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KRISLAI
Naujas LDS vajus 
Naudingi patarimai 
Laikas eiti prie taikos 
Prez. Johnsono doleris 
Turtingiausia moteris

— Rašo J. Gasiūnas —

LDS Centro Valdyba pa
skelbė savo vajų, kuris tęsis 
olio 1969 metų birželio 1 d. 
fki 1970 metų birželio 1 d. 
Cdntro valdyba taipgi nutarė, 
kdft tie nauji nariai, kurie bus 
Įrašyti nuo dabar iki vajaus 
pradžios, irgi bus prie vajaus 
priskaityti.

Taigi, praktiškai jau' da
bar vajus prasidėjęs. Svarbu 
todėl visiems vajininkams sto
ti darban, kad galėtų atpildy
ti nors mirusiųjų narių vie
tas. Kaip matote, LDS or
gane “Tiesoje” (gr. 1 laida) 
mirusiųjų sąraše randasi net 
17 narių.

Atrodo, kad * mirtingumas 
didėja, o naujų narių įrašy
mas nedaro reikiamos pažan
gos, kad galėtų atpildyti mi
rusiųjų vietas. Tad reikia 
daugiau pasistengti.

“Tiesos” angliškame skyriu
je yra nemažai informacijų 
ne tik LDS reikalais, bet ir 
kitais visuomeniniais klausi
mais.
* Svarbu pasiskaityti LDS 
daktaro kvotėjo Petro Gustai
čio jpuolatihę kolumną °Your 
Health.” šioje laidoje jis dės
to, kaip senesnio . amžiaus 
žmonėms mankštytis. Silpną 
širdį turintiems jis pataria 
nors po 20 minučių lėtai vaikš
čioti tyrame ore.

Tokie patarimai senesnio 
amžiaus žmonėms labai nau
dingi.

Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu pirmiau užsispyrusią 
priešinosi siuntimui, delegaci 
jos į Paryžiaus derybas. Pa 
galiau jis nusileido. Paryžiun 
atvyko vice prezidento Ky 
vadovaujama 80 narių delega
cija.

Gerai, kad atvyko tartis. 
Bet jei nori taikos Vietname, 
savo užsispyrimą turėtų pa
likti už derybų durų. Grasi
nimais nieko nebus galima at
siekti.

Dabar svarbu, kad visos ke
turių delegacijos turėtų nuo
širdžiai gvildenti Vie t n a m o 
problemas ir eiti prie taikos. 
Laikas sulaikyti mūšius Viet
name.

Vietnamo karas darbo žmo
nes, smulkius biznier ė 1 i u s , 
ypač pensininkus tiesiog grie
bia už gerklių. Pragyvenimas 
smarkiai kyla, taksai taipgi 
kyla. Tam viskam nesimato 
galo.

Kolumnistė Sylvia Porte ’ 
rašo, kad prez. Johnsono do
leris per ketvertą metų (nuo 
1965 metų sausio 1 d.) suma
žėjo 12 centų. O jei karas 
pasitęs ilgiau, doleris dar la
biau sumažės.

Norėtume, kad Nixono do
leris nesmuktų žemyn, k a d 
infliacija būtų sulaikyta.

Kongresmanas James J. 
Howard iškelia labai rimtu 
klausimą. Jis nurodo, kad 
Amerikos vandenys turi* labai 
daug nešvaros, nuo kurios i * 
žuvys miršta.

Da/giausia nešvaros upėse, 
taipgi ir ežeruose. Paplūdi-

30,000 amerikiečiu 
žuvo Vietname

Jaunųjų socialistų 
suvažiavimas

Saigonas.— Daugiau kaip 
30,000 amerikiečių žuvo 
Vietnamo kare. Apie pusę 
jų užmušta šiais 1968 me
tais, kai karas Vietname 
buvo padidintas (eskaluo
tas) pagal prez. Johnsono 
komandą.

Tūlą laiką šiais metais 
amerikiečių žūdavo maž
daug po 500 į savaitę. Da
bar, kai sulaikytas Šiaurės 
Vietn amo bombardavimas 
ir sumažinta Pietų Vietna
me karinė akcija, amerikie

JAV prisidėjusios Graikijos 
valdžią nuversti

Washingtonas. — Valsty
bės posekretorius Geo. W. 
Bali prisipažino, kad prez. 
Johnsono administracija žy
miai prisidėjusi prie nuver
timo Graikijos premjero Pa
pandreou valdžios ir įsteigi
mo militarinės diktatūros.

Bali tai pasakė Princeto- 
no konferencijoje, kad Jun
gtinių Valstijų valdžia buvo 
labai nepatenkinta išrinki
mu Papandreou valdžios ir 
todėl prisidėjo prie jos nu
vertimo.

Papandreou sūnus And
reas kaltina, kad Washing
tone buvo suplanuotas 
prem. Papandreou valdžios

miai jau nebe saugūs maudy
tis. Vanduo aliejuotas. Iš
simaudęs išeini visas aliejuo
tas, purvinas, turi skubintis 
namo nusimazgoti.

Mes dabar kvėpuojame 
miestuose baisiai užterštu oru, 
o vasaros metu maudomės už
terštuose vandenyse. Laikas 
oro ir vandenų teršimą su
kontroliuoti.

•

Olandijos karalienė — tur
tingiausia -pasaulyje moteris. 
Jos turtas skaitomas bilijo
nais dolerių. Bet jai to dar ne
pakanka.

Karalienė Julijana pareika
lavo ir parlamentas sutiko jai 
pakelti metinę algą iki milijo
no ir 300,000 dolerių. Prie
du ji gauna milijoną dolerių 
vasarnamiui užlaikyti.

Mažiau kaip 13 milijonų 
Olandijos gyventojų turi sun
kią karališką naštą nešti.

•

Daugelis žmonių įeina į is
torijos rekordus kokiais nors 
atsižymėjimais. Prancūzi jos 
miesto N a n t ė s gyventojas 
taipgi užrekordavo savo isto
rinį atsižymėjimą.

Roger Offrente šiais metais 
minėjo savo 55 metų sukaktį. 
Jis taipgi minėjo rekordinį at
sižymėjimą: 55 kartus buvo 
areštuotas ir kalėjime laiko
mas.

Savo dvigubą jubiliejų jis 
atšventė kalėjime už netvar
kų pasigėrus elgesį, gavęs tre
jetą mėnesių kalėjimo.

Sakoma, kad efektyvingiau- 
sia vandens jėga pasaulyje 
yra moters ašaros. Ašarinė 
jėga tikrai gali paveikti žmo
nes.

čių nuostoliai, galima saky
ti, pusiau sumažėjo.

Saigono valdžia pagaliau 
sutiko dalyvauti Paryžiaus 
taikos derybose. Paryžiun 
išvyko vice prezidento Ky 
vadovaujama 80 narių dele
gacija.

Bet mūšiai Pietų Vietna
me nesiliauja. Amerikiečiai 
žūsta, karas tęsiasi.

Portsmouth, Va. — Vėtra 
nuskandino žvejybos laivą. 
7 žvejai prigėrė.

nuvertimas. Dabar militari- 
nė junta turi įsteigusi kon- 
cen te racijos stovyklas, ku
riose yra apie 10,000 politi
nių kalinių, kurių padėtis 
yra sunkesnė, kaip hitleri
ninkų koncentracijos sto
vykloje Dachau.

Graikijos artistė Kitty 
Arseni liudija, kad kaliniai 
baisiai kankinami. Iš jų rei
kalą ujama prisipažinimo, 
kad jie ruošėsi nuversti mi- 
litarinę valdžią ir įsteigti 
komunistinį režimą. Reika
lauja, kad jie išduotų savo 
draugus. Kankinimui nau
doja elektrą, plienines vėlas 
ir kitokias priemones.

Puerto Rikos padėtis 
sunkėja

San Juan.— Puerto Riko 
gubernatoriaus vietą laimė
jo Luis Ferre, multimilijo
nierius, glaudžiai kooperuo
jąs su Jungtinių Valstijų 
finansinėmis įstaigomis, su 
Washington© administraci
ja ir pritariąs, kad Puerto 
Rika pataptų 51-oji Jungti
nių Valstijų valstija.

Todėl puertorikiečiai da
bar labai susirūpinę. Kovo
tojai už savo šalies nepri
klausomybę numato Puerto 
Rikai pavojų iš Jungtinių 
Valstijų, kurių kapitalas 
ir dabar yra Puerto Rikoje 
smarkiai įsigalėjęs.

JAV sudaro pavojų
Kambodijos valdovas prin

cas Sihanoukas pareiškė, 
kad Jungtinių Valstijų “pa
kartotinos atakos prieš mū
sų šalį grasina pasaulinei 
taikai”.

Pareiškimas buvo perduo
tas Jungtinių Tautų gener. 
sekretoriui U Than ;ui. Ten 
pasakyta, kad Kambodijos 
neutralumas yra faktorius 
Pietryčių Azijos ta 
pastovumui ateityje

ieš mū-

kingam

Philco-Ford korporacij o s 
fabrikas Tai wane temoka
moterimse tik po 12 ir pusę 
cento į valandą ir turi iš
Čiang Kai-šeko užtikrini
mą, kad jos nestreikuos.

A. Brazaičio nuotraukoje: Ksavera Karosiene su Leokadija 
Diržinskaitė.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. spalio 

ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1968 m.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y........................ 4742
Connecticut valstijos vajininkai .................... 4468
Philadelphia, Pa........................................... ...... 3108
J. Jaskevičius, Worcester, Mass........................ 2577
N. J. valstijoj vajininkai ................................. 2451
So. Boston, Mass.............. . ................................  2268
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. .. ............  1872
M. Valilioniene, Miami, Fla......... . . ................ 1576
A. Račkatfskiene^-M. Kazlauskienė
Haverhill, Mass. ......................   1528
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 1348

P. Beeis, Great Neck, N. Y...... 1008
Vera Smalstys Livonia, Mich. 924
Rochester, N. Y.....................  906
V. Sutkienė—V. Taraškienė, 

San Francisco. Calif.... 876
S. Penkauskienė— j

A. Shupetriene,
Lawrence, Mass.................. 804

Kanadiečiai ...............  773
M. Uždavinis—A. Zaruba,

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

Ludington, Mich.................. 564

(Tąsa 5-tame pusi.)

Amerikiečiai nori draugiškesnių 
santykių su Tarybų Sąjunga

Washingtonas. — Platūs 
amerik iečių apklausinėji
mai rodo, kad didžiulė dau
guma amerikiečių nori 
draugiškumo ir sutarties su 
Tarybų Sąjunga.

Už raketų limitavimo ir 
kontrolės sutartį pasisakė 
73 proc., priešingi 18 proc. 
Už Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos sutartį 
karams kontroliuoti pasisa
kė 54 proc., priešingų 40 
proc.

Prez. Johnsono pasisaky
mas už pasitarimus su Ta- 
r y b ų Sąjungos vadovais 
gauna didelio pritarimo.

Bal Harbour, Fla.— Ame
rican Medical Association 
nubalsavo visur panaikinti 
rasinę diskriminaciją. Pir
miau keletas tūkstančių ne
grų daktarui neturėjo tei
sės būti sąjungos nariais.

Paryžius. — Prancūzij o s 
Komunistų Partija skelbia, 
kad šiais metais ji gavo dau
giau kaip 50,000 naujų na
rių. 1967 partija turėjo 425, 
800 narių.

LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 512 
Geo. Zebrys, Cleveland, Ohio 512 
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. 504 
E. Kralikauskienė,

Lawrence, Mass...................  492
J. Stanienė, Baltimore, Md........ 468
Chicago, Ill................................... 454
M. Žiedelis, Nashua, N. H........ 324
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 312 
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 302 
O. Žilinskienė, Wilkes-Barre, Pa. 228 
L. Tilwick, Easton, Pa............... 180
C. K. Urban, Hudson, Mass. 84

West Palm, Fla. — Luis 
Taupier, atvykęs iš New 
Yorko, vairuodamas auto
mobilį užsnūdo. Automlobilis 
atsimušė į tiltą, užmušė vai
ruotoją ir du jo vaikus. 
Žmona ir vienas vaikas su
žeisti.

JAV grąsina taikai
Istanbul, Turkija. — Du 

Jungtinių Valstijų kariniai 
laivai (destrojeriai) per 
Bosporo sąsmaugą atplaukė 
į Juodąją jūrą ir nuplaukė 
į Turkijos uostą.

Tarybų Sąjunga protes
tuoja, nurodydama, kad 
Jungtinės Valstijos laužo 
1936 metais pasirašytą su
tartį kuri sutinka Juodąją 
jūrą Tarybų Sąjungos įta
koje palikti. Dabar JAV 
provokuoja susikirtimus ir 
grąsina taikai.

New Yorkas. — National 
Maritime Unija reikalauja 
savo nariams pakelti algas 
25 proc. Reikalavimas pa
liečia 38,000 unijos narių.

Chicago. — Jaunųjų So
cialistų Sąjungos suvažiavi
me dalyvavo apie 700 dele
gatų ir 200 svečių. Iš Japo
nijos, Prancūzijos, Meksi
kos ir Kanados atvykę troc- 
kistai niekino Tarybų Są
jungą.

Vietnamo karo klausimu 
suvažiavimas priėmė sek
tantišką rezoliuciją, kurioje 
pasisakoma už siaurą anti
karinį frontą. Rezoliucijoje

Vakarų Vokietija siekiasi 
atominių ginklų

Bona.— Vakarų Vokieti
jos monopolistai ir neona- 
ciai viską daro, kad Vokie
tija būtų apsiginklavusi ato
miniais ginklais ir turėtų 
priemones pasidaryti termo 
-branduolines bombas.

Vokiečiai jau susitarė su 
Anglija ir Olandija bend
ram naudojimui uranium 
kuro, kurio pagalba galima 
išgauti termo - branduolinę 
jėgą. Tokį kurą dabar tega
li pasigaminti Tarybų Są
junga ir. Jungtinės Valsti
jos.

Potsdamo sutartis griež
tai draudžia Vokietijai gin
kluotis. Bet dabar Jungti

Lietuvos kolūkiečiai dabar gauna 
nemažas pensijas ir pašalpas

Vilnius. — Lietuvos So
cialinio aprūpinimo minis
terijos pensijų valdybos 
viršininko pavaduotojas H. 
Olšauskas praneša:

Įvyko Respublikinės kol
ūkiečių socialinio aprūpini
mo tarybos posėdis. Lietu
vos socialinio aprūpinimo 
ministrė T. Jaučaitytė su
pažindino su atliekamu dar
bu aprūpinant kolūkiečius 
pensi jomis ir pašalpomis. 
Padaryta čia iš tikro nema
ža.

Dabar pensijas gauna 243,- 
487 kolūkiečiai ir buvusieji 
reorganizuotų kolūkių na
riai. Buvo paskirtos nėštu
mo ir gimdymo pašalpos 
28,432 moterim s-kolūkie- 
tėms. Pensijomis ir pašal
pomis nuo Įstatymo dienos 
išmokėta 105 milijonai 898

Mažųjų partijų 
kandidatų balsai

New Yorko valstijoje 
Laisvės ir taikos prezidenti
nis kandidatas Dick Grego
ry gavo 18,055 balsus. Tai 
daug daugiau balsų už ki
tus mažųjų partijų kandi
datus.

Socialistų Darbininkų Par
tijos (trockistų) kandidatas 
Fred Hlalstead gavo 4,280 
balsų. Socialistų Darbo Par
tijos kandidatas Henning 
Blomen —7,063. 

pasiteisina, kodėl JSS ne
dalyvavo demokratų kon
vencijos metu antikarinėje 
demonstracijoje todėl, kad 
demonstracija kartu buvo ir 
už prezidentinį kandidatą 
McCarthy.

Daugelis delegatų tokia 
siaura rezoliucija nepasiten
kino. Jie nurodė, kad socia
listams reikia dalyvauti vi
sose kovose prieš karą ir 
plačiame antikariniame 
fronte.

nės Valstijos, Anglija ir 
Prancūzija leidžia Vakarų 
Vokietijai ginkluotis ir net 
atominiais ginklais, tik Ta
rybų Sąjunga tam priešin
ga.

Portugalijos moterims 
lygios teises

Lisbonas. — Portugalijos 
premjeras Caetano siūlo 
rinkimų reformą, kuri su
teiktų lygias balsavimo tei
ses; moterims su vyrais.

Washingtonas. — Penta
gonas ragina ligoninėse 
baigti rasinę diskriminaciją 
prieš negrų kareivių šeimas.

tūkstančiai rublių. Per kete- 
verius metus į kolūkiečių 
socialinio aprūpinimo fondą 
iš kolūkių įplaukė 55 milijo
nai 776 tūkstančiai rublių. 
Taipgi kolūkių įnašai suda
ro 52.7 procento išlaidų.

Šiais metais pensijomis 
ir pašalpomis numatoma iš
mokėti 40 milijonų 300 tūks
tančių rublių. Tuo tarpu ko
lūkių atskaitymai sudarys 
15 milijonų 856 tūkstančius 
rublių.

Organizuoja koalicinį 
kabinetą

Roma. — Krikščionių De
mokratų partija ir Socialis
tų partija sutiko dalyvauti 
valdžioje, kad sudarytų 
centrinį koalicinį kabinetą.

Naujos valdžios premje
ru bus krikščionis Rumoras, 
kuris netrukus paskelbs ka
bineto sąstatą. •

Washingtonas. — A u k š- 
čiausiojo teismo vyriausias 
teisėjas Earl Warren sutiko 
patenkinti Nixono patarimą 
nepasitraukti iki 1969 m. 
birželio mėn. Tuomet Nixo- 
nas galės į jo vietą paskirti 
savo žmogų.

New Yorke mirė Sam 
Nessin, revoliucinis kovoto
jas už darbininkų klasę, tu
rėdamas 72 metus amžiaus.
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Tarybų valdžios įsikūrimo 
Lietuvoje penkiasdešimtmetis

GRUODŽIO 16 dieną Lietuvos liaudis iškilmingomis 
manifestacijomis minės savo pirmosios istorinės perga
lės penkiasdešimtmetį. Tai bus pirmosios Tarybų val
džios Lietuvoje 1918 metų gruodžio mėnesį įsikūrimo 
paminėjimas. Daugelis mūsų dar puikiai tebeprisime
name tuos audringus laikus. Prisimename, su kokiu 
džiaugsmu ir entuziazmu 
sveikinome tą lietuvių te;

Tarybų valdžios su K apsuku ir Angariečiu priešaky
je paskelbimą visa Lietuvos darbo liaudis sutiko išskės
tomis rankomis. Nes tai 
jos pergalė prieš išnaudo 

Tarybų valdžia tuoj 
reiškė, kad visa valdžia p 
mažažemių valstiečių rankas, kad kaizerinė Taryba tam
pa nuversta, kad jos išleisti įstatymai ir patvarkymai 

• panaikinami, kad visos dvarų bei klebonijų žemės kon
fiskuojamos, kad visi Lietuvos fabrikai, geležinkeliai ir 
bankai tampa darbo žmonių savastimi, kad Lietuvoje 
įvedama aštuonių valandų darbo diena, kad darbinin
kams pakeliamos algos 
turčių skolos, kurios pr 
nims bei kunigams.

Deja, šita darbo liaudies valdžia, šita istorinė per
galė neilgai teišsilaikė.

Kapitalistai, dvarininkai, kunigai ir visi kiti išnau
dotojai, kuriuos sutelkė 
sams ginti, susilaukė greitos paramos iš užsienio tiek 
ginklais, tiek lėšomis, ir aunutę Tarybų valdžią sutriuš
kino. Iš tikrųjų, be tokios paramos, pirmoje vietoje iš 
Vokietijos, lietuviškoji bi 
Vokietija kapituliavo ir 
(anglų, prancūzų ir am 
išsikraustyti, Lietuvos buržuazija mirtinai persigand.0; 
Ji atsidūrė desperatiško 
darbo liaudis ėmė galią j 
rybos.

Ji pirmiausia kreipės i į Švedijos valdžią, kad jai su
teiktų ginkluotos pagalbos susidoroti su savo darbo žmo
nėmis. Ten nieko nepešus, puolėsi ant kelių prieš Talki
ninkus ir juos maldavo oalikti Lietuvoje ir kituose Pa
baltijo kraštuose Vokietijos armijos dalinius, kol ji su
organizuos savo arntiją 
darbininkus ir darbo vate

Ir, kaip 1925 metų lapkričio 19 dieną su džiaugsmu 
rašė tautininkų “Sandara 
išklausytais: Vokietijos k

Dar daugiau: Vokie 
savo armiją paliko Liet 
bos armiją apginklavo i 
milijonų markių jos kitiems poreikiams!

Ir, žinoma, prieš šitą jėgą Tarybų valdžia negalėjo 
atsilaikyti. Ji buvo sutriuškinta. Ir vėl Lietuvos dangus 
apsiniaukė juodu debesiu, kuris buvo išblaškytas tiktai 
1940 metais, kai Tarybų 
kurta.

Amerikos pažangieji 
kiną Lietuvos darbo liaudį ir jos vadovybę šios istorinės 
sukakties proga. Jos pasiekti visose darbo srityse laimė
jimai, dėka tarybinės santvarkos, džiugina kiekvieną iš
eivijoje lietuvį, gero velijantį lietuvių tautai.

Amerikos pažangieji lietuviai 
utos gyvenime įvykį.

iuvo jos valdžia, jos laimėjimas, 
tojus ir prispaudėjus.
išleido manifestą, kuriame pa- 
ereina į darbininkų, bežemių ir

ų darbo diena, kad darbinin- 
r kad panaikinamos visos be
klausė bankininkams, dvarpo-

kaizerinė Taryba savo intere-

iržuazija būtų nelaimėjusi. Kai 
jos armijai buvo Talkininkų 

erikiečių) įsakyta iš Pabaltijo

j e padėtyje. Visur Lietuvoje 
savo rankas. Visur kūrėsi Ta*

1 : :

i į Švedijos valdžią, kad jai su-

ir pajėgs numalšinti Lietuvos 
tiečius.

”, “Lietuvių prašymas buvo 
ariuomenė pasiliko Lietuvoje”, 
biją Talkininkų įsakymu ne tik 
uvoje, bet ir kaizerinės Tary
ta dar paskolino Tarybai šimtą

valdžia Lietuvoje vėl tapo at-

lietuviai nuoširdžiausiai svei-

ekti visose darbo srityse laimė-

Bet dar toli nuo laikos...
militarinė valdžia prisiuntė de-PAGALIAU Saigono

legaciją į Paryžiaus taikos derybas. Jai vadovauja kari
ninkas viceprezidentas Ky. Jį ten labai iškilmingai suti
ko Amerikos delegacija su Harrimanu priešakyje.

Atrodo, kad viena k 
me jau nugalėta. Kai kas gali įsivaizduoti, kad nuo da
bar taika jau tik už kari 

Bet nieko panašaus.
di keturios delegacijos 
Pietų Vietnamo Išsilaisv 
militarinės valdžios ir J 
bereikia? Tegu sėda prie 
šiai dėl mūšių sulaikymo. 

Deja, pasirodo, kad 
negali susitarti nė dėl sta 
delegacijos nori, kad stalas būtų trikampis, Š. Vietnamo 
ir Išsilaisvinimo Fronto 
las būtų keturkampis ir 
atskirai, šie žodžiai rašomi pirmadienį. Galimas daiktas 
kad kai jie pasieks skaitytoją, jau bus susitarta dėl sta
lo formos!

Jeigu reikia kelias ar keliolika dienų peštis už stalo 
formą, tai galima įsivai2 ' 
eita prie karo baigimo ir 
simų! Derybos gali tęstis 
Vietname nekaltų žmoni 

štai į kokią nelaim

iutis į pasiekimą taikos Vietna-

po.
Tiesa, dabar Paryžiuje jau sė- 

— Šiaurės Vietnamo valdžios, 
inimo Fronto, Pietų Vietnamo 
mgtinių Valstijų. Ko daugiau 
stalo ir pradeda tartis pirmiau- 
o paskui dėl taikos sudarymo, 
tos skaitlingos delegacijos dar 

lo formos! Saigono ir Amerikos

delegaeijos reikalauja, kad sta- 
kad kiekviena "delegacija sėdėtų

LAISVE

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
L-  t ’ • '  '.r.:    :-7——■■■ ■

“TAI MŪSŲ 
SOCIALISTINĖS 
TIKROVĖS FAKTAI”

Vilniaus dienraštis “Tie
sa” (gruodžio )5 d.) savo 
vedamajame, tarp kita ko, 
sako:

“Nuolat skaitome prane
šimus apie mūsų žmonių 
gamybinį ir politinį aktyvu
mą, jų dalyvavimą Tarybų, 
visuomeninių organizacijų 
veikloje. Girdime paprasto 
žmogaus žodį, sprendžiant 
gamyklos, kolūkio, valsty
bės reikalus. Matome vi
sos liaudies rūpinimąsi Ta
rybų šalies ekonomika ir 
politika. Tai mūsų socialis
tinės tikrovės faktai, ro
dantys, kad tarybinis žmo
gus yra tikras savo, krašto 
šeimininkas, valdžia, atsa
kinga už viską. Į tokią 
aukštą padėtį darbo žmogų 
iškėlė socializmas, tarybinė 
santvarka.

Apie demokratiją kalba
ma daug. Kalba apie ją 
tikrieji jos gynėjai, pasi
šventę kovotojai už liaudies 
laisvę ir laimę, ir tie, kas 
savo rankomis ją slopina, 
įvesdami fašistinį, politinį 
režimą, nukreiptą prieš 
liaudį.

Reakcingieji buržuaziniai 
propagandistai mėgina 
įsprausti tarybinę demo
kratiją į savuosius rėmus; 
pritaikyti buržuazinius eta^ 
lonus. O kai tai nepavyks
ta, ima juodinti tarybinę 
tikrovę. ‘ Jokie buržuaziniai 
etalonai socialistinei demo
kratijai netinka, nes ji yra 
aukštesnio tipo demokrati
ja, turinti ‘ savus vertinimų 
kriterijus, pagrįstus mark- 
sizmu-leninizmu. Proletari
nė demokratija, sakė Leni
nas, milijoną kartų demo
kratiškesnė už pačią demo
kratiškiausią b u r ž u a z inę 
respubliką. Tai ryškiai pa
tvirtina darbo žmonių da
lyvavimas valstybės valdy
me, sudarant ir vykdant 
ekonominius, kultų r i n i u s 
planus bei valstybės politi
ką.”

KURIUO KELIU EIS 
PREZ. NIXONAS?

Tą klausimą lukštena či- 
kagiečių “Vilnis” (gr. 5 d.) 
savo vedamajame “Negalės 
pildyti pažadų.” Laikraštis
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DR. A. PETRIKĄ

Tautinių himnų bėdos
*

kalba apie Nixono sudėtus 
pažadus šalies reakcinin
kams. Ir tęsia:

Suprantama, naujo prezi
dento politikos kryptis dau
giau priklausys nuo susidariu
sių sąlygų, negu nuo jo pa
tarėjų.

Sąlygos, jau dabar matosi, 
žada jam daug bėdų.

Apie 18 mokslininkų sukū
rę Brookings instituto rapor
tą nurodo, kad tęsti seną po
litiką, dargi aštrinti ją, nebus 
galima nerizikuojant naują 
pasaulinį karą. O naujas toks 
karas gali būti ' saužudystė.

Jie sako, jei po branduo
linio karo liktų žmonių, tai 
ne šiauriniame Amerikos kon
tinente ir ne baltų.

Išvengti tokio karo būtina 
geri santykiai su TSRS.

Apvienyti šalį, kaip mojasi 
p. Nixonas, esamoje padėty 
yra gražus sapnas.

skurdas, getai, rasizmas ir 
karas Vietname daro didžiau
sias kliūtis.

Reikia naujos politikos.

PASIKEITIMAI
“N. L.” REDACIJOJE

Iš Montrealio pranešta:
Ilgamečiui savaitraščio “Ne

priklausomos Lietuvos” redak
toriui Jonui Kardeliui sunkiai 
sergant, laikraščio redakto
rium pakviestas žinomas poe
tas ir rašytojas Henrikas Na- 
gys, senas Nepr. Lietuvos ben
dradarbis, Jo padėjėju bus 
Vacys žižys. Technikiniu re
daktorium palieka Pranas 
Paukštaitis, Jonas Kardelis 
palieka garbės redaktorium.

Gal naujieji td laikraš
čio “bosai” pradės blaives
nėmis akimis žiūrėti į Lie
tuvą? Pamatysime, J. 
Kardelis buvo savo laikraš
tį pavertęs ’ pačių aršiausių 
su Tarybų Lietuva kokio 
nors bendradarbiavimo opo
nentu organu.

■ " -LLzl—____

JUK NIEKO KITO 
NEBUVO TIKĖTASI

Fašistinė Amerikos Lie
tuvių Taryba lapkričio 23 
dieną atlaikiusi labai “dide
lę” konferenciją. Jos nuta
rimais neatsidžiaugia So. 
Bostono menševikų “Kelei
vis.”

Konferencija griežtai ir 
storai pareiškusi, kad ALTo 
“pagrindiniai tikslai lieka 
nepa s i k e i t ę ir šiandien.” 
Antra, “Amerikos Lietuvių 
Taryba ir toliau kooperuos

su Jungtinių Valstijų val
džia.” Tai reiškia, kad ne
sidrovės ir ateityje naudo
tis ČIA sendvičiais ir kito
mis paslaugomis.

Bet gal pats įdomiausias 
pareiškimo punktas ar nu
tarimas yra sekamas:

“Amerikos Lietuvių Tary
ba palaikys draugingus san- 
sykius su lietuviais veiks
niais ... bet griežtai kovos 
prieš subversyvinį elemen
tą, besiveržiantį į lietuvių 
visuomenę.”

Čia, matyt, turimi galvo
je tie lietuviai, kurie kalba 
apie kultūrinį bendradar
biavimą su gimtuoju kraš
tu. Tas tik parodo, kad 
jau bendradarbiavimo idė
ja yra taip plačiai išsišako
jusi, jog reikia jos šalinin
kus vadinti “subversyvi- 
niais elementais” ir visus 
viernuosius šaukti į kovą 
su jais. Bet mums atrodo, 
kad tai bergždžios pastan
gos. Bendradarbiavimo idė
ja nebesulaikoma, nes ji 
Amerikos lietuviams nau
dinga. Lietuvybės išlaiky
mas Amerikoje seksis tik 
tokiame laipsnyje, kokiame 
su gimtuoju kraštu bendra- 
darbiavimas plėtosis ir 
augs. To negali supras
ti tiktai tie, kurie sudaro 
ALTą ir neapykantos Tary
bų Lietuvai nebepagydomai 
sužaloti.

Vilniaaus modelių namų mados.
(A. Baranausko nuotrauka)

“JUOZAS TYSLIAVA 
LENKŲ RAŠYTOJO 
ATSIMINIMUOSE”
“Literatūra ir menas” (Nr. 

45) tokią antraštę .turi už
dėjęs ant senos nuotraukos, 
kurioje matome ir buvusį 
“Vienybės” redaktorių Juo
zą Tysliavą. O po nuotrau
ka tokia informacija:

Juozas Tysliava (1902- 
1961) jaunystės metais daug 
laiko praleido užsienyje. 
Palyginti mažai žinomam 
poeto Paryžiaus, kur jis 
daugiausia gyveno 1925- 
1932 m. (išvažiavęs studi
juoti žurnalistikos), laiko
tarpiui nušviesti dėkingos 
medžiagos teikia < jo amži
ninko, lenkų rašytojo avan
gardisto Jono Bženkovskio 
(Brzękow.ski, g. 1903) atsi
minimai. Apie J. Tysliavą 
jis rašė knygoje “išlaisvin
toji vaizduotė” (“Wyobraz- 
nia wyzwolona.” Warszawa, 
1966). Neseniai J. Bžen- 
kovskis išleido daug plates
nę atsiminimų knygą 
“Krokuvoje ir Paryžiuje” 
(“W Krakowie i w Paryžu”. 
Warszawa, 19 68), kurioje 
užtinkame ir vieną kitą 
naujesnį faktą apie mūsų 
poetą (kai kurias jo pažin
tis, gyvenimo vietą ir 1.1.). 
Gausių knygos iliustracijų 
tarpe yra ir grupinė, čia 
perspausdinama nuotrauka, 
padaryta vieno menininkų 
sambūrio pas prancūzų po
etą P. Derme (Dermėe) me
tu: paskutinėje eilėje pir
mas iš dešinės stovi Juozas 
Tysliava.

Kiekvienas kraštas turi 
savo himną, kuris, betgi, ne 
visuomet išreiškia tautos 
dvasią, yra svetimos šalies 
skolinys, surogatas. Him
nas atstovauja krašto tam 
tikrai politinei erai, kelia 
gadynes sentimentą. Pav., 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų himnu seniau buvo laiko
ma daina “My Country ‘Tis 
of Thee,” kurios gaida pa
imta iš Britanijos himno 
“God, Save the" King” (Die
ve, gelbėk karalių). Tačiau 
1812 metų karo laikotarpiu 
amerikietis Francis , Scott 
Key, nakvodamas, kaip be
laisvis, ant britų karo laivo, 
kai tas bombardavo Balti- 
morės tvirtovę Port Mc
Henry, parašė kitą dainą - 
giesmę, “The Star-Spangled 
Banner” (žvaigždėm žėrin
ti vėliava), ir pritaikė ją 
muzikai populiarios anglų 
karčiaminės dainuškos “To 
Anacreon in Heaven”.

Su laiku ši giesmė įsiga
lėjo kaip Amerikos him
nas; vėliau tai patvirtino ir 
šalies Kongresas. Giesmės 
gaida labai graži. Bėda su 
ja tik ta, kad, ją giedant, 
vietomis balsai iškyla labai 
aukštai, iki aukštojo-F, ką 
gali pasiekti tik geri sopra
nai ar tenorai. O vietomis 
nusileidžia iki žemoj o-B, ką 
gali atlikti altai, basai ar 
baritonai. Dėl to net lavin- 
tiem balsam šią giesmę ge
rai sugiedoti veik neįmano
ma. Daug kas dabar siūlo 
tautos himnu pavadinti ko
kią lengvesnių notų dainą 
ar giesmę, k. t L Berlino 
sukomponuotą “God, Bless 
America,“The Battle 
Hymn of the Republic”, etc.

Lietuvių himnas
Lietuviai buvo pasiskyrę 

sau himnu d-ro Vinco Ku
dirkos parašytą “Tautišką 
giesmę” —“Lietuva, tėvyne 
mūsų, tu didvyrių žeme,” 
paskelbtą 1898 m. “Varpo” 
nr. 6. Gaida “Tautiškos 
giesmės” yra ne originali: 
dalį Kudirka paėmė iš Met- 
feselio “Studentų dainos”, 
dalį iš lenkų kompozitoriaus 
Moniuškos sukurtos operos 
“Halka” (arijos “Po Niesz- 
porach”— Po mišparų), etc. 
V. Kudirkos sukurta gies
mė nėra bloga, jos žodžiai

ir melodija gana grasūs, 
nieko joje nėra priešdarb> 
ninkiško ar prieštarybinio, 
ji tik šlovina Lietuvą. Pas
kutinės eilutės žodžiai: 
“Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi”, gali būti su
prasti ne kaip klasių vie
nybė, bet vienybė klases, 
darbininkų klasės.

Lietuvos kunigai “bedie
vio” Kudirkos sukurto him
no nemėgo dėl to, kad ten 
neminimas dievas. Tautinių 
iškilmių metu kai kurie ku
nigai savo bažnyčiose neleis
davo jo giedoti. Jie reika
lavo naujo himno, siūlė 
Maironio (kun. J. Mačiulio) 
dainą “Graži tu, mano bran
gi tėvyne,” arba poligloto 
vokiečio Georgo Sauvervei- 
no-Girėno parašytą Mažo
sios (Prūsijos) Lietuvio s 
himną “Lietuviais mes esa
me, gimę, lietuviais mes 
norime ir būt.”

Tačiau tarybinė Lietuvos 
santvarka buvo dalykas 
naujas, tad reikėjo ir him
no naujo. Negi pilsi jauną 
vyną į seną statinę! Rašy
tojas A. Venclova parašė 
jam žodžius, o gaidą su
komponavo muzikai B. Dva
rionas ir J. Švedas. Betgi 
naujasis himnas dabar Lie
tuvoje kaip ir negiedamas, 
nedaugelis jį moka, mo
kyklose jis nemokomas, nes 
jis susietas su Stalino var
du: “Mus Stalinas veda į 
laimę ir galią,” etc. Asme
nybės kulto atsisakius, ir 
himnas nustojo populiaru
mo. Toks pat likimas ištiko 
ir Tarybų Sąjungos himną, 
kuriame pasakyta: “Mtį 
Stalinas f * liaudžiai tarnaut 
išmokino,” etc. •

Muzikos ekspertai teigia, 
jog Rusijos carinės imperi
jos himnas “Bože, caria 
chrani” (Dieve, gink carą), 
muzikos požiūriu, buvo vie
nas iš iškilmingiausių, ma- 
jestotiškiausių himnų pa
saulyje. Likvidavus cariz
mą, žuvo ir jo himnas. Ke
renskio valdžios adoratoriai 
buvo sukūrę Rusijai naują 
himną, bet ir tas neišsilai
kė ilgiau, kaip kerenskinė 
era.

Taigi valstybių himnai nė
ra amžini: jie gema tam 
tikrą gadynę, ir žūsta kar
tu su ja.

Redakcijos atsakymai

duoti, kas atsitiks, kai bus ori- 
taikos sutarties sudarymo klau- 
mėnesių mėnesius. O tuo tarpu 
; kraujas liesis upeliais, 
g šį kartą yra Johnsono vado-

vybė įtraukusi.
Gerai, kad j 

nesimato, kad i 
užsieninės politikos gaires į geresnę pusę. Visus prezi
dento .Johnsono 
tas yra pilnai užįyręs.

o prezidentavimo dienos baigiasi. Bet 
šrinktasis prezidentas Nixonas keistų

žygius Vietname išrinktasis preziden-

J, N,—Jūsų straipsnelis 
“Ispaniški laiptai” yra, ro
dos, jūsų vertimas praneši
ma iš Romos. Bet nepasa
kote, kas yra jo autorius. 
Todėl nepasinaudosime. At
leisite.

“Laisvė” — geriausia dova
na tiems, kurie jos dar ne
skaito.

Ar skanios dilgelės?
Dilgėlės skaudžiai duria. 

Jei nedilgintų — vargu ar 
nuo mūsų apsigintų. Kuo 
gi jos gelia? Ilgom nuodų 
ampulėm. Vos palietus, nu
lūžta ampulės kabliukas ir 
pasipila nuodingas skystis. 
Dilgėlių įkandimas jaučia
mas net kelias savaites.

O vis dėlto be reikalo ne
mėgstame dilgelių. Kur veši 
dilgėlės, ten dirvožemis tur
tingas nitratu, o nitratai’— 
trąša. Dilgėlių lapuose gau
su vitaminų A, B, C, K. Ga
na skani jaunų dilgėlių lapų 
sriuba, štai kodėl jas mėgs
ta karvės ir veršiukai. Su
smulkintų dilgėlių lapus 
mielai lesa naminiai paukš
čiai.

— iš šaknų. Iš dilgėlių ga
lima padirbti popierių ir 
patvarų audinį. Jų sėklose 
net 32 procentai aliejaus.

Dilgėlės — vaistai. Jos ge
rai sulaiko kraujavimą. Dil
gėlių lapų nuoviros gydo 
cukraligę ir mažina plaukų 
slinkimą. Šaknų nuoviros 
varo kirmėles. Saldainiams 
reikia nekenksmingų žmo
gaus organizmui dažų, ža
lios spalvos dažas gaunamas 
iš dilgėlių lapų, o geltonos!

MIEGANTYS 
ŽIRGELIAI

Balti vyšnių sodeliai, 
Po tom vyšniom— 

žirgeliai,
Daug žirgelių, 

daug šyvųjų
Miega visą vasarėlę.

Nei sninga, nei lyja, 
Žirgeliai, žirgeliai, 
Po žalius laukelius 
Dvi boružės vaikšto.

Geltonos gėlelės
Ant pūdymėlių, 
Devynios saulelės 
Dangų varinėja.

žydri ežerėliai 
Ir akmenėliai— 
Gana jums miegoti, 
Šyvieji žirgeliai.

Ateikit, broleliai, % 
Prikelti žirgelius * 
Ir gėleles, 
Ir akmenėlius. \

Sigitas Geda
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JOSEPH NORTH

Upton Sinclair -- iš 
džiunglių į socializmą

Aš mažiausiai tikėjausi 
susitikti su Sinclairiu, dau
giausia visam pasauly skai
tomu Amerikos rašytoju, 
Jersey pašlaitėje, tarp kle
vų ir pušų, netoli Bound 
Brook’o. Aš visad norėjau 
sutikti jį kur nors per savo 
keliones, bandžiau pamaty
ti jį, kai jis gyveno Mon
rovijoje, Kalifornijoje. Bet 
kaimynai pasakė, kad “tas 
visiems žinomas socialistas” 
persikėlė kažkur į Rytus. Ir 
štai jis buvo čia, anapus 
Hudsono, tas žmogus, kurio 
viena knyga nulėmė mano 
įsijugimą į darbą klasės ju
dėjimą ■— mane ir daugelį 
kitų. Ta knyga—“The Cry 
Tor Justice — an Anthology 

Social Protest through 
the Ages”. Aš dažnai pa
galvodavau, kiek yra jaunų 
žmonių, kuriems ta knyga 
davė tokį pat, kaip ir man, 
patarimą: “Eik kairėn, jau
nuoli, eik kairėn!”

Jūs žinote, kaip glaudžiai 
šis rašytojas yra susijęs 
su darbo klase. Jis Jack 
Londono amžininkas ir 
Mike Goldo pirmtakas.

Aš žiūrėjau į jį tą rudens 
dieną Džersyje. Laikas at
ėmė iš jo žingsnių jaunumą, 
nebeliko tos jam charakte
ringos žvalios energijos. 
Devyn i a s d e š i m t knygų! 
Po vieną knygą kiekviene- 
riems jo gyvenimo metams, 
nes jis ką tik atšventė sa
vo 90-ajį gimtadieni. Ta
čiau laikas nepalietė jo pro
to, kuris liko toks pat skais
tus. kaip tada, kai jis rašė 
“Džiungles” (“Raistą.” Ši 
kny^a yra populiariausias 
Amerikos romanas, greta 
Dėdės Tomo Lūšnelės.

Senelių namų saulėtoje sa
lėje kai kurie senukai gulė
jo lovose, kiti sėdėjo inva
lidų kėdėse, kiti vaikščiojo 
pasiramsči u o da m i ramen
tais bet aš abejoju, ar kas 
nors iš jų išsaugojo tą gy
vybės troškimą, kuris pa
darė Sinclairj tuo, kas jis 
buvo. Jo akys po akiniais 
yra skaidrios ir mėlynos, ir 
nors jo balsas nėra toks 
tvirtas, jo spindinti šypsena 
“apšviečia kambarį,” kaip 
pasakė vienas iš jo kaimynų 
per rašytojo 90-ojo gimta
dienio šventę. “New York 
Times” paskyrė jam beveik 
ištisą puslapį, kadangi ga- 
Wna nekęsti jo idėjų, bet ne
galima ignoruoti žmogaus, 
kurfe taip seniai prisijungė 
prie socializmo idėjų, pirmą 
kartą pasaulyje įgyvendin
tų Tarybų Sąjungoje.

Rašytojo sūnus — moksli
ninkas atomistas atvyko pa
siimti tėvą pasivažinėti au
tomobiliu. Aš buvau pa
kviestas važiuoti kartu, ir 
toje kelionėje mes daug kal
bėjome.
Mano dvasios krikšto tėvas

Aš jam pasakiau, kad jis 
tam tikra prasme buvo ma
no dvasios krikšto tėvas, 
Aš buvau paaugliu, kai į 
mano rankas pateko jo An
tologija apie socialinį pro
testą. Perskaitęs ją, aš jau 
nebebuvau tas pats. Aš ne
begalėjau pažvelgti į darbi
ninką ir nematyti jo veide 
vergovės ženklų.

.Sinclairis paėmė mane 
ranką. “Aš tikiuos, kad at
likau savo pareigą, būdamas 
Jūsų/krikšto tėvu,” pasakė 

man žmogus, kuriam trūko

sa~

su-
Jo

dešimties -metų užbaigti 
vo gyvenimo šimtmetį.

Dabar su Sinclairiu 
sipažįsta nauja karta, 
sūnus man pasakė, kad jo 
veikalai dabar skaitomi dau
gelyje mokyklų. Retai pa
sitaiko, kad rašytojas per 70 
meti] išlaiko savo skaityto
jus. Savo laiko garsenybė 
William Dean Howells, Tols
tojaus draugas, tapo už
mirštas dar gyvas būdamas. 
Nauji laikai, naunji skoniai, 
nauja karta ieško naujų sti
lių. Bet ta tikrovė, kurią 
matė Sinclairis—seniau tai 
buvo vadinama atlyginimo 
vergovė — vis dar tebegy
vena.

Sinclairis kilęs iš gerai 
aprūpintos pietiečių šei
mos, kurios nariai buvo ka
riškiai ir jūrininkai. Pro
senolis Amerikos 1812 m. 
karo vadovavo Amerikos 
kariuomenei prie Hurono 
ežero, senelis buvo konfede
ratų laivyno karininkas. 
Tiesa, paties Sinclairio šei
ma nebuvo turtinga, nes jo 
tėvas turėjo pietiečio aristo
krato silpnybę — “butelio” 
pamėgimą, kaip Sinclai
ris rašė savo prisiminimuo
se.

Velnio romo įtaka
“Kai jis nebūdavo velnio 

romo įtakoje,” rašo Sinclai
ris apie savo tėvą, jis la
bai mvlėjo savo šeimą. Aš 
jį stebėjau 30 metų, ir tai 
buvo ilga moralinė agonija^ 
Paties Uptono vaikystė svy
ravo tarp kraštutinio skur
do ir šilkais gaubiamo tur
tingumo. Kai motina ne
galėdavo rasti pinigų tėvo 
stalčiuje, ji nuvesdavo ma
žąjį Uptona pas seneli — 
turtingą geležinkelių veikė
ją. Berniuko gyvenimas bu
vo lyg Pelenės transforma
cijų eilė. Tai ir buvo prie
žastis jo pamėgtos temos: 
socialinių klasių kontrastų. 
To nersonažai iš abiejų pa
saulių—turtingųjų ir varg
šu ių, ir veikalų turinys ne
šioja juos nuo vienų prie

Rašvtoio karjera prasi
dėjo kukliai. Trumpų apy
sakų autorius, jis atsitikti
nai pastebėjo, kad gali ga
minti tas istorijas masiškai, 
ir leidėjai jas noriai pirk
davo. Tai buvo fantastiš
ki pasakojimai apie 
West Pointą ir Anapolį, ir 
mokėdavo už juos mažai, 
bet pakankamai, kad rašy
tojas galėtu padėti motinai, 
kai tėvo uždarbis būdavo al
koholio nuplaunamas. Pa
laipsniui paaiškėjo jaunojo 

RUDUO
Balzgana saulė slenka pro debesis.
Vėjas šiurena medžių šakas. '
Ritasi lapai nublokšti, lyg neganda, 
Kur jie ramybę ir prieglobstį ras
Laukai tuštėja, pas tyrę ražienos— 
Nublukę, pajuodę, palinkę žemai. 
Trumpos paniurę rudenio dienos, 
Saulė nešildo, kaitriai.
Girdisi gervės ir žąsys gagena, 
Lekia padangėje paukščių keliais, 
Šiaurys skubotai į pietus jas gena, 
Sunkiai plasnoja sparnais.
Rytmečio šalnos žemę dabina, 
Dirvas apibarsto baltai—sidabru, * 
Bandas iš lauko į trobesius gena, 
Balas, upeliūkščius padengia ledu.
Tik margas genelis pušyne kalena, 
Ir voverys liuoksi tarp medžių-šakų, 
O žvirbliai po kreiku sulindę čirena, 
Ir šarkos dar krykščia sode prie namų.

K. žakavičienė

TOKS MĖLYNAS DANGUS
Toks mėlynas dangus!
Toks mėlynas...
Lyg akvamarinas.
Ir žemė taip arti!
Lyg kūdikis žaliam lopšy.
Lyg kūdikis, riksme nurimęs...
Ir toks pašėlęs noras ima 
Iškelt ant rankų ją, 
Iš vystyklų žalių išplėšti, 
Panert į žydrumą 
Lig paskutinio bokšto 
Balto miesto.
Primuilinti akis
Baltutėm putom debesų...
Primuilinti akis, 
Kad klykteltų balsu 
Ir savo riksmą sviestų 
Virš kaimo, balto miesto!— 
Ir ašarų tyrų lietus 
Nuplautų mus.

Jurginą Astrauskaite

rašytojo polinkis vaizduoti 
darbo žmonių likimą, eiti iš
vien su nuskriaustaisiais. 
“Džiunglės” pasirodė 1906 
metais ir paliko didelį įspū
dį tų laikų literatūroje ir 
spaudoje. Sinclairis sten
gėsi atvaizduoti žiaurųjį 
darbo žmonių likimlą, o kri
tikai iškėlė jo aprašomas 
antisanitarines mėsos pra
monės sąlygas. Ši kritika 
privertė prezidentą Teodo
rą Rooseveltą pakviesti jau
nąjį socialistą į Baltuosius 
Rūmus. Rooseveltas buvo 
stipraus charakterio' žmo
gus ir kovojo prieš kai ku
riuos mėsos pramonės mili
jonierius. Rezultate buvo 
išleistas įstatymas dėl mais
to švarumo. Sinclairis no
rėjo pakeisti sistemą, bet 
turėjo pasitenkinti kulina
rinės sanitarijos pagerėji
mu. “Aš taikiau į žmonių 
širdį,” sakė jis. bet patai
kiau į jų pilvą.”
65 metų amžiaus Pulitzerio 

premijos laureatas
Būdamas 28 metų amžiaus 

jis padarė perversmą mėsos 
pakavimo pramonėje. Pasie
kęs 65-jų metų jis laimėjo 
Pulitzerio premiją. Visą sa
vo gyvenimą, kaip rašė “Ti
mes”, jis “kovojo' už socia
lizmą”; jis buvo New Jersey 
socialistų partijos narys.

Pulitzerį jis gavo už “Dra
kono derlių”, romaną apie 
hitlerizmo iškilimą, vieną iš 
garsiųjų serijų apie Lanny 
Budd, kuriose jis aprašo vi
sus svarbiausius pasaulio 
įvykius nuo 1913 iki 1949 
metų. . '

Jo knygose yra daug, su 
kuo marksistai gali nesutik
ti. Bet nė vienas Amerikos 
rašytojas neprilygsta jam 
kapitalizmo demaskavi m e. 
Žinoma, pirmoji socialistinė 
šalis pasaulyje — Tarybų 
Sąjunga patraukė jo dėme
sį, ir apie ją jis rašė 1937 
metais jos 20-mečio proga.

Kaip rašytojas, kuris vi
są savo gyvenimą rašė kny
gas skirtas žmones šviesti 
ir informuoti, aš nesu abe
jingas tam faktui, kad Ta
rybų Sąjungoje keletas mi
lijonų mano knygų pateko 
į skaitytojų rankas. Aš ne
galiu pasveikinti visus tuos 
mano skaitytojus individua
liai, todėl pasinaudodamas 
šia proga siunčiu jiems ko
lektyvų sveikinimą ir pa
reiškiu, kad dvidešimt me
tų aš stebėjau jų. šalies vys
tymąsi. Ir kai aš skaitau, 
kad atidarytas naujas met
ro, arba .nauja užtvanka 
pradeda gaminti elektros 
energiją, arba naujas milži
nas - kombinatas išleidžia 
kokią nors reikalingą ir 
naudingą produkciją, aš 
jaučiu tokį pasididžiavimą

tarytum aš pats tai. pada
riau”.

Tęskite toliau
Sinclairis savo sveikinimą 

užbaigė žodžiais, kurie ak
tualūs ir šiandien: “Aš ži
nau, kad jūs turėtumėt dau
giau turtų — asmeniškų ir 
nacionalinių, jeigu nebūtų 
nuolatinės karo grėsmės vi
su šiuo 20 metų bėgyje (at 
minkime, kad tai buvo rašy
ta 1937 metais. J. N.) Ta
čiau grėsmė tebeegzistuoja, 
ir mes visi individualiai ir 
•kolektyviai turime daryti 
viską, ką galime, kad viso 
pasaulio demokratiškos tau
tos suprastų pavojų ir imtų
si bendru veiksmų apsaugo
ti pasaulį nuo gengsterių 
dabar ir visiems ateities 
laikams”.

Gyvenimas parodė, kad 
Sinclairis laikui bėgant 
daug su kuo nesutiko Tary
bų Sąjungos politikoje, bet 
visdėlto jis neatsisakė nuo 
socializmo. O vėlesniais me
tais, būdamas kupinas iš
minties, jis štai ką atsakė į 
mano klausimą; ką jis no
rėtų pasakyti tarybiniams 
žmonėms?

“Tęskite toliau, ką jūs 
pradėjote” — pasakė jis, 
nugalėdamas savo balso se
natvišką drebėjimą. “Dary
kite, ką darėte iki šiol, ir 
žmonija bus jum's dėkinga. 
Jūs esate darbo žmonės ir 
kaipo tokie esate didingi”.

Atsisveikindamas aš jį pa
bučiavau ir paklausiau, ką 
aš jau seniai norėiau pa
klausti: “Draugas Sinclair!, 
jūs esate daugelio vaikų tė
vas : devyniasdešimties kny
gų. Ar negalėtumėt man pa
sakyti, kuris jūsų vaikas 
vra mylimiausias, jeigu toks 
yra” ?

Jis tr ump ai.., pagalvojo. 
“Aš pasakyčiau, kad tai 
“The. Crv of Justice” — ma
no Antologija”.

Aš susijaudinau, nes tai 
buvo ta knyga, kuri nukrei
pė mane į pasaulio darbi
ninku klasės eiles. Mane ir 
nesuskaitoma daugybę kitų. 
Šios knygos įžangoje jis ra
gina skaityti visus reika
lavimus, prašymus, prana
šu ir išminčių protestus, 
tikėdamasis, kad skaityto
jas “bus pasišventęs tai pui
kiajai svajonei, kuri bet ka
da jaudino žmonių širdis”.

Jis dedikuoja savo knygą 
John Mansfieldo' eilėraščio 
žodžiais:

“Vyrams iš triuškinto ba- 
taljono, kurie kovoja iki 
mir ties, apsvaigintiems 
kautynių dūmų, dundesio 
ir riksmo.
Vyrams praskeltų galvų, 
kuriems kraujas bėga į 
akis...”

Iš anglų kalbos išvertė
Irena Vladimiroviene

IŠ ATSIMINIMŲ

Nuomaras, egzortai, kunigai, 
davatkos ir velniai

Nuomaras gali kirsti bile 
ką. Dabartiniu laiku yra 
daugiau dviejų milijonų 
nuomaru užgautų jaunuo
liu.

Nuomaras griebia juos 
pirma 20 metų, bet 80 pro
centų užupltųjų gali būti 
sukontroliuojami tinkamais 
gydymais. Taip sako pas
kutiniai daktarų praneši
mai.

Pirtis ir nelaimė
Apie 1930 metus Lazdijų 

rajono Teizų kaimas įsi
steigė pirtį ant ežero kran
to, turint mintyje tur
kiškai išsivanoti šluotomis 
nugaras nuo įkaitusių ak
menų garo, “štymo” ir būti 
švariais ir sveikais.

Kai buvo moterų diena ei
ti pirtin, tai Rozalija Nor- 
kūnienė, mano teta, nusive
dė 10 ar 12 metų mergaitę 
ir tas akmeninis garas ap
kvaitino jos galvą ir ji pra
dėjo sirgti nuomaru, 
vieton kreiptis daktaro pa
galbos, mergaitę nuvedė 
pas kunigą atskaityti jai 
egzortus. O tie egzortai 
(jau buvo “Laisvėje” rašy
ta) yra išvijimas ar nuvi- 
jimas nuo žmogaus apsėstų 
piktų dvasių. Ir koks vel
nias atnešė tas dvasias į 
akmeninį “štymą,” mums ir 
nasiliko sekretas.

Mačiau ją savo akimis
1932 metais dar radau tą 

mergaitę gyvą. Ji gulėjo lo
voje ir jai užėjo nuomaro 
tampymas. Aš priėjau prie 
jos. Ji gulėjo, aukštieninka 
ir iš burniukės abiejų pusiu 
nutukęs, žirnio didumo, kil
nojosi, kai ji kvėpavo. Ne
galėdamas į ją pažiūrėti, 
sugrįžau prie stalo ir sės
damas nuleidau galvą že
myn.

“Kas pasidarė?” klausia 
manęs. “Dzievas duos, pa
sveiks. Dabar jai jau re
čiau užeina.”

"tada buvo pradžia rug- 
oiūč’o mėnesio. Pabaigoje 
lapkričio gavau laišką iš 
Lietuvos; Ji jau užkasta 
kapinėse. ' Vadinasi, nuoma
ras ir užtampė ją. O ji bu
vo graži mergaitė. Gaila, 
kad egzortus pastatė aukš
čiau daktariškos mediciniš
kos pagalbos.

Nelaimė su broliu
Mano brolis Jonas 1904 

metais keliavo Amerikon. 
Jiems skersuojant rubežių. 
Rusijos sienos sargybiniai 
paleido šūvius virš jų vir
šugalvių, bet ta išgąstis už
degė jo galvos nervus ar 
smegenis ir jis pamišo. Tė
vas parsivežė iš Mozūrijos 
lotininškai giedantį ir nesą
mones pasakojantį burtinin
ką. Paskui Joną nuvežė 
Seirijuosna, kad jam kuni
gas atskaitytų egzortus. 
Klebonas A. Katilius pasa
kė: “Aš atskaitysiu jam 
juos, bet jie jam nieko ne
gelbės.”

Kitą dieną susirinko “ži
nančios” davatkos: Jonienė, 
Jurinienė, motina ir kelios 
kitos, ir nusprendė: Liškia
voje gyvena senas dziako- 
nas, prelatas, kaip jis at
skaito egzortus — velnias 
išlekia staugdamas! Ir te
gul duoda mišiauno vyno po 
lašelį išgerti.

Liškiava yra Nemuno va
karų pusėje, o Druskinin
kai rytų pusėje.

Joną išvežė Liškiavon 

auštant, o parvežė namo 
kada nors naktį. Vyno bon- 
kutę pastatė ant lentynos, 
bet niekam nevalia buvo 
gerti jo, tik ligoniui...

Kada nieko nebuvo namie, 
o brolis miegojo, aš prisipy
liau arbatinį šaukštuką ir 
drebėdamas Iš pasarginės 
baimės išgėriau.. Ką gi tas 
saldus skystimas gali gelbė
ti nuo išgąsties uždegtiems 
nervams O juk velnio ne
buvo rusų šūviuose ir nega
lėjo jį apsėsti...

Joną pataisė dr. Dekinia- 
vičius, liepdamas pilti šal
tą vandenį jam per galvą. 
Vėliau Jonas, atplėšė keturis 
metus, kaip sakydavo, ant 
Persijos rubežiaus už sar
gybinį.

Dr. Dekiniavičių vokiečiai 
sušaudė už rusų šnipą pir
mojo karo metu.

Velnias ir daktaras
Turiu pasakyti, kad mano 

Įrr augimo laikais Suvalkijos 
.cS clzūkiją valdė velnias, da-

vatkos ir religiniai pamišė
liai.

Nuo mūsų stubos buvo 
bakūžė, kur sekmadienių ir 
kitų švenčių vakarais suei
davo keli vaikinai ir mergi
nos pasidainuoti senovės 
liaudies dainelių, pasišokti 
polkutę ar valcuką, po lū
pinės armonikėlės muzika. 
Tai Seirijų kunigas Krikš- 
tautas tą namelį vadino vel
nio namais.

Jurgio Metelionio išvaiz
dos neatsimenu; atsimenu 
tiek, kad jis buvo virš 6 pė
dų aukščio,' laibas vyras. 
Jis buvo pavarytas vežioįi 
kalėdoianti kunigą. Jiems 
važiuojant iš kito Susiedo 
kiemo, kunigas sakė jam: 
“Mane į tą kiemą 
aš ten neisiu, nes 
velnio namai.”

“Mane šaltyšius 
vežioti kunigą ir aš nelenk
siu nei vieno Susiedo. Jei 
tu nenori—neik.” Įvežė kie
man ir sustojo prie prieme
nės . durų. Kunigas, nors 
piktesnis už patį velnią, tu
rėjo eiti vidn.

Kada baigė kalėdoti kai
mą, kurio gale gyveno 
Žvirblis, Metelionis (Anta
no tėvas) ir Bračiulis, tai 
kunigas prašė pas juos, kad 

nevežk, 
ten yra

pavarė

Prie namo Paribio gatvėje Nr. 65, kuriame pasku
tinius šešerius metus gyveno Lietuvos TSR nusipelnęs 
kultūros veikėjas, rašytojas J. Ragauskas, atidengta 
memorialinė lenta.

Nuotraukoje: memorialinės lentos atidengimui skir
to mitingo momentas. K. Liubšio nuotr.

jam duotų kitą furmaną- 
vežėją. Jurgis atsakė:

“Nereikia nei kito furma- 
no, nei arklių, nei rogių. Aš 
tave nuvešiu ten, iš kur pa
ėmiau. Neišmesiu laukan 
vidurkelėje ir tau nereikės 
pėkščiam puškuot per snie
gą namo. Sėsk ir važiuo
sim!”

Tas kunigas prisiveisė 
tiek davatkų, kad bespavie- 
dodamas ir betraukdamas 
jų andarokų padalkais dul
kes į savo plaučius, gavo 
džiovą. Jį iš Seirijų iškėlė 
i Metelius, kad atskyrus nuo 
bažnyčios, kad jis turėtų 
daugiau laiko pasiirstyt De- 
sės ežero pakraščiais. Bet 
jau buvo Šaukštas po pietų. 
Biskį vėliau jį iškėlė į Vyg- 
rus. Vygrai tada buvo Gar
dino gubernijoje. Dabar jie 
priklauso Baltarusijai, į pie
tus nuo Druskininkų. Ten 
yra didelis ežeras, jame sa
la, joje klioštorius, sanato
rija. Jis ten ir užbaigė sa
vo amžių. Aš jį gerai paži
nau. Pas j.į ėjau ant “pa
mokslų” 1903 metais. Tada 
buvau 10 metų berniukas.

Išgąsdinta motina
Jis buvo įgąsdinęs savo 

davatkas nedavimu išriši
mo, jei jos vaikai eis į “vel
nio namus.” Kartą sekma
dienio vakarą, motina nera
do stuboįe dukros Onos ir 
sūnaus Jono, stovi viduje 
ios ir rėkia, kaip pamišus: 
“Aš dėl vaikų neisiu peklon 
smalos klampoti!”

Tuo laiku tas Lietuvos 
kampelis buvo muzikališkai 
apkurtintas. Kas mokėjo 
smuikuoti, tas buvo velnio 
apsėstas. Ir liepdavo jo 
vaktuotis, nes jis apraga- 
nuos. Bus sudiev tavo dū
riai!

Ašr tarčiau dideli palinki
ma mokvtis smuikuoti. Tė
vas pagelino pirkti smuiką 
ir mokytis. Bet motina: 
“Šiandien parsineši skrinką, 
ryt rasi šipulius.” Neleido 
man čiupinėti tą žavėjantį 
instrumentą.

Indijoje, pakilus iš aero
dromo reaktyviniam lėktu
vui Bombėjus-Niujorkas, la
kūnas pastebėjo, kad į lėk
tuvo ratus įstrigo karvė. 
Lakūnas nedvejodamas nu
tupdė lėktuvą su 67 kelei
viais dėl viso pikto išpylęs 
kuro atsargą į jūrą.
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DETROIT, MICH
Paspirtis dėl žiemini ą 

švenčių
Kad krautuvės darytų di

desnius pelnus, Detroit Com
mon Pleas Court paskelb- 
bia kasmet sust a b d y 
per prievartą atėmimą 
gų nuošimčio per gruo 
mėnesį.

Virš 6,000 detroitiečii tu
rės progą gauti visą 
kiek uždirba.

Common Pleas Court 
metai abelnai sulaiko 
65,000 skolininkų užde 
nustatytą nuošimtį, je: 
ruoju neužmoka už pas'

Kai teisman paduotam 
vargšui kainuoja $8 krštų- 
išlaidų.

Teismas ir skolintoju 
skolų nustato, kokį pre 
tą turi mokėti geruoju 
ba darbdavis atima iš a 
Gi paskolas siūlo per 
bangas — T. V. ir radiją. 
Tik imk! z

Atsidūręs į ligoninę, jc i ne
turi apdraudos ir turi de ,rbą, 
paleidžia iš ligoninės be ; vė
liau iš uždarbio atima 
statytą nuošimtį iki ats 
kiek jiems reikia.

Niekur nepabėgsi, 
įsikibę į tavo Social Securi
ty numerius.

Iš tolimos Arizonos
LLD 91 kuopa, Phoenix’e 

ateinančiais metais liekasi 
bėdnesnė. Tris narius pa
laidojom, o kiti nuėjo mels
tis į organizuojamą parapi-

Chester, Pa

mą 
al- 

džio

kas 
apie 
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Detroitas garsingas auto
mobilių išdirbyste viso dom 
vagystėm ir žaginimais.

Public Health De >art- 
mentsako: Detroitas
ketvirtas “in rape cases 

Remiantis duomenim 
100,000 gyventojų 43 mote
rys išžaginamos (“raped”).

New York miestas dešim- 
rape” iš

100,QOO gyventojų. (Gyven
tojų skaičiun įeina ir vyrai.)

tas tik 23.7 “

Negras Rev. Albert C 
nori atsiskirti nuo savo 
tųjų ir įsteigti moky 
kūriose būtų juodieji n 
tojai ir mokiniai. Jis para
šė knygą “The Black 
siah,” kurioje pasakė, 
Abraham, Moses, Mary 
sus — buvo juodi, ne balti, 
kaip balti žmonės juos paro
do Europos dailėje.

Minimo dvasiškio nor 
pasakymas atsiskirti 
baltų neturi juodųjų 
gumos pritarimo. Jie s ako 
“He does not speak f o: r us 
he does not speak for ne
groes.”

Dvasiškis Cleage 
Moslem tikybos ir krit 
ja kitokias tikybas.

Vincas

eage 
bal- 

klas, 
oky-

Mes- 
kad 

, Je-

as ir 
nuo 

dau-

y

yra 
kuo-

Providence, R. I. — ft 
rai studentai boikotų lai 
jo reikalavimus. Dabar 
boikotą nutraukė.

me- 
jie

Su pavasarinėmis šventė
mis čia buvo atvykęs vysku
pas Brizgys su trimis kuni
gais, pašventino svetainę, 
klausė ausinės, pakrikštijo 
ir padermavojo vaikus, o už 
nuodėmes surinktus pinigus 
supylė į maišą ir išvažiavo 
į Tucson, Arizona, pas te- 
naitinį vyskupą įpiršti vie
ną kunigą Phoenixo lietu
viams. O tai taip ir turim 
kunigą Antaną Valiušką, 
pabėgusį iš Mosėdžio. Turi
me ir bažnyčią katalikų se
nelių prieglaudos rūmuose. 
Jau susitvėrė ir choras, ku
ris gieda “Pulkim 
lių.” v

ant ke-

barniai, 
tradici-

Lietuvių klube 
muštynės. Klubas 
niai laiko metinį susirinki
mą Motinų Dienoje gegužės 
mėnesį ir išrenka metams 
valdybą. Šiais mėtais klu- 
biečiai išrinko pirmininko 
vietoje naują žmogų, o se
nąjį pirmininką, kuris iš
buvo penkerius metus, nors 
ir mokytas dipukas, niekas 
jQ nepristatė, nes klubiečiai 
sužinojo, kad tas jų klubo 
pirmininkas Vytas Mozo- 
raitis (Mozart) neteisingai

SUSI-

o

Praeitas Pašalpos Klubo 
susirinkimas buvo skaitlin
gas, bet turėjo būt dar skat- 
lingesnis.

Iš valdybos raportų buvo 
sužinota, kad m: 
Belskis, sulaukęs 
amžiaus. Jo žmc 
prieš 5 savaites, 
ra, netekusi tėvel 
neles. Taipgi liūdi giminės 
ir draugai.

Sofia Lipčien 
Lietuvos nuo artimų gimi
nių laišką, kuriame rašo, 
kad ištekėjo jos 
te. Per daugelį 
Adelė Virkšaitė, 
bus Vainauskien 
džiams linkime 
laimės jų gyver 
visiems giminėms ir drau- 
gams laimingai praleisti 
žiemos šventes.

KALBOS KAMPELIS

Geriau be pagalbos

irė Vincas 
i 86 metus 
nelė mirė 
Liūdi duk- 
Įio ir moti-

ė gavo iš

brolio duk- 
metų buvo 
bet dabar 

ė. Jaunave- 
geriausios 

ime, taipgi

Mass.
etos Klubo 
lą šio mies- 
, “Laisvės” 
įbo narę B. 
• atžymėjo 
Ji gyvena

Montello,
Moterų Apšv 

narės aplankė se 
to gyventoją 
skaitytoją ir kh 
Gutkauskienę ii1 
jos gimtadienį, 
pas dukrą B. Petrick, Buz
zard Bay, Mass 
gražiai jas prizmė. Sudai
navo “Happy 
Taipgi buvo Ii 
ją aplankė jos p 
Krasauskienė s 
Norwood, Mass, 

■atvyko A. Mikni

Ne visi dar mokame kaip 
reikiant vartoti žodį pagal
ba. Pasitaiko išgirsti ir 
skaityti tokių sakinių “Su 
pagalba traktorių šįmet 
greit pasėta. Kryptį gali
ma nustatyti kompaso pa
galba.” Tokie pasakymai 
nėra taisyklingi.

Įnagį, įrankį, kuriuo kas 
daroma, pasakoma vienu 
įnagininko linksniu: Tas 
arklys kuolu (ne kuolo pa
galba!) vejamas, šaukštu 
(ne šaukšto pagalba!) upės 
neišsemsi. Tetulė įpuolusi 
su vytiniu (ne su vytinio 
pagalba!) ėmė mane rai
žyti. Traktorius, kompasas 
taip pat įrankiai, kuriais 
atliekamas darbas. Taigi 
dirbame jais (su jais), ne 
/‘jų (su jų) pagalba.”

Be to, žodis pagalba lie
tuvių kalboje ir reiškia ne 
tą, kas norima šiuose saki
niuose juo pasakyti. . Pa
galba ^reiškia pagelbėjimą, 
padėjimą, paskirties sutei
kimą, talkininkavimą. Pa
galba paprastai teikiama iš 
šalies ką nors dirbančiam,

veikiančiam ar esančiam 
kokioje nors būklėje. Pa
vyzdžiui: Skęs t anty sis 
šaukė pagalbos, bet niekas 
negalėjo gelbėti. Man nuo 
to skausmo nėra pagalbos. 
Eikš, man reikia tavo pa
galbos — padėsi užsimesti 
maišą. Pagalba gali reikš
ti ir sušelpimą: materiali
nė pagalba. Dabar nė jo
kios pagalbos nėra iš jo-— 
viską pralaka. Gyvi tokie 
pasakymai: prašyti ką pa
galbos, šauktis, tikėtis, sku
bėti, ateiti kam į pagalbą, 
suteikti pagalbą, pagalba 
nelaimėje ir t. t. Apie daik
tą, kuriuo kas daroma, 
įrankį, įnagį, instrumentą, 
padargą nesakoma, kad jis 
teikia pagalbą. Įrankiu tie
siog dirbama, kas nors at
liekama.

Todėl ir pradžioje minė
tus sakinius reikia taisyti: 
Su traktoriais šįmet greit 
pasėta. Kryptį galima nu
statyti kompasu.

B. Tolutienė
Filologijos mokslų kandidatė

BŪKITE SVEIKI IR ILGAI GYVENKITE, 
MANO MIELI DRAUGAI!

Per visą savo subrendusį gyvenimą dalyvavau ir 
darbavausi pažangiame darbininkų judėjime. Per 
tuos desėtkus metų glaudžiai susidraugavau ne tik 
su apylinkės draugais, bet po visą plačią šalį. Kuo
met artinasi metinės šventės ir norisi visus draugus 
pasveikinti, tai neįmanoma visus pasiekti kortelė
mis. šį metą visus savo mielus draugus sveikinu per 
spaudą. Visiems linkiu ilgo gyvenimo ir darbuotis, 
kad (pasaulis būtų gražesnis ir kad visa žmonija bū
tų sočiai pavalgius, pasirėdžius. Nuoširdžiausi linkė
jimai, mieli draugai!

Jos duktė

Birthday”, 
iksma, kad 
nisseserė M. 
i dukra iš 
Iš Montello 
s, K. čereš- 

j’enė, M. Potsienė, E. Za- 
iliu atvežė.<sky. Automob

M. Gutauskienė
Julija Calenti 

“Laisvės” vaju 
K5.00.

Birželio mėnesyje 
rinkime, sena/s N 
kas atsisakė išo.io ; 
nę atskaitą ir perduot, 
bo svetainės raktus, 
las liko atidėtas ik: 
Naujoji valdyk 
kad senasis pirm - b
įtraukdamas iš vaidybos 
neatsiteisė su klubu. Buvęs 
pirmininkas Mozoraitis, iš
klausęs tokį raportą, puolė
si mušti komisijos narį, pa
starasis gintis...

Klubo susirinkime buvo 
pranešta spalio mėnesyj, 
kad buvusis klubo pirminin
kas (Mozoraitis) apskundė 
klubą už jo sumušimą. Teis
mas įvyko lapkričio 15 d. 
Teisėjas išnešė sprendimą, 
jeigu dipukas klubui ir jo 
nariams darys netvarką ir 
užpuldinės narius, bus pa
dėtas į kalėjimą. O klubie- 
čii, 62 Jbąlsais prieš 14, iš
metė jį ir jo draugus.

Stanley T. Straukas

prisiminė ir 
, dovanojo 

Visos lankytojos ir 
jos duktė Betty sudėjo po 
dolerį, tai pasid 
vės” fondui $11. 
kojusioms “Lais

arė “Lais- 
00. Ačiū au- 
vės” fondui. 

George Shimaitis

Nėra laimėjimo Vietname

New Yorkas.—Queens dis- 
trikto prokuroras Mackell 
suėmė 30 žmonių, kurie per 
10 metų sėkmingai vogė au
tomobilius; pavogdavo apie 
1,000 automobilių per me
tus.

Bridgeport, Conn
Vaikštinėjant 

vėmis teko pa 
daugely vietų 
gėlės žydinčios, 
apšąlnotos, bet 
mūsų miestas 
kranto, tai tas daug gelbsti 
augalams išsilai|kyti ilgiaus.

Lapkričio 16 
Waterburio lietiiviškose ka
pinėse. Kapinėse nesimatė 
žolės, bet apie trys coliai 
sniego. Jeigu Jmtų kas sa
kęs, būčiau netikėjęs. Bet 
savo akimis mačiau ir po 
sniegą klampojau.

Spaudos reikalas, kaip at
rodo, pepamirs tas. Po bis- 
kutį draugai įirba “Lais- 

vajuje ir 
v

Bridgeporto

miesto gat- 
stebėti, kad 
dar matėsi 

, Nors jau 
žydi. Mat 
ant marių

., teko būti

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

jų skaitytojų ir panauj 
leidžiama penkias di

“Vilnis” gauna žibias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 
momis.*

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

“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“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
Angliško skyriaus
Naujai užsirašantiems

knygas:
“Graži Tu mano ' 

minimai ir dabartis, t 
arba Dr. Margerio.

mti senas prenumeratas. “Vijnis” 
savaitėje.

vės”, “Vilnies”
Kanados “Liaudies Balsas 
buvo paremtas 
gerų draugų.

Bridgeporte 
daug gerų ir 
draugų, kurie supranta dar
bininkiškos spa 
lingumą. Taig 
reikalą ir ture 
paskirs spaudai.

J. Strižauskas

yra gana 
nuoširdžių

ūdos reika- 
, matydami 
darni dolerį

Kolumnistas Walter Lip
man “Newsweek” žurnale 
už gruodžio 2 d. sako: “Pra
laimėjimas Vietname lygus 
išsipagiriojimui ir sugrįži
mui į protą tam, kuris ma
nė, kad jis yra galingiau-, 
siausias. Jo nprąms nepri
valo būti ribų. Jo žodis pri
valo būti nemainomas. Jo 
reikalavimai privalo būti iš
pildomi. Jami |visi turi nu
silenkti. Jis yra omnipo- 
tentas. • ■ |

JAV centrinė klaida yra 
manyti, kad jėga išspręs 
reikalų nukrypimą Azijoje. 
Kamienas problemos yra 
tas, kad JAV neturi gali
mybės nustatyti, kas valdys 
Vietnamą, kuomet mes iš
trauksime mūsų kariuome
nę, o ištraukti reikia.”

Pentagonas, daugelis poli
tikierių ir pats kolumnistas 
W. L. norėtų pasitraukti iš 
Vietnamo su kokia tai gar
be. Kaip tą garbę įgyti pa
sitraukiant? Ir dar dau
giau, kaip gali gauti garbę, 
ten dirbęs negarbingą dar
bą? O gal W. L. sutiktų 
skaityti už garbę patį pasi
traukimą? Su tuo būtų ga
lima sutikti. Pats pasitrau
kimas iš Vietnamo jau būtų 
nemažo saiko politinis gud
rumas. Bet ar JAV norės 
tą padaryti? Tą padarė 
Prancūzija 1954 metais ir 
nieko nenustojo, o tuo su
taupė daug gyvybių ir bili
jonines sumas.

Kad JAV padarė didelę 
klaidą, įsiveldamos į Viet
namo karą, tai jau visi žino. 
Tą klaidą reikia kuo gręi- 
čiau atitaisyti dar ir todėl, 
kad iš visko matosi, jog Š. 
Vietnamo valdžia ir visa

buržuazija visus sunkumus 
užkorė ant JAV, o patys iš 
to turtėja: nesidrovi vog
ti, grobti, savintis JAV ka
riams prisiunčiamus daik
tus ir juos pardubti black 
markete ' (dalinai slaptoje 
rinkoje).

Šios tiesos niekas nenu
gina, visi mato, pergyvena, 
jaučia.

Lietuvių kalboje yra po
sakis: “Su kuo sutapsi, to
kiu pats; tapsi.” Amerika 
panorėjo ten “apginti” žmo
nes, kuriuos pasmerkė, liau
dis ir likimas, kurie nebe
nori garbės ir nebežino, kas 
yra garbė.

Kolumnisto W. L. žodžiais 
tariant: “Tą, ką tragedija 
Vie t n a m e pademonstravo, 
mes privalome įvertinti. 
JAV nėra ta jėga, kuri ga
lėtų nustatyti tvarką Azijos 
žemyne, arba bent kur ki
tur.”

Tai aišku, kaip diena, 
kad kalbėti apie naują pa
saulį, apie naujas idėjas 
jau neužtenka. Jau jos čia, 
ir reikia mums su jomis 
arčiau susipažinti. Rei
kia įvertinti žmonijos pa
geidavimus, naujus pa
saulio ekonominius ir poli
tinius pasukimus; reikia su 
jais suderinti mūsų sampro
tavimą. To nepadarius, seks 
tragedija po tragedijos.

Dzūkelis

B. Čuberkiene, 2
So. Boston, Mass. g

■■f >

Sveikiname Su Žiemos
Šventėmis

ir Naujaisiais Metais

Sveikiname visas Klubo nares, vietines ir gy
venančius kituose miestuose, sykiu ir “Laisvės” 
kolektyvą. Linkime visiems daug laimės ir svei
katos 1969 metuose.

Lai būna pravesta pastovi taika pasaulyje.

Detroito Lietuvių Moterų 
Pažangos Klubas

Detroit, Mich.

!
 Liet. Liter. Draugijos 198 kuopos nariai

su žiemos sezono metinėmis šventėmis, svei
kina visus šios draugijos narius. Mūsų laikraš
čių skaitytojus, rėmėjus. Visus pažangiečius ir 
dorus tautiečius šioje šalyje ir išeivius tėvynai
nius kitose šalyse.

Šiltai sveikinu brolius ir seseris tautiečius 
Lietuvoje, prikėlusius tėvynę iš karo griuvėsių 
ir kuriančius skaistų gyvenimą savo šalyje.

VI Linki visiems ištvermės, laimingų, skaisčių 
X# taikių 1969-jų metų.
y F. Machulis—pirm.

M. Mozurąitienė—rast.
I# K. Karosienė—ižd.

$15; pusei metų $8.
metams $3.00.

“Vilnį” duodame brangias

Irangi Tėvynė”; Prūse:ko 
ipgi R. Mizaros bet kabą

«

t

Cleveland, Ohio
LDIPD svarbus mitingas
Kaip jau žinĮome iš įvai

rių pranešimų, 
lokalinių draugijų gyvavi- 
mas paliko tik 
n y be. Tačiaus 
dar iki šių dienų išsilaikė 
Lietuvių Darbininkų Pašel- 
pinė Draugija. Bet nariams*

tai įvairių

didelė rete- 
Clevelandej

metiniame susirinkime di
džiuma balsų nutarta eiti 
prie draugijos likvidavimo.

Pagal draugijos taisykles 
tokį galutiną nutarimą ga
li padaryti tik priešmetįnis 
visuotinas narių susirinki
mas, kuris įvyks gruodžio 
(Dec.) 18 dieną, 1968 me
tais, E.O.U.V. svetainėje 1?

Naują Vak. Vokietijoj 
organizacija

Bqną. — Vakarų Vokieti
joje įsteigta organizacija— 
“D e m o kr a t i n ė valstiečių 
akciją,” kurios tikslas yra 
stiprinti pasipriešinimą (ofi
cialiai Bonos agrarinei po
litikai.

Ši organizacija buvo įsteig
ta Dortmunde, kur įvyko 
valstiečių atstovų konferen
ciją. Joje valstiečiai kartu 
su profsąjungų aktyvistais 
apsvarstė bendrų veiksmų 
galimybes.

SAN LEANDRO, CALIF.

Aleksas ir Violet Taraškai
Sveikiname savo gimines, draugus, drauges,
pažįstamus su metinėmis šventėmis. Linkime

visiems skaisčių, laimingų, taikių,
darbingų 1969-tųjų metų!

OAKLAND, CALIF.

Visais reikalais kĮreipkites:
Hąfefed Sfc, Chicago, 1 

“Vilnies” admin .
“Vilnis,” 3116 So. • i

. Bet nariams* 
senėjant ir r.etėjant, prieita 
prie to, kad jokio veikimo
nėra iš ko suda ryti, tai pus-

Į šį susirinkimą kviečia
mi visi draugijos nariai at
silankyti.

LDPD koresp.
0, žebrys

Aiken, S. C. — Senatorius 
Strom Thurmond, 66 metų 
amžiaus, susitarė ąpsivestį 
buvusią gražuolių karalienę1 
Nancy Moore, 22 ųiptų am
žiaus.

Sveikiname gimiųes, draugus ir pažįstamus 
Amerikoje ir Lietuvoje jau metipėjnis, šven
tėmis. Linkime visiems būti laimingais, 

sveikais, darbščiais būsiančiais 
1969-siais metais.

Alex ir Connie Mugianiai

X.
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'LAISVES' VAJUS
. (Tąsa iš l-:nojo puslapio)

r Brooklyniečiai vėl pirmoj vietoj. Valys Bunkus gra
liai pasidarbavo, priduoda:

Chesterietis A. Lipčius 
ir atnaujinimų, ir punktus 
A. J. Pranaitis, irgi savo 
ladelphijos.

M. Valilionienė, Miam .
merą tą ir atnaujinimų.

Šie vajininkai pakilo punktais prisiųsdami atnaujini
mų: J. Jaskevičius, Worcester, Mass.; S. Rainard, So. 
Boston, Mass.; P. Beeis, G 
L. Bekešienė, Rochester, N 
kienė, San Francisco, Calif.
J. Andrulienė, Chicago, 111.; J. K. Alvinas, Yucaipa, 
Calif., ir J. Purtiek Pittsburgh, Pa,

mas pluoštą atnaujinimų, 
prisiuntė naują prenumeratą 
kredituoja philadelphiečiams. 
punktus priskaitė prie Phi-

, Fla., prisiuntė naują prenu-

•eat Neck, N. Y.; R. Braus ir 
Y.; V. Taraškienė - V. Sut- 

; K. Kilikevičius, Torontietis;

GAUTA SEKAMAI:
h, Pa. (per J. Purtiką),

AUKŲ I FONDĄ
LDS 142 kp., Pittsburg 

Pittsburgh, Pa. ..
So. Bostono pilietis .. 
Ch. Akscin, E. Hartfori

r J. Stanley, Rochester, N. Y..........
F. Kurkulis, Rochester, N. Y.ų..

1, M. A. Wenzlow, Arlington, Mass 
S. Petronis, Athol, Mass........
S. Skiragis, Detroit, M 
P. Bieliauskas, Richmo 
Frank Mankauskas, M 
L. P. Kisieliai, Montre 
E. Morkevich, Chomed 
P. Beeis, Great Neck, 
J. M. Kaminskas, Chicago, Ill 
P. Šlajus, Chester, Pa.
J. J. Lazauskai, Ozone 
A. Petra’kas, Maynard 
V. ir E. Miami, Ęla. .
J. Urbanavičius, Montr 
A. Strelienė, Montreal, 
J. Čeponis, Ville LaSa 
Vincas Delnickas, Bric 
D. Norwich, Montrea 
R. N. Skuja, Tacoma, 
J. Skeltis, Worcester, 
Povilas Sekalauskas, Chicago, Ill 
D. Yokis, Ridley Park,
A. Wasel, Worcester, Mass
B, Kirstukas, Chicago,

K Frank Obrekes, Shamokin, Pa.
Fr. Jasiūnas, Stockton,

.J. Žilinskas, Hollandal 
Pauline Cook, Auburn 
Chas. Šileikis, Chicago. 
A. Vinickas, Great Ne
G. Daukas, Rochester, 
Po $1: LAP Klubas, H

A. Lalis, Dorchester, Mass 
Plaines, Mass.; M. Plečkai 
lada, Lawrence, Mass.; O. !
A. Pilkauskas, K. Kasulis, 
White, Miami, Fla.; M. V: 
Venckūnas, Brooklyn, N. Y. E. Morkus, Ronkonkoma, 
N. Y.; O. Bistrais, Great l^eck, N. Y; J. Vaičekauskas, 
P. Juozapaitis, L. Mainonis 
kapas, Fitchburg, Mass.;
N. J.; F. Lešinsks, V. GižAuskas, J. Deveikis, Philadel
phia, Pa.; L. J. Burnett, Canterbury, Conn.; R. Shere- 
lis, Rochester, N. Y.

>25.00 
16.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

7.50 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Žekonis, So. Boston, Mass.;
J. Valanchausky, Jamaica 

tienė, Chicago, Ill.; A. Chu- 
Spakauskas, A. Naruševičius, 

Worcester, Mass.; Blanche 
rbickas, Freeport, N. Y.; V.

d, Conn.

ich

iami, Fla............
‘lai, Canada .......
sy Laval, Canada

Mass

eal, Canada ... 
, Canada
le, Canada ... 
geport, Canada 
, Canada .......
Wash................
Mass............. . .

Pa. ..

Ill.

, Fla. 
Mass 
Ill. ..

Binghamton, N.Y.; K. Pro- 
M. A. Shimkus, Hightstown,

Anksčiau gauta $9,739.^1. Dabar gauta $267.50. Vi
so gauta $10,006.91. Dar eikia $4,993.09.

ems prieteliams už jų dova- 
sidarbavimą. Mes gauname

Didelis ačiū viršminėti 
«as ir vajininkams už pa 
laiškų iš Lietuvos nuo žmonių, kurie nori skaityti laikraš
tį ^Laisvę.” Būtų gerai, cad atsirastų gerieji ameri
kiečiai, kurie užrašytų lajikraštį kaipo jiems dovaną. 
Prašome tai padaryti.

“Laisvės” Administracija

So. Boston. Mass
Serga “Laisvės” skaitytojai

Mūsų gera spaudos rėmė
ja Suzana Šukienė (gyveni 
837 E. 3rd St., So. Boston) 
gruodžio 4 d. savo stuboje 
nuslobo ir liko be sąmonės, 
tapo pašaiukta policija ir 
nuvežta į Deaconess ligon - 
nų, 185 Pilgrim Rd., Bosto
ne, kur ją atgaivino. Bet 
dar netvirta ir nežinia,kai[) 
ilgai jai reikės pabūti 1- 
goninėje.

Annai Mažuikienei pada
rė didelę operaciją ir dfir 
#gai jai reikės pabūti Car
ney ligoninėje, pakol su-

Draugai M. Davidonis ir 
žmona Agota, gyvena 139 
N St., So. Bostone. Jis tu
rėjo operaciją ant akies, o 
ją vargina artritas, mažai 
gali pavaikščioti.

Eva Lekienė irgi turėjo 
didelę operaciją, bet jau 
sveiksta pas dukterį, 30 
Wilson Rd., Lexington, 
Mass., kuri ją prižiūri.

Draugas Frank Ivanaus- 
kas (gyvena 48 Rosecliff 
St., Roslindale, Mass.) irgi 
turėjo operaciją, bet jau 
namie ir sveiksta.

Linkiu visiems greitai pa
sveikti; f

S. Rąinard

St. Petersburg, Fla
Iš LLD 45 kp. susirinkimo
LLD 45 kuopos priešme- 

tinis susirinkimas įvyko 
sekmadienį, gruodžio 1 die
ną 11 vai. ryte Laiškanešių 
svetainėje. Kuopos 
ninkė Paulina B 
atidarė susirinkimą, 
šė, kad po sunkias ligos 
LLD 45 kp. narė Jadvyga 
Smudin mirė lapkričio 13 d. 
Pagerbimui šios narės ir vi
sų kitų narių, kurie anks
čiau, jau didelis skaičius iš
mirė. Pirmininkė pakvietė 
visus vienai liūdesio' ir pa
garbos minutei atsistoti.

Šiam susirinkimui vedėja 
išrinkta mūsų visų ger
biama Adelė Pakalniškienė. 
Sekretorius J. Greblikas 
perskaitė protokolą iš pra
eito susirinkimo. Tarp kit
ko, protokole pažymėta, kad 
Padėkavonės dienoje 28 d. 
lapkričio LLD 45 kuopa bu
vo suruošus gražų pobūvį 
su skaniais pietais ir gra
žia menine programa, kurią 
išpildė Dainų mylėtojų Cho
ras gabios mokytojos Ade
liutės Pakalniškienės vado
vybėje.

“Thanks Giving” pobūvis 
buvo skaitlingas ir pavyz
dingas.

Finansų sekretorius J. 
Šaliunas raportavo finansi
nį stovį. Iš raporto pasirodė, 
kad per praeitus 1968 me
tus, ačiū valdybos ir šeimi
ninkių darbštumui, turėjo
me daugelį parengimų, kož- 
nas parengimas davė gra
žaus pelno, todėl kuopos iž-

pirmi- 
laškienė
, prane-

das pakilo, ir pusėtinai pra
turtėjome.

Sekančiam metiniame su
sirinkime, kuris įvyks 1969 
m. sausio 5 d., parodysime 
savo gerą širdį, semsime iš 
to “aruodo” pinigus ir išda
linsime po tam tikrą dalį 
spaudai, organizacijoms ir 
įstaigoms, kurios šviečia ir 
organizuoja liaudį kovai už 
taiką ir geresnį gyvenimą.

Lietu v i ų Priešfašistinis 
komitetas per laišką prašė 
finansinės paramos. Nutar
ta paaukoti $100 tai įstai
gai.

Valdybos rinkimas
Aklamacijos būdu vien

balsiai užgirta ta pati kuo
pos valdyba tarnauti per iš
tisus 1969 metus. Į valdybą 
įeina sekanti kuopos nariai: 
pirmininkė Paulina Blaškie- 
nė, vicepirmininkas V. Val
ley, protokolų sekretorius 
J. Greblikais, finansų sekr. 
J. šaliunas, J. Rūbas — iž
dininkas, J. Dovidaitis — 
knygius, J. Stančikas ir Vė- 
šys — korespondentai.
Parengimų komis, rinkimas

Vienbalsiai užgirta ta pa
ti parengimų komisija, į ku
rią įeina: P. Blaškienė, H. 
Šaliunienė, A. Stukienė, E. 
Valley, M. Račkauskienė, 
R. Užusienienė, V. Vitkaus
kas, J. Greblikas ir J. Blaš- 
kis.

Tai ne vien valdyba ir pa
rengimų komisija kuopos 
progreso ratą suka. Prie 

i svarbaus meno-dainų darbo

B Švenčių Proga Sveikinimas
35 Naujų Metų proga sveikinu South Bostonie- 
5* čius ir Bostono apylinkės draugus ir drauges, 
w taipgi visus “Laisvės” skaitytojus. Linkiu vi- 

siems geros sveikatos ir sėkmės 1969 metuose.

Tony Brosky
Triadelphia, W. Va.

Sezoninis Sveikinimas

prisideda labai daug Dainų 
mylėtojų Choras. Jo nariai- 
rės, o ypatingai choro mo
kytoja Adeliute Pakalniš
kienė, daug savo darbo įde
da, pakol tiek daug gražių 
liaudies dainų chorą išlavi- 
na-sumokina. Visi virš mi
nėti nariai, įskaitant ir cho
ro mokytoją, sunkiai dirba 
dėl idėjos be pinigiško at
lyginimo.

Beja, į mūsų kuopą per
sikėlė du nauji nariai: A. 
Sireikis iš LLD 50 kp., Ro- 
shester, N. Y., ir P. Stapan 
iš LLD 19 kuopos, Chicago, 
Ill. Dabar LLD 45 kuopa 
St. Petersburge išaugo net 
iki 175 narių! Tai viena iš 
didžiausių, veikliausių ir 
turtingiausių kuopų visoje 
Lietuvių Literatūros Drau- 
gijoje!

Žiemos švenčių proga, su 
Kalėdom ir Naujaisiais 1969 
metais, nutarta į “Laisvę” 
ir “Vilnį” įdėti didelį svei
kinimą, vertės po $25.

Banketas su menine 
programa

Po gražaus susirinkimo 
prasidėjo banketas su gra
žia menine, programa. 4 sta
lai buvo užtiesti baltomis 
staltiesėmis, apie kuriuos 
susėdo apie 150 svečių ir 
viešnių, šnekučiavo ir val
gė mūsų šeimininkių paga
mintus skanius pietus su vi
sais pridėčkais, ir pyragu, 
ir kavute.

Papieta v u s, pirmininkė 
A. Pakalniškienė pakvietė 
Dainų mylėtojų Chorą su
sirinkti. Prasidėjo neninė 
programa: Pirma 
“Ko liūdi berželi”, 
pagerbimui velionės Jadvv-.and 5en l ledger postings. Typing and 
gos Smudin ir visų kitų mi
rusiųjų kuopos narių. Ant
rą, sudainavo “pensininkų 
dainą”, trečią, apie jaunys
tės meilę ir dar vieną, ne
pamenu kokią.

Vėliau prasidėjo įvairūs 
šokiai prie rekordinės mu
zikos. Visi svečiai ir vieš
nios gražiai pasišoko, pasi
vaišino prie bufeto, atsis
veikino ir 4 vai. skirstės į 
savo namučius.

P.S. Kitas parengimas 
įvyks toj pačioj vietoj šešta
dienį, gruodžio 14 d. lygiai 
12 valandą. Nepamirškite 
dalyvauti. St. Vėšys

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

n

Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, visus drau
gus ir gimines Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. 
Linkime stiprios sveikatos, sėkmės. Taipgi tai
kos visame pasaulyje.

Pranas ir Marijona Kvietkai
Miami Beach, Fla.

. Sveikiname Su Sezono
Šventėmis

LLD 45-ta kuopa sveikina visus savo kuopos 
narius so naujaisiais 1969 metais, kad visi išsi
laikytume geroj sveikatoj, kad dar sulaukti 
daug naujųjų metų ir kad sulaukti pasaulyje 
taikos.

LLD 45 kuopos valdyba
St. Petersburg,

MUU

daina, 
skirtą

EXPERIENCED
Architectural Draftsman 

contact
Richard Merrill Sweitzer 

Architect
Towanda, Pa., (717) 265-5346

(94-98)

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

(9-97)

MALE or FEMALE

CLUB STEWARD

Man and wife for private club. 

Live in.

Prepare German and American food 

for parties and. Sunday. Salary 

plus good potential.

Write P.O. Box 6036, Phila. 19114.

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

(91-95)

HELP WANTED FEMALE

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)

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. 
wkdys 8:30 to 5 PM.

Mike Gregus, 696-2313, 
and weekends.

4-0537,

7-9 PM

(91-94)

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)

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.
W. Corner 31st & Jefferson.
Equal Opportunity Employer.

Bring ad with you.
(91-94)

s.
An

BOOKKEEPER

Full charge, knowledge of payroll 
and payroll taxes, up to trial bal.

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

(92495)

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

plans. Apply:
AIR PRODUCTS &, 

CHEMICALS INC.
(Houdry Laboratories) 

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

Marcus Hook, Pa.
• HU 5-1135.

equal opportunity

fit

Ail

19061

employer.
(91-94)

WOMEN
Experienced in inspection and 

bindery work. Must b.e High School 
graduate and able to work alter
nating shift. Good working con
ditions and excellent fringe bene
fits. Apply SECURITY COLUM
BIAN BANK NOTE INC., 55th & 
Samson Sts. (94-100)

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 Cynwyd, Pa., or call Mr. 
Grant, 835-2239 for further infor
mation or interview.

(92-98)

COOK-WAITRESS, experienced, 
preferably European trained, for 
adult household with poodles. Ex
cellent living conditions, near trans
portation. Recent ref. req. Phone 
MU 8-9310 or write Box 678, De
von, Pa. 19333. (94-95)

| Gražiai atsisveikinome
| Praėjusį sekmadienį po 
°' pietų pas draugus Bronę ir

Walterį Keršulius buvo su
ruoštos išleistuvės Lietuvos 
mokslininkui Antanui Ba
rauskui. Kaip žinia, jis čia 
lankėsi su tarybinių moks
lininkų grupe ir grįždamas 
į tėviškę buvo New Yorke 
sustojęs porai dienų. Mums 
rūpėjo su šiuo įžymiu vei
kėju susitikti ir atsisvei
kinti. Na, tai ir susirinko
me pas Keršulius dau
giau kaip pora desėtkų 
šios apylinkės lietuvių. 
Gaila, kad į privatišką 
namą daugiau negalima 
sutalpinti, o, aišku, dau
giau New Yorko lietuvių 
būtų norėję su svečiu susi
tikti ir atsisveikinti.

Prie vaišių, aišku, buvo 
draugiškų pokalbių. Moks
lininkas A. Barauskas sa
kė grįžtąs į Lietuvą labai 
pasitenkinęs savo apsilan
kymui Amerikoje. Ypač jis 
džiaugiasi susitikęs būrelį 
lietuvių.

•Svečias5- sakė nenorįs 
spręsti mūsų kraštą iš to
kio trumpo su juo susipa
žinimu. Bet džiaugiasi, kad 
visur tarybiniai mokslinin
kai buvę labai šiltai, labai

draugiškai priimti. Ameri
kos eiliniuose žmonėse ne
pastebėjęs nė mažiausios 
neapykantos tarybiniams 
žmonėms. Jis manąs, kad 
kultūrinis bendradarbiavi
mas tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos stiprės, nes 
tai naudinga abiems kraš
tams.

Karštai svečiui paspau
dėme dešinę ir palinkėjome 
laimingos kelionės atgal į 
tėviškę. Tiek jis, tiek mes 
išreiškėme viltį, kad šk su
sitikimas nebus paskutinis.

Sueigoje, beje, dalyvavo 
ir Edmundas Juškis, antra
sis sekretorius Tarybų Są
jungos ambasadoje Wash
ingtone. Jis nuoširdžiai pa
dėkojo sueigos rengėjams 
už vaišes.

Rep.

59 metų prancūzas Andre 
Paulinas apkaltino psichiat
rinės ligoninės gydytojus, 
kad jie dėl klaidingos diag
nozės 18 metų jį išlaikė li
goninėje. Paulinas per tą 
laiką taip išstudijavo psi
chiatriją, kad nutarė laikyti 
egzaminus universitete.

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 
& Sansom Sts., Phila. (92-99)

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)

HOTEL ENGINEER-ASSISTANT, 
exp’d only. 5 day wk. Excel sal. and 
working conditions. Co. benefits. 
Contact Mr. Dickinson-Marks.

LO 3-9290. (94-98)

ENGINE LATHE OPTR.
Require a man who wishes to 

make money and who is not afraid 
of work. Should have good mecha
nical ability and the ability to read ’ 
specs. Co benefits include health and 
accident ins., Blue Cross and Blue 
Shield family coverage, life ins. and 
other extras. Call Robert Bennett, 
Personnel Dept., 8:15 AM to 12 
noon. LU 3-0300. (94-95)

MAN
Experienced in running arid 

repairing machinery.
Must be High School graduate and 
if possible Military service com
pleted. Good working conditions 
and excellent fringe benefits. Apply 
SECURITY COLUMBIAN BANK 
NOTE INC., 55th & Samson Sts{ 

(94-100)

GENERAL KITCHEN WORKER.
Full time. Good working condi
tions. Excellent fringe benefits. 
Call Mr. Poventud. Carrier Clinic, 
201-359.3101 for appointment.

(94-95)
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ų iš didžiosiosKeletas bruo 
konferencijos už taiką

.1

Tradicinės Jungtinių Vals
tijų Padėkų Dienos išvaka
rėse grupėje draugų kilp 
klausimas:

—Ką vertingo galėčia
nudirbti dabar, už ką galė
čiau dėkingai savo praeiti 
minėti? Atsakymas buvo:

—Šiuo momentu darbas 
už taiką — už žmogaus gy
vybės apsaugą — pats svar
biausias.

Dėka taip galvojančių pa
žangiųjų lietuvių organiza
cijų mes, keturi pensininkai 
tarpe minios jaunimo, lap
kričio 28-os vidurnakti at
sidūrėme New Yorko Union 
aikštėje ir nudžiugome te n 
jau radę 4 didžiulius auto
busus, kad šaltą lietingą ve - 
karą nereikėjo atvirame ore 
būti: Prigužėjo tie vežime
pilni gražaus jaunimo. 
Union aikštės varpui pas
kelbus 12 valandą autobu
sai nėrė po Hudsonu ir pre - 
nyko tamsoje; Montrea į 
pasiekėme praaušus.

Kelyje sutikome miglų, 
lietaus, sniego ir visai sausi 
kelio. Labai ivairiuotas mf 
sų šalies klimatas.

,1

o

Štai mes jau prie didžiu 
lės St. James United bažny 
čios. Ją radome masiška: 
pripildyta anksčiau atvyki 
siomis delegacijomis.

Čia prasidėjo nuostabio 
konferencijos įdomių, jaudi 
nančių veiksmų trys darba 
dieniai.

Vos tik įžengus pobažny- 
tinėn salėn mus keturis pa
sitiko grupė anksčiau atvy
kusiu vietinių lietuviu ir to- 
rontietis. Jie jau apsipažine 
kur ko ieškoti. Nugalėdami 
spūstį ’jie mums daug pągeb 
bėjo registracijose; iš kaž
kur atgabeno karštos ka- 

< vos ir užkandėlio. Iš po ne
miegotos nakties tai buvo 
didelė “patrova”. Jie mums 
net nakvynes pas save už
rašė.

1

E

Aprūpinti, ramūs įsitaisė

me artimiausioje, kokią dar 
galima buvo rasti, vietoje 
link estrados.

Abejojau a r suprasime 
programą n emokėdami 
prancūzų kalbos. Be reika
lo rūpestis, tą jau buvo iš
sprendė rengėjai. Regist
ruojantis kiekvienam buvo 
įteiktas transistoriukas, ku
ri įjungęs ausin girdi ver
tėjo kalbą.

Dauguma kalbų buvo sa
kytos prancūziškai ar ang
liškai, kai kurios ispaniškai 
ir portugališkai, kitos Azi
jos tautų kalbomis.

Konferencija atrodė pui
kiausiai prirengta daugia
tautės, daugiarasės sueigos 
darbui.

Kurį pasirinkti kelią?
Visi čion suvykę organi

zacijų atstovai nori, kad 
Jungtinių Valstijų karas 
Vietname būtu juo greičiau 
baigtas. Kad tuojau būtų 
ištrauktos visos karinės jė
gos iš abiejų Vietnamu ir 
iš jų kaimyninių valstybių. 
Bet ne visiems prieinamos, 
ne visiems atrodo tinkamos 
esamosios priemonės.

Atvykę iš Pietų Amerikos 
šalių jauni vadovai sakė ug
ningas kalbas, kuriose 
smerkė JAV kolonialisti
nius. imperialistinius kės
lus, kaip trukdančius tų ša
lių žmonėms patiems demo
kratiškai valdytis. Smerkė 
už tūlose šalyse, užkartas 
fašistuoiančias valdžias.

Gi-upės kitų delegatų pa
geidavo., kad kalbėtojai 
griežtai laikytųsi to klausi
mo,, kuriam konferencija 
buvo šaukta, būtent, tuojau 
iš Vietnamo ištraukti JAV 
ir satelitu karines, jėgas, 0 
kiti parodinėje, jog pasaulį 
kankina karai kaip tik dėl 
imperialistinių v a 1 s t y bių 
agresijų užgrobimui s i 1 p/ 
nesnių valstybių. Dėl to ko
va prieš imperializmą yra 
būtina dabar. •'?:

v* • eciai

audrin- 
ovaciją

Ateina Vietnam
Vietnamu delegacijų pa

sirodymas iššaukė 
gą kelių minučių
ir su tokia pat palydėjo jų 
kalbėtoją. Tai buvo viena 
pagrindinių konfer 
kalbų — informaci 
kinga viso pasaulio 
Šyviesiems žmonėm 
patiją, paramą ir pagalbą.

Juodosios pant
Karščiausi 

juodųjų žmonių 
delegacijose, ypačią 
dinusių Black

en c i j o s 
nė ir dė-
progre- 

5 už sim-

eros
ginčai kilo 

jaunimo 
i pasiva- 

Panthers. 
Jiems atrodė, jog net šioje 

rencijoje 
nuojami, 
ankamai 
parodyti

Sveikinam Su Žiemos
Šventėmis

ikoje ir Tarybų Lietuvoj,Pažangiečius čia Amei 
redaktorius ir rašytojus. Linkime sveikatos 

ir ištvermės
Lai gyvuoja

jūsų darbuose.
taika pasaulyje!

J. ir K. Vaičekauskai,
Binghamton, N. Y.

Proga Metinių Švenčių
Sveikiname laikrašč 

vajininkus, bendradarbius, skaitytojus čia Ame
rikoje ir Lietuvoje, visiems daug sėkmės ir drū
tos sveikatos.

o “Laisvės” darbininkus,

J. ir M. Strižauskai
Bridgeport, Conn.

l<i.

mimas
• I

su naujaisiais 1969 me- 
, draugai, pažįstami ir

Nuoširdžiai sveikinu 
tais jus, mieli giminės 
nepažįstami, drąsiai pirmyn žengti tautiečiai, 
gyvenanti Lietuvoje, Amerikoje ar kur ki
tur, linkėdamas geros sveikatos, laimės ir gero
vės gyvenime. Lai būna

Amerikoje ar kur ki-

pastovi taika pasaulyje!
Motiejus Klimas, 

Ramsey, N. J.

garbingo j e konf e 
juodieji . diskrimi 
kad jiems nepak 
teikiama progos 
čia suvykusiefhs savo pro
blemas. Retkarčiais 
jos peraugdavo į 
Kartą jie būriu su 
estrados pasimoję 
vadovybę. Delegatą 
girdėjo, ne visi sup 
ten dėjosi, kas te 
kovoja, tad vieni p 
šaukė “bū”. Demonstracija 
tęsėsi apie 10 mini? 
tarpu konferencijos 
bė įvykdė skubotą 
ir nutarė panterų 
Hal Marcei- leisti 
savo programą. Prie to bu
vo leista panterų darbuoto
jams vykdyti konferencijo
je rinkliavą atvežimui iš 
Kalifornijos jų vadovo Bob
by Seale su jo sargais. Sa
koma, delegatai sudėjo virš 
5 šimtus. 

’ • • ' 1. 1t

Kovos pradžia č
Iššaukiančiai jaut 

pusvalandį gyveno 
būrys jaųnųi vyrų.užėjo est
radom ir viėnas; taikoje iš
kėlęs kortelę;,, sušuk

Deginsiu savo dh 
tą ; protestui < ;prieš tęsimą 
karo Vietname! Kaį su ma
nim?,

—Drebėdama n 
“hell, no, we won’t 
plasnojo nedidelė liepsnelė, 
po jos kelios, dar 
giau. Dėmonstrac 
giantis paskelbta, 
virš šimtas šių j 

! nekariaus.
Į Galima daleisti, Fv 

I tokių sesijų konfęrencijos 
komitetas nemigo.
sesijai jie atnešdavo naują 
programą, pilniau patenki
nančią daugumos delegatų 

[ pageidavimus, bet taip pat 
j ir su koncesijomis.
| mloms, kurių čia buvo viso

kių.
Vieningumais didž. tikslui

Ne kartą tūlų grupių 
i diskusantą ginčai perąjdavo 
« į barnį, Be abejo, tais atve- 
' jais į supykusių ratą įsi- 
' sukdavo kipšiukas provoka

torius, siekiąs konferenciją 
| suardyti, bet prie to nepri- 
| leido komiteto meistriškas 
i taktas, apdairios savigynos 
i grupės ir visų dalyvių didy- 
! sis tikslas — • iškovoti baigi- 
! mą JAV vyriausybės karo 
yietname. Skirstėmės gie- 

) dodami Vietnamo himną ir 
į Internacionalą.
J Konferencijos 1,800 daly- 
į vių atsistojimu ir griaus- 
f minga, ilga ovacija priėmė 
f Declaration of Montreal, 
f Pareiškimas smerkia JAV 
r karą Vietname, reikalauja 
l tuojau iš Vietnamo išeiti. 
J Taipgi pasiūlo kai kuriuos 
į veiksmus Vietnamo para- 
< mai ir pagalbai.
* S. Sasna

diskusi- 
ba r n į. 

bėgo ant 
užimti 

i ne visi 
rato kas 
n tiž ką 
ojo, kiti

:čių. Tuo 
vadovy- 
posėdėlj 
vadovui 

išdėstyti

ia pat
dina n t į 
me, kai

o:

if to kor

io šūkio 
go” su-

po dau- 
ijai bai- 
jog su- 
aunuolių

kad po

Sekamai

delegatų

mažu-

MIRĖ
r Antradienį, Felicia Šim
kienė, pranešė per telefoną, 
kad mirė jos švogėris Al
fonsas Kaziokaitis, 76 m. 
amžiaus. Gyveno Kearny, 
N. J. Mirė gruodžio 9 d., 
laidotuvės įvyko gruodžio 
13 d., Holy Cross kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mae, dukterį Alice 
ir sūnų Edmund, ir kitas 
artimas gimines. Daugiau 
apie velionį bus vėliau pa
rašyta.

TiglrtBackRally”
Sekmadienį, gruodžio 15 d., 

Amerikinis sveturgimiams 
ginti Komitetas rengia 
svarbų mitingą. Jis bus 
Penn Garden Hotel, 31st St. 
ir 7th Ave., New Yorke. 
Vieta pirmame aukšte. Pra
džia 2 vai. 1 Įėjimas 99 c.

Kalbės žymūs veikėjai. 
Dainavimą atliks retų gabu
mų Folk and Blues daininin
kas. Rengėjai prašo skait
lingai susirinkti išklausyti 
kalbas ir nepaprastą dainų 
talentą.

Pirmininkaus Henry Fo- 
ner, Fur, Leather and Ma
chine Workers unijos Tary
bos pirmininkas.

Malonaus pasimatymo su 
visais parengime!

Kvieslys

Vi. Valangevičius prašo
Trumpu laiškučiu apie 

save drg. V. Valangevičius 
(iš J ė n s ė n ' Beach, Fla.) 
rašo:

“Esu Martin Memorial 
Hospitalyje., Man e širdis 
ątakuo j a. Labai -s k a<u d a 
krūtinę ir sunku kvėpuoti. 
Nežinau/ ka^p > ilgai reikės 
būti'ligoninėje.

Prašau įdėti žinutę apie 
mane “Laisvėn,” tai mano 
giminės Lietuvoje apie ma
no padėtį sužinos.”

Drg. Valangevičius yra 
širdingas “Laisvės” rėmė
jos ir yra keletui savo gi
minių Lietuvoje užprenu- 
ravęs “Laisvę.”

Sveikatos geram draugui!
S. V.

Laukiame visų 
sekmadienį

Paskutinis kvietimas vi
siems, kurie mylėtų su mu
mis kartu kultūringai pra
leisti šio sekmadienio po
pietę.

Prašome visų pribūti į 
“Laisvės” salę ne vėliau 2 
vai. popiet. Atsilankiusieji 
turės progą pamatyti įvai
rią programą ir įsigyti ka
lėdinių dovanėlių.

Po programos galėsime 
visi sočiai pasivaišinti. LDS 
13 kuopos šeimininkės pa
siruošusios svečius pavai
šinti geriausia, kaip galima.

Prieššventinis susitikimas 
ir pasikalbėjimas taipgi bus 
visiems naudingas.

Visiems dalyviams iš ank
sto tariame nuoširdų ačiū.

LDS 13 kp. Valdyba

Sveikinimas, linkėjimas 
laisviečiams

Sveikinu visą “Laisvės” 
personalą ir visus “Laisvės” 
skaitytojus ir rėmėjus, ir 
linkiu visiems laimingų 
Naujųjų 1969-tų metų.

At v i r u k ų (Christmas 
cards) šiemet nesiuntinė- 
siu, nes, mat, man prisieitų 
siųsti apie pora šimtų atvi
rukų ir tas sudarytų daug 
darbo ir iškaščių.

Taigi, malonėkite visi 
priimti šį mano sveikinimą 
ir linkėjimą, ir darbas bus 
atliktas.

O aš, vieton to. įteikiu de
šimtinę “Laisvės” paramai.

Jonas Juška

An international 
Luncheon

An international lunche
on, sponsored by the Uni
ted Nations Women’s Guild 
was held this passed Tues
day to raise funds for ma
ny projects in which its 
members are active.

Attendance was good re
gardless of the terribly cold 
weather. Tables were beau
tifully set and decorated. 
On the buffet table there
must have been about a 
hundred different things— 
meats, ^alads, et cetera. I 
found Swedish meatballs
very tasty, also Indian dish 
of chopped meat in the sau
ce and mąny, many other 
things. They were all pre
pared at home and dona
ted for this affair by the 
members of the Guild. No 
one could pass the plate of 
“pyroshki” made and dona
ted by Irena Vladimirovas. 
She not only helped to pre
pare the food but had a lot 
to do with this affair other
wise. She would have liked 
to go home when the guests 
started to go but couldn’t. 
She was one of the last 
ones to leave.

Later that night there 
was a concert at the Uni
ted Nations main building 
to mark the 20th anniver
sary of Human Rights.

Parengimu kalendorius
Gruodžio 15 d.

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

Gruodžio 31 d.
Aido choro Naujų Metų 

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

Sausio 11 ir 12 dd.
Dailės paroda su gražiom 

programom. Rengia LLD 
185 kp. “Laisvės” salėje.

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

12 d. bus rodoma filmai, 
Vilniuje gaminti.

Stuttgart, Vak. Vokietija# 
— Keturi buvę hitlerininkai 
teisiami už nužudymą da
giau kaip 10,000 rusų ir lat
vių antrojo pas. karo metu 
okupuotoje Latvijoje.

Pranešimas
Moterų klubo mitingas
Trečiadienį, gruodžio 18 

d., “Laisvės” salėje, 6 vai. 
vakare, įvyks Niujorko Lie
tuvių Moterų klubo susirin
kimas, kuriamle rinksime 
valdybą ateinantiems me
tams. Taipgi laikas jau pra
dėti planuoti Moters Die
nos minėjimo programą.

Kadangi artinasi žiemos 
šventės, po susirinkimo tu
rėsime vaišių, pasilinksmi
nimų — palinkėsime vienos 
kitom laimingų Naujųjų 
Metų.

Būkime visos.
Valdyba

(94-95)

Pataisa
1 ’ J ■ )

, , Rinkdamas žinią apie 
draųgėę A. Paukštienės 
(Miami, Fla.) nelaimę, ne- 
pasidėjau jos laiško po ran
ka, kad rinkdamas galėčiau 
viską patikslinti, o rinkau 
mintinai, i ir todėl informa
cija išėjo kiek klaidinga.

Draugė Paukštienė da
bar prašo klaidą pataisyti.

Pasakyta: vakare priė
musi piliules pasijuto svei
kesnė. O turėjo būti pasa
kyta:

“Priėmus piliules pasiju
tau serganti, galva pradėjo 
svaigti. Priėjus prie telefo
no norėjau pašaukti vai
kus ir pasakyti, kas su ma
nim atsitiko. Bet čia pat 
kritau aukštieninka, ir neži
nau, kodėl aš ėjau į lauką, 
gal šauktis kaimynų pagal
bos. Kas toliau buvo, ne
žinau. Pilnai atgavau są
monę tik ligoninėj.”

Atsiprašau draugę A. 
Paukštienę už savo neat
sargumą. S. V.

Washingtonas. —- Aukšč. 
Teismas svarstys, ar teisin
gai buvo areštuotas prezi
dentinis taikos kandidatas 
Dick Gregory ir kiti 39 de- 
mfonstrantai Chicagoje de
mokratų konvencijos metu.

United Nations Women’s 
Guild is doing work so very 
necessary to make this 
world a happier place to 
live. Our appreciation and 
good wishes are with them.

Use

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito. * • ‘ ■
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L ĮVAIRUMŲ POPIETE

iiSekmadienį, Gruodžio 15, 2 vai.::
LAISVĖS SALĖJE ii

•; 102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. IĮ

’ * LDS 13 kuopa rengia įdomią įvairumų popietę. Į i 
; I Programa susidės iš dainų, deklamacijų, skaitymų ir tt. < > < i-____________________________________________________ _ •»■ > ~ •
J; Turėsime “Boutique”, kur galėsite įsigyti įvairių ka- I' 
I! ledinių dalykų. Po programos turėsime šaltų ir karštų •;
'• • valgių — International Buffeit. ;;
II 11j • Įžanga $2. — Kviečia visus—Komitetas ;;

REQUEST RECORDS 
PUIKIAUSIA DOVANA 

BILE ĮVYKIUI
Geriausios, autentiškos, Ilgai 

grojančios lietuviškos plokštelės. 
Taipgi turime ir Kalėdinių 

plokštelių.
Rašykite dėl neapmokamo ka

talogo.
REQUEST RECORDS 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y. 10801

IEŠKOJIMAS
Pensininkas vyras ieško moters, 

kuri norėtų gražiai drauge gyventi. 
Turiu 4 kambarius, vienam nuobo
du gyventi. Esu linksmo būdo, nerū
kau. ne girtuoklis. Duosiu ‘ moterei 
pilną užlaikymą. Amžiaus nuo 50 iki 
70 m. Rašykite laišką, o aš suteik
siu atsakymą.. Galite ir skambint^ 
tėlefonu: Peter Sluckis, 192 Affleck 
St., HMHford, Conn., 06106. Tele
fonas 524-1734. (9^97)

Dėmesio Dovanų Siuntėjams 
ĮU.S.S.R.

Mums malonu pranešti, kad iš priežasties skubaus 
gavimo daugiau klijentų ir biznio praplėtimo, mums 

pasisekė įvesti sekamus pagerinimus:
1. Greitesnis pristatymas visų užsakymų
2. Palengvinta procedūra išpildyme užsakymų per 

Vneshposyltorg.
3. Atidarymas daugiau Vneshposyltorg krautuvių ir 

sandėlių ištisai per U.S.S.R.
4. Didesnis pasirinkimas visokių rūšių prekių, įskai

tant rūbus, audinius, batus ir t.t.
5. Nauja sistema priimant ir pranešant gavimą užsa

kymų. Sekite pavyzdį tūkstančių mūsų klijentų, 
kurie sužinojo, kad dovanas per

Podarogifts, Ine.
yra geniau negu:

A) Pakietą išsiunčiant iš čia
(nemoka muito ant Podarogifts užsakymui

B) Money-orderis ar banknotas
(neturintis galios specialiose Vneshposyltorg 
krautuvėse)

C) Nei jokių mokėjimų mums
(Vneshposyltorg moka mums mūsų komisą)

UŽEIKITE Į MŪSŲ PARODŲ ROMUS NEW YORKE

Siųskite Savo Užsakymus arba Klausimus į:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose) 

Ar į bile sekančius skyrius:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia^ Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.

CČSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Tel. 212-581-7729 
ar( į bile mūsų skyrių. i

»




