 
kolūkiečiams didelį gerovės 
pakilimą. Tuo džiaugiasi vi
sas kraštas. Visos liaudies 
nuotaika pakilusi. Pasak 
Gliko, prieš keletą metų, bū
tent, kai jis pas mus lankėsi, 
buvo tik saldus sapnas, tik 
svajonė, kad derlius pakils 
nuo 12 centnerių iš hektaro 
iki 30 ir daugiau centnerių. 
Na, o šiandien tą jau yra 
pasiekę visa eilė kolūkių ir 
tarybinių ūkių.

Ir su tuo, girdi, pasikeitė

Vin- 
lepia

NA SUKAKTIS

Vinc as Žilinskas
Mirė gruodžio 8 d., 1962 m. 

Plymouth, Pa.
/

Jau šešeri metai kai netekom mylimo brolio 
Vinco. Pasiilgstame jo. 
Žilinskienė. Liūdi]

, Liūdi jo žmona Ona 
me ir mes su mūsų šeimomis.

Seserys —
Anna Titanis
Mary Paktus

Brolis—Jonas Žilinskas

visa situacija. Dabar kaimo 
jaunimas jau r 
veržia j miestu 
grįžta į kaimą1 Sutrumpi
nimas darbo savaitės (įve
dimas penkių dienų), įvedi
mas seniems žmonėms 
pensijų, valstybės parama 
ūkiams užtikrinti ir palai
kyti vienodą atlyginimą la
bai sugyvino ir pakėlė kai
mo gyvenimą.
Tik vienas kitas faktas iš 

Adomavičiaus kalbos
Tik vienas Černiakovskio 

kolūkis šiandien turi 43 
traktorius. Ar žinote, kad 
prieš karų visoje Lietuvoje 
tebuvo tiek traktorių? Visi 
darbai būdavo atliekami fi
zine arklio ir žmogaus jė
ga. Šiandien juos jau be
veik šimtu procentų atlieka 
mašina!

Kolūkis turi 1,360 gyven
tojų. Specializuojasi gyvu
lininkyste ir laukininkyste. 
Turi kiaulių ir karvių fer
mas. Adomavičius labai di
džiuojasi kolūkio senelių 
namais. Jie pripažinti ge
riausi visoje šalyje ir pra
minti “senų žmonių rojumi 
žemėje.” (Galima pridurti, 
kad Kompartijos ir val
džios nutarimu trumpoje 
ateityje Lietuvos kolūkiuo
se poilsio bei senelių namų 
pakils visas tinklas.) Na,

Kolūkis turi 1,360 gyven- 
“Černiakovskio” kolūkio 
Kultūros namai irgi patys 
šauniausi. Jie turi dvi gra
žias sales — viena su 400 
vietų, o kita su 250.
Saviveikloje clalyvauja 122 

žmonės. Kolūkis turi chorą, 
dramos ratelį, 
kių grupę ir biuzikantų 
grupę. Pats k 
jįinkąs nęšįbai 

čiomis kolūkie . J > f
žodelį >į mus 

tas Glikas. “Lenino” kolūkis, 
kuriam jis va) 
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Kolūkio specialybė: veisli
nės juodmargi 
kystė — pirm 
obuoliai ir sly

Kaip viskar 
pastaboms tuiĮi, būti galas. 
Jau darosi ve 
giasi su šilta 
tais, kuriais stalą apkrovė 
mūsų mieloji Julia. Laikas 
su svečiais apsisveikinti ir 
skirtis. Tos 
dos skriste praskrido.

Mes linkime 
niingos keliones į tėviškę, o 
jie mums pex< 
vos kolūkiečių 
Įir linki geros 
Visokios laimės.

Visi “prisieki 
nors vėl susiti 
vėl New Yorke, o gal Lie
tuvos senojoje sostinėje 
Vilniuje. To visi trokštame.

Paspaudžiame dešinę, ap- 
sikabin ame, 
me.

Iki kito pas 
taurieji mūsų tėvynės sū
nūs!
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Reporteris

Gražus sukakties minėjimas
Gruodžio 1 d. Lietuvių Li- no. Tik jis davė daugiau 

teratūros Draugijos Pirmo- žinių iš pat tuometinės dar- 
ji kuopa surengė Brookly
ne paminėjimą penkiasde
šimtųjų metų, kai Lietuvo
je pradėjo kurtis Tarybų 
santvarka. Paminėjimas at
liktas trumpomis prakalbo
mis, eilių skaitymu ir filmų 
rodymu.

Žmonių susirinko gražus 
būrys.

Ieva Mizarienė, LLD Cent
ro sekretorė, pirmininkavo 
sueigai. Ji pasakė įvadinę 
prakalbėlė, paaišk i n d a m a 
sueigos tikslą. Pakvietė kal
bėti Joną Gasiūną, “Lais
vės” redakcijos narį.

Jonas Gasiūnas savo kal
boje trumpai perbėgo tą is
torinį laikotarpi, kai Lietu
voje prasidėjo darbininkų ir 
beturčių valstiečių judėji
mas už Tarybų valdžią, va
dovaujant V. Kapsukui, Z. 
Angariečiui ir kitiems. Abel- 
nai paėmus, jis sako, Lietu
vos Komunistų Partija buvo 
pilnoje atsa k o m y b ė j e už 
Tarybas Lietuvoje 1918 m. 
Lietuvos darbininkai rėmė 
Lietuvos Komunistų Parti
jos žygi, sakydami, kad tik 
tarybinė santvarka Lietu
voje teišgelbąs Lietuvos 
darbo žmones iš amžino 
vargo, skurdo ir vergavimo 
turčiams.

Gasiūnas sakė, kad ta ta
rybinė valdžia būtų išsilai
kius ištisus 50 metų iki da
bar, jeigu išlaukinė padėtis 
būtų buvus prielanki Tary
bų santvarkai Lietuvoje.
Tada Lietuvoje ekonominė 

padėtis buvo, .tokia, kad Lie
tuvai būtinai reikėjo viso
kios pagalbos iš lauko.; To
kią pagalbų buvo galima ta
fta gauti tik' iš revoliuci j ą 
laimėjusios Rusijos. \'

Bet revoliuciją laimėjusią 
Rusiją, Gasiūnas sako, ap
supo ir puolė didžiosios ša
lys — Angliją, Prancūzija, 
Amerika, net ir iš naujo gi
musi Lenkija. Tos šalys no
rėjo sunaikinti Rusijos ta
rybinę santvarką ir sykiu 
nedaleisti niekur kitur to
kioms tvarkoms įsigalėti. O 
Vilniuje jau buvo Tarybų 
valdžia ir plito po visą Lie
tuvą.

Todėl, Gasiūnas sako, di
džiosios šalys pradėjo pil
ti visokeriopą pagalbą Lie
tuvos turčiams, kad jie atsi
laikytų prieš Lietuvos tary- 
biečius ir juos sunaikintų. 
Taip iš lauko gavę pagalbą 
Lietuvos turčiai sunaikino: 
pirmąsias Lietuvos revoliu
cijos Tarybas. Tada Lietu
vos revoliucionieriai turė
jo laukti progos iki 1940 
metų, kai vėl jie įsteigė Ta
rybų santvarką Lietuvoje, 
nors už metų laiko ir ta 
valdžia buvo vokiečių hit
lerininkų sunaikinta.

Gasiūno prakalba buvo 
trumpa, bet aiški, gerai or
ganizuota. ’ Visiems ji pa
tiko.

Povilas Venta irgi pateikė 
trumpą prakalbėlę tokioje 
pat formoje, kaip ir Gasiū-

bininkų, komunistų veiklos.
Povilas sakė: Lietuvos 

turčiai, gavę sustiprinimo iš 
lauko, pradėjo pulti darbi
ninkus visur. Toje kovoje 
aiškiai pasirodė tas, kad di
džiosios kapitalistinės šalys 
nori padaryti Lietuvą “buf
fer zone,” siena, kad Tary
bų Rusijos darbininkai ne
sueitų taip lengvai su Vo- 
kieijos darbininkais, kurie 
galėjo paimti savo šalies in
dustriją, galėjo sulieti jėgas 
sykiu ir grasinti visam ka
pitalistiniam pasauliui.

Įdomi buvo ir Povilo Ven
tos prakalbėlė.

Valys Bunkus pasakė 
prakalbėlė. Bet jis kalbėjo 
apie gavimą naujų skaity
tojų “Laisvei,” nes dabar 
eina vajus gavimui naujų 
skaitytojų. Jis ragino, kad 
visi dėtų pastangas užpre
numeruoti “Laisvę” ir į Lie
tuvą savo giminėms. Sako, 
daug kas nori ir 
“Laisvės” Lietuvoje.

Verutė Bunkienė skaitė 
dviemis atvejais Vytauto 
Montvilos eiles, kurios tiko 
šios sueigos tikslui, atžymė- 
jimui Tarybų Lietuvos 50- 
jų metų sukakties, Gražiai 
ji jas atliko...

Paminėsiu tik po pirmąjį 
ir paskutinįjį posmą 
jų eilėraščių.

ATGIMIMAS:

Revoliucijos Spalio 
pasisemus valiai galios, 
Lietuva—
Tarybų žeme— 
antrą kartą šiandien gema.

baigė filmų rodymą. Pasi
sekė jai nufilmuoti Vilnių 
net iš kelių pusių ir iš 
aukštumos.

Užbaigus programą, drg. 
Mizarienė pakvietė visus 
prie kavos ir skanaus pyra
go. Visi vaišinomės ir gė
rėjomės.

Paaiškėjo, kad Irena Le- 
vanienė dėjo pastangas nu
vykti į specialią vietą ir iš 
ten parvežti specialaus py
rago dėl specialios sueigos. 
Jos pastangos buvo ne vel
tui. Ačiū jai!!

Taipgi Irena Levanienė ir 
Kastė Rušinskienė rūpino
si, kad kiekvienas gautų už
tenkamai kavos ir pyrago. 
Joms gelbėjo ir Verutė Bun- 
kienė.

A. Gilman

prašo

abie-

Tiktai Spaly prasidėjęs 
ugnimi įkaitęs ' vėjas 
nuo čionai 
lig žemės galo 
atgimimo kelią valo.

LAISVA DAINA
Jau baigės puota kruvina— 
Pirmyn teisybė eina.
Todėl skambėk, 

laisva daina,
Laisva nelaisvės kaina.

Ifranciška Kazokiene
Mirė gruodžio 6, 1963 m.

Likusi vienutėlė, liūdnai prisimenu savo mylimos 
motinos penkerių metų mirties sukaktį.

Suzanna—duktė
Frackville, Pa.

Parengimų kalendorius
Gruodžio 15 d.

LDS 13 kuopos metirJfc 
parengimas Laisvės salėje,|į 
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. “Laisvės” salėje.

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

12 d. bus rodoma filmai, 
Vilniuje gaminti.

IDS 13 kuopos popietė 
bus tikrai žavi

Jau nebe toli laukiamas 
LDS 13 kuopos parengimas. 
Sekmadienis, gruodžio 15, 
iau seniai garsinamas. Tai 
bus svarbi ir žavėjanii su
eiga.

Popiete praleisime kultū
ringai. Bus graži meninė 
programa. Joje dalyvaus ir 
mūsų kuopos narė daini
ninkė Amelia Jeskevičiūtė. 
Komitetas ruošia kalėdinių 
dovanėlių išdavimą.

Dar vienas svarbus punk
tas, tai raportas iš garsaus 
suvažiavimo, įvykusio 
Montrealio mieste, Kana
doje, kur buvo ir lietuvių. 
Vienas jų pateiks mums 
trumpą raportą, ką jie ten 
nutarė, kaip sėkmingiau ko
voti už karo baigimą Viet- 
namev •

' . Po : programos visi galė
sime, skaniai pasivaišinti. O 
vaišių bus visiems iki soties.

Tad? pasižymėkime gruo
džio 15 dieną ir dalyvauki
me. Taipgi pakvieskime ir 
kitus; dalyvauti. f

Kuopos valdyba

Pranešimas
LLD. 185 kuopos susirinki

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

Prašomi nepraleisti šio su
sirinkimo, nes yra labai svar
bus,— bus duodama knyga 
už šiuos metus.

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

Iš Californijos
Brangi Lillian,

Linkiu, kad visi ir visos 
būtumėt sveiki. Aš jau
čiuosi gerai, matau daug 
vietų.

Aš ir jūsų nepamirštu. 
Išsiunčiau iš Californijos 
“dates” Prašau moterų 
mitinge drauges pavaišinti 
tais vaisiais. »Geriausi lin-) 
kėjimai visiems laisvie- 
čiams: ■ u

Josephine Augutienė
‘ San Francisco

Pirmyn, laisvoji Lietuva! 
Atgal nėra jau kelio! 
Te mūs raudona vėliava 
į plačią žemę veda. 
1940 m.

Salome j a N arkeliūn aite 
rodė savo darbo filmą “Lie
tuvos Sostinė Vilnius.” Ji 
nufilmavus, kas tik ten in
teresingo žingeiduoliui. Jos 
filmas pasakė daug ir ilgą 
pasaka apie Vilnių.

Ji filme parodė daugelį 
valdiškų ir kultūrinių ( pa
statų, dabar ir tolimoje pra
eityje statytų: muziejų, mo
kyklų, poilsio sodų, praeities 
ižymjus pastatus — pilis, 
bažnyčias, kurių daugelis 
jau nevartojamos, bet už
laikomos čielybėje kaip ar
chitektūros dailės pavyz
džiai.

Patiko, kad ji įstengė nu
filmuoti Vilnių dviejuose 
sezonuose — vasarą ir ru
denį. Vasarą ten nuosta- 

Ibiai gražu. Salomėja pasi
žino j o palyginti gražųjį Nau
josios Anglijos rudeninį 
lanshaftą su Vilniaus rude
niniu landšaftu. Jos filme 
rudeninės medžių lapų spal
vos nuostabiai gražios, bet 
ji sako, kad tik pamačius 
savo akimis tegali įvertinti 
Vilniaus medžių lapų spal
vos grožį, kuris net pra
lenkia mūsų Nauj osios Ang
lijos rudens medžių lapų 
spalvas.

Patiko ir Vilniaus pano
rama, kuria Salomėja už-

Tarp lietuvių
Šiomis dienomis sužinota, 

kad mūsų spaudos kores- 
oondentė Elena Feiferienė, 
buvo “pagauta” HongKong 
influenzos. Toji liga pagul
dė ją lovon, ir prisiėjo 
šaukti gydytojo pagalbos. 
Pasikalbėjus su jos vyru 
Robertu, jis sako, kad tem
peratūros turėjo 103, bet su 
daktaro gydymu ir vaistais, 
karštis nuslūgo, ir Elena 
laipsniškai stiprėja sveika
toje.

Anksčiau spaudoje buvo 
pranešta, kad brooklynietis 
Kazys Nečiunskas labai 
rimtai susirgo ir buvo nu
vežtas į ligoninę. Kalbėjau
si su jo dukra Adele Wil
son, ir ji pranešė, kad jos 
tėvas pergyveno ligos krizę 
ir šiuo laiku jaučiasi ne
blogai. Jis gali pakelti kai
riąją ranką ir koją, bet ne
gali pilnai valdyti. Jis ran
dasi Wyckoff Hts. ligoninė
je, Brooklyne.

Abiems ligoniams linkiu 
sustiprėti sveikatoje.

Milijonu dolerių laimėjo
Albany, N. Y. — Repub- 

likonų kandidatasv Javits, 
išleidęs daugiau kaip milijo
ną dolerių, laimėjo senato
riaus vietą. Demokratų kan
didatas išleido miažiau mili
jono dolerių.

RASTI AKINIAI
Lapkričio 24 d., Brooklyn 

Academy of Music salėje, 
balkone rasti moteriški aki
niai (spalvoti). Moteriškė, 
kuri pametė, gali kreiptis 
pas mane laišku ar telefo
nu (paaiškindami kokie 
akiniai yra), aš tuomet jai 
prisiųsiu arba ji gali pas 
mane asmeniškai kreiptis. 
Arthur R. Petrick, RR. No. 
1, Box 170, Rocky Point, 
New York 11778.

(92-93)

Berlynas. — Vakarų Vo
ki e t i j o s b a k teriologini^ 
mokslininkas E. Petras iš
vyko apsigyventi į Rytų Vo
kietiją, kad ten galėtų tai
kai darbuotis.

PARDAVIMAI
Pardavimui 5 akrų žemės, šešios 

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

(89-92)

IEŠKOJIMAS

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

Tel. 649-4613. (88-92)

Anchore, Alaska. — Lėk
tuvui sudužus žuvo 39 žmo
nės.

REQUEST RECORDS 
PUIKIAUSIA DOVANA 

BILE ĮVYKIUI 
Geriausios, autentiškos, ilgai 

grojančios lietuviškos plokštelės. 
Taipgi turime ir Kalėdinių 

plokštelių.
Rašykite dėl neapmokamo ka

talogo.
REQUEST RECORDS 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y. 10801
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