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KRISLAI
Mano draugas Povilas
Ar užteks tų keliolikos dienų 
Nesulaikomas procesas 
Sakoma, jis verkė!
Irgi turėtų būti galas 
O vyrai tyli. . .
Madingumas ar kvailybė?

— Rašo A. Bimba —

Chicagoje mirė Povilas Dau- 
ueįis. Mirė, matyt, staiga, 
širdies priepuoliu. Sekmadie- 
niflar dalyvavo jam pagerbti 
sueigoje, o trečiadienį jau j o 
nebebuvo gyvųjų tarpe!

Su draugu Povilu susipaži
nau daugiau kaip prieš 50 
metų, dar Valparaiso laikais. 
Pažintį ir susidraugavimą su 
tuo maloniu, nuoširdžiu, veik
liu draugu visuomet labai 
aukštai vertinau.

Povilo žmonai ir .kitiems jo 
artimiesiems ir mano giliau
sia užuojauta.

Paprastai, “Laisvės” vajui) 
būdavo prailginamas kokiu 
mėnesiu ar daugiau. Kaip 
būtų džiugu, jeigu šiemet jį 
baigtume nustatytu laiku, su 
pabaiga metų ! Biudžetiniam 
fondui dar trūksta keleto 
tūkstančių dolerių. Jeigu vi
si, kurie skaitysite šiuos “Kris
lus,” po dolerį kitą (paskirtu- 
mėtė vajaus užbaigimui, tiks
ės būtų pilnutinai pasiektas 
Naujų metų sutiktuvės karti 
būt£ ir sėkiriihgb VajftUsr Už- 
baigtuvės! , .

-K.-_____ '
•

Ne tik mes pažangiečiai gi 
liausiai susirūpinę mūsų lietu 
viškų įstaigų ateitimi. Ypa 
tingai mūsų spaudos likimas 
mus baugina. Taip baisia 
mirtys ir ligos retina mūši 
gretas!

Tuo pačiu skundžiasi ir ki
tos srovės. Antai klerikah 
spaudoje skaitome ilgą Anta 
no Sabalio straipsnį “Kaip iš
laikyti lietuviškas parapijas?” 
Krinka ir miršta jos! 196C 
metais jų buvo dar 118, o 
pabaigoje 1966 metų jau beli
ko 96. Aišku, kad pernai ii' 
šiemet dar viena kita užsi
darė.

Tik įkunigų dar netrūksta. 
Jų esama 611. Vadinasi, vie
nai (parapijai daugiau kaip 6 
/pinigai! Seniems parapijie 
čiams jų išlaikymas darosi 
bai^ našta.

Netenka nė aiškinti, kac 
mirusių lietuviškų parapiji 
milžiniški turtai (bažnyčios ir 
klebonijos) nuvažiavo į kita
taučių “vyskupų grabias, rie 
bias rankas. Nė doleriu jie 
neprisidėjo, o viską pasiėmė..

Kasdien iš Vatikano po pa
saulį sklinda labai markatnos 
naujienos. Pereitos savaitės; 
viduryje vienas pranešimas 
pasakojo, kaip Popiežius Pau
lius VI gailiai apsiverkė, tie
siog paspringo ašaromis, bar
damas ir smerkdamas “suki
lėlius” kunigus.

Kaip jie drįsta abejoti po
piežiaus neklaidingumu ir ne
pripažinti jo absoliutaus au
toriteto? Kaip, girdi, jie ne
siskaito su jo įsakymu ir se
nu bažnyčios mokymu, kad 
kunigui nuo moters reikia ša
lintis labiau negu nuo karš
čiausios ugnies! Pagaliau: 
Kaip jie drįsta abejoti, kad 
mevo motina Marija Kristų 
pagimdė iš dvasios šventos...

Lafcai abejotina, kad Pau- 
o'ąsa 5-tame pusi.)

Ispanijos mainienai 
streikuoja

Bilboa, Ispanija. — Dau
giau kaip 15,000 mainierių 
paskelbė streiką Astu rijos 
provincijoje. Jie protestuoja 
dėl blogos apsaugos mainie
rių gyvybei, kuomet trys 
mainieriai kasykloje buvo 
užmušti.

Unosa kasyklos viršinin
kai bandė mainierių judėji
mą nuslopinti. Tuomet mai

Transporto streikas Romą 
visai suparalyžiavo

Katalikų universiteto
studentai kovoja

Roma. — Italijos sostinė 
buvo per 24 valandas visai 
suparalyžiu ota, kuomet 
transporto darbininkai pas
kelbė generalinį streiką. Vi
sas transportas buvo sulai
kytas. Streikas uždarė dau
gelį įmonių ir kitų visuome
ninių įstaigų.

Streiką remia beveik vi
sos unijos. Streikieriai pro
testuoja prieš sunkias gyve
nimo ir darbo sąlygas, ma

Popiežius -reikalauja iš kunigą 
pilno paklusnumo

Vatikanas. — Šv. Petro 
Basilikoje kalbėdamas, po
piežius Paulius susijaudinęs 
ir drebančiu balsu reikalar 
vo, kad visi kunigai turėtų 
būti nuolankūs ir ištikimi 
Romos katalikų bažnyčiai.

Jis nurodė, kad tie kuni
gai, kurie nesutinka su jo 
enciklika ir mokymu, prasi
žengia prieš katalikų bažnyr 
čios pagrindines doktrinas 
ir į savo sąmonę priima 
prie š i n g ą, protestantišką 
katekizmą.

Tai kalbėdamas, jis turė

Katalikai daktarai 
priešingi enciklikai

Miami, Fla. — Katalikų 
gydytojų suvažiavimas, at
stovaująs daugiau 5,000 gy
dytojų, pasisakė prieš po
piežiaus encikliką gimdymo 
kontrolės klausimu.

Suvažiavimas priėmė to
kią rezoliuciją, kuri atvirai 
nesmerkia enciklikos, bet ir 
jai nepritaria.

TSRS ledynus pavers į 
naudingus vandenis
Maskva.— Tarybų Sąjun

ga planuoja 10,000 ledynu 
ištirpyti ir paversti į nau
dingus vandenis.

Ledynai tuomet padės ag
rikultūrai — drėkinti sau
sas žemes, kad jos galėtų 
būti derlingos.

Stockholmas. — Dar 11 
amerikiečių jaunuolių, atsi
sakiusių eiti militarinėn 
tarnybon, gavo prieglaudą 
Švedijoje.

nieriai įsijungė į bendrą 
darbininkų kovą. Jie susi
siekė su fabrikų darbinin
kais, su Madrido metalo 
liejėjais, su Katalonijos tek- 
stiliečiais.

Iškelti ekonominiai, socia
liniai ir politiniai reikalavi
mai. Komunistų Partijos 
organas “Mundo Obrero” 
pranašauja generalinį strei
ką. c-

žas algas, prieš policijos te
rorą. Studentai prisidėjo 
prie streikierių.

Daugelyje miestų padėtis 
negeresnė. Milane, Genuoje 
ir kitur transportacija su
paralyžiuota.

Italija taipgi pergyvena 
politinę krizę, nes dar nėra 
sudarytas naujas kabinetas 
vietoje rezignavusio prem
jero Leone kabineto.

jo mintyje tuos kunigus, ku
rie dabar pasisako prieš en
cikliką gimdymo klausimu. 
O tokių kunigų dabar yra 
labai daug.

Albany, N. Y. — Gubern. 
Rockefeileris paskyrė pen
kis žmones į teršimui sulai
kyti tarybą.

Istambul, Turkija.— Dau
giau kaip 10,000 universite
to studentų protestuodami 
boikotavo trijų dienų pa
mokas.

Studentai nuvijo karo 
kurstytojus

New Yorko Studentų Cen
tre buvo suruošti du masi
niai miltingai, kuriuose bu
vo pasiruošę kalbėti Pietų 
Vietnamo ambasadorius N. 
H. Chi ir “N. Y. Times” re
daktorius James Reston.

Bet prieš karą nusistatę 
studentai neleido karo šali
ninkams kalbėti, abu kalbė
tojai buvo nuo estrados nu
vyti.

Dabar eina tyrinėjimas ir 
sakoma, kad tie studentai 
bus baudžiami.

Birmingham , Ala.— Neg
ras advokatas Arthur Sho
res buvo išrinktas į miesto 
tarybą. 1963 metais jo na
mai buvo du kartus bombo
mis išsprogdinti.

Jeruzale — Izraelio lėktu
vai bombardavo Jordano 
miestą, užmušė 14 žmonių. 
Tarrybų Sąjunga perspėjo 
Izraelį neprovokuoti karo.

Dvidešimt metų Regina Balčikonienė-Songailaitė dir
ba dailininke-statytoja Vilniaus operos ir baleto teat
re. Per šiuos metus ji apipavidalino daugiau kaip 4 0 
spektaklių.
Nuotraukoje: dailininkė Regina Balčikonienė-Son
gailaitė. M. Baranausko nuotr.

Pasaulio diplomatai klausėsi 
Noreikos ir Laurinčiuko

Lapkričio 24 d. Vilniaus 
“Tiesoje” pasirodė “Eltos” 
toks pranešimas iš New 
Yorko:

Tarybų Sąjungos nuolati
nėje atstovybėje prie Jung. 
Tautų ■ įvyko socialistinių 
šalių draugystės vakaras:

TSRS nuolatinio atstovo 
prie J. T. J. Maliko kvieti
mu vakare buvo Bulgarijos, 
Čekoslovakijos/ Kubos, Len
kijos, Mongolijos, Rumuni
jos, taip pat Baltarusijos ir 
Ukrainos TSR nuolatiniai 
atstovai prie J. T. diploma
tai ir Generalinės Asamblė
jos XXIII sesijos delegacijų 
nariai.

Draugystės vakare buvo 
Lietuvos TSR atstovai. Žur
nalistas Albertas Laurin- 
čiukas papasakojo socialis
tinių šalių diplomatams, su 
kokiomis pergalėmis Lietu
va pasitinka savo šlovingą 
jubiliejų — proletarinės re
voliucijos respublikoje 50- 
metį.

“Šią šventę lietuvių tauta 
pasitinka su didelėmis 
mokslo, kultūros ir ekono
mikos pergalėmis tik todėl, 
— pasakė Laurinčiukas, —

Ateistas laimėjo kaip 
karo priešas

Baltimore, Md. — Fede
ralinis teisėjas A. Harvey 
patvarkė, kad ateistas gali 
būti sąmoningas militarinio 
drafto priešas ir jis už tai 
neturėtų būti baustas.

Harvey atmetė armijos 
skundą prieš M. C. Shac- 
terį, atsisakiusį eiti milita
rinėn tarnybon. Shacteris 
pareiškė, kad šis karas yra 
neteisingas ir todėl jis atsi
sako kariauti.

Saigonas. — Pietų Viet
name šiais metais pragyven 
nimas pakilo net 32 procen
tais, o darbininkams algos 
nepakeliamos.

kad mes pasirinkome socia
lizmo kelią”.

Vakaro dalyviams koncer
tavo Lietuvos TSR Valsty
binio akademinio operos ir 
baleto teatro solistas'Virgi
lijus , Noreiką.

Vakaro 'pabaigoje btivb 
patiektas kokteilis. Ta^ą 
įvyko draugiškas pasikalbė
jimas. ' - ;

Streiku rezultatai
Londonas. (Tass-elta). — 

Per dešimt šių mietu mėne
sių dėl streikų Anglijos pra
monėje prarasta daugiau 
kaip 4,193 tūkstančiai darbo 
dienų.

Tai didžiausi skaičiai nuo 
1962 metų.

Minister! i o s pareiškime 
sakoma, kad iki spalio pa
baigos nuo metų pradžios 
šalyje įvyko 1,965 streikai, 
kuriuose dalyvavo 2,141,300 
žmonių.

Beveik pusė visų streikų 
įvyko dėl to, kad įmoninin- 
kai atsisakė patenkinti tei
singus darbo žmonių reika
lavimus padidinti darbo už
mokestį, pagerinti darbo są
lygas ir laikytis saugumo 
technikos.

Italai skurdžiai gina 
savo kunigą

Florence, Italija. — Tūk
stančiai parapijiečių, dau
giausia moterų, vaikų ir pa
liegėlių, demonstravo ginda
mi savo kunigą Don Enzo 
Mazzį, kurį Romos katalikų 
kardinolas Florit pašalino 
iš vietos.

Mazzis prasižengė katali
kų hierarchijai todėl, kad 
įrašė į katekizmo knygelę, 
jog Kristus buvo skurdžių 
vadovas prieš turtinguosius

Los Angeles, Calif. — S. 
B. Sirhano, kaltinamo už
mušime R. Kenedžio, teis
mas vėl atidėtas iki sausio 
7 dienos. 1

"benorėtume grįžti 
į šaltąjį karą"

Maskva. — Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras Gromyko pridavė 
pareiškimą Anglijos v a 1- 
džiai. Pareiškime pasakyta, 
kad “Tarybų Sąjunga neno
rėtų, kad mūsų šalys grįž
tų atgal į šaltojo karo lai
kus” .

Anglijos užsieninė politi
ka šiuo metu kaip tik ir ve

New Yorkas. — Katalikų 
Fordham universiteto stu
dentai paskelbė kovą admi
nistracijai. J i e reikalauja 
teisių prie universiteto rei
kalų.

Studentų atstovai, visi 
negrai, pridavė administra
cijai savo pareiškimą, ku
riame nurodyta, ko studen
tai nori. Jei jų reikalavimai 
nebus patenkinti, tai stu
dentai išvystys masinę kovą

, r; i septyni skerdikai, ,
į i ;nužudę 80,000 žmonių
Darmstadt, Vak. Vokieti

ja. — Septyni hitleriniai Ge
stapo viršininkai buvo dar 
neseniai atpažinti ir nutei
sti nuo 4 iki 7 metų “sun
kiųjų darbų” kalėjiman.

Teisme neginčinamai bu
vo įrodyta, kad jie Ukraino
je yra prisidėję prie pasker
dimo daugiau kaip 80,000 
žmonių — žydų, čigonų, ru
sų ir ukrainiečių.

Netoli Kievo buvo suras

Zambijos protestas 
Portugalijai

Dar es Salaam, Tanzania. 
—Zambijos prezidentas Ka- 
unda protestuoja Portugali
jai už mėtymą bombų ant 
Zambijos teritorijos.

Portugalijos lėktuvai, pro
teste sakoma, paleido 18 
bombų, ant vieno kaimo ry
tinėje Zambijos provincijo
je. Nemažai žmonių užmu
šė.

W ashingtonas;—Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga pradėjo pasitarimus žve
jybos sutarčiai atnaujinti.

Lenkai kritikuoja 
Nixono patarėją

Varšuva.— Lenkijos laik
raštis “Žycie Warszawy” 
smarkiai kritikuoja išrinktą 
prezidentą Nixoną už pasis- 
kyrimą nacionalinio saugu
mo viršininku Vokietijoje 
gimusį Kissingerį.

Lenkai teigia, kad Kissin- 
gėris, kaip prez. Nixono pa
tarėjas, atstovaus “šaltojo 
karo filosofiją”.

da prie šaltojo karo, kuo
met Anglija stengiasi arti
mai kooperuoti su Jungtinė
mis Valstijomis ir grąsinti 
Tarybų Sąjungai dėl Čeko
slovakijos.

NATO pasitarime Angli
jos atstovas grąsinančiai 
kalbėjo prieš Tarybų Sąjun
gą ir už tai, kad TSRS ka
rinių laivų randasi Vidur
žemio jūroje.

demonstraci jomis, bado 
streikais, sėdėjimo streikais 
ir t.t. ,

Studentų Centras organi
zuoja ir vadovauja kovai. 
Negrai studentai stovi pir
mose kovos eilėse.

Kairas. — Tarybų Sąjun
gos pagalba pastatyta elek
trinė jėgainė Aswan Dam 
jau davė Egiptui 5 milijo
nus angliškų svarų pelno.

tas bendras kapas, kuriame 
1941 m., kai hitlerininkai 
įsiveržė į Tarybų Sąjungą, 
buvo palaidota 33,741 žydas. 
Karkove buvo sušaudyta 
daugiau kaip 20,000 -žydų, 
tarp jų 90 vaikučių, kurių 
vyriausias buvo tik 7 mete- 
lių.

Bet teismas, skirdamas 
jiems tokias lengvas baus
mes, veikiausia pasigailėjo 
atlikusių tokias baisias kri- 
minalystes.

Tyria gaminimą prastų 
automobilių

Washingtonas. — Sena
to tyrinėtojai jau išklausė 
keleto liudininkų, kurie nu
rodė, kad daugelis naujų 
automobilių gaminami iš 
prastos medžiagos. Tokie 
automobiliai greitai genda.

Sakoma, kad tai daroma 
tiksliai biznio sumetimais: 
daugiau automobilių par
duoti ir sugedus juos tai
syti.

Italą dailininką 
paroda Vilniuje

Vilnius. (ELTA).— Šiuo
laikinio italų dailininko 
Džiovanio Omičiolio tapy
bos ir grafikos kūrinių eks
pozicija lapkr. 29 d. atida
ryta Parodų rūmuose. Čia 
išstatyta apie pusantro šim
to jo kūrinių.

Džiovanis Omičiolis yra 
lyrinio plano dailininkas. Jo 
darbai pasižymi optimizmu 
ir meile paprastam žmogui, 
turtinga spalvų gama ir la
kia fantazija.

Paroda veiks dvi savaites.

I 
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inė baze Italijoje
Italijai negrūmoja karu arba

Nauja militar
NIEKAS iš niekur 

užpuolimu. Bet pranešama, kad garsiojo Italijos miesto
Naples apylinkėje tapo
Ji neva esanti NATO bdzė, bet tikrovėje yra dar viena 

amerikiečių bazė. Kitos NATO šalių valdžios neturi nei 
jėgų, nei finansų tokias militarines bazes operuoti. 
Joms reikia šimtų milijonų, net bilijonų dolerių, o tąi 
visa turi tiktai mūsų Jungtinės Amerikos Valstijos. To
dėl ir šią bazę vadinti “NATO baze” 
gavystė.

Ar Italijos valdžia turi Italijos žmonių sutikimą jų 
teritorijoje įvesdinti naujas milžiniškas okupacines jė
gas? Abejotina. Reikia tikėtis liaudies protestų. Bet ar 
jų užteks iš Italijos “išprašyti” nekviestus svečius, jau 
kitas klausimas.

įsteigta nauja militarinė bazė.

yra gryniausia ap-

Montrealyj įvykusio suvažiavimo 
balsas

TAS jau vienas faktas, kad į Montrealyje suvažia
vimą Vietnamo karui baigti suplaukė 1,800 delegatų, 
suvažiavimą padarė istoriniu įvykiu.. Tie, kurie jame da
lyvavo, stebisi skaitlingumu delegacijų iš Lotynų Ame
rikos — Argentinos, Brazilijos, Čilės ir kitų respublikų. 
Puikiai buvo Jungtinių Valstijų žmonės atstovaujami. 
Ypač New Yorkas gali tuo pasididžiuoti. Na, gražu, kad 
suvažiavime, dalyvavo grupė ir lietuvių iš Jungtinių Val
stijų ir Kanados.

Ką suvažiavimas nuveikė bei nutarė? Kaip girdėtis, 
jame buvo įvairių nuomonių ir nemažai karštų ginčų. Ir 
šiame suvažiavime labai kovingai pasirodė juodieji žmo
nės. Bet džiugu, kad suvažiavimas galėjo išstoti vienu 
suvienytu balsu rezoliucijos formoje. Rezoliuciją atspaus
dino pažangiųjų amerikiečių laikraštis “Daily World” 
gruodžio 3 dieną.

Rezoliucijoje pareiškiama:
“Mes aštriausiai pašmerkiamte Jungtinių Valstijų 

valdžios per keturieliką pastarųjų metų vedamą krimi
nalinį karą prieš Vietnamo žmones.

Mes nuoširdžiausiai remiame didvyrišką Vietnamo 
žmonių kovą už jų pagri idines teises, tai yra už nepri
klausomybę, suverinitetą, 
mybę. Mes skaitome/kad 
lis indėlis į bendrąjį viso 
priklausomybę, laisvę, tai

Tas faktas, kad Jungtinių Valstijų valdžia buvo 
priversta besąlyginiai sulaikyti bombardavimą Demok
ratinės Vietnamo Respublikos (Šiaurės Vietnamo) te
ritorijos ir tartis su Pietų Vietnamo Liaudies Išsilaisvi
nimo Frontu yra dideli 
Valstijų žmonių, Vakarinio pusrutulio žmonių, ir paga
liau visos žmonijos, pasiaukojusios laisvei ir taikai, lai
mėjimas. Ši pergalė taip pat yra iškalbinga mūsų laikuo
se teisingumo jėgos išraiška”.

Todėl rezoliucijoje pabrėžiama, kad ši pergalė yra 
tik dalina, dar toli gražų nepilna. Barbariškasis karas 
prieš Vietnamo žmones 
šaukia abiejų Amerikų žnkones dar stipriau suglausti gre
tas kovai už šio karo pa 
mai didžiausią medžiagini 
tiems Vietnamo žmonėms prieš Amerikos imperializmą.

Rezoliucija sako: 
u

nes ir Pietinės Amerikų) 
tinių Valstijų valdžios Šios agresijos prieš Vietnamo 
žmones tęsimą ir reikalauti, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia nutrauktų visus veiksmus prieš Šiaurės Vietna
mo nepriklausomybę ir 
ir jos satelitų militarines
Vietnamo, ir likviduotų vįsas Jungtinių Valstijų milita
rines bazes Pietų Vietname. Lai Pietų Vietnamo žmonės 
patys susitvarko savo vidinius reikalus pagal Pietų 
Vietnamo Liaudies Išsilaisvinimo fronto programą ir 
tegu abiejų zonų vietnanyiečiąi patys išsisprendžia taikų 
apsivienijimą be kišimosi iš užsienio”.

vienybę ir teritorinę neliečia- 
ši vietnamiečių kova yra dide- 

pasaulio žmonių reikalą už ne- 
iką ir socialinį progresą.

Vietnamo žmonių, Jungtinių

tebeinaį Todėl suvažiavimas

baigimą. Ragina suteikti gali- 
ę ir moralinę paramą kovojan-

Suvažiavimas šaukią Vakarinio pusrutulio (šiauri- 
žmones visur pasmerkti Jung-

saugumą, ištrauktų visus savo 
; jėgas ir visus ginklus iš Pietų

LAISVE

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
................................. ... . — ■ ■■ 1-------------

DIDŽIUOJASI KVAILO- ■' 
MIS PRANAŠYSTĖMIS

Leonas Jonikas “Vilnyje” 
lapkričio 30 d. patiekia to
kių apdūmojimų:

Jau per 8 “Naujienų” nu
merius tęsiami Grigaičio “me
muarai”, “sutrumpintai” at
pasakoti jam minint 85-tą 
gimtadienį. Ir štai iki ko da- 
sivaryta aštuntajame straips
nyje:

Kokis tai Victor Zorza in
formavęs Pijušą, kad “komu
nistine diktatūra visur griū
va”.

Tokią “paguodą” Pijušas 
negi ims ir praleis be savo
tiškų komentarų. Tad ten pat 
ir “pasitiešija”:

“Aš, beje, tokią komunizmo 
kritiką skelbiau raštu ir žo
džiu per 50 metų. Esu šian
dien patenkintas, kad gyveni
mo patirtis mano pažiūros tei
singumą patvirtino”.

O štai kaip išsipildė Michal- 
dos, atsiprašau — Grigaičio 
pranašystės:

Birželio 28 d., 1941 m., “N.” 
paskelbė: “žlugo kruvinoji 
Stalino diktatūra”.
Ant rytojaus, pirmame pus

lapyje telegrama tiesiai iš 
Berlyno paskelbė, kad “ne
pergalimieji Hitlerio legionai 
išlaisvino Lietuvą”. (Tuo pat 
kartu angliškame “N.” priede 
užgiedojo — “Three Cheers 
for Hitler!”)

Liepos 12, 1941, atgiedojo 
“amžiną atilsį bolševizmui”.

Rugpjūčio 20 paskelbė, kad 
mirė Justas Paleckis.

Spalio 1&—Paleckis gyvas, 
bet “pamišęs”.

Ir taip Grigaitis “naikino 
komunizmą” iki Jungtinės A- 
merikos Valstijos paskelbė ka
rą Bėrlyno-Tokijo-<Romos fa
šistinei ašiai. • << , .

Kada senelis liausis bešieik- • » ■ \ | ' \ . I V » t ' ’ •

DRAUGĖS KAROSIENĖS 
ATSISVEIKINIMO SU 
LIETUVA ŽODIS:

Žinių agentūra “Elta” 
lapkr. 23 d- iš Vilniaus pra
neša:

Pažangi JAV lietuvių veikė
ja Ksavera Karosienė, savai
tę viešėjusi tėvų žemėje, šian
dien išvyko į namus. Tai bu
vo penktasis jos pasimatymas 
su Tarybų Lietuva, ši viešna
gė, lygiai kaip ir ankstesni 
susitikimai su tėviške, suteikė 
begalinio džiaugsmo, kurį iš
sakyti žodžiais neįmanima, 
pareiškė viešnia, kalbėdamasi 
$u. ELTOS korespondentu. Lie
tuva gražėja ne metais, bet, 
tur būt, dienomis, o jos žmo
nių ’ mano tautiečių — dar
bai įkvepia ir mus, įpridūrę ji.

Ksavera Karosienė su gru
pe Amerikos — Tarybų Są
jungos instituto aktyvistų bu

vo atvykusi į Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 
51-ųjų metinių iškilmes Mas
kvoje. Po trumpos ekskursijos 
su savo kolegomis į Kijevą ji 
atvyko Lietuvon. Maskvoje ir 
Kijeve amerikiečiai turėjo 
daug susitikimų su Tarybinio 
taikos gynimo komiteto atsto
vais, moterų organizacijų ak
tyvistėmis, studentais. K. Ka- 
rosienės manymu, šie susitiki
mai labai suartino abiejų ša
lių visuomenės veikėjus. Apie 
jūsų laimėjimus ir taikią po
litiką mes papasakosime ame
rikiečiams, pasakė K. Karo
sienė.

Kalbėdama apie JAV lietu
vių gyvenimo problemas, K. 
Karosienė džiaugėsi, kad į 
pažangųjį judėjimą vis dau
giau įsijungia lietuvių studen
tų. Tai labai svarbu, nes 
prieškarinė Amerikos lietuvių 
karta jau nepajėgi aktyviai 
dalyvauti antiimperialistinia- 
me judėjime, kuris daugiau
siai reiškiasi demonstracijo
mis ir masiniais žygiais. Už
tat pažangūs lietuviai tokį ju
dėjimą remia materialiai, ir 
mes tuo labai didžiuojamės, 
pabrėžė K. Karosienė.
Pažangiajai mūsų emigraci

jos daliai, K. Karosienės žo
džiais tariant, jos darbuose ir 
rūpesčiuose daug padeda pe
riodinė spauda. Kol kas lietu
vių pažangioji spauda laikosi 
tvirčiausiai tarp visų naciona
linių mažumų, įskaitant rusus, 
ukrainiečius ir armėnus, ku
rių Jungtinėse Valstijose yra 
nepalyginamai daugiau negu 
lietuvių. Mes dėkojame vi
siems Lietuvos intelektualams, 
pasakė K. Karosienė, pare- 
miantiems mūsų spaudą meni
ne kūryba, straipsniais ir laiš
kais. , . ( t . <

Korespondento paklausta 
apie savo ateities planus, vie
šnia paskkė daug dirbsianti 
JAV naciohalihiame taikos 
komitete. • Kaip'šio komiteto 
atstovė, iš Vilniaus ji vyksta 
tiesiai i Montreal (Kanadą), 
kur po penkių dienų prasidės 
Amerikos žęrnyno taikingųjų 
jėgų kongresas. Daug laiko ir 
jėgų K. Karosienė žada skirti 
TSRS pasiekimų (propagandai 
ir ypač pasakojimams apie 
Lietuvą.

Atsisveikindama K. Karo
sienė paprašė perduoti karš
čiausius linkėjimus visoms 
Lietuvos moterims: “Aš noriu, 
kad jų gyvenimas būtų toks 
pat giedras ir linksmas, ko
kios giedros ir linksmos šian
dien yra lietuvaičių šypsenos. 
O labiausiai trokštu, kad gie
dra būtų mūsų ir jūsų padan
gė”.

KEISTI DALYKAI 
DEDASI

Iš Vatikano praneša, kad 
popiežius Paulius VI gavo 
pakvietimą atvykti į Šiau
rės Vietnamo sostinę. Jį 
ten kviečia Hanojaus arki
vyskupas. Bet popiežius 
atsakė, kad šiuo tarpu ne
galėsiąs kvietimo priimti, 
nes tam sąlygos esančios 
“nepalankios”.

Kokios tos “sąlygos”, ne
pasakoma. Spėjama, kad 
tokiai kelionei labai priešin
tųsi Amerikos valdžia. Na, 
o popiežius , turi skaitytis 
su Washington© pageidavi
mais.

Keista, popiežiais Pau
liaus VI yra keliais atve
jais pareiškęs, kad jis vyk
tų bet kur, jei tai padėtų 
taikai pasiekti, bet kai ga
vo pakvietimą, daro išsisu
kinėjimą.

apsivienijimą
Rezoliucija baigiamą nurodymu, kad geriausia pri

spaustųjų žmonių parama, vietnamiečiams yra jų nuola
tinė kova prieš imperial:izmą visose jo formose pagal
savo vietines sąlygas. ,

Montrealio prieškarinis suvažiavimas išreiškė visos 
padoriosios žmonijos nuomonę ir troškimus.

Soto, trečią vieta užima 
Tąnąkos pavardė.

.ecl" Skirtingai nuo pavardžių, 
i 1*1 •1M1______ I •

jų? žymiai sunkiau, nes jie ne? 
Su- paprastai įvairūs. Užsipnie- 
mį. tišĮęi vardai Jąppnijpje sųr

Pavardės Japonijoje
. Japonų pavardžių sp ..........  .. ......._______

alistas surinko įdomius duo- japOnų vardus klasifikuoti 
menis. Pasirodė, kad ^iuo vxrw.Q. e„„v?Q11 npQ 
metu labiausiai paplit 
Japonijoje pavardė yra 
dzuki. Ją turį apie du 
Ii jonai japonų. Po jos sieką tinkami retai.
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IŠ LAIŠKU
Gerb. “Laisve,”

Jau metai laiko praėjo, 
kai mano akys aptemo, sun
ku skaityti ir rašyti. Para
šęs kartais negaliu pats 
perskaityti ir klaidas ištai
syti.

Siunčiu savo brolio pri
siminimą ir prašau patal
pinti “Laisvėje,” kaip pa
prastai yra daroma.

Norėčiau daugiau ką ra
šinėti į “Laisvę,” bet da
bar man berašant pasidaro 
daug klaidų ir man sunku 
jas ištaisyti, o redakcijos 
nenorėčiau apsunkinti. Ti
kiuosi gauti naujus aki
nius, gal kiek pagelbės.

Su pagarba,
B onius Simonavičius

rytų sunkumų, man būtų 
malonu' gauti šio žiMalo 
numerį siu1 mano straipsnį 
arba straipsnio atspaudą.

Atsiprašau, kad rašau pa
vėlavęs.

Su pagarba, 
V. Ulevičius

1968.XI.22
Pastaba: Jums “Šviesos”, 

š. m. numeriai 3 ir 4 pa
siųsti. Tikimės, kad gausi
te.—Redakcija

Peru gydytojas Albertas 
Garsija Limos mieste įstei
gė pirmą šalyje šunų psi
chiatro kabinetą.

Žuvis-pacientė
Neįprasta chirurginė ope

racija buvo atlikta tropinių 
žuvų a kvariume Sirakūzų 
mieste (Italija).

Akvariumo direk torius 
Klaudijus Ebreas, .suleidęs 
retai tropikų žuviai nedide
lę dozę preparato, .tonizuo
jančio širdies veiklą, paša
lino iš jos kūno auglį, pri
degino žaizdą ir ją stereli- 
zavo. Operacija truko 45 
minutes. Po to buvo panau
dotos priemonės, kad žuvies 
neištiktų pooperacinis šo
kas.

j i*' JLx.----------ii----- — t / . i .

PIRMAS 
PAVASARĖLIS

Debesėliai, vėjas 
Didelis dangus, . 
Atsiveda skruzdėlės 
Savo vaikelius.

Gyvuliai, paukšteliai— 
Mirguliuoja kelias — 
Visi su rankelėm, 
Visi su sparneliais.

Žmonės, peteliškės,
Baltos lelijėlės
Jau pasikėlė,
Jau pasikėlė.

Skrenda, lekia— 
Kas gi čia bus? 
Paukščiai atkišo 
Raudonus snapus.

Tėvas, motutė
Skrist pasileido, 
Gaidys skiauterėtas 
Prie motulės veido.

Sigitas Geda

Wa J term i Keršuliui 
sveikinimas iš Lietuvos

Brangūs, mieli draugai— 
Brone ir Walteri!

Gavęs “Laisvės” 75 nume
rį sužinojau, kad Walterio 
gyvenime įvyko 80 metų su
kakties jubiliejus.

Tai žymi gyvenimo data. 
Juo labiau ji yra džiugi, kad 
žmogus praėjo tokį ilgą ke
lią nešvilpaudamas susiki
šęs rankas į kišenes, o ne
gailėdamas savo jėgų dir
bo naudingą žmonijai dar
bą, kovojo už laisvę, progre
są, geresnę žmonijos ateitį. 
Ne kiekvienas žmogus suge
ba taip gyventi ir kovoti.

Toks gyvenmias reikalau
ja didelio ryžto, stiprios 
valios, paaukojimo visų sa
vo fizinių ir protinių jėgų, 
kad sparčiau iri sparčiau 
žengti pirmyn ir pirmyn į 
pilną svajonių ir vilties lai
mingą žmoni jos ateitį. ( 7

Brangus Walteri! Leiski
te širdingai pasveikinti jus 
ir jūsų gyvęnimo draugę 
Bronę. Aš ir mano žmona 
linkime jums daug laimės, 
geros sveikatos ir ilgiausių 
metų darbuotis pažangios 
žmonijos labui.

Kazimieras Klorys 
Spalio revoliucijos 
veteranas.

Vilnius, 1968-XL16

Gerb. Drauge,
Dėkojiu ir džiaugiuos, kad 

mano straipsnį “LKP gimi
mas” Jūs gerai įvertinote ir 
perspausdinote žurnale 
“Šviesa.” Jei Jums nesuda-1

Gerb. Redakcija,
Aš jau ilgą laiką sergu 

skrandžio liga jązoa.” Esu 
geležinkelio ligoninėje.

Mano giminių adresas: 
Stefi Krejucka ir 
Genė Lipowski 
59-82—58th Avė 
Maspeth, L I., N. Y . • 
Tel. 894-2543 <

V. Tatare/jjs
Nup Redakcijos: Reiš

kiame jums, drauge, giliau
sią užuojautą ir linkime 
greitai ir pilnai susveikti.

Lietuva, 1968 XI-27 
Gerbiamieji, 
mieli ir brangūs tautiečiai, 
“Laisvės” Redakcija!

Su neįprastu džiaugsmu 
aptikau Tamstų, mieli 
Prieteliai U SA ir mūsų- 
mano zemliokai - tautiečiai, 
Jūsų laikraštyje nemažą 
straipsnį “Šiauliečio Daili
ninko Paroda,” rašytą O. 
Šulcaitės “Specialiai ‘Lais
vei’,” 1968 m. rugsėjo 24, 
Nr. 72.

Šiame straipsnyje kalba
ma apie mano 45 metų dar
bo apžvalginę parodą Šiau
liuose, mūsų “Aušros” mu
ziejuje, kurio pradininkė 
(po -I-ojo Pasaulinio karo, 
apie 1923 m.) eilėse ilgame
čių pasiaukojančių darbuo
tojų per dešimtmečius bu
vau ir aš, dabar esu jo gar
bės narys.

Čia man nėra galimybės 
gauti šį 1968 m. “Laisvės” 
Nr. 72- Todėl labai prašau 
rasti galimybę paaukoti 
man šį Nr. 72 ir, būtent, 
didesnį šio numerio eg. 
zempliorių skaičių, už ką iš 
anksto reiškiu mano nuo
širdžiausią padėką! Kuo at
silyginsiu ?

Su gilia pagarba, 
dėkingas Jums,

Gerardas Bagdonavičius 
dailininkas-mokytojas ordininkas

Neris ties Vilniumi.
(Br. Kondratavičienės nuotrauka)

Vilnius Šventėse
(Specialiai “Laisvei”)

Spalio švenčių metas, kaip 
paprastai taip ir šiemet ru
dens laikui buvo niūrus, 
drėgnas ir šaltokas, bet tas 
nesulaikė šventinių darbo 
žmonių nuotaikų, jų entu
ziazmo.

Virš dvi valandas, greito- 
ku maršo ritmų, žygiavo 
liaudis sostinės gatvėmis. 
Patrauklus įspųdis gavosi 
žiūrint į šiuos žmones. Tai 
jaunų vyrų ir moterų mi
nia puošniai apsirengusi, 
pilni ir linksmi jų veidai, 
tartum pątys .sako: “Mes 
laimingi, mums nieko ne
trūksta, mes visi turime 
darbą ir duoną, mūsų atei
tis užtikrinta, mums ryto
jus nebaisus”. Nežiūrint 
blogo oro, matėsi ir links
mų vaikučių ant tėvų ran
kų-

Pas mus einama grupė
mis, pagal darbovietes su 
kelių metrų tarpais. Eina 
fabrikai, įstaigos, gamyk
los su savo emblemomis, sa-

vo vėliavomis, savo dilo m, 
orkestru. Pražygiuoja sta
tybininkai, avalynės bei šil
ko darbininkai; prekybi
ninkai, farmaceutai, dak- 
tarai, profesoriai, medici
nos darbuotojai. Praeina 
26,000 Vilniaus miesto stu
dentų! Ir taip be galo ne
sibaigianti minia su naujo
mis emblemomis, vis nau
jos grupės. Tai linksmos, 
ugningos ir žavios mūsų 
švenčių eisenos! Tai toks 
mūsų Vilnius, toks mūsų 
Kaunas, Klaipėda ir kiti 
mūsų miestai.

Ar jūs matote mųsų 
švenčių filmus?

St. Gimbutas 
1968 m.

Rip de Jąneirp. — Dėl sto
kos mokyklų ir joms faį- 
dų, šimtai tūkstančių Bra
zilijos vaikų ir jaunuolių 
neturi progų lankyti mo* 
kyklas.
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KRISLAI IŠ LIETUVOS VI. Kavoliūnas

štai kas išžudė tūkstančius
• žemaičių

^‘Minties” leidykla Vilniu
je išleido naują rinkinį, pa
ruoštą Archyviniams doku
mentams skelbti redakcijos 
Tame rinkinyje, pavadinta
me “Kruvinos žudikų pė
dos,” surinkti dokumentai 
apie nacionalistinių gaujų 
veiklą - pietinėje Žemaitijos 
dalyje.

Skelbiamieji dokumentai 
yra dvejopo pobūdžio. Vie
ni jų — tai nacionalistinių 
būnu dalyvių parodymai ta- 
rvbinio teisėtumo organams, 
kiti—liudininku parodymai 
anie nacionalistiniu bandi
ni 7 ’•» d v n p s ir rdoqirnu.s. 
°xen "damiesi sumažinti sa
vo asmeninę kaltę, tardo- 
mieii dažnai išsisukinėjo, 
v^ngė sakyti tiesą apie sa- 
voi nusikaltimus, dalyvau
jant teroristiniuose aktuo
se ir piešimuose. Liudininkų 
parodymu* faktų ir doku
mentų priremti, jie papasa
kodavo apie savo įvykdy
tus nusikaltimus.

Buržuazinių nacionalistų 
vadeivos, tardymo metu nu
tylėdami savo įvykdytus nu
sikaltimus, stengėsi suvers
ti kaltę ir atsakomybę eili
niams gaujų dalyviams. Nu
sivylę beprasmiška kova 
išsigimė morališkai, jie pa 
pasakodavo apie savo vado 
vantų gaujų asmeninę su
dėti, apsiginklavimą, 
teroristinius aktus, nuro 
d y d a v o talkininkus, j i 
gyvenamąją vietą, slėptu
ves, slapyvardžius, ryšius si 
užsienio, ypač J u n g t i n i i; 
Amerikos Valstijų, žvalgy
bomis.

Tokie yra nacionalistinio 
pogrindžio vadeivų ‘J. Že
maičio, J. P alų beck o, J. 
Mackevičiaus, A. Bendzino, 
A. Jonušo parodymai.

Šiame rinkinyje šiurpų 
įspūdį sudaro nužudytųjų 
žmonių sąrašai, iš kurių 
matyti, kaip daug tie kruvi
nieji vilkai kraujo praliejo, 
kaip daug lietuvių nužudk. 
Sąrašai liudija, kad Taura
gės rajone nužudyta 38L 
žmogus, Šilalės rajone—372, 
Šilutės rajone—276, Jurbar
ko rajone—436. Raseinių ra
jone — 578 žmonės. Vis ) 
nužudytųjų sąrašuose 2,003 
"monės.

Banditai žudė naujaku
rius nnvb’nkin ir vaisei 
tarybiniu ištaigų tarnauto 
ius, skaityklų vedėjus, nei 
vjksarpus ir apskritai žmo 
nes. Įskųstus kaip tarvbi 
niu9^aktyv:stus. Žudė išti

vinus nacionalistinių gaujų 
nusikaltimus galėjo išaiš
kinti. Tad galima suprasti 
kokius didelius nuostolius 
lietuvių tautai sudarė be
prasmiška ir beprotiška na
cionalistinių teroristų veik
ia. Tuo labiau, jei priskai
čiuoti žuvusius į jų gaujas 
įtra u k t u s nacionalistinės 
nropagan d o s apmulkintus 
žmones. Ir tai vyko jau ka
rui pasibaigus, kada lie
tuvių tauta buvo užimta 
pokarinio atstatymo darbu.

Su buržuazija tik gėda,
* su socializmu — garbė

Užsienio nacionalistų 
^naudoje Meksikos Olimpia
dos metu dažna1’ būdavo ra
šoma. kad, girdi. Lietuvos 
sportininkų laimėjimai tei
kia garbę rusams, o ne lie
tuviams. Tai, žinoma, eili
nis nacionalistinių propagan
dininkų triksas. Jiems nesi
nori pripažinti, kad kaip tik 
socialis t i n ė j e, tarybinėje 
santvarkoje lietuviai sporti
ninkai galėjo sėkmingai da
lyvauti pasaulinėse olimpia
dose ir susilaukti nemažų 
laimėjimų. Buržuazijos val
domoje Lietuvoje lietuviai 
sportininkai arba nedaly
vaudavo olimpiadose, o jei 
vieną kitą kartą išdrįso da
lyvauti, t a i parsiveždavo 
skaudžių pralaimėjimų gė
dą. Iš visų pokarinių olim]- 
piadų kuriose lietuviai spor
tininkai dalyvavo Tarybų 
Sąjungos komandos sudė
tyje, jie grįždavo su laimė
jimais. Šį kartą Lietuvos 
boksininkas Danas Poznia
kas laimėjo net aukso me
dalį. Tai pirmas toks laimė
jimas Lietuvos sporto isto
rijoje. Danas Pozniakas yra 
vilnietis ir gerai lietuviškai 
kalba.

Melų-ELTA suka ir 
klaidina

Tikroji Lietuvos telegra
mų agentūra “ELTA” vei
kia kaip veikusi Lietuvoje, 
Vilniuje, ir gausiai teikia 
žinias apie Lietuvos ir už
sienio gyvenimą. Tuo tarpu 
nacionalisti n i a i “dipukai” 
tą patį “ELTOS” pavadini
mą pasisavino savo šmeižtų 
ir melų skleidimo įstaigai, 
kuri savo medžiagą apie 
Lietuvą dažniausiai ima iš 
lubų arba iš piršto išlaužia.

Štai neseniai toji Melų — 
Elta stengėsi irodvti prieš
taravimą tarn žinių, kurias 
anie ka;mo statybą patiekė 
Ministru Tarvbos pirminin- 

". kas J. Maniušis ir duomenų, 
‘.nateiktų jo pavaduotojo V.

derlius apskaičiuojamas tik 
aruoduose, o ne lauke.

Tiek pat fantastiškos iš
vados apie tai, kad esą 
prieštaravimo tarp kolūkio 
gėrio augimo ir grūdų par
davimo valstybei plano vir
šijimo. Kaip tik grūdų ir 
kitų žemės ūkio produktų 
pardavimas valstybei suda
ro svarbiausią kolūkių pa
jamų šaką, nes valstybė su
moka gerą kainą ir žemdir
biams netenka savo produk
tus atiduoti pusvelčiui, kaip 
būdavo buržuaziniais me
tais, kada ūkininkai nega
lėdavo galų su galais suves
ti. O kolūkių pajamų augi
mas reiškia ir kiekvieno ko
lūkiečio gerovės augimą.

B. Girienė susilaukė 
80 metų amžiaus

Žinomojo lietuvių poeto 
Liudo Giros našlė Bronisla
va Girienė lapkričio 6 d. su
silaukė savo amžiaus 80 me
tų. B. Girienė jaunystėje 
buvo aktyvi visuomenės vei
kėja, Vilniaus lietuvių vaka
ru ir vaidinimų organizatorė 
bei dalyvė. Antrojo pasauli
nio karo metu ji kartu su 
L. Gira buvo išvykusi į Ta
rybų Sąjungos gilumą. Sū
nus Vytautas Syrijos Gira, 
žymus rašytojas ir poetas, 
šiuo metu yra išvykęs iš 
Lietuvos. Jis kaipo gydyto
jas plaukioja Lietuvos žve
jų laivu prie Afrikos kran
tų, pasirinkdamas įspūdžių 
savo naujai knygai.

J. Paliukonis
1968. XI. 18.
V i 1n ius

MIRTIES PRIEŽASTIS - 
KONCERTAS

B. Kilerio džiazas kartą 
išvyko j Londono a 
koncertuoti po atvi 
gum. Netoli estrad 
si karvių banda. Kaf orkest
ras užgrojo 5 karvė 
nugaišo, 
dvtoias nustatė: jų 
priežastis — širdies 
puolis, sukeltas’ neti 
gąsčio.

Dylinkes 
ru dan- 
os ganė-

s krito ir
Veterinarijos gy- 

mirties 
prie- 

kėto iš-

NOVELE

Prie Dubysos

šituos žmo- 
Argi duona 
gvvybę ? Ar

Saulė pačiam dienovidy. 
Įkaitę spindulių iešmai ne
gailestingai smaigsto Rapo
lo kūną. Prakaitas upeliu
kais žliaugia per akis, kau
lėtu veidu ir kapsi ant auk
sinio rugių pradalgio, ant 
dalgiakočio. Bet jis nesusto
ja, nenusišluosto.

Paskui Rapolą, paknops
tom, susikūprinusios tursi
na dvi rišėjos. Prakaitas ir 
ias prausia. O virš jų galvų 
kabo mirtis. Rugių laukas— 
tarp dviejų ugnių, niekieno 
žemele, per ji, išlenkdamos 
trajektorijas, skrieja minos, 
sviediniai.

Kas išvarė 
nes i laukus? 
brangesnė už
sau jie pluša? Ne, ne jų čia 
duona, ne sau jie pluša... 
—Ir staiga drioksi Baisus, 
kurtinantis trenksmas, tar
si milžiniška kepurė, apvo
žia lauką. Dūmų ir žemių 
debesis užstoja saulę. Rapo
las neišsigando. Jis stovėjo 
suglumęs, nustėręs: buvo 
rankose dalgis ir... nebėra. 
Sudrvžusiame delne liko tik 
dalgiakotis, įtrinta šiluma 
ir virvagalys, apsimuturio- 
jęs anie nykštį.

— Vaiezutėliau ! .. Ne
bėr!.. Užmušė!.. — širdį 
veriantis klyksmas.

Jis kaip elektros srovė 
nusmelkė smegenis. Ir Ra
polas atsipeikėjo. Apibėgo 
plotą akimis, ieškodamas 
antros rišėjos, bet ji lyg že
mėn prasmego. Už kelių 
žingsnių žiojėjo didžiulė, 
tarsi žaizda, atšerpėjusiais 
kraštais duobė.

Rapolas viską suprato.
Štai šitaip aną rytą ąt- 

sitiko ir su jo Aineliuke. Jis 
liko vienui vienas, vienišas: 
ir plikas. Nei šeimos, nei 
žemės, nei pastogės. Bernu 
buvo — bernu pasiliko. Jei
gu ne toji baisi diena—ne
kirstų jis šiandien po pat
rankų ugnimi buožės Dau
berio rugių. Bet reikia iš
tverti iki galo: tarybinė ar
tilerija jau kelinta diena 
dunksi iš už gilių Dubysos 
skardžių.

Šitą dunksėjimą jautri 
Rapolo ausis pagavo dar 
gerokai prieš savaitę. Nuo 
to laiko jo nakties poilsis 
buvo sudrumstas. Į širdį įsi
ropštė nerimastis, ilgesys. 
Kiekvieną vidurnakti, vog
čiomis nuo fašistų, įsikūru
siu savo štabą Dauberio so
dyboj, išsėlindavo iš darži
nės ir klausydavosi visas 
nutirpęs, kaip artėja toks 
širdžiai mielas griaudėji
mas. Kartu su juo kaupėsi, 
augo, tvirtėjo ir Rapolo 
myžtas.

Vienok, nebuvo kurčias ir 
Dauberys. Tik jeigu-Rapo- 
hii tas dundesys teikė viltį, 
skaidrino samdinio dienas, 
tai buožei jis šiurpino nu
garą. Dauderys maldavo 
hitlerininkus sulaikyti, ati
tolinti tą prakeiktą griau
dėjimą.

— Nebijot, 
her Duber.. 
čia neateit... 
bum, bum... 
aviacija ...

Bet jokios
pastangos, jokie pranašavi
mai nepadėjo. Tarybinė Ar
mija nenumaldomai artėjo.

Ir Dauberys padūko:
— Per dvi dienas rugiai 

kad būtų klojime!..
Išvijo samdinius tiesiog j 

ugnį. Buožiška jo prigim
tis negalėjo sutikti su min
timi, kad derlius gali ati
tekti jo vakarykščiam ber
nui, bolševikams.

. Būt ramiai, 
Bolševiken

Mes jiems
Daug tankai,

hitlerininkų

Rapolas vengė painiotis 
vokiečiams akyse< Padėjo 
Pranei suimti išdraikytus 
pradalgius ir, palydėjęs ją 
galiuką, pats sugrįžo prie 
Dubysos nuplauti dienos 
prakaito ir dulkių.

Saulė leidosi. Susišaudy
mas aptilo. Rapolas pakrū- 
miais, palaukėm patraukė 
namo.

Dauberio sodyba stovėjo 
Daujočių kaimo galulaukė
je, paskendusi medžiuose, 
už kokiu trejeto kilometrų 
nuo Dubysos. Jo dėmesį 
patraukė neįprastas fašistų 
sujudimas: padubisiu žy-

ŽEMĖS KRAŠTAS

giavo pėstininkų voros, dar
dėjo artilerija, minosvai
džiai. Visa tai paaštrino 
įtarimą, ir Rapolas dar la
biau paspartino žingsnį.

Kol jis pasiekė sodybą, 
spėjo sutemti. Pasrėbęs šal
tų barščių, išėjo daržinėn. 
Užmigti nesirengė. Pakili 
buožės nuotaika tik patvir
tino jo nerimastinga spėji
mą apie slaptus priešo pa
siruošimus.

Ilgai jis tūnojo daržinės 
tarpdury, atidžiai stebėda
mas namus, aplinką, šeimi
ninkų dalioj langų akvs jau 
senokai užsimerkė. Tik vo
kiečių štabe dar ilgai negę- 
so1 rūškanas šviesos dryžas.

Kiek lukterėjęs, Rapolas 
išsėlino iš daržinės, įsiklau
sė. Tylu. Dangus juodas, 
it apvožtas puodas. Už na
mo dilgsi ugnelė. “Sargy
binis,” — pagalvojo Rapo
las. Nuo medžio prie 
medžio, katės žingsniu jis 
slenka ugnelės link. Vo
kietis kelis kartus giliai už
sitraukia ir eina tiesiai į 
Rapolą. Juodu teskiria tik 
keli žingsniai ir tamsa. Tuo
met Rapolas ryžtasi. Smū
gis, ir vokietis, net aiktelti 
nespėjęs, sudrimba buožės 
bernui po kojom.

Rapolas veikia greitai ir 
šaltai Paėmęs užmuštojo 
automatą, įeina į prieangį, 
dalijusį namą į du galus. 
Jam rūpi hitlerininkų šta
bas. Pabando duris—neuž
rakintos. Greitai permeta 
akimis patalpą: pasienyje, 
ant kušetės, šnarpščia ant
ras sargybinis.

Štabo karininkai — ant
rame aukšte. Reikėjo sku
biai veikti. Nubudęs sargy
binis gali sukelti aliarmą, ir 
viską sugadinti. Duslus au
tomato smūgis, ir miegan
tysis dar • giliau nugrimsta 
sapnu viešpatiion. Ant sta
lo užčiuopia kišenini pro
žektorių. Išrausia stalčius, 
spintą. Čia jis aptinka vie
tos žemėlapį, gynybos sche
ma su išdėstytais ugnies 
taškais, aplankalą su pa
vardėmis žmonių, numaty
tu sunaikinti arba išvežti. 
Tačiau, svarbiausia — Ra
polas randa įsakymą: rug
sėjo 29 diena 5 vai. pradė
ti puolimą. Dirsteli į laik
rodį—iki puolimo pradžios

beliko ne daugiau kaip 3 
valandos.

Per brastą tyliai, it vai
duokliai, brenda žmonės. 
Ant jų pečių kulkosvai
džiai, minosvaidžiai, dėžės 
su šaudmenimis. Į priešo 
krantą jie rankomis per
tempia prieštankinius pa
būklus. Visų priešaky — 
Rapolas Bareiša, buvęs 
Dauberio bernas. Jis veda 
tarybinius karius griovo
mis, raistu, kur tik jis vie
nas žino praėjima, kur prie
šas mažiausiai tikisi mūsiš
kiu pasirodymo.

Ko neatskleidė į divizijos 
štabą pristatyti dokumen
tai. tą pasakė belaisvis, ku
ri Rapolas beveik pusę ke
lio tempė ant nečiu.

Divizijos vadovybė vykdė 
skubų ir ryžtingą manevrą. 
Pozicijos, kurių kryptimi 
nriešas buvo numatęs smog
ti pagrindinį smūgi, buvo 
sustiprintos artileriios di
vizionu, minosvaidžiais. 
Tuo tarpu kairįjį sparną 
truputį palengvino, permes- 
dami į dešinę dvi pėstinin
kų kuopas, sustiprintas sun
kiųjų kulkosvaidžių būrių, 
nrieštankiniais šautuv a i s. 
Ši dalinį kaip tik vedė Ra
polas. Jie turėjo užeiti 
priešui iš kairiojo sparno 
ir smogti staigų, netikėtą 
smūgį.

Kariai apsikasė nedide
liame plotelyje už kokių 
200 metrų nuo fašistų ap
kasų.

Suspaudęs vienoie ran- 
k o j e automatą, kitoje — 
granatą, prigludęs prie 
šaltos apkaso sienos, kar
tu su kitais kariais laukė 
ir Rapolas. Ir štai lygiai 
ketvirtą valandą ryto dan
gų perplovė ryški, žalia, 
kąip>Dubysos lankos, rake
ta. Tą pačią akimirką j 
priešo pozicijas, šiurpiai 
kaukdami, pasipylė šimtai 
sviedinių ir minų. Priešas 
apstulbo, pakriko.

Kai. nutilus artilerijai, 
kariai pakilo atakon, vie
nas pirmųjų iš ankaso iššo
ko ir Rapolas. Jo balso ne- 
sigirdėio vientisame “va
lio,” jis nešaukė. Pašiur
pę žemdirbio delnai kietai 
gniaužė ginklą. Rapolas 
Bareiša pirmas įsiveržė į 
priešo apkasus.

somis. šeimomis, dažnai net,Vazalinsko. Tuo tarpu jokio 
kūdikius. Pavyzdžiui, Ra-• prieštaravimo nėra, nes pir- 
seinių raiono Šilininkų kai-,masįs kalbėjo ap’e namus, 
me banditai^ nužudė nauja- nastatvtus iš vienkiemių iš- 
"““Z? Z 1 E13 šikėlusioms šeimoms, o an-
tarpe 7 mėnešių kūdikį nu- trasis apie bendrą skaičių 
šovė^ lopšyje. Visoje apy- namų, pastatytų kaimo vie-

“.masis kalbėjo ap’e namus,

kurių Grigalių šeimą, jo 3 šikėlusioms šeimoms, o an-

linkėję tą naktį — 1948 n 
rugpiūčio 21 d. — nuo žu LLolt: 11 1

dikų rankos krito 11 žmo- gyvenvietes.

tovėie, nes statė ne tik iš- 
sikėlusieii iš vienkiemių j

Kvapas duonos. Dirsėtos, kasdienės. 
Obuolys neprinokįs ^prakąstas. 
Žiburėlis po miško blakstienom— 
Didelis, apvalus žęmės kraštas. 
Ten gandrai kas 
Kaip jaunikiai neįavę pasogos,— 
Laiko gegnę sutrę 
Prirakinus prie d 
Prietaringai ten krūpčioja sienos 
O sąpnai ir dabar, ‘ 
Teb’ekaukia nakčij 
Nedalinamą vienkiemio ilgesį. 
Ten mediniai diev 
Ten dar duonos 
Ten ir mano vaikį 
Kaip gegnę prie 
Tebelaiko pririšus

pavasarį grįžta,

susi grižtė, 
lumbančio stogo.

tur būt, pildosi...— 
mėnesienos

ai tebestovi, 
atlaužt nežegnoję 
ystę, [nedrįsta.
stogo,
i grįžtė.

A. Sučylienė

MŪSŲ GAMTA
• Rudenėlis greit išėjo 

Verkdamas praūžė, 
Niekas jo nebemylėjo, 
Nei šalta žiemužė.

Gamta baltomis spalvomis 
Kaip sidabro gryno 
Ir snegalėmis puikiomis 
Žemę padabino.

Senis šaltis pilną maišą 
Dovanu mums nešė,, 
Per rubežių tik sugaišo, 
Aktą jam surašė.

Nauji metai eis be baimės 
Niekas nesulaiko;
Mums atneš daugybę laimės, 
O pasauliui taiką.

V. Tatarėlis

nių, jų tarpe 4 mažamečiai 
vaikai. 1948 m. lapkričio 1 
d. naktį Raseinių raiono Be 
tygalos apylinkės Diržoni 
kaime nacionalistinio būrio 
dalyviai nužudė naujakurio 
Jankausko šeimą: pakorė 
tėvus ir nušovė penkis ma
žamečius vaikus, kurių ma
žiausias dar neturėjo net 
dvejų metų. Lavonų krūvo
je liko gyva tik sunkiai 
sužeista duktė Elena. Ir to
kių žvėriškumo pavyzdžių

^Patiektieji rinkinyje dou- 
rtienys liečia tik keletą Lie
tuvoj rajonų, o ir jie nėra 
pilni, nes dar ne visus kru-

Tas pats suktumas ir iš 
J_ nirštų išlaužimas dėl der

liaus. Šiemet mūsų respub
lika turi pagrindo pasidi
džiuoti aukštu derliumi, nes 
vidutiniai iš hektaro gauta 
po 20 centnerių (dvigubų, 
100 kilograminių centne
rių). Norėdama sumažinti 
to laimėjimo įspūdį Melų — 
Elta sapalioja, -esą, girdi, 
tie duomenys surašyti “iš 
peties”, kad “javai skaičiuo
jami lauke ne aruoduose”.

Tai tikras klaidinimas, 
nes Lietuvoje duomenys pa
tiekiami labai tiksliai ir jie 
nuolat tikrinami, o javų

GIMTINiiS juosta
<elužis! 
mašina,

Vai tai kelelis
Skrieja greitai 
Bėga pro languš ir pušys, 
Ir skrajūnėlė daina.

Lenkia berželį prie beržo 
Vėjas 
Vėjas
Lino įelsvus plaukučius.

Mirga kolūkių s 
Sodų rikiuotė ii 
Ir elektrinė suži
I /-J n Iaiai n

DAINUOJU
Dainuoju Lietuvą kaip ryto rasą, 
Sutviskusią prieš saulę sidabru, 
Jos gintarinio pamario peizažą 
Ir pasaką žaliųjų ežerų.

pašiaušęs kviečius, 
šukuoja ir taršo

sodybos, 
ga 
bus

Lyg sidabrinė saga.
Bėga
Glaudžias gėlę prie gėlės...
Bėga
Juostu gimtosios šalies.

Dainuoju klevui, ąžuolui ir liepai, 
Ir beržui pakelėj—visiems, visiems, 
Ir svirčiai šimtametei, nors jau niekas 
Su ja vandens iš šulinio nesems.
Dainuoju žmogui, kurs man ranką tie- 
Jis mano laiko tėkmę sustabdys, [šia— 
Neliksiu vienišas. Su juo mes dviese 
Simfonijom paversime dienas, naktis.

Panevėžio vaismedžių medelyne įrengta 6 hektarų apy
nių plantacija, šį rudenį pribrendo trečiasis derlius. Tiki
masi gauti apie 4 tonas sausų apynių spurgų. Reiškia, į ūkio 
kasą įplauks apie 20 tūkstančių rublių. Tiek pajamų iš hek
taro neduoda nė viena medelyne auginama kultūra.

Nuotraukoje.: apynių plantacijoje. (S. Sapkos nuotr.)

per šilą stirneles,

i rangosi kelias—

Anzelmas Matutis
(Iš “Lietuvos Pionieriaus”)

Prabils į žmogų plienas ir granitas.
Jų žodžiai suskambės šviesos himnu. 
Ir patikėsiu vėl senovės mitais, 
Kad aš su jų herojais gyvenu.

Vladas Nausėdas

mi—iiimii iwminiirfwnr Ian į imi m .enmity* •*!
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Pagerbtas Povilas Dauderis 
netikėtai mirė

Chicagoje Povilas Daude- 
ris buvo iškilmingai pagerb
tas gruodžio 1 d., o gr 
džio 4 d. netikėtai mirė, 
miau telpa dienraštyje “Vil
nis” tilpęs platus aprašy
mas apie dainininko Daude- 
rio pagerbimą—Redakcija.

Nežiūrint baisaus pro 
sekmadienį, gruodžio 1 
Mildos kluban su si r in 
gražus skaičius dainininko 
Povilo Dauderio gerbėjų, 
kad įvertinus jo ilgų m 
(virš 50) atsidavimą me 
ir darbo žmonių gero\ 
Jei ne blogas oras, publika 
būtų buvus kur kas skait- 
lingesnė.

Pietūs prasidėjo su meni
ne programa, kurią priruo
šė Valerija Urbikas. 
paskirti dainininkai: Ro 
Žilis, Martin Widra, He 
Borclner-Pažarskaitė, W 
da Žalys ir Estelle Bogc 
rodydami tikrą draugiš 
mą ir meilę savo kolegai 
dideliu įkvėpimu dainavo 
reikalui pritaikytas dain 
Jiems akompanavo Vale] 
Urbikas.

Prie garbės stalo, šalia 
biliato ir jo žmonos Fran
ces Dauderis, sėdėjo Joseph 
ir Veda Bergaila iš Ludi 
ton, Mich. Tai F. Daude 
nes dukra ir žentas. Su 
sididžiavimu jie klaupėsi 
dainų, skirtų Povilui, ir 
liau sveikinimų. Paprašyti 
tarti žodį į patėvį, Veda 
Bergaila sakė sveikinanti 
ne patėvį, bet tėvą. Žen
tas Joseph Bergaila taipgi 
gražiai komplimentavo savo 
uošvę ir Povilą.

Po meninės pro g r a m o s 
šeimininkės nuklojo štai 
visokiausiais patie kala 
Svečiams sočiai pasivalgius, 
prasidėjo seveikinimai 
džiu.

Prie garsiakalbio atsisto
jo pokylio pirmininkas C. K. 
Budris, pirmiausiai pers 
tė visą eilę vardų tų, k 
su sveikinimu pridėję 
nansinės parama 
tė laišką nuovA 
bos ir telegram 
lando, O., nuo Povilo 
kos. Nurodęs, kodėl I1KM 
Choras matė reikalą suruoš
ti Povilui pagerbimo banke
tą, iškvietė visą eilę daly
vių tarti žodį.

plačiai api- 
pasakė Vin- 
Jis Povilą 
atvykimo į

Frances Daude 
kviesta tarti žodį 
dinusi daug kalb 
jo, tik'paęlėkojo IĮjKM Cho
rui už suruošimą 
publikai už atsilankymą.

Čia pirmininkas priminė, 
kad pelnas nuo ši 
bus skiriamas 
“Vilniai.” Pats 
taip sutikęs. Pqvilui nuo 
LKM Choro įteik' 
šomąją plunksną, 
džioj programos

tų 
nui 
ei.

Jos 
ger 
len 
an- 
en, 
<u- 

, su

as.
•ija

og- 
ne- 
pa-

zo-

kai
me 
fi- 

Paškai- 
^ano Bim- 
-riš Cleve- 

Boi-

rienė, pa- 
, susijau- 
it negalė-

puotos ir

o banketo 
Mildai ir 
j'uibiliatas

e gerą ra- 
Dar pra- 

F. Daude-

rienei buvo prisegtas gra
žus korsažas.

Publikai dar ramiai besė
dint, Budris paprašė Oną 
Kubilienę tarti žodį. Ji sa
vo kolegai pade k 1 a m a v o 
gražias eiles ir tinkamai 
įvertino Povilo atsidavimą 
menui.

Trumpai dar kalbėjo Juli
ja Marazienė ir Agnes Tri- 
jonienė.

A. J-nė

- Juozas Keller sakė nebe
atmenąs, kada pradėjo pa
žinti Povilą, bet visuomet 
matęs jį gerame ūpe, nie
kad neužgaunantį žmogaus. 
Daug gražių komplimentų 
Povilui skyrė.

Ilgiausią ir 
mančią kalbą 
cas Andrulis, 
pažinojęs nuo
šią šalį, žino kaip Clevelan- 
de Povilas pradėjo savo 
karjerą kaip dainininkas, 
vėliau, kada kartu abu stu
dijavę Valparaiso universi
tete, Povilas lavino balsą, 
Andrulis bendro mokslo 
siekėsi.

Andrulis palietė ir kitą 
jubiliato veiklą. Jis, būda-, 
mas sąmoningas darbinin
kas, darbavosi organizaci
jose, rūpinosi spaudos rei
kalais. Jis niekad neatsisa
kė dainuoti nei didesniame, 
nei mažesniame pa
rengime, ir tai veltui, ka
da vakaras buvo ruošiamas 
visuomenės naudai., žodžiu, 
tai kuklaus būdo žmogus; 
niekuomet dėl menkniekio 
neįsižeidęs, nereikalavęs di
delio garbinimo.

Iš jaunesnės kartos Bud
ris iškvietė visą eilę buvu
sių ir esančių LKM Choro 
dainininkų: Frances Jor
dan, Tex Žebraitį, Estelle 
Bogden, Valerija Urbikas, 
Wanda Žalys (aidifetė), He
len Bordner ir choro pirmi
ninką Roger Žilis. Pasta
rasis pasakė kiek ilgesnę, 
kalbą, nurodydamas kai ku
rias chorų problemas. Jis

Spekuliantas — be jaustis
sutvėrimas

Lutai-fran- 
nėti, spe- 
us vežė į 

keitė į 
j bankus,

Prancūzijos vai:, 
kui pradėjus silp 
kuliantai frank 
Vakarų Vokietiją, 
markes ir dėjo 
kad kai f rankas bus visiškai 
žemas, parsigabentų vokiš
kas markes ir keistų į fran
kus, gaunant šiiųteriopai 
daugiau, nors 
Prancūzijos lėšomis ir neš
tų kraštui nelaimę.

Prancūzijos sp 
kaip ir kiekvienos šalies sa
vanaudžiai, yra bejausmiai, 
bekraujai,' jie be 
to, be tėvynės s 
Nei vienas paprastas žmo
gus - pilkasermėgis prancū
zas nepabėgo su s 
tiniu franku į vo‘ 
ką, kad ten jį škeisi 
Aišku, prancūzas 
japonas ar ameri 
kuliantas yra viens ir tas 
pats. Jis pardu 
duos, išnaudos, suvedžios 
savo tautą, įtrauks 'savo 
kraštą į' nelaimes, 
karus, tik todėl, ' 
yra iš to pelnas.

tai būtų

ekuli antai,

kontinen- 
u tvėrimai.

avo pasku- 
rišką ban- 
ti į markos. 
, vokietis, 
<onas spe-

os, jis iš-

, skolas, 
kad jam

Įspūdžiai Virgilijaus Noreikos 
koncerte Bostone

balso lyriškumas primena 
gerai žinomą tenorą Ju^i 
Bjoerling, kartais Tagliąvi- 
ni, o dramatiškumas, kai 
dainavo iš Manon Lescaut, 
net šiurpuliais perėmė. 
Mano draugė italė, nuste
binta tokia puikia itališka 
tarme, net iš kėdės pašoko 
ir atsistojusi šaukė “Bra
vo P

Bravo Virgilijui. O, kad 
kada nors tektų pamatyti jį 
vaidinant pilną operą Ame
rikoje!

Bravo Žanetai už tokį 
gražų akompa n a v i m ą ir 
rimtą, kuklią elgseną!

O. Večkytė
11 Altamont St.
Haverhill, Mass. ▼

Haverhill, Mass.
Kelionė iš Haverhillio 

Vilniun
Kai tik sužinojau, kad 

Virgilijus Noreika dainuos 
lapkričio 17 d. Bostone, tai 
nieko nelaukdamas sėdau 
biuisan ir nuvažiavau į John 
Hancock Hali Bostone.

Ar dainos patiko, į tai at
sako jų klausiusi publika.

Svetainėje sėdynių — 11 
šimtų. Bilietai 2, 3, 4 do
leriai. O tuščių vietų ne
mačiau. Publika taip plo
jo, jog atrodė, kad Norei
kos publika nuo' estrados 
nepaleis. Jo žmonelė pia
nistė publiką taipgi labai 
sužavėjo.

Noreikos pasiro d y m a s 
Kanadoje, Chicagoje, Bos
tone, New Yorke (gal bus 
ir kitur) pritrenkė Tarybų 
Lietuvos plūdikus, kurie 
tiek daug ją šmeižė, saky
dami, kad dabar Tarybų 
Lietuvoje nieko' gero nėra 
ir kad ten net lietuviškai ne
šnekama. Noreika atliko 
labai gerą darbą.

Bet didelis kreditas pri
klauso ir koncerto rengė
jams — verti didelio pagy
rimo. Aš, kai tik 
jų vardus, jiems 
siu. -

Nesulaukus koresponden
cijos nuo Bostono veikėjų, 
kurie lankėsi V. ir Ž. No
reikų koncerte lapkričio 17, 
norėčiau savo įgytus įspū
džius perduoti Bostono ir 
kitų kolonijų skaitytojams. 
Kadangi jau buvo rašyta 
Čikagos ir New Yorko' ko
respondentų, Noreikai pui
kūs artistai, koncertai ne- 
paprastai pasisekė, tai ban
dysiu nepakartoti jų re
cenzijų, bet kiek nors para
šysiu apie Bostono koncer
to pasekmes.

Bostonas didžiuojasi kaip 
kultūros centras, ir tikrai 
jo publika John Hancock 
salėje pasižymėjo savo kul
tūringumu. Salė pilna — 
beveik 1,200 asmenų, ir jie 
klausė koncerto mandagiai, 
atidžiai, kartais net ašaro
mis apsipylė, išgirdę dainas 
dabartinių Lietuvos kompo
zitorių apie “tėviškėlę” ir 
“gimtinę.” Jie pasirodė pa
siilgę operos lietuvių kalba. 
Publika kukli, kultūrin
ga — nesukosėjo, nei kėdė 
nesubraškėjo. Jeigu bitelė 
būtų suburzgėjusi, būtų bu
vusi girdima. Žmonės jau
ni, lietuviškai kalbanti. 
Dauguma jų man nepažįs
tami. Daug buvo kunigų 
ir minyškų. Man smagu 
buvo, atsįvežusiai kitatau
tes draugėj mokytojas ar
mėnų ir itau^; kilmės, kad 
tokia graži grftpė žmonių 
įvertino Lietuvos ąvečius- 
artistus. Nebuvo jokių pi
ke tavimų, demonstracijų, o 
tik skambiausi aplodismen
tai. Publika negalėjo pa
leisti artistų Noreikų nuo 
estrados. Sustojusiųjų ova
cija iškvietė juos iš viso su 
9 ar 10 “encoresų,” susi
dedančių iš M. Petrausko 
komiškų dainų ir dar keleto 
operetiškų arijų.

Man didelį įspūdį padarė 
ir sujaudino — nors Ameri
koje gimusiai, bet išauklė
tai su lietuviškomis daine
lėmis ir pasakėlėmis apie 
piemenėlių vargus—išgirsti 
“raliavimą” ir skundus ma
žo piemenėlio, gražiai su
taisytus! kompoz i t o r i a u s 
Klovos koncerto estradai.

Ypatingai patiko opere- 
tiškos arijos, kurias artistai 
puikiai atliko. Kartais jo

nepuolė ant kelių prieš Ali- 
jantus, bet de Gaulle bus pri
verstas skaitytis su jų už
gaidomis, ko jis iki šiol ne
norėjo daryti. Jis nesiskai
tė su niekieno reikalavi
mais, o darė kaip jam at
rodė bus geriau Prancūzi
jai. Jis užbaigė bereikalin
gus karus Afrikoje ir piet
rytinėje. Azijoje, išsikraustė 
iš Algerijos, kur per eilę 
metų ėjo nebaigti karai. 
Nors tai buvo naudinga 
Prancūzijai, o pasauliui ra
miau, nes tai reiškė taiką.

Matysim, kas dabar seks. 
Kapitalistin. valstybės bijo
jo, jei neduos paskolos šiuo 
laiku Prancūzijai, tai krizės 
įsigalėjimas gali palaidoti 
ir jas. Kiek bus kantri liau
dis, kiek ji galės apsisunki- 
nimo ant savęs užsidėti? 
O jau pergyventa krizė po 
krizės, ir nei viena ne ma
žesnė, o dar vis pavojinges
nė. Svaras krito, reikėjo jį 
gelbėti, dabar frankas! O 
netvirtas ir doleris, jis ne- 
tvirtėja, o. silpnėja. Net ir 
patys vėliausi ginklai, kurie 
vartojami Vietname, neina 
jam į sveikatą.

Dzūkelis

sužinosiu 
užfundy-

Vaclovas Verikaitis
Vaclovas Verikaitis—Ka

nados lietuvis, plačiai žino
mas muzikine veikla. Muzi
ką jis pradėjo studijuoti, 
dar gyvendamas Lietuvoje, 
Vilniuje. Dainavimo mokėsi 
pas K. Kavecką, A. Bud- 
riūną, J. Bendorių, K. Gal
ka u s k ą. Besimokydamas 
dainavo Vilniaus operos 
chore.

Patekusiam į Kanadą, iš 
pradžių jam ne muzikinis 
gyvenimas rūpėjo .Teko už
sidirbti pragyvenimui—kir
sti mišką, šluoti grindis ir 
kitokius darbus dirbti. Vė
liau, gavęs Toronto univer
siteto stipendiją, Vaclovas 
Verikaitis studijavo šio uni
versiteto muzikos fakultetu, 
Baigęs jį, dirbo Kanados 
operoje, kuri ■ 
tik kelių savaičių 
ko ieškotis darbo kitur. 
Kiek laiko dainavo Kana
dos radijuje. Beje, ne kartą 
ir lietuvių kompozitorių 
dainos skambėjo per Kana
dos radiją.

Vien iš dainavimo pragy
venti buvo sunkoka, todėl 
Vaclovas Verikaitis ėmėsi 
kito darbo. Jis baigė Moky
tojų institutą ir šiuo metu 
dėsto muziką Danforth 
technikos mokyklo j e To
ronte.

“Gimtasis Kraštas”

Už salę reikėjo sumokėti 
$225, o kitų išlaidų neži
nau.

Koncertas užsibaigė labai 
gerai. Bet kaip prieiti ir 
pasveikinti Noreikus? Lau
kiu, dairausi- Pagaliau ma
tau, kad palydovų apsupti 
ateina. Aš nieko nelaukda
mas tuoj Virgilijų už ran
kos ir pagyriau už puikų 
dainavimą. Tuo tarpu kaž
kokia moteris klausia Žane
tą: ar moki lietuviškai šne
kėti? Žaneta atsakė: “Aš 
moku lietuviškai šnekėti 
geriau kaip tamsta.” Ne
pažįstama moteris apsi
šluostė nosį, o aš paklau
siau Žanetą, kokias kitas 
kalbas moki? Atsakė: “Mo
ku rusiškai, lenkiškai, kiek 
vokiškai.”

Tas tik parodo, kiek 
šmeižtų buvo paleista, kad 
minėta moteris tikrai no
rėjo sužinoti, ar dabar Lie
tuvoje žmonės moka lietu
viškai šnekėti.

Aš tos nepažįstamos mo
ters nepajuokiu, tik prime
nu, kiek čia Lietuvos prie
šai skleidžia visokių mela-j 
gysčių, kad tik kaip galint 
daugiau apjuodinti Lietuvą j 
ir jos žmones.. Bet tų šmei
žikų darbas eina vėjais.

Tas viskas man labai pa
tiko, ir aš džiaugimosi, kad 
nepraleidau tokio gero pa
rengimo.

Dainininkas ir pianistė 
atvažiavo tūkstančius my
lių, o man buvo tik 35 my
lios — tai labai mažai. Jei
gu būtų reikėję, tai būčiau 
važiavęs ir daug toliau, nes 
tokie parengimai labai re 
tai įvyksta. Buvo trumpa, 
bet labai gera ir linksma 
kelionė. Ji pasiliks atmin
tyje neišdildoma.

Daugiau tokių gerų pa
rengimų !

A. Navickas

sakė, kad tokių kaip Povi-j Vergijos laikais, baudžia- 
las yra tik vienas... Povi
las Dauderis.

Visi šie jaunesnieji kal
bėtojai pabrėžė vieną Dau
derio ypatybę, būtent, kad 
jis mokėjo įkvėpti jauni
mui meilę dainai ir menui, 
niekad neatsisakė padėti 
jiems reikalui esant.

Pagaliau atėjo eilė ir pa
ties jubiliato- Padėkojęs už 
surengtą jam .pokylį, jis 
priminė daug pergyventų 
nuotykių nuo atvykimo j 
šią šalį iki šių dienų, ypač 
nuotykiais, surištus su jo 
pamilta karjera kaip daini
ninko. Jo kalboje nesimatė 
jokio pasididžiavimo. Lyg 
tai nebūtų jo paties pagar
bos banketas, jis kalbėjo 
širdingai, bet šaltai. Jo vi-Albertina Jakienė, viena širdingai, bet šaltai. Jo vi- 

toro same gyvenime du svarbiau- 
virš si tikslai buvę: menas ir

iš pirmutinių LKM C 
tvėrėjų, Povilą pažįsta
50 metų. Trumpai prisimi- pažangusis judėjimas, 
nūs juodviejų pažintį ir 
gyventus nuotykius, p 
kėjo dar daug metų 
nuoti.

per- noma, spauda vaidina svar
eliu- blausią rolę tame judėji- 
dai- me, tad Povilas visuomet 

rūpinosi jos reikalais.

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

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

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

a-

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

“Vilnis”' teikia da
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

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

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams l
Angliško skyriaus
Naujai užsirašanti

knygas:
“Graži Tu mano -Brangi Tėvynė”; Prūseikos “Atsi

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

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So.

ig žinių, įvairių ionformacijų.

$15; pusei metų $8.
metams $3.00.

iems “Vilnį” duodame brangias

Hateted St., Chicago, Ill. 60608. 
“Vilnies” administracija.

vos laikais, feodalizmo, kaip 
ir dabar kapitalizmo gady
nėje, vis savan 
čius, spekuliantas. Praeita
me šimtmetyje 
negrais, juos gar. 
je ir gabeno į Am 
davinėjo juos gyvulių vieto
je, o šiuo laiku 
liuoja aukso plytomis, valiu
tomis, būtų Pra 
frankas, Anglijos svaras, ar 
lotynų šalių pesos.

Prancūziją st 
prezidentas de Gaulle pasi
priešino franko 
mui, nors visos k 
bės jam tą siūlė, 
je nukainuoti franką, įsakė 
savo žmonėms, Raudžiai, su
siveržti diržus; mažiau val
gyti ir paprasčiau rėdytis, 
daugiau ir sunkiau dirbti, 
iki Prancūzija sutvirtės, iki 
frankas vėl sugrįš į savo 
vertę.

Tas nebus lengva atsiekti. 
Jau padaryta didelė žala ša
liai, jau daugiau dviejų bi
lijonų aukso frankų išga
benta į Vakarų Vokietiją, 
ir nežinia, kiek dar būtų iš-! 
gabenta, jei nebūtų uždėta 
moratoriums, jei nebūtų 
uždaryti bankai apsisaugo
jimui nuo tragedijos.

Rodosi, kad de Gaulle ir 
vėl sėkmingai sulošė rolę ir 
išgelbėjo Prancūziją nuo 
ryklių. Jis neatsiklaupė 
prieš Alijantus ir neprašė 
pagalbos, nenusilerikė ir 
Amerikai, o visgi Ši pasiūlė 
savo laikiną paskolą, nes, ką 
gi, jei Prancūzija sužlugs, 
tai ir visa NATO siena su
grius: šiandien Prancūzija, 
rytoj Anglija, o poryt Japo
nija, ir taip Amerikos dole
riui tenka keliauti slidžiu 
kebu.

Ant greitųjų sušaukta 
NATO šalių konferencija ir 
rišta krizės problema. Nors 
Prancūziją ir nęnusilenkė,

audis, tur-

spekuliavo 
dė Afriko- 
eriką, par-

jie spėkų-

ncūzij os

krėtė, bet

nukainavi- 
itos valsty- 

Jis vieto

1

— sezoninė 
iu. Todėl te-

MIAMI, FLA.
Iš LLD 75 kp. susirinkimo, 

laikyto lapkričio 26 d.
' Ū > •

• ’ /

Kuopos valdyba raporta
vo, kad kuopos reikalai yra 
tvarkoje. Kultūros komisi
ja išdavė raportą iš savo 
veiklos.

Buvo pasiūlyta, kad mūsų 
kuopa pasveikintų su Nau
jaisiais metais laikraščius 
“Laisvę,” “Vilnį” ir “Liau
dies Balsą” — kožnam laik
raščiui po $25. Viši nariai 
su tuo sutiko.

Drg. Z. Žavis davė gerą 
paskaitą apie Miką Pet
rauską ir S. Šimkų iš jų 
gyvenimo. Jis gana gražiai 
nušvietė jų gyvenimą ir 
dapbus. Jis taipgi mando
lina paskambino dvi jų pa
rašytas melodijas. Paskaita 
ir muzika visiems patiko.

Būtų gerai, kad 
giau įvyktų tokių 
tų.

Atitaisau klaidą, 
pažymėjęs, kad 75
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 25 d. Kadangi tai 
yra ’ Kalėdų diena, tai įsu- 
sirinkimas įvyks gruodžio 
18 d. Visi kuopos nariai 
esate prašomi atvykti. Rink
sime naują valdybą 1969 
metams ir turėsime pietus.

Gruodžio 1 d. Aido Cho
ras turėjo pietus ir koncer
tą. Koncertas nusisekė ga
na gerai. Publika buvo pa
tenkinta.

X Lowellietis

ir dau- 
paskai-

Buvau 
kuopos

Cincinnati, Ohio. —- Mirė 
George M. Harrison, buvęs 
National Broth e r h o o d of 
Railway Clercs per 35 me
tus prezidentas, 73 metų 
amžiaus, .

Jei įstatymas nenumatė 
baudos už čiaudulį, tai jo
kiu būdu negalima bausti 
žmogaus, kuris nusikalto 
čiaudėdamas. Tokią išva
dą padarė vienas anglų tei
sėjas, nuo bausmės atleidęs 
vairuotoją, kuris čiaudėda
mas užvažiavo ant kitos 
mašinos, ramiai stovėjusios 

, . gatves pakraštyje.

JĮ
Šiaulių rajono Gruzdžių bibliotekos vedėja Birutė Stumbrie- 
nė(dešinėje) ir aktyvi skaitytoja Danutė Viržintaitė tvarko 
medžiagą apie apylinkės revoliucinę praeitį. \

. A. Dilio nuotrauka.
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Antradienis, Gruodžio (December) 10, 1968 LAISVE 5 pusi

Miami Fla.
Gražiai nuaidėjo koncertas
f Gruodžio 1 dieną Aido 

^choro ruoštas koncertas pa
liko gražų įspūdį. Pietinėje 
Floridos dalyje vėl suaidėjo 
lietuviška daina, buvo mini
mi Miko Petrausko, Stasio 
Šimkaus ir kitų muzikos kū
rėjų vardai. Čia jautėme ir 
matėme Birutės Ramoškai
tės mluzikališkąjį talentą, 
kurios vadovybėje Aido 
choras dainavo geriau nei 
kada pirmiau. Šis koncer
tas geromis pasėkomis dar 
sykį parodė, kad choras Mi- 
amyje yra reikalingas.

Aido choro pirmininkui J. 
W. Thomsonui atidarius 
programą, mokytoja B. Ra
moškaitė pasakė keletą žo
džių Miko Peetrausko gim
tadienio 95 metų sukakties 

^proga. Ji sakė, kad M. Pet
rauskas atliko didelį kultū
roj barą lietuvių judėjime, 
kurdamas muziką, organi
zuodamas chorus, ^ruošda
mas koncertus. '

Programą pradėjo choras, 
jo mokytojai Birutei Ra
moškaitei vadovaujant. 
Vykusiai aidiečiai dai
navo Petrausko “Supinsiu 
dainužę” ir keletą kitų liau
dies dainelių. Pirmąją sa
vo repertuaro dalį baigė su 
“Gražus miškas.” Chorą vi
josi solistai, duetai.

Hplena Mikitienė dainavo 
“Klementiną” ir dar vieną. 
Klausytojas galėjo pastebė
ti šiame koncerte Elenėlės 
sklandesnį balsą. Matomai, 
prie solistės dainavimo ir 
Birutė pridėjo savo “ran
ką.” Duetistai Mae Gabrė- 
nienė ir Stasys Vaineikis iš

tesėjo tik vieną “Ir kam g 
liūdėti”. Jie abudu solistą 
—j u duetas skambus ir gra
žu* Linkime, kad jiedu 
dažniau pasirodytų estrado 
je. Po dueto sekė S. Za 
vis — mandolinos solo. Jis 
vykusiai atliko keletą mu
zikos kūrinių. Mandolina 
muzikinėse programose da:’ 
tik naujenybė, bet tas mu
zikos instrumentas pagauna 
klausytojų simpatiją.

Taip ir Ramoškaitės jau
noji dukrelė, Lise Mann, 
fleito solistė, grojo kelis 
muzikos kūrinius labai vy
kusiai. Jų tarpe lietuviška 
“Kur tas šaltinėlis” 
gyvu žodžiu į klausytoju 
prakalbėjo. Tai garbė jo 
mamytei ir dukrelei. Solis
tas Vaineikis išstojo si 
“Kalviu”. Tai ir vėl mums 
©riminė poetą Janonį ir M - 
Ką Petrauską. Vaineikio 
baigas kaip visuomet buvo 
—Stiprus ir skambus. Taip

s
tarsi

s
s

pat solistui gerai vyksta su 
“Jausk ir mylėk”.

Vietinė mūs solistė Mae 
Gabrėnienė šiam koncertui 
pasirinko liaudies mylimas 
dainas. Ji puikiai dainavo 
“Karvelėli, mėlynasis” ir 
‘Jaunoji mergele’. Mae Gab
rėnienė, padedant Birutei, 
auga ir bujoja kaip solistė. 
Stiprus jos balsas gražiau 
išplaukia — dikcija ir jaus
minė dainos išraiška gerėja.

Apie Birutę Ramoškaitę- 
Mann tektų mažiausia ir 
daugiausia pasakyti. Kaip 
solistė ji yra mylima ir pa
žįstama visiems Amerikos 
lietuviams. Šiam koncertui 
ji davė dalig. Prie choro va
dovybės, prie visų solistų ir 
duetų ji pridėjo savojo ta
lento. Klausytojuose atsi7 
randa Lietuvos senovės pri
siminimas, kai Birutės ran
kose suskamba kanklės, pa
lydi jos gražų balsą. Jos solo 
“Pamylėjau vakar” arba 
‘Man įsakė motinėlė’A-suža- 
vi klausytojus. Taip/gražus 
ir duetas, kai Birutė voka- 
liu, o jos dukra Lise Mann 
fleito balsu atliko “Jau sau
lutė leidžias”.

Žymėtina, kad programo
se muzikiniai instrumentai 
atlieka gražų vaidmenį, tei
kia koncertui daugiau spal
vingumo. Šiame koncerte 
kanklės, mandalina ir flei
tas (flute) paliko gražų įs
pūdį.

Choras baigė koncerto 
programą; liaudies dainomis 
ir užakcentavo su “Vilniui 
žydi liepos”. Solistus, due
tus ir chorą lydėjo gausūs 
aplodismentai. Prieš kon
certą buvo pietūs. Jų ruo
ša daugiausia rūpinosi ir 
dirbo choristė Marytė Pauk- 
štaitienė ir jos talkininkės. 
Choras didžiai dėkoja vi
soms ir visiems, kurie tain, 
nuoširdžiai padėjo chorui, 
darbu ir dovanomis padary
ti banketą ir koncertą sėk
mingu.

...........o............
Lapkričio 26 dienos LLD 

75 kuopos mitingas buvo 
pelni n g a s ir kultūringas. 
Bazaro raportai buvo geri, 
kuopai davė virš trišimtės. 
Naujų Metų linkėjimams 
nutarta siųsti po $25. “Lais
vei”, “Vilniai” ir “Liaudies 
balsui”. Kultūrinėje srityje 
S. Zavis davė vykusiai pa
ruoštą paskaitą Miko Pet
rausko 95 metų gimtadienio* 
sukakčiai paminėti. Jo pas
kaita, manau, tilps spaudo
je.

Sekantis LLD 75 kuopos 
mitingas, pietūs ir kultūrinė

programa įvyks gruodžio 18 
dieną. Džiugu LLD nariams 
pranešti, kad kuopos narė 
ir veikėja A. Paukštienė 
sveiksta ir stiprėja.

V. B.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

liaus ašaros nuramintų tuos 
kunigus, kuriems jau? matyt, 
atsibodo gyventi popiežiaus 
protu ir tikinčiuosius laikyti 
negalvojančiomis avelėmis.

Apsišaudymams ir užsipuo
limams tarp Izraelio ir Jor
dano bei Egipto taip pat tu
rėtų būti galas. Visi sako, 
kad taika yra nedaloma, kad 
ginkluotas konfliktas bet ku
riame pasaulio kampe sudaro 
pavojų visai žmonijai. Šis 
Vid.urio Rytų konflikas gali 
pavirsti pasauliniu gaisru.

•

Nieko nesakiau, kai ‘‘Tary
binė moteris” pliekdavo kai
lį mums vyrams. Bet va da
bar mokytoja Danutė . Moc- 
kaitytė su rykšte nusikraus
tė net į žurnalą “Švyturį.” 
Vyrai tokie ir tokie. Jie per
daug idealizuojami. Kad ir 
kažin ką jie (padarytų, niekas 
jų nepasmerkia, “o pirmiau
sia apkaltina merginas.” Dar 
baisiau : “Vaikinas vienu me
tu vaikščioja su keliomis 
(mat, koks čia vyras, jei laksi 
to paskui vieną!), o mergi
na —pamėgink taip daryti, 
kokį vardą gausi?!

Iš tikrųjų, vyrams, ypač dar 
nepražilusiems, reikėtų susi
tvarkyti.

Iš gilumos širdies patariu 
mūsų sesutėms mūsų pavyz
džiu nesekti.

1 •
\ *

Ne visos ir moterys, žino
ma, šventosios. Pasirodo, kad 
ir Lietuvoje ypač jaunos mo
terys bei mergaitės serga pa
vojinga rūkymo liga. Gražiai 
ir Teisingai jas pabara V. 
Kazlauskienė “Tiesoje” (sp. 1 
d.). Jos straipsnelis “Kodėl 
rūkome, mergaitės?” turėtų 
visas Lietuvos moteris atvesti 
į protą.

Gal dar plačiau ir pavojin
giau toji paškudna liga yra 
apsėdus mūsų Amerikos mo
teris.

Daugelis rūko iš “madingu- 
mo.” Juk negalima nusileisti 
kitoms. Pagaliau, argi galima 
ųusileisti vyrams? Ko jie 
geresni? Ir taip eina> . .

“Amžini” rugiai
Tai nepaprastas laukas. 

Poltavos valstybės žemės 
ūkio bandymų stoties moks
liniai bendradarbiai 83 kar
tą pasėjo jame rugius, ku
riems pagal “ilgaamžišku
mą” nėra lygių šalyje.

Apie Tarybinį turizmą
Pradžioje praeitos vasa

ros “Staten Island Ad
vance” rašė, kad Tarybų 
Sąjunga paskyrė tris šim
tus milijonų rublių gerinti 
turizmą dešimtyje Tarybi
nių respublikų. Vienur bus 
taisomi, platinami keliai, ki
tur tiesiami visai nauji, kad 
būtų geri, moderniški susi
siekimai, važinėjimai iš vie
nos į kitą žymesnę vietą.

Numatyta statyti naujus 
viešbučius; įdėti juose 50,- 
000 naujų, moderniškų lo
vų, kad turistai gulėdami 
jose nesijaustų nei kiek 
prasčiau negu gulėdami 
Londono, Paryžiaus ar kitų 
kapitalistinių hotelių lovose.

Naujuose viešbučiuose mo
kyti darbininkus būti vik
resniais prie stalinio patar
navimo, kad turistams ne
reiktų sėdėti ir ilgai laukti 
valginio patarnavimo, kaip 
kad seniau būdavo.

Rinktines merginas parė
dyti gražiais respublikų 
tautiniais kostiumais.

Vakaro visa entertein- 
mteato, linksminimo progra
ma turi būti respublikos 
rinktinės liaudies dainos ir 
šių dienų operiškos arijos 
dain u o j a m o s jau lavintų 
dainininkų, šokiai ir kiti 
muzikališki pamargin i m a i 
atliekami lavintų žmonių. 
Respublikos senas liaudies 
menas, kad būtų perduoda
mas svečiams trumpai ir 
tvarkingai, žodžiu, kad vi
sa vakaro artistiška progra
ma pasiliktų ilgoj atmintyj.

Dabai- kita pusė
Pora savaičių atgal buvo 

rašoma, kad Kaspijos jūro
je vanduo nupuolė žemyn 
15-ka šimtų, pėdų. Ten van
duo pasidarė ne tik drumz
linas, bet net dumblinas. 
Tos brangios žuvys, kaip 
sturgeon ir kitos, iš kurių 
sūdytų ikrų gamino kavia- 
rą pardavimui, jos ten žuvo, 
nėra. Dabar gamina raudo
ną kaviarą iš sardynų ar 
sardinkų, bet jis nėra pa
trauklus, beskonis prie ge
riamos vodkos. Vodkos par
davinėjimas žymiai sumažė
jo...

Viena Volga nepajėgia 
pristatyti tyro vandens Kas
pijos jūrai, nes tos pirmes
nės, mažesnės upės, kurios te
kėjo Volgon, — užtvenktos, 
padaryta dirbtiniai ežerai, 
prūdai, drėkinimui dirvų, 
pakėlimui javinio, grūdinio 
derliaus.

Vienur milžinišką žemės 
plotą pagerino, kitur dvigu
bai pablogino, ir tas viskas 
drūčiai atsiliepia ant visos 
šalies biznio ...

Dabar Tarybų inžinie
riams mokslininkams lieka 
didelis galvosūkis: kaip pa
dauginti Kaspijai tyro van
dens kiekį? Sunormalizuoti 
jo stovį, sugrąžinant atgal 
tas brangias žuvis, jų au
ginimui, nes jos ten yra la
bai reikalingos, o tai nėra 
vienerių metų darbas.

J. N.
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Pittsburgh, Pa.
Pažangiųjų lietuvių 

draugijos likviduojasi
Šiais metais likvidavosi 3 

pažangios lietuvių draugi
jos: LDS 8 apskr. metiniam 
suvažiavime nutarė apskritį 
likviduoti ir apskrities iž
dą (virš 200 dol.) paaukoti 
pažangiajai spaudai, kas ir 
buvo padaryta. LDS 8 ap
skritis susiorganizavo kai 
tik buvo sutvertas LDS. 
Per daug metų apskritis 
buvo veikiančia jėga dėl pa
žangaus darbo, su gražiu 
skaičiumi LDS kuopų.

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

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 starfing salary and 
benefits. Apply in person. UNITED 
STORE FIXTURE MANUFACTUR
ING CO., INC., 4250 Aramingo Ave.

(92-94)

Maskva. — Paleistas dar
ban pirmas elektrino n i n i s 
distiliatorius ant Kaspijos 
jūros kranto. Distiliatorius 
sūrų vandenį perdirba į 
prėską vandenį.

Santa Monica, Calif.—Mi
rė pasižymėjęs komikas ak
torius Fred Clark 54 metų 
amžiaus.

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-Š5)

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)

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)

Įdomu, kad dirva šiame 
bandomajame sklype netrę- 
šiama. Rugių auginimo ag
rotechnika nepakeis 
sėliuose nenaikinam 
žolės. Tikslas — išaiškint}, 
kokios yra dirvožemio na
tūralios derlingumo atsar
gos, kaip jam* atsiliepia 
daugiakartinė rugių sėja.

sta. Pa
jos pikt-

Gauti netikėti rezultatai. 
Per pirmąjį dešimtmetį 
(nuo bandymo pradžios) čia 
gauta po 11.7 centnerio ru
gių, o 1955-1964 „metais su
rinkta po 12,3 centnerio ru
gių iš hektaro.

Mokslininkai jnano, kad
derlingumui palaikyti pade
da tai, kad dirvožemis pa
laipsniui mobilizuoja sun
kiai įsisavinamas 
sias medžiagas, ka 
linai grįžta su šak 
žienų liekanomis i t 
vožemio mikroorganiz ma i 
sukaupia atmosfera

aistingą- 
d jos da
nų ir ra- 
r kaddir-

Pereitą vasarą likvidavo
si Lietuvių Moterų Apšvie
tus draugija;' iždas (apie 
200 dol.) buvo paaukotas 
Lietuvių Tautiškoms kapi
nėms. LMA dr-ja gyvavo 
virš 30 metų. Moterų d-jos 
narės ne tiktai darbavosi 
savo kuopoje, bet daug pri
sidėjo su darbu ir dėl kitų 
draugijų: nebuvo tokio pa
rengimo, vakarienės ar ban
keto, kad tos draugijos 
moterys nedirbtu. Moterų 
draugijos narės buvo di
džiumoje senesnios kartos, 
atvykusios iš Lietuvos. Po 
daug metų veiklos, eilės tų 
veikėjų sumažėjo, kitos yra 
spaudžiamos ligų ir sunkios 
metų naštos ! Tai gal ir bu-

vo priežastis LMA draugi
jos likvidavimosi. 

• • •
Lietuvių Mokslo Draugi

jos specialiame susirinkime 
lapkričio 10 d. buvo nutar
ta ją likviduoti ir propor- 
cionaliai draugijos iždą iš
dalyti nariams. Priežastis 
draugijos likvidavimo bu
vo: pardavimas namo, senų
jų lietuvių mažai liko... 
jaunesniosios kartos lietu
viai mažai įdomaujasi se
nųjų lietuvių išbūdavo tais 
namais ir organizacijomis.

LM dr-ja buvo susitvė
rus 1898 m., gauta čiarte- 
ris 1900 m. Draugija turėjo 
didelį namą, su dviemis 
svetainėmis ir kitais paran- 
kumais dėl visokių susirin
kimų - parengimų; užlai
kė gražų knygyną, visi 
Amerikos lietuvių laik
raščiai per daug metų bu- 
v<-> užrašomi į knygyną. LM 
namas buvo vieta, kur or
ganizavosi chorai, teatrališ
ki rateliai. Pittsburgho pa
žangiųjų lietuvių veikimo 
darbai prasidėjo LM dr-jos 
name. Gal kad& vėliau pa
rašysiu apie LM d-jos su
loštą rolę, atliktus darbus 
Pittsburgho lietuvių gyve- 

Inime per virš 70 metų.
1 J. K. Mažukna

PRANEŠIMAI
i • :<

Hartford, Conn.
Laisvės Choro kalėdų vai

šės buis gruodžio 11, tre
čiadienį, vakarienė bus duo
dama 6 vai. Visiem nariam 
veltui, o svečiam reikės 
kiek primokėti. Bus ir 
“grab bag” dolerio vertės 
dovanų. Visi kviečiami da
lyvauti. V. K.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos narių dė

mesiui ... Šiuo kviečiu vi
sus kuopos narius atvykti į 
metinį susirinkimą gruodžio 
14 dieną toj pačioj salėj., 2 
vai. .dieną.

Turėsime perrinkti kuo
pos valdybą sekamiems 1969 
metams. Pasitarsime apie 
žieminę veiklą. Palinkėsi
me vienas kitam linksmų 
žieminių švenčių ir laimin
gų Naujų metų.

Kviečia būtinai atsilank- 
kyt užrašų sekretorius.

•'' r

ST, PETERSBURG, FLA.

Detroit, Mich.
LLD 52 kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio 18 d., 1 
vai., Draugijų salėj, 4097 
Porter St.

Gerbiami draugai ir drau
gės, visi dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes tai yra 
svarbus priešmetinis susi
rinkimas, turėsite išsirink
ti naują kuopos valdybą 
1969 metams. Taipgi salės 
palaikymo komitetas ir or
ganizacijų valdybos būkite 
šiame susirinkime, nes tu
rėsime pasitarti dėl salės.

Sekr. N. Astrauskiene
Mirus mūsų kuopos nariai

Jadvygai Smiiidmienei
kuri paskutiniu laiku gyveno Brockton, Mass., 

pas savo dukrą, mes visi LLD 45 kp. nariai reiš
kiame užuojautą jos vyrui Vincui, sūnui Stan
ley, dukrai Jean ir jų šeimoms ir kitiems gimi
nėms. Lai jie pergyvena šią liūdesio valandą 
ištvermingai.

i . LLD 45 kuopos valdyba

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)os azotą.

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. 19061 

HU 5-1135.
An equal opportunity employer.

(91-94)

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

(92-98)

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)

OIL BURNER—SERVICEMAN.
Suburban area housing accomoda
tions provided. Excellent opportuni
ty, reply by letter, stating age, ex
perience and salary desired to:— 
JAMES D. RUFE, 73 E. Ashland 
St., Doylestown, Pa., 18901.

(93-97)

TSRS pasirašė su Š.
Vietnamu sutartį

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Demokratinė Viet
namo Respublika (Šiaurės 
Vietnamas) pasirašė ekono- . 
minę ir militarinę sutartį.

Tarybų Sąjunga padėjo 
1966 ir 1967 metais pasista
tyti 150 fabrikų ir dabar 
padės pastatyti 420. Taipgi 
ji padės apsiginti nuo prie
šo agresijos.

Karakas. — Venez u e 1 o s 
prezidento vietą laimėjo 
Rafael Caldera, Krikščio- 
Demokratijų Partijos vado
vas, gavęs 41,000 balsų dau
giau už Demokratų Akcijos 
Partijos kandidatą Barrios.

Seoul. Pietų Vietnamo 
valdžia perkasi iš Jungtinių 
V aisti j ų keletą karinių 
Phantom lėktuvų.
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Mes ir kvapų pasaulis
Kai nueini j pušyną, nejv- 

čiom šūkteli: kaip kvepia! 
Rodos, kūnas visom ląste
lėm godžiai geria nuostab i 
pušų, žydinčių čiobreliu, 
miško dobiliukų kvapą. Ii 
visos bėdos, tarytum, pasi
traukia į šalį... Kai obelys 
ir kriaušės apsipila baltais 
žiedais, net pats nejautriai- 
sias žmogus neiškenčia: 
stabteli ir visa krūtine tran
kia į save jų kvapą. O kiex 
gražiausių žodžių skiria pi
etai maloniam rožių kva
pui. .

Kiekvienas mūsų neišsi
verčiamo be žodžių: “Kaip 
maloniai kvepia”. Arbi 
priešingai: “Kaip bjauriai 
dvokia”. Tačiau paprastai 
nė vienas neanalizuojame, 
kokie pojūčiai, kokios mūsų 
organizmo funkcijos priver
čia ištarti šiuos žodžius. O
mokslui seniai žinoma, kart 
kvapai veikia žmogų, kaip 
ir muzika, spalvos, šviesa. 
Vieni sukelia džiaugsmą, ra
mybę, kiti susierzinimą, 
pvkti. Nuo kvapo gali su
lėtėti pulsas, sumažėti krau
jo spaudimas, p a s i keis :i 
temperatūra. Patalpose, ku
riose malonus kvapas, da •-

mūsų uoslės organai adap
tuojasi, t. y. prisitaiko prie 
kvapo, ir mes jo lyg ir ne
jaučiame. Pavyzdžiui, įėję į 
kambarį, pajuntame eilę 
kvapų, o kiek ilgiau pabu
vus kvapai “pranyksta”.
Ne visos medžiagos turi 

kvapą
Kvapą turi ne visos, o 

tik atitinkamos sudėties 
medžiagos. Jos gali būti au
galinės ir gyvulinės kilmės. 
Maisto produktų gamyboje 
daugiausia naudojamos au
galinės kilmės kvepiančios 
medžiagos, kuriu yra pries
koniuose, skoninėse daržo-i 
vėse, vaisiuose. Jos dar va-i 
dinamos eteriniais aliejais. 
Eterinių aliejų randama 
įvairiose augalų dalyse: žie
duose, žievėje, lapuose, sėk
lose, vaisiuose arba stiebuo
se. Pasitaiko, kad augalas 
žieduose sukaupia vienas 
kvapias medžiagas, lapuose 
— kitas, žievėje — trečias.

Prieskoniai ir maistas

Mokslo pagalba
Daug įdomių dalykų gali

ma papasakoti ir 
batą, ir apie mums 
mą mėtą, kmyną, 
ir apie dešimtis kitiį augalų, 
turinčių vienokį a 
kvapą. Tegalima 
kad mokslas kvapą, 
piančias augalų medžiagas, 
išmoko suskaldyti 
tis sudėtinių dali 
kiekvienai pavadir 
rašė cheminėmis 
mis. Dar daugiau, 
ninkai išmoko iš (Įheminių 
sukurti junginius, 
jančius vieno ar ki 
lo kvepiančias medžiagas.

Pavyzdžiui, nat 
vaisių ir uogų

apie ar- 
pažįsta- 

česnaką,

r kitokį 
pridurti, 
t.y. kve-

į dešim- 
ų, davė 
imą, už- 
?ormulė- 
Moksli-

imituo-
;o auga-

iralioms 
esencijoms 

pagaminti (o be jų neapsiei
na konditerija), sunaudoja- 

ų ir uo- 
giai kai- 
jau su- 
intetinių 
perkate 
apelsinų 
as, žmo

bininkai gali dirbt ilgiau ne
pavargdami. Mokslas kvaęą 
laiko techninės estetikos
elementu.

Maistas ir jo kvapas
Ne mažesne reikšmę tu n 

maisto produktų kvapas. 
Kiekvienas patyrėme, kad 
skaniai kvepiantis maistas 
ir valgant atrodo skanu 
Maistas be skonio ir kvai 
labai blogai įsisavinamas, 
ilgesni laiką ji vartodamas, 
organizmas išsenka. Tod 
medicina skiria labai did

p.
o

medicina skiria labai dide
li dėmėsi maisto produktų 
skoniui Ir kvapui. Kaip t 
todėl nuo senų senovės 
žmonės renka įvairias žo
leles, lapelius, uogeles-- 
prieskonius, kurie paskar 
na gaminamą maistą.

Ir mūsų organizmas 
įsisavina kvapus

Skaitvtoiams tikriaus i ą i 
įdomu, kaipgi mūsų org 
nizmas “isisavina” kvapu 
jeigu tain jautriai i juos r 
aguoia. Yra sukurta daug 
teorijų. Vienai grupei pu 
klauso teorijos, pagal k 
rias lakins medžiagos, pat 
knsins i kvėna^imo organu 
snjaudina nerviniu ląstel 
galus (receptorius), ir j 
tam tikrus noiučius perdu 
da i smegenų] centrus. Ant
ro ii grupė y' x-
rijos — reimasi sninduliūe 
kvano prigimtimi. Kvepian
ti mo 1 e k u 1 ė spinduliuo 
bangas, panašiai kaip rač 
jo stotis, o mūsų uoslės o 
ganai veikia kaip radijo 
priimtuvai.

Ne visi žmonės vienod; 
jautrūs kvapams. Geriaus 
jaučia kvapus įvairūs degi 
statoriai bei parfumeridi, 
kurie pagal kvapą nustafo 
produkcijos kokybę. Dai 
guma gyvulių kvapus jauč 
geriau, negu žmogus. Be tlo,

k
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Dauguma kvepiančių au
galų (pipirai, gvazdikai, ci
namonai, kava, kakava ir 
1.1.) auga tik šiltuose kraš
tuose. Šių augalų parsivež
ti keliavo į Indiją, Egiptą, 
Sirija europiečių pirkliai. 
Kai kuriuos prieskoninius 
augalus žmonės išmoko au
ginti ir šaltesnio klimato zo
nose. O, be to, čia auga savi 
prieskoniai: anyžiai] kmy
nai, garstyčios ir kiti.

Nė vieno mėsiško patie
kalo nenagaminsi be pipirų. 
Tai išdžiovinti nenrinokę 
tropinių medžių vaisiai. Jų 
tėvvnė — Indija. O kvepian
tieji pipirai atkelįaųią. pas 
mus iš Jamaikos. Meksikos, 
Centrinės Amerikos.)

O, pavyzdžiui', cinamonas 
— tai jaunu šakelių žievė. 
Citrinų, apelsinu, mandari
nu eteriniai aliejai gauna
mi. presuojant žieveles. Va
nilė—tai neprinokusios tro
pikų augalų ankštelės.

Ir apie kavą
Visame pasaulyje taip mė

giamą kavą senovės arabai 
maldavo, maišydavo su tau
kais ir kepdavo apvalias frL 
kadeles. Iš šviežių kavoS^ 
medžio vaisių gamindavo 
vyną, o nuo XIII amžiaus 
nradėjo gerti kavos gėrimą. 
Mums pažįstamas kavos 
kvapas susidaro, kaitinant 
pupeles maždaug 200 laips
nių temperatūroje. Kavos 
eteriniai aliejai išskiriami, 
panaudojant vakumą ir 180 
laipsnių šalčio.

Tirpstanti kava (be nuo
sėdų) gaminama iš smul
kiai sumaltų kavapupių. 
Kavos milteliai plaunami 
vandeniu, esant dideliam 
slėgimui. Vandens tirpalas 
garinamas vakuumo apara
tuose.

Kava turi ne tik malonų 
kvapą, bet ir tam tikrų me
džiagų, kurios stimuliuoja 
nervų sistemą, pakelia dar
bingumą.

mi labai dideli vais 
gų kiekiai. Tai brar 
nuoja. Chemikai 
kūrė dešimtis si 
esencijų. Kai jūs 
kriaušių, obuolių, 
ar braškių esencij 
kite — tai chemikiį darbas.

Kvapus imituoti 
ta, sudarius mišinį 
lėto kvepiančių s 
medžiagų. Pavyzdžiui, su
kurti spanguolės uo 
pui reikia dešimtie: 
niu junginių.

Sūrio kvapą sue : 
100 medžiagų, bet;; 
ti pavyko 8 jungini 
metu chemikai yra 
daugiau kaip 200 
maisto pramonėje 
giems kvapams imi 
sukūrė tam tikrus 
sus, kurių pagalba, galima 
nustatyti mažiausii 
mus kvape, j
Pašalinti neskaniu
-Tiriami pieno, 

žuvies produktų k

pavyks- 
jis iš ke- 
■iritetinių

>gos kva- 
s chemi-

aro apie 
į imituo- 
ais. Šiuo 
, sukūrę 
receptų 

reikalin- 
tuoti. Jie 

prietai-

is pakiti-

gos. Stipriai patalpas dezin
fekuoja čiobrelių, garstyčių 
eteriniai aliejai. Jie naiki
na ne tik bakterijas, bet ir 
'parazitus. Mėtų eterinis

vimo takų dezinfekavimui. 
Gvazdikų kvapas mažina 
skausmą. Kamparas stimu
liuoja širdies veikimą, o su
sinervinus verta pauostyti 
valerijono kvapo. Jis rami
na, mažina kraujo spaudi
mą. Taigi, matote, geras 
kvapas iš tiesų tarnauja 
žmogaus sveikatai ir dar-1 
bingumui. To nereikia pa- • 
miršti nei savo kambaryje, 
nei virtuvėje, nei darbo vie
toje.

D. Mockute
Chemijos mokslų kandidatė

s kvapus 
mėsos ir 

vapai, jų 
nriklatusomybė ’nuc ruošimo 
technologijos. - .ant ..gerų 
kvapų sudėtį, galima ištai
syti nelabai malonius kva- 
ous, ridedant ten, trūstan- 
čių j linginių: Net 
kvapų pro 
suteikti norimą 
dedant kvapų imit

Nuo senų laiku žmonė 
naudoja ne tik maisto pro
duktų “skanintojus 
savo buitį gražino ir malo
niausiais gėlių bei 
galų kvapais. Nuo 
novės žmogus, nau 
palus. Tačiau tai 
bai įdomi tema ir apie tai 
mes papasakosime kitązkar- 
tą.

Reikia dar pričurti, kad 
eteriniai aliejai turi ne tik 
kvapą, bet ir įvairų fiziolo
ginį aktyvumą. Visi jie yra 
dezinfekuojančios medžia-

Sekmadienį visi būkime More about our art Parengimy kalendorius
IDS 13 kp. iškilmėje

ko-

Tight Back” 
susirinkimas

Sveturgimiams ginti
mitetas ruošia labai svarbų 
visuomenini sus i r i n k i m ą 
kovai prieš reakciją. Visur 
ji kelia galvą. Reikia jai 
užstoti kelią, ją atmušti.

Susirinkimas įvyks gruo
džio 15 dieną, 2 vai. po pie
tų. Vieta: Penn Garden 
Hotel, Seventh Ave. ir W. 
31 Street, Manhattan. Rei
kia ir lietuviams susirinki
me dalyvauti. Bus žymūs 
kalbėtojai. Įžanga 99 c.

trūstan- 
irintiems 

tams galima

acija^

”, bet

kitų au- 
senų sė

doj a kve- 
nauja, la-

kitązkar-

Kazys Nečiunskas 
sveiksta

Pereitą šeštadienį aplan
kėme Kazį Neciunską Wy
ckoff Hts. ligoninėje. Rado
me jo dukrą ir anūkę. Ka
zys buvo gerame ūpe. Jau
tėsi, kąd jis nugali ligą.

Sakė; Ka^ys, kad jo dak
taras pataręs jam už kele
to dieniį eiti į namus. Bet 
jis vienas kambaryje nega
lės, kaip reikia, susitvarky
ti.

Duktė surado išeitį. Jis 
galėsiąs persikelti į Nurs
ing Home, iki pilnai sutvir
tės. Ten bus geresnės gy
dytis aplinkybės, Long Is
lando geresnis oras.

j ome Kaziui greitai 
ir vėl su mumis 

bendrai dalyvauti.
Kazys Nečiunskas yra 

Lietuvių Namo Bendrovės 
sekreto rius-iždinkas.

Abu Jonai

\ Palinkę jon 
sųsveikti ir

Leipcig, Vokietijos Demo
kratinė Respublika.^— 65 
šalių 10,000 firmų dalyvaus 
metinėje Pavasarinėje pa
rodoje, kuri prasidės kovo 
2 dieną.

Šių metų gruodžio 7 dieną sukako keturiolika metų 
kai mirtis atskyrė mano mylimą gyvenimo 

draugę ir dukterų motiną. Mes jos liūdime.
Kazys Nečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys 
J*‘Wilson ir B. Farrel, žentai

Brooklyn, N. Y.

Amelia Jeskevičiūtė
LDS 13 kuopos metinė iš-; 

kilmė tikrai bus visiems 
įdomi, įvairi. Mums padai
nuos šios kuopos narė A. 
Jeskevičiūtė. Bus ir daugiau 
įvairių pamarginimų. Pro
gramoje taipgi dalyvaus ke
letas jaunuolių m(ūsų kuo
pos narių, bus tokių, kurių 
pirmiau programoje nema
tėme.

Parengimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 15, Laisvės 
salėje, Ozone Parke. Pra
džia 2 vai. popiet. Įžanga 
tik $2.00, už ką visi galės 
sočiai pasivaišinti įvairiais 
valgiais.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir kultūringai praleisti sek
madienio popietę.

Kuopos valdyba

Demonstravo prieš 
studentų baudimą

Būrys Fordham univer
siteto studentų lankėsi pas 
viršininką Martin Meade 
prašyti jo pažado neremti 
įstatymo baudimui studen
tų už demonstracijas, jei 
toks įstatymas būtų priim
tas. Reakciniuose rateliuo
se yra siūlymai nuo de
monstravusių studentų at
imti federalinę paramą, o 
tai reikštų atėmimą progos 
mokytis.

Studentai su viršininku 
dvi su virš valandas konfe- 
ravo iki pažadą gavo. Kad 
kas pasitarimams netruk
dytų, įeidami pas viršinin
ką studentai buvę iš vidaus 
užrakinę duris, bet, sako
ma, viršininkas to nežinojęs.

exhibit
The Committee of our 

Lithuanian Literature As
sociation, branch 185, has 
mailed notices to all artists 
known to us. In case we 
have overlooked someone, 
let this be known that all 
artists are invited to ex
hibit their works January 
Hand 12 at “Laisve’s” Hall. 
Not only paintings will be 
accepted but any other form 
of art like ceramics, wood 
carvings, linoleum cuts, em
broidery — anything that 
is original, made by Lithua
nian men and women living 
in United States.

In New York we know 
Ona Chepulis has done beau
tiful work in embroidery. I 
have seen them framed. 
There are other women do
ing interesting hand work 
of different types. Let us 
hope that all of them will 
be at the coming exhib’t.

Ęor any information 
about the exhibit write to 
John Grybas or V. Venckū- 
nas at “Laisve’s” address.

Use

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos niekis 

parengimas Laisvės salėjdį 
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.

Aido choro žinios
Šiuo laiku Aido choras 

pertraukė savo praktikas 
iki Naujų mietų. Bet ku
riems yra apsiėmęs pildyti 
programas, visas pildys. Be
je, choras rengia Naujų me
tų (1969-tų) pasit i k i m u i 
banketą, kuris įvyks gruo
džio 31 dieną, vakaro laiku, 
“Laisvės” salėje. Bankete 
bus skanių valgių, gėrimų, 
šokių ir kitokių pamargini
mų.' Nes, mlat, komisijai, 
kuri jau išrinkta, prisaky
ta, kad rengtų banketą vie
ną iš puikiausių. O bilie
tas tik penki doleriai ypa- 
tai! •

Tad gi visi esate kviečia
mi dalyvauti šitame Aido 
choro bankete ir sutikti 
Naujus metus sykiu su Ai
do dainininkais besilinks
minant.

Beje, gaila, kad mūsų rū
pestingoji koresp o n d e n t ė 
Helena Feiferienė šiuo laiku 
sirginėju. Ji sako, kad ją 
šaltis pagavo.

Tad aš nuo savęs ir viso 
Aido choro dainininkų lin
kiu jai greito pasveikimo.

Jonas Juška

Pranešimas i
LLD. 185 kuopos susirinki

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

Prašomi nepraleisti šio su
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

Tarp lietuvių
Pereitą ketvirtadienį į 

“Laisvės” įstaigą užėjo Pet
ras Bieliauskas. Jis prašo, 
kad jam patarnautų mūsų 
administratorė, paimdama 
iš jo pinigus už Vilnies pre
numeratą, kurią jis atnau
jina. žinoma, j oi prašymas 
buvo noriai išpildytas.

Bet Petras užsuko ir į 
Redakciją. Jis, matyt, dar 
gerai suskaito raštą ir 
skaito abudu laikraščius — 
“Laisvę” ir “Vilnį.” Ir ben
drai jis atrodo dar geroje 
sveikatoje.

Man rūpėjo, kiek metelių 
mūsų Petras jau turi ant 
savo pečių. Jis sako: gi
miau 1886 metais, tai gali
te surokuoti. Vadinasi, drg 
Bieliauskas jau kerta 83- 
čius metinis! Besikalbant 
jam atėjo į mintį prisimin
ti ir savo mieląją žmonelę, 
kuri prieš trejetą metų pa-, 
ti išsibraukė iš gyvųjų tar
po. Petras apie tą liūdną ir 
tragišką įvykį kalbėjo gi
liausiai susijaudinęs.

Reporteris

New Yorke areštuoti du 
prekybininkai, įtarti neda- 
mokėjime valdžiai taksų. 
Jų biznis — pristatinėjimas 
prekių į armijos bazes visa
me pasaulyje. Juos palei
do po 25 tūkst. kaucija kiek
vieną, nes biznis negali 
laukti. 1

Montevideo, Urugvajus.— 
Komunistų Partija šiais me
tais gavo 4,500 naujų narių, 
Jaunų Komunistu Sąjunga 
— 2,000.

K. Karosienę išlydėjom
New Yorke Ksavera Ka- 

rosienė neilgam tegalėjo ap
sistoti. Kelionei bilietas bu
vo išpirktas iki tam tikro 
laiko, tai ji nustatytu laiku 
turėjo grįžti į San Francis
co. Todėl nebuvo laiko su
ruošti jai didesnio pobūvio 
salele.

Kai grįžo iš Montreal^ 
prlėšk^rinio suvažia v i m o , 
paskubomis J. V. Gasi&nai 
suruošė savo namuose, jai 
išleistuves gruodžio 3 d. Su
sirinko gražus būrelis drau
gų ir draugių išleisti drg. 
Karosienę.

Prie vaišių stalo Ksavera 
papasakojo savo įspūdžius 
iš kelionės, ką ji matė 
Maskvoje ir Lietuvoje, o vė
liau didžiuliame antikari
niame suvažiavime Montre- 
alyje. J. Grybas ir S. Sas- 
na taipgi prisiminė Montre- 
alio suvažiavimą, kuriame 
jiems buvo laimė dalyvau
ti.

Ksavera trumpai tegalė
jo lankytis pas savo dukrą 
New Jersey. Brooklyne bu
vo apsistojusi pas Walterj ir 
Bronę Keršulius. Gruodįjo 
4 d. Keršuliai ir J. Grybas 
palydėjo ją į Kennedy^ero- 
dromą, iš kur ši maloni 
draugė išvyko į San Fran
cisco.

Reporteris

Istanbul. — Turkijos val
džia įsakė nutraukti visus 
komercinius ryšius su baltų
jų valdoma Rodezija, kurią 
pasmerkė Jungtinės Tau
tos.

ĮVAIRUMŲ POPIETE
:: Sekmadienį, Gruodžio 15, 2 vai.::

LAISVĖS SALĖJE ; ;
;; 1O2-O2 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. J J

“ LDS 13 kuopa rengria įdomią įvairumų popietę. J J 
; * Programa susidės iš dainų, deklamacijų, skaitymų ir tt. 11 
j • . . j j
G Turėsime “Boutique”, kur galėsite įsigyti įvairių ka- G 
G ledinių dalykų. Po programos turėsime šaltų ir karštų^ ’
• • valgių — International Buffeit.

j • Įžanga $2. — Kviečia visus—Komitetai *




