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KRISLAI
Dvylika “apaštalų” 
Penkiasdešimtmetis 
Liūdni reiškiniai 
Nesusikalba su savimi 
Aiški provokacija

— Rašo A. Bimba —

Išrinktasis prezidentas Rich
ard Nixon jau paskelbė savo 
kabinetą. Jis susideda iš dvy
likos vyrų, kurie su juo prieš
akyje mus valdys >per ateinan- 
č*/s ketverius metus.

Kabinete nė vieno negro, nė 
vienos moters, nė vieno darbi
ninko!

Iš penkiolikos milijonų juo
dųjų žmonių Nixonas nesura
do nė vieno tinkamo vado
vauti kuriam nors departa
mentui. Tai didelis jiems įžei
dimas. Tas padidins šalyje 
rasinį pasidalijimą.
• Daugiau kaip pusė gyven
tojų yra moterys, o nė vienos 
aukščiausiame šalies valdymo 
aparate.

Tas pats su dirbančiaisiais. 
Jie irgi pamiršti.

Visa dvylika “apaštalų” su
sideda iš bankininkų, biznie
rių, advokatų!

Nixono kabinetas-- 
konservatyvus

Washingtonas. — Išrink
tasis prezidentas Nixonas 
gruodžio 11 d. paskelbė sa
vo kabinetą — dvyliką sek
retorių, kurių svarbiausi: 
valstybės sekretorius Wil- 
Ham P. Rogers, ir gynybos 
sekretorius Melvin R. Laird.

Visi sekretoriai — repub- 
ikonai, visi konservatyvūs. 

Taigi, ^vyriausybėje nebus 
nei vieno liberalo, nei vieno

negro, nei vieno unijų va
dovo. Nixonas1 sako, kad 
jis pasiskyrė visus naujus 
eiti vyriausybės pareigas.

Tai bus didžiojo biznio ir 
karo vanagų administraci
ja, kuri niekaip negali visos 
tautos apvienyti. Numato
ma, kad santykiai su unijo
mis, su negrų judėjimu, su 
kovotojais prieš karą gali 
paaštrėti.

Sicilijos darbininkai vėl 
skelbia gen. streiką

VINCAS MICKEVIČIUS-KAPSUKAS
1918 metais susikūrusios Lietuvos Tarybų 

vyriausybės pirmininkas. Šių metų gruodžio 
16 d. Lietuvoje iškilmingai minėjo 50 metų 
sukaktj nuo pirmosios tarybinės valdžios

padidino Laoso 
bombardavimą

Vientiane, Laosas.—Jung
tinių Valstijų sprausminiai 

i Phantom lėktuvai dabar pa
didino Laoso valstybės teri
torijos bombardavimą. Lėk
tuvai atskrenda iš Tailando 

j už 45 mylių ir daužo Laoso 
i teritoriją, kurioje komunis
tai įsigalėję.

Bombardavimas tęsiamas 
plačiu mastu, tik už 40 my
liu nuo Laoso sostinės Vien

tiane. Nuo to laiko, kai bu
vo sulaikytas Šiaurės Viet
nam o bombard avimas, 
smarkiai padidino Laoso 
bombardavimą.

Prez. Johnsono adminis
tracija teisinasi, jog ameri
kiečiai tai daro, kad sulai
kytų Šiaurės Vietnamo ir 
Laoso komunistų paaglbą 
Pietų Vietnamo partiza
nams.

Šiaurės Vietnamas sutiktų 
svarstyti JAV pasiūlymą

Šiomis dienomis Lietuvoje 
buvo labai iškilmingai atšvęs
ta istorinė sukaktis. 1918 me
tų gruodžio dienomis buvo 

^Lietuvoje įkurta Tarybų val
džia su Kapsuku ir Angarie- 
čiiu priešakyje. Tai buvo is
torinis Lietuvos darbo liaudies 
laimėjimas.

Tiesa, Tarybų valdžia neil
gai teišsilaikė, bet ji atvertė 
naują lietuvių tautos istorijo
je lapą.

Nuo to laiko prabėgo pen
kiasdešimt metų. Lietuva 
pergyveno daug audringų die
nų. Kelyje į dabartinį naują
jį gyvenimą ji daug paauko
jo. Kontrrevoliucija ir pir
mosios tarybų valdžios sutriuš
kinimas, klerikalinio-smetoni- 
nio fašizmo maras, pasaulinis 
karas, hitlerinė okupacija, po
kario dienomis banditizmas— 
tiek daug 
ašarų!

Visa tai 
je. Mūsų
šiandien vienas iš pažangiau
sių ir kultūringiausių kraštų 
visame pasaulyje. Minėdama 
penkiasdešimtmetį nuo įsikū
rimo pirmosios Tarybų val
džios, Lietuvos darbo liaudis 
turėjo kuo

Roma. — Tūkstančiai Si
cilijos pramoninių darbinin
kų sulaiko darbą. Jie reika
lauja didesnių algų ir clar- 
jo sąlygų pagerinimo. Jie 
jau išėjo į trečią 24 valan
dų streiką.

Kalėdų sezonas Italijoje, 
atrodo, bus neramus. Pre
zidento paskirtas naujas

premjeras Rumoras dar vis 
nepajėgia suklijuoti koalici
nės vyriausybės. Jis gavo 
sutikimą iš krikščionių de
mokratų ir socialistų, bet 
dar negauna sutikimo iš 
respublikonų.

Studentai nenurimsta. Jie 
pasisakė remti Sicilijos ko
vojančius darbininkui.

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS

kančių, tiek daug

dabar jau praeity-
gimtasis kraštas

didžiuotis.

Vakarę Vokietija spartina savo
branduolinę programą

Londonas, (Tass-Elta). — tus viršija išlaidas atitinka- 
Ahglijos spauda pradeda miems tyrimams Anglijoje 
vis labiau nerimauti dėl Va- arba Prancūzijoje, 
karų Vokietijoje plačiu ma
stu vykdomų branduolinių 
tyrimų. “Vakarų vokiečiai 
spartina savo branduolinę 
programą”, — tokia antraš
te laikraštis “Gardian” 
spausdina straipsnį apie 
Vokieti j o s Federatyvinėje 
Respubliko j e intensyvina
mus tyrimus šioje srityje. 
Pagal Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje paskelb
tą planą 1968-1972 metams, 
pabrėžia laikraštis, Vakarų 
Vokietija išleis branduoli
niams tyrimams vidutiniš
kai 100 milijonų svarų ster
lingų per metus, kas du kar-

“Gardian” pažymi, kad 
iki 1972 metų Vakarų Vo
kietija ketina pastaty ti savo 
gamykla uranui sodrinti, 
kas įgalins ją savarankiš
kai gaminti uraną -235.

Kartu Anglijos vyriausy
bė šiuo metu vykdo Bonos 
branduoliniu pretenzijų ska
tinimo politiką. Šiomis die
nomis Hagoje Anglija ir 
VFR pasirašė susitarimą 
“Dėl bendrų tyrimų sodrin
to urano gamybos srityje”, 
pagal kurį vakarų vokiečiai 
gaus visą slaptą informaci
ją. liečiančią urano-235 ga
mybą.

ar visi pastebėjote 
Mažuknos ikores-

iš Pittsburgho. Be- 
pačiomis dienomis

Nežinau, 
draugo J. 
pondenciją 
veik tomis 
ten užsidarė-likvidavosi net 3
pažangios organiza c i j o s — 
LDS Apskritis, Moterų Ap- 
švietos Draugija ir Lietuvių 
Mokslo Draugija!

Pittsburghas nėra išimtis. 
Tokia pat istorija su kitomis 
didžiosiomis lietuvių kolonijo
mis. O ką jau bekalbėti apie 
mažąsias kolonijas. Desėtkai 
jų jau visiškai išsibraukė iš 
žemėlapio.

Nežiūrint to, neprivalome 
įpulti į pesimizmą ir nuleisti 
rankas. Kovokime už išlaiky
mą kiekvienos pozicijos, kiek
vienos draugijos, kiekvienos 
Jkuopos, kiekvienos įstaigos. 
Ypač tvirtai gretas suglauski- 
me apie savo »paž a n g i ą j ą 
spaijdą 1

ęTęsinys 6-me pusi.)

Anglijos jaunimui 
daugiau teisią

Londonas. — Anglijos vy
riausybė pateikė parlamen
tui bilių, kuris suteiktų jau
nimui daugiau teisių.

Biliuje pasakyta, kad vi
si balsavimo teisę galės 
gauti nuo. 18 metų amžiaus. 
Tas palies apietris milijo
nus jaunuolių.

Laimėjo streiką
Pittsburgh, Pa. — Du

quesne Light Co. darbinin
kai laimėjo streiką. Darbi
ninkai gavo algų pakėlimą 
ir darbo sąlygų pagerini- 
ma. ■

Jiems teko streikuoti net 
52 dienas. Streike dalyva
vo 2,500 darbininkų.

Lėktuvas nukrito į 
Atlanto vandenyną
Karakas, Venezuela. — 

Pan American lėktuvas, iš 
New Yorko nuskridęs arti 
Karakas miesto, į k ir i t o į 
Atlanto vandenį ir visi ja
me buvę prigėrė.

Lėktuve, buvo 9 pat 
tojai ir 42 keleiviai, 
yorkiečių buvo 12. Nežinia, 
kodėl lėktuvas įkrito 
denį.

arnau-
New-

Prie 50-šimtmečio slenksčio 
spaudos konferen. Maskvoje

Vilnius. — Gruodžio 10 d. 
Maskvoje, centriniuose žur
nalistų namuose, įvyko 
spaudos konferencija Tary- • 
bų Sąjungos .• spaudos dar
buotojams ir Tarybų Sąjun
goje akredituotiems užsie
nio šalių žurnalistams. Ją 
organizavo Lietuvos Kom
partijos Centro Komitetas, 
Lietuvos Ministrų Taryba, 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija, TSRS užsienio 
reikalų ministerijos spau
dos skyrius ir TSRS Žurna
listų Sąjunga.

Spaudos konferencija bu
vo surengta, minint pen- 
kiasdešim t a s i a s Lietuvos 
Kompartijos, 1918-1919 me
tų proletarinės revoliucijos 
bei Tarybų valdžios paskel
bimo Lietuvoje metines.

Atidaręs susitikimą su 
žurnalistais, nuolatinis Lie
tuvos ministrų tarybos ats
tovas prie TSRS Ministrų 
Tarybos Jerusevičius sutei
kė žodį Lietuvos TSR Mi
nistrų tarybos pirmininko 
pirmajam pavaduotojui 
Ksaverui Kairiui.

Kairys pasakė, kad Tary
bų valdžios Lietuvoje pas
kelbimas 1918 metų gruo
džio mėnesį buvo Kompar
tijos vadovaujamų darbo 
žmonių pasiaukojamos ko-

vos išdava. Revoliucinis ju
dėjimas Lietuvoje nuo seno 
buvo glaudžiai susijęs su 
Rusijos proletariato kova, 
su Didžiojo Lenino idėjo
mis.

Prolet arinė revoliucija 
Lietuvoje buvo - tiesioginis 
pergalingos Spalio revoliu
cijos Rusijoje atgarsis. Jos 
betarpiškoje įtakoje 1918 
metais Lietuvoje buvo įkur
ta Kompartija, kėlusi liaudį 
i kovą už Tarybų valdžią. 
Klasių kovos ugnyje gimė 
socialistinė darbininkų ir 
valstiečių vienybė — Lietu- 
v o s Tarybų Socialistinė 
Respublika.

Kalbėdamas apie aplinky
bes, kuriose, brendo prole
tarinė revoliucija Lietuvo
je, Kairys priminė, kad 1918 
m. gruodžio 8 d. Lietuvos 
Kompartijos Centro1 Komi
teto posėdyje buvo sudary
ta laikinoji darbininkų ir 
valstiečių vyriausybė. Jos 
pirmininkas Mickevičius - 
Kapsukas paruošė revoliu
cinės vyriausybės manifes
tą, kuris buvo paskelbtas 
gruodžio 16 d.

Per du mėnesius Tarybų 
valdžia įsigalėjo didesnėje 
Lietuvos teritorijos dalyje. 
Tačiau socialistinės respub
likos gyvavimas sukėlė aršų 
vidaus kontrrevoliucijos ir 
užsienio interventų priešini- 

(Tęsinys 6 pusi.)

Paryžius.-— Šiaurės Viet
namo delegacijos vadovas 
Nguyen Thanh Le pareiškė, 
kad Šiaurės, Vietnamas ne- 
priešingas svarstyti Jungti
nių Valstijų gynybos sere- 
toriaus Cliffordo pasiūly
mą mažinti militarines jė
gas Pietų Vietname.

Cliffordas kiek pirmiau
siūlė tartis apie laipsnišką seniai turėjo prasidėti.

mažinimą militarinių jėgų 
Pietų Vietname. Jis nurodė, 
kad amerikiečiai gali laips
niškai trauktis iš Pietų 
Vietnamo, jeigu iš kitos pu
sės panašiai būtų daroma.

N. T. Le kritikavo Jung
tinių Valstijų delsimą tar
tis taikos reikalu. Keturių 
delegacijų pasitarimai jau

Studentę demonstrantai įsiveržė 
į Šveicarijos parlamentą

O-----------------------------------
Philadelphia, Pa.— Gruo- 

grūpė. Demonstratyviai jie džio 11 d. rytą buvo jaučia- 
reikalavo, kąd prancūziškai mas žemės drebėjimas šio 
kalbantieji Juros provinci- miesto apylinkėje. Nuosto- 
jos gyventojai gautų nepri- lių nepadaryta, 
klausomybę.-

Sumaršayo į parlamentą 
nešini savo provincijos vė
liavas su užrašais: “Laisvė 
Jurai.” Demonstracija ne 
ilgai tęsėsi. Studentai bu
vo pašalinti iš parlamento, 
bet jie tęsė piketą už par
lamento čttfrų.

Ženeva.—Šveicarijos par- 
lamentan įsiveržė studentų

De- 
kal-

j van-

Mirė garsi artistė
New Yorke mirė Tallulah 

Bankhead, pagarsėjusi ar
tistė, turėdama 65 metus 
amžiaus, susirgusi influen
za ir gavusi plaučių užde-za ir gavusi plaučių 
girną.

drebėjimas šio

Automašinom apdrauda 
smarkiai pakils

Albany, N. Y. — Automo
bilių apdrauda nuo sausio 
1 d. bus smarkiai pakelta. 

|Valstijos Apdraudos depar
tamentas sutiko leisti pa
kelti apdraudą net $84.

Apdrauda pakeliama 12.7 
proc. New Yorko mieste 
gyvenantiems automob i 1 i ų 
savininkams teks daug di
desnę apdraudą mokėti.

JAV laužo sutartį Š. V. 
nebombarduoti

Hanojus.—Vietnamo 
mokratinė Respublika
tina Jungtines Valstijas 
laužymu sutarties, kurioje 
pasižadėjo pilnai sulaikyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą.

Žavlgybiniai JAV lėktu
vai lekioja virš Š. Vietna
mo teritorijos ir kai kada 
paleidžia bombas. Tokių 
prasižengimų padarė dau
giau kaip šimtą.

Devintasis

Lisbonas. — Premjeras 
Caetano uždarė Universite
to Technikumą ir suspen
davo studentų sąjungą, ko
vojančią už laisvę.

Plečiasi influenza
Hong Kongo inf--------

epidemija jau apėmė 33 
valstijas ir visur smarkiai 
plečiasi. Daaugelyje miestų 
uždarinėja mokyklas.

uenzos

Mrs. Kennedy pagimdė
Washingtonas. — Mrs. E. 

Kennedy pagimd^ 8 svarų 
ir 4 uncijų mergaitę. Mo^ 
tina ir naujagimė jaučiasi 
gerai.

Tai 11-asis Roberto ir 
Ethelės Kenedžių vaikas. 
Jos vyras Robertas buvo 
užmuštas Los Angeles mies
te birželio mėn.

Nęw Yorke mirė A. H. 
Sulzbergeris, buvęs “New 
York Tįmeso” leidėjas per 

I daugelį metų.

Draftuos 33,700
Washingtonas?— Gynybos 

departam e n t a s paskelbė, 
kad vasario mėnesį pašauks 
militarinėn tarnybon 33,700 
jaunuolių.

Nepaisant to, kad taria
masi baigti karą Vietname, 
militarinėn tarnybon šauki
mas vis didinamas.

New Yorkas. — Mrs. E. 
Costa, Bronxo gyventoja, 
kaltinama nužudyme dviejų 
savo vaikų ir bandymų nu
sižudyti.

Rytų Pakistane neramu
Dacca. — Rytų Pakistano 

policija paleido šūvius į de
monstrantus prieš Pakis
tano preidentą M. Ayub 
Khaną, kuris čia tuo metu 
lankėsi. Vienas demonst
rantas užmuštas, daugelis 
sužeista.

Demonstrantai kovojo su 
policija plytomis ir lazdo
mis. Vėliau buvo paskelbtas 
generalinis streikas, kuris 
suparalyžiavo Rytų Pakis
tano sostinę.

Jugoslavijos komunistai 
šaukia kongresą

Belgradas.
Jugoslavijos Komunistų Są
jungos kongresas šaukia
mas 1969 m. kovo 11 dieną. 
Kongresui raportuos prez. 
Tito apie pastaulio politinę 
padėtį.

Kongresas svarstys nau
jas reformas ir partijos 
įstatymų projektą, kuris 
nusako, kad kongresai bus 
šaukiami kas ketvertą me
tų.

Paryžius. — Gen. George 
Catroux, 92 mietų amžiaus, 
pašauktas militarinėn tar
nybon tikslu jį pagerbti.

Bamako.— Malio respub
likos prezidentas Keita, mi- 
litaristų nuverstas, dabar 
perkeltas į Saharos kalėji-
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Jiems jis didvyris
RUSO rašytojo Alexander Solhenitsyn raštuose 

pilna antitarybinio, antisocialistinio raugo. Tad, aišku, 
kad jis nėra ir negali būti populiarus Tarybų Sąjungoje. 
Ten jis smarkiai kritikuojama§^J<itaip ir būti negali.

Bet už tai Solzhenitsy i labai garbinamas kapitalis
tiniame pasaulyje. Tai i 
Tai irgi kitaip negali būti

“The N. Y. Times” redaktoriai davė Solzhenitsyno 
išgarbinimui net visą vedamąjį. Mat, jis švenčia penkias
dešimtąjį gimtadienį. Komercinis dienraštis stebisi, kad 
tokio gerbiamo rusų tautos plunksnos atstovo pačioje 
Rusijoje nepripažįsta didvyriu.

Tarybų Rusijoje, kaip ir visoje Tarybų Sąjungoje, 
rašytojo profesija yra viena iš pačių garbingiausių pro
fesijų. Bet ne kieekvienam rašytojui suteikiamas did
vyrio ordinas. Jį reikia nusipelnyti nuoširdžia tarnyba 
darbo liaudžiai.

Darbo liaudies didvyri 
azijos didvyriui.

rgi suprantamu ir natūralu.

s visiškai nepanaašus buržu-

------------------------

komedija
ien amerikinių militarinių jė- 
žinia, ar kuri kita šalis ten

Tebesitęsia sena
PIETINĖ Korėja yra v 

gų okupuotas kraštas. Ne: 
laiko bent vieną kareivį. Tačiau mūsų vyriausybė tebe- 
juokina pasaulį, tas savo 
Jungtinių Tautų jėgomis, o 
tų komanda.

Šiomis dienomis tos 
Valstijų armijos generolas 
prieš Šiaurės Korėją, kad ji 
pę “teroristų”1 į Pietų Korėją “žudyti nekaltus žmones. 
Bet pasirodo, kad tie “tero 
partizanai, kurie, matyt, veda įnirtingą kovą su savo 
šalies militaristine valdžia ir su užsieniniais okupantais.

Panašiais “argumenta 
Vietnamo karą. Pietų Viet 
savo fašistinę diktatūrą bi 
šiaurės Vietnamu ir .pradėta siųsti militarinė pagalba 
diktatūrai apsiginti. Nuo čia istorija jau visiems žino
ma. Ji jau kainavo Amerikai daugiau kaip 30,000 jaunų 
gyvybių ir šimtus bilijonų dolerių.

Ar kas nors panašaus : 
Korėją?

militarines jėgas vadina 
jų komandą—Jungtinių Tau-

komandos galva Jungtinių 
Woodward iškėlė kaltinimą 
esanti pasiuntusi didelę gru-

' ■ o

ristai” yra vietiniai liaudies

s” ši šalis buvo įtraukta į 
namo liaudies kovotojai prieš 
ivo paskelbti įsiveržėliais iš

ruošiama ir prieš Šiaurės

‘Darbo sekretorius
FEDERALINĖJE valdžioje, prezidento 

Darbo Departamento sekreĮtoriaus postas yra 
svarbiausių. Jo pareigos 
resais.

Natūralu tikėtis, kad į 
žmogų, kuris šiek tiek nusihiano apie darbininkų reika
lus. Kai kas manė, kad išrinktasis prezidentas Nixonas 
tam postui ir paieškos tokio žmogaus. Deja, jam dar 
neužėmus prezidento vietos, darbo žmonėms jau tenka 
nusivilti. Darbo sekretoriumi jis pasiskyrė George P. 
Schultz, Chicagos universiteto biznio mokyklos dekaną.

kabinete 
vienas iš 

rūpintis darbo liaudies inte-

Biznio reikalų specialistas darbo sekretoriumi! Ar 
bereikia didesnio pasityčiojimo iš Amerikos dirbančiųjų?

Tegu eina į siūk
GERAS pranešimas iš 

sis Teismas sutiko apsvarstyti vienuolikos New; Yorko 
miesto apkaltintų negrų apeliaciją.

Jie nuteisti “už sąmokslą nuversti New Yorko Vals-> 
tijos ir New Yorko miesto 
seniai šioje valstijoje gyvuojantį antianarchistinį įsta* 
tymą. Juos laukia aukšta bausmė, . '

Savo apeliacijoje apkaltintieji nurodo, kad šis New 
Yorko įstatymas nesuderinamas su šalies konstitucija, 
kuri kalba apie sukilimą tixtai prieš visos šalies federa- 
linę valdžią. Negali būti atskiro įstatymo priešu sukilimą 
kiekvienai valstijai bei kie 
šis New Yorko antianarchistinis įstatymas turi būti 
pasmerktas ir atmestas. Ji 3 s&ko, kad jie apkaltinti ne-

šalies sostines. Aukščiausia*

valdžias.” Apkaltinti pagal

tintieji nurodo, kad šis. New 
amas su šalies konstitucija,

kvienam miestui. Tuo būdų

siasis Teismas apsvarstysiąs 
osprendį padarys kada nors

Jų apeliaciją Aukščiau 
gal dar šią žiemą, bet nu 
vėliau.

Gerai būtų, kad teismas šį įstatymą ’ pasiųstų j 
šiukšlyną ir minėtus asmenis išteisintų. Tai būtų gra* 
žus civilinių teisių ir dėme kratinių laisvių laimė jiams.

Nauja imperial]zmo auka
PIRMADIENĮ, gruocžio 9 d., “The New York 

Timeso”’ pirmajame puslapyje skaitome tokią didele 
antrašte žinią: “Jungtinių Valstijų lėktuvai iš ThailamValstijų lėktuvai iš Thailaii* 
do bazės praplėtė bombarda vimą Laoso.”

Tai baisi žinia. Ne iš pirršto išlaužta, ne kokio

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
____ I \ _________ .______________ ___

MOKSLO NAUJIENOS

ČEKOSLOVAKIJĄ IR 
LIETUVĄ JUNGIA 
TRADICINĖ 
DRAUGYSTĖ

Neseniai “Eltos” kores
pondentas B. Bučelis turėjo 
pasikalbėjimą su profeso
riumi K. Meškausku, Lietu
vos ekonomikos instituto dij 
rektoriumi. Profe s o r i u s 
taip pat yra Tarybų Sąjun
gos - Čekoslovakijos Drau
gystės Draugijos Lietuvos 
skyriaus pirmininkas.

Pasikalbėjimas įdomus 
tuo, kad jame kalbama apie 
Lietuvos santykius su Če
koslovakija. Kokie tie san
tykiai dabar? Ko tikimasi 
ateityje?

Čia ištisai seka minėtas 
interviu :

Bučelis:
—Profesoriau, žinome, kad 

jūs esate didelis Čekoslovaki
jos bičiulis. Norėčiau, kad 
pirmąsias mūsų pokalbio mi
nutes paskirtumėt istorijai ša
lies, kurios gyvenimu šiandie
ną labai domisi ir Lietuva...

Meškauskas:

— Nesu istorikas ir juo la
biau — politikas. Čekų ir slo
vakų tautų istorija — tūks
tantmetė, ir atsekti visus jos 
vingius gali nebent patys Če
koslovakijos mokslininkai. No
rėčiau atkreipti dėmesį į pas
kutinį Čekoslovakijos penkias
dešimtmetį. Susikūrusi didžio
jo tautų atgimimo metais, ko
kiais aš pavadinčiau pirmojo 
pasaulinio karo pabaigą, ir ne
abejotinai veikiama Spalio re
voliucijos įvykių, Čekoslovaki
jos valstybė tvirtai įaugo į 
jautrų Europos organizmą. 
Sunku ar lengva buvo čekams 
ir -slovakams, — mes visada 
žavėjomės : šių tautų talentu 
ir darbštumu. Čekoslovakija 
viena pirmųjų patyrė Hitlerio 
agresiją. Bet ji nepuolė ant 
kelių. Pasipriešinimo judėji
mas Čekoslovakijoje buvo vie
nas stipriausių visoje Euro
poje.

1948-aisiais čekai ir slova
kai tvirtai pasuko socializmo 
keliu ir nuo to laiko yra iš
tikimi Tarybų Sąjungos tautų 
bendražygiai.

Bučelis:

—čekų ir lietuvių bendra
vimo ištakos siekia Jano žiž- 
kos laikus, šiandieną bend
radarbiavimas įgavo bene pla
čiausius mastus. Klausiu jus 
kaip ekonomistą: kurias eko
nominio gyvenimo puses, jūsų 
manymu, v y s t y t i abipusiai 
naudinga? Ką Lieuva siūlo 
Čekoslovakijai ir ką gauna iš 
jos?

Meškauskas:

—Šiame bendradarbiavime, 
kuris pokario metais įgavo 
kokybiškai naujas (kryptis, jau 
susiklostė ir tam tikros tra

dicijos. Ir mums, ir mūsų 
partneriams labai naudinga 
pasirodė esą keistis p ramo- 
nės gaminiais. Čekoslovaki
ja — puikiai išvystyta pramo
ninė šalis. Turėdama vos pu
sę procento pasaulio gyven
tojų skaičiaus, ji duoda du 
procentus! bendros pasaulinės 
produkcijos. Mes mielai įsigy
jame Čekoslovakijos mašinas, 
prietaisu/. Jie dirba Vilniuje, 
Kaune, / Šiauliuose, Jonavoje, 
Kėdainiuose, Alytuje. Perka
me taip pat daug plataus var
tojimo \ prekių, ypač buičiai 
skirtų \ daiktų. čekoslovakai 
savo, ruožtu patenkinti lietu
višką skaičiavimo technika, 
metalo piovimo staklėmis, 
grąžtais,! mėsos produktais.

Neseniai mūsų ir čekų spe- 
cialištai Vilniuje pasirašė su
tartį, kurioje numatoma pla
čiai bendradarbiauti, konst
ruojant ir gaminant baldus. 
Nei pramonės įrengimų, nei 
prekių tiekimas šrnmet nesu
triko. Nėra pagrindė galvoti, 
kad ekonominiai mainai siau
rėtų. Aš, kaip ekonoinistas, 
sakyčiau priešingai. \

Manyčiau, kad susidarė ga
limybės glaudžiau bendradar
biauti ir mokslinių tyrimų, o 
ypač eksperimentavimo srity
je. Pragos ir Vilniaus uni
versitetai, beje, vieni seniau
sių Europoje, jau prade j o 
bendrus mokslinius darbus 
eksperimentinėje fizikoje, hu
manitariniuose moksluose.

Bučelis:

—Mums yra žinoma, kad 
kai kurie mūsų visuomenės ir 
kultūros veikėjai mokslus yra 
baigę Čekoslovakijos aukšto
siose mokyklose-..

Meškauskas:

— Taip. TSRS liaudies ar
tistė Aleksandra staškevičiū- 
tė mokėsi Pl'agos konservato
rijoje. Karo mokslus Čeko
slovakijoje studijavo atsargos 
generolas majoras V la d a s 
Karvelis. Veterinarijos insti
tuto direktorius Mari jonas 
Babenskas pirmuosius moksli
nius eksper i m e n t u s atliko 
Brno aukštojoje veterinarijos 
mokykloje. Čekoslovakijoje il
gą laiiką tobulinosi geografas 
profesorius Kazys Bieliukas, 
įžymus histologas medicinos 
mokslų daktaras Blažiejus 
Abraitis.

Bučelis:

—Ryšium su tuo aš noriu 
paklausti: ar galima tvirtinti, 
kad kultūrinis bendradarbia
vimas tarp Čekoslovakijos ir 
Lietuvos šiuo metu yra pakan
kamai imlus ir vaisingas?

Meškauskas:

—Reikia patikslinti: kul
tūriniai mainai tarp Čekoslo
vakijos ir Lietuvos pradėti žy
miai vėliau, negu ekonominiai. 
Praktiškai mes prad ėjome 
bendradarbiauti vos prieš po

rą metų. Aš skaitau, kad 
pradžia, kurią mes padarė
me — daug žadanti. Prisi
minkime : pernai pas mus lan
kėsi daug čekų visuomenės 
veikėjų, mokslininkų, žurna
listų. Buvo atvykęs “Bralan” 
choras iš Trnavos, Čekoslova
kijos kino mėgėjų delegacija, 
Pragos muzikinės akademijos 
atlikėjai, Vilniuje buvo paro
dyta čekų ekslibrio 'paroda. 
Neabejoju, kad ateinančiais 
metais pasikeitimų meniniais 
kolektyvais bus žymiai dau
giau. Šiuo atžvilgiu aš tikrai 
esu optimistas, nes tiek mes, 
tiek čekai ir slovakai turime 
vieni kitiems ką parodyti.

Bučelis:

•—Lietuva, tikimės, taip pat 
turi savo draugų Čekoslovaki
joje?

—O, taip. Ir nemažai. Ag 
išvardinsiu tik nuoširdžiau
sius mūsų bičiulius. Tai Če- 
koslovakijos-TSRS Draugystės 
draugijos sekretorius daktaras 
Janas Nemecas, Pragos meno 
instituto docentė Eva šmere- 
lova, Bratislavoje leidžiamo 
laikraščio “Pravda” bendra
darbis Františekas Denešas, 
Pragos muzikinės akademijos 
profesorius Iržis Reinbergeris. 
Ryšius su mūsų respublika pa
laiko Pragos studentai, Ost- 
ravos darbininkai, Bratislavos 
saviveikininkai, čekų ir slova
kų žurnalistai, literatai, atli
kėjai, daug jaunuomenės.

Bučelis:

—Kokias Čekoslovakijos ir 
Lietuvos ekonominio ir kultū
rinio bendradarbiavimo prog
nozes teiktumet mūsų bičiu
liams Čekoslovakijoje?

Meškauskas:

Esu optimistas ir neabejo
ju, kad mūsų ryšiai ir toliau 
plėsis bei tvirtės.

Mūsų draugams Čekoslova
kijoje ir šios šalies bičiuliams 
mūsuose norėčiau palinkėti 
vaisingo darbo, — tokio, koks 
jis buvo iki šiol.

Lape, vovere ir mėlynes
Mėlynių uogos ir lapai— 

vaistai. Taip rašo knygos. 
Nebloga mėlynių uogienė ir 
vynas. Džiovintas uogas ga
lima sumalti ir dėti į keps
nius. Lapės ir voverės taip 
pat mėgsta mėlynes. Išsir
pusias uogas brauko ir ėda. 
Tur būt, tai vienintelės uo
gos, mėgstamos laukinių 
žvėrelių.

Washing tonas. — Prez. 
Johnsonas paskelbė Žmo
giškumo Teisių Savaitę tarp 
gruodžio 15 ir 21 dienų.

nors nenaudėlio sugalvota provokavimui arba šmeiži
mui mūsų šalies. Ji tikra, specialiai tam kapitalistiniam 
didlapiui prisiųsta ir su matomu pasitenkinimu at
spausdinta žymiausioje laikraščio vietoje.

fiTai reiškia, kad jau puolamas ir Laosas, dar vienas 
Pietrytinės Azijos kraštas. Jau Iš oro sėjama ugnis ir 
mirtis ant jo laukų, kaimų, miestų!

Ar Kongresas apsvarstė ir paskelbė Laosui karą? 
Ne„ nei svarstė, nei paskelbė. Tai naujas grynai vyriau
sybės, grynai prezidento Johnsono karas prieš šalį, kuri 
nė piršto nėra pajudinusi prieš Ameriką!

• ^Bombardavimas Laoso reiškia karo plėtimą Piet
rytinėje Azijoje.

Kąk amerikiečiai pasakytų, jeigu vieną dieną pasi
rodytų Laoso lėktuvai ir pradėtų ant mūsų miestų ir 
miestelių mėtyti pagariškas bombas? Ar pagalvoja 
mūsų šalies vadovybė? O turėtų pagalvoti, darydama 
tokius karinius žygius. O ypač turėtų pagalvoti Ameri
kos žmonės ir susirūpinti šiais naujais nepateisinamais, 
nelegališkais (nes Kongresas nėra karo Laosui paskel
bęs) mūsų prezidento ir vyriausybės žygiais.

Klausimas naujai išrinktajam prezidentui Richard 
jjĖęonui: Ar šis karo plėtimas į Laosą daromas su jo 
sutikimu?

SENATVĖ IR DARBAS
Sofijoj gerontologijos cent

ro tyrinėtojai priėjo išva
dos, jog nutraukus aktvyią 
darbinę veiklą, organizmas 
sparčiau sensta. Kai gyvo
sios ląstelės neveikia išori
ne aplinka, ji nepatiria to 
poveikio sukeltos jaudinimo 
būklės, nepriima ir neper
dirba informacijos, ląstelė 
neišvengiamai atrofuojasi ir 
žūva. Matyt, nesant dirgi
nimo, nėra ir atkuriamųjų 
procesų. Nieko neveikdami, 
žmonės trumpina savo gy
venimą.

Šias i š v a d as patvirtino 
bulgarų tyrinėtojų atlikta 
senyvų žmonių mirtingumo 
statist’"ė analizė.

ŽEMYNAI JUDA
Mokslininkai — žemynų 

slinkimo teorijos šalinin
kai — pažymi, jog Indosta
no pusiasalis žymiai pasi
slinko į šiaurę. Manoma, 
jog šio slinkimo greitis — 
maždaug 10 centimetrų per 
metus. Prieš 42-65 milijo
nus metų, kaip rodo apskai
čiavimai, Indostano centras 
buvo netoli 30-osios lygia
gretės į pietus nuo pusiau
jo. Indostanas prisijungė 
prie Azijos žemyno maž
daug tada, kai susidarė Hi
malajai. Šis slinkimas, ma
tyt, paliko pėdsakus van
denyno dugne.

JIEMS 600 MILIJONŲ 
METŲ

Varšuvos geologijos insti
tuto moksliniai darbuotojai 
Mazovijoje rado nežinomų 
gyvulių likučius. Jie gyve
no jūrų dugne, kuris buvo 
dabartinės ’.Europos terito- 
rijoje prieš 550-600 milijonų 
metų.

LEDYNAI PASAKOJA
Antarktidos ledo kepurę 

pradūrė gręžinys. Gryno 
Antarktikos ledo storis pa' 
sirodė esąs 2,140 metrų. 
Byrd stoties tyrinėtojai — 
amerikiečiai — gavo šio pa
slaptingo žemyno pagrindi
nių padermių pavyzdžiu. Jie 
aptiko, jog 1,350 ir 1,420 
metrų gilumoje yra du me
džiagos sluoksniai. Mano
ma, jog tai vulkaniniai pe
lenai. Ledo amžius šiose 
gelmėse — 10-14 tūkstančių 
metų.

Antarktidos ledo danga 
yra sukaupusi apie 90 pro
centų žemėje esančio gėlo 
vandens ir turi įtakos visos

planetos orams. Rūpestin
ga iš didelių gelmių i^to 
ledo analizė įgalins ne vi jį 
gauti istorinių žinių apie 
Pietų pusrutulio klimatą, 
bet ir apie žemės atmosfe
ros sudėtį nuo senų senovės 
iki mūsų dienų. 

• • •
PATIKIMA APSAUGA
Kova su metalų korozija 

yra labai atkakli. Neseniai 
tarybiniai specialistai iš naf
tos perdirbimo produktų su
kūrė antikorozinį skystą te
palą. Juo padengtus meta
lo dirbinius tris mėnesius 
veikė atmosferos kirtuliai, 
bet korozijos nepastebėta. 
Tepalas išlaikė daugiau kaip 
80 šildymų iki 50 laipsnių 
specialioje termokameroje 
ir atšaldymą iki minus 20 
laipsnių. " t

“NIEKO NEBIJANTIS^’ 
KAUČIUKAS

Kaučiukas tampa žymiai 
atsparesnis, pridėjus fluoro. 
Šia savybe pasinaudojo 
mokslininkai. Visasąjungi
nėje liaudies ūkio pasieki
mų parodoje demonstruoja
mi nauji kaučiukai su flu
oru (SKF-26 ir SKF-32). 
168 valandoms pamerkus j 
azoto rūgštį, jie nepasikei
tė. Juos netgi virino kelias 
pufas azoto rūgštyje. Pa
prasti kaučiukai suirtų po 
kelių minučių. O SKF-26 ir 
SKF-32 išlaikė pirmykštį 
elastingumą. Nebaisus jiems 
ir 200-250 laipsnių karštis.

Nereikia būti specialistu, 
kad .suprastum, kokią at
sparią gumą galima gauti 
iš tokių kaučiukų!

-:- -:- \
AMŽINI DAŽAI
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Kaip besaugotume seno
vės dailės lobius, aliejinė 
dažų plėvelė, laikui bėgant, 
pagelsta, praranda elastin
gumą, ima skylinėti ir dažai 
nubyra. Tai sąlygoja da
žams naudotų skiediklių ir 
rišamųjų medžiagų savybės.

Valstybinio mineralinių 
pigmentų instituto specia
listai - chemikai, ruošdami 
dažus, panaudojo iš polies- 
terinės dervos gautą sinte
tinę medžiagą. Naujųjų da
žų, pavadintų pėkrilu, plė
velė, veikiant šviesai, nepa- 
gelsta ir niekada nesusky
la.

Iš “Nauka i religija”

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Prieš 27 metus fašistai ir vietiniai nacionalistai Klaipėdos rajono Vėžaitinės 
miške sušaudė daugiau kaip 300 įvairių tautybių moterų ir vaikų, šį rudenį čia „ 
atidengtas paminklas, ant kurio iškalti poetės S. Nėries žodžiai “Būkit, žmogžul r 
džiai, prakeikti rytmetėlį ankstų...”
Nuotraukoje: iškilmingas paminklo atidarymas Vėžaitinės miške. \

B. Aleknavičiaus nuotrauka
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Keikia daugia u apdairumo
"Laisvėje” jau esu rašęs, 

Įjbg perdaug energingas ir 
beatodairinis Lietuvos me
lioratorių bei agronomų 
darbas vietomis pakenkė 
šalies gamtovaizdžiui ir pa
čiam dirvos našumui. Žur
nalas “Mūsų gamta” kiek
viename numeryje nagrinė
ja Lietuvos natūralaus ūkio 
reikalus, jo agrarinio kraš
tovaizdžio tikslą bei jo 
gamtinę pusiausvyrą. Be 
melioratorių bei agronomų, 
reikia, kad ir biologai tu

ris reikia visokiais būdais 
raikinti, kad juos iš mūsų 
miškų reikia išgyvendinti.

Šiuo metu kai kurie Lie- 
t ivos gamtininkai susido
mėjo Amerikos miškų žvė
riuku — meškenų (“rac
coon”) ir norėtų jį “parsi
kviesti” pas save. Baltaru
sijoje jie jau apgyvendinti, 
tat netruks pasiekti ir Lie
tuvą. Meškėno kailis pana
šus į usūrinio šuns kailį. 
Meškėno kailiniai yra šilti 
i; patvarūs. Tik va kur bė-

rėtų žemės tvarkyme stip
resni balsą. O jie, kol kas, 
lyg ir nustelbti.

Nedaug naudos iš per
daug nudrenuotos žemės, 
kai dirvožemi vanduo ka
nalais nusineša į upes bei 
Jurą; kai išnyksta podirvio 
vandens rezervai, kai 
erozija sunaikina aukštes
nių vietų derlingumą ir vė
jas sausą žemę, lyg sniegą, 
pavėjui nešioja. Aišku, kad 
reikia kai kada iškirst ne
reikalingus krūmus ir nu
sausinti kai kurias pelkes. 
Bet nereikia perdėti. Rei
kia žiūrėti, kad dirva ne
pavirstų tyru, neatimti iš 
jos reikalingą vandenį. O 
jau yra Lietuvoje vietų, kur 
perdidelis nudrėkinimas at
neša ne naudos, bet žalos.

Česlovas Kudaba “Mūsų 
gamtos” š. m. Nr. 3 rašė:

“Per praėjusį šimtmetį 
mūsų gamta neteko nema
žai augalų ir gyvūnų. Per 
būsimus 25-rius metus, jei 
žmogaus veikla taip inten
syviai brausis į gamtą, ga
lime netekti trigubai-pen- 

^iagubai daugiau”. Tikra 
tiesa.

Ęerdidelės gamtos mylė
tojų pastangos “pertvarky
ti gamtą” irgi kai kuriose 
srityse davė blogų pasėkų. 
Girininkų ir medžiotojų 
perdaug globojami šernai 
kenkia ne tik miškams, bet 
ūkiams ir daržams (išknisa 
bulves, barščius, burokus, 
runkelius. morkas, kručkus, 
ridikus, nuėda kopūstus,

c a: jis turi visas usūrinio 
šuns neigiamybes ir, tiesą 
sakant,— dar daugiau blo
gybių. Meškėnas gyvena 
miške, arti vandens. Jis ėda
žuvis, vėžiukus, 
luožgalves, peles,

varles, 
žiurkes,

buožgalves, peles, varles, 
žemės voveres (“chip
munk”), kurmius ir kitus 
mažus gyvūnus. Tai būtų 
gera. Bet jis ėda paukščių 
kiaušinius, paukščiukus ir 
r et didelius paukščius, ap
tikęs lizde beperinčius. Jis 
gerai vandeny plaukioja ir
medžių šakom laipioja.
riaigi kenkia ne tik žemės 
bei vandens paukščiams, 
bet ir medžiuose perin
tiems (usūrinis šuo į medį
Fielipa).

Meškėnas žiemą, kada jo 
kailis geriausias, irgi mie
ga seno medžio drevėje 
(skylėje). Taigi ir iš jo Lie
tuvos ekonomijai naudos 
nebūtų, o žalos—labai daug. 
Be to, meškėnai kenkia ir 
žemės ūkiui. Jie labai mėg
sta kukurūzus (komus) ir 
pagirių pasodninkų bur
buoles (“corn cob”) nuskai- 
nioja. Jie ėda ir sodų uo
gas, obuolius ir kitus vai
sius.

Man rodos, kad meškena 
geriau būtų palikti Ameri
koje!

Jeruzalė. — Izraelio ir
ordaniios lėktuvai mušėsi

virš Raudonosios jūros. Vie
ni kitus kaltina karo pro
vokacija.

etc.). Bebrai (“beavers”) 
savo aštriais dantimis vie
tomis “iškerta” medžius ir 
miškus paverčia kelmynė
mis. Usūriniai šunvs, ku
riuos nrioš 20 metu “impor
tavo” i? Tolimu iu Rvtu ir 
iv^icė Lietuvos bei Latvijos 
miškuose. — pasidarė jau 
nporpicstjnniq ntėiūnais. Jie 
išnniVina lizdu* žemėie pe- 
dnčhiiu paukščiu: tetervi
nu. ierubiu. kurapkų, faza
nu ir vandens paukščių 
(ančių, žąsų, gulbiu. vište
liu ir kitu). Jie kenkia la
pėms ir barsukams, kurių 
urvuose jie ansigvvena. Iš
naikinus Lietuvoie vilkus, 
jie neturi sau priešų.

Usūriniai šunvs labai vis
lūs: sulaukę vienerių me
tu. jie pomoiasi ir atveda 
iki 14 jaunikliu. Dėlto juos 
išnaikinti labai sunku.

GYVULĖLIŲ 
SKRAIDYMAS

Visus gyvulėlius 
Sunku apsakyti, 
Bet kiekvienas moka 
Po dangų skraidyti.

Skrenda žiogelis
Iš linskmumo žalias, 
Skrenda avelės 
Ir karvytės žalos.

Kiekvienas paukštelis— 
Reikia tik girdėti— 
Kaip mažas žmogelis 
Moka kalbėti.

O jūrų žuvelės
Susėdo ant dugno
Ir giesmeles gieda, 
Susikūrę ugnį.

Vaikeliai, vaikeliai, 
Greičiau atsibuskit— 
Rūtų daržely 
Išdygo arkliukas.

Sigitas Geda

Seneliai ir žiema
Vyresnio amžiaus žmo

nėms žiema sukelia nema
ža rūpesčių. Dėl lėtesnės 
kraujo apytakos jie greičiau 
sužvarbsta, nušąla rankas ir 
kojas. Sutrikus kvėpavimui, 
žiemą ne vienas suserga 
plaučių uždegimu. Ši pa
vojinga liga gali pasireikšti 
visai nežymiai—lengvas ko
sulys, diegliai šone, drebu
lys, aukštesnė (ne visada) 
temperatūra.

Tačiau tai anaiptol ne
reiškia, kad senas žmogus 
turi visą žiemą prasėdėti 
namie, šilumoje. Kiekvieną 
giedrą, kad ir šaltą dieną, 
net iį’ labai senas žmogus 
turėtų gerai pasivaikščioti. 
Apsivilkti reikia šiltai, bet 
lengvai, kad širdis nebūtų 
per daug apkrauta. Apa
vas — lengvi, šilti patogūs 
batai, neslidžiais padais, nes 
seni kaulai trapūs, greičiau 
lūžta. Vaikštant šaltą die
ną, reikia kvėpuoti pro no
sį, netraukiant pro burną 
šalto oro. Aišku, dargano
tomis ir vėjuotomis dieno
mis geriau pabūti kambary
je, ypač tiems, kurie ser
ga širdies ligomis ar astma.

Nors dažnai pašiurpsta 
nugara, tačiau reikia veng
ti per šilto kambario, jame 
trūksta deguonies. Kam
barį patartina keliskart ge
rai išvėdinti ypač nakčiai. 
Seni žmonės naktį miega žy
miai mažiau už jaunuolius, 
?odėl jiems naudinga rytą 
ilgiau pagulėti lovoje, ar 
dieną valandėlę nusnūsti.

Seni žmonės turi valgyti 
lengvai virškinamus ir mais
tingus valgius: miltų patie
kalus, košes, pieną, varškę, 
žuvį, paukštiena ar kitą ne
riebią mėsa. Žiemą kuo 
daugiau reikia vartoti dar
žovių, įvairių sulčių ir kom
potų. Gydytojui patarus, 
galima vartoti vitaminų žir
nelius.

Senas žmogus ir gerai 
jausdamasis, bent kartą per 
metus turi pasirodyti gydy
tojui, kuris patars, kaip ge
riau tvarkyti dienos režimą, 
kaip maitintis, kokiomis 
profilaktin ė m i s priemonė
mis pastiprinti senstantį or
ganizmą.

Estą grafikos paroda
Kaunan. — M. K. Čiurlio

nio dailės muziejuje atida
ryta Estijos naujausių gra
fikos kūrinių paroda. Joje 
eksponuojami 59 darbai.

Lankytojų dėmesį iš kar
to patraukia šeši prof E. 
Oko darbai. Ypač patrauk
lūs “Mergina su javais”, 
“Estų moterys,” “Mergi
nos.”

Dauguma šios parodos 
darbų buvo eksponuota Ta
line vykusioje Pabaltijo res
publikų grafikos estampų 
bienalėje. Beje, P. Ulasui 
joje pripažinta pirmoji pre
mija. Su šiuo talentingu

“Mūsų e^amta” š. m. Nr. 8 
rašė: “Mūsų miškuose usū-
riniu šunu skaičių reikia 
sumažinti kiek tik galima. 
Reikia skelbti jiems tikrą 
kara.”

Usūriniai šunvs turi visai 
neblogą kailiuką, tad buvo 
manvta. jog iš jų bus nau
dos šalies ekonomijai, bus 
gražaus pelno. Bet išėjo 
kaip tik atbulai: jų kailis 
geriausias žiemą, o jie tuo 
r tu nebėgioja, bet urvuo- 

miega. Taigi naudos nė
ra. Jau dabar net buvę jų 
karšiausi adoratoriai visu 
balsu šaukia, kad tuos šu-

GIEDRA
Vėl jausmai praplatėjusiomis 

upėm pasruvo,
O mintys, kaip medžiai giedroj, 

/Pasišviečiančios, aiškios,—
Sukinėjasi lalpų maži sklandytuvai 
Taip lengvi ir spalvingi 
Kaip laukiamas laiškas.
Mums į delnus. O gal būt į žolę 
Gėlės švytinčiom valandom krinta. 
Imkim šilumą duonos ir žodžių 
Mūsų vasaros vaisių brandintą. • 
Toks ramus virš galvos be stebuklų 
Rudeninis dangus papilkėjęs.— 
Gėlėm šviečiant, pabūkim, 
Kokie esam. Tikrieji...

A. Sučyliene

Laiškas dėdei į Lietuvą
Sveikas gyvas, 
mielas Dėde.

Kad žinotumėt, tai aš ra
šau jums šį laišką dėl to, 
jog labai noriu ką nors dau
giau sužinot apie savo mie
ląją tėviškėlę, apie mūsų 
brangiąją šalelę Lietuvą, 
kurią myliu, kurios ilgiuosi, 
apie ją svajoju * ir regiu 
sapnuose. Rašykit man kiek 
galit daugiau apie tai, ko
kia dabar Lietuva, kokie 
žmonės, o ypatingai jauni
mas, — kaip linksminasi, 
kuo gyvena,'kaip dirba, ko
kias dainas dainuoja.

Pasakykite daugiau apie 
Kauną, ar jis labai greit 
auga ir plečiasi. Girdėjau, 
kad jau susijungė su Petra
šiūnais, Amaliais ir net Pa
lemonu, kurie buvo toli nuo 
miesto, o į Palemoną gal 
apie dešimts kilometrų rei
kėjo traukiniu važiuoti. Na, 
o kaip dabar yra su Garlia
va, Raudondvariu’ ir Kar
mėlava, gal jau ir ten Kau
no ribos priartėjo. Parašy
kit, kaip atrodo poetų ap
dainuotos mūsų upės—Ne
ris ir Nemunas, ar per jas 
žmonės žiemą vis dar ledu 
nereina, ar gal jau yra pa
statyti tiltai?

Mano troškimas
Labai norėčiau ateinančią 

vasarą nors trumpam lai
kui aplankyti Lietuvą, pasi
žvalgyti tėviškėje, pavaikš
tinėti vaikystės metais 
vaik š č i o t a i s takais-take- 
liais. Taip, tai sentimenta
lumas, bet kas nuo jo lais
vas!

Tiesa, Amerikoje yra tokių, 
kurie pirštais rodo tuos, ku
rie su Lietuva trokšta už
megzti bet kokius ryšius, o 
tai rodomam neina į gera. 
Jam bendrai pradeda nesi
seki gyvent, o pirmai pro
gai pasitaikius, toks ir iš 
darbo pirmutinis atleidžia
mas.

Neseniai čia buvo toks 
ivvkis su vienu klebonu, 
kuris išdrįso taip parašyti 
iii odų ant. balto:

“Lietuviu atvykimas iš 
T iptuvos vra sveikintinas 
dalvkas. Nes kuo daugiau 
lietuviu atvažiuoja pasi- 
žvalp-vti i Vakarus, tuo1 ge
riau Lietuvai. Mums šitie 
susitikimai irgi naudingi. 
Tai mums gera proga su
vokti, kad komunistinis re
žimas yra lietuviškojo gy
venimo tikrovė,... kad lie
tuviu tautos likimas šiand
ien komunistų rankose, ir

estų grafiku dabar turi pro
gos susipažinti ir kaunie
čiai. Didelį įspūdį palieka 
jo darbas “Auka.” Maloniai 
parodos lankytojus nuteikia 
V. Tolio, A. Kerendo, H. 
Elmos darbai, atlikti įvai
ria technika.

Estų grafikos darbai pa
sižymi plastiškumu ir tech
nikos įvairumu.

kad nuo jų priklauso didele 
dalimi mūsų tautos ateitis. 
Lietuvis išeivijoje kaip bu
vo, taip ir liks tik stebėto
ju (“Metmenys” 15 nr.).

Prieš tą kleboną atsisto
jo beveik viso Amerikos 
žemyno juodosios jėgos ir 
sukėlė tokią audrą, kad 
net susvyravo vargšo kle
bono' fotelis. Bet šis greit 
susigriebė pasielgęs “nepro
tingai,” ir tuojau ėmėsi 
šlykščiai biauroti Lietuvą. 
Tik po to, kai klebonas ap
spjaudė ir apibiaurojo sa
vo tėvynę, jis vėl atgavo 
gerą vardą reakcionierių 
tarpe ir vėl gali stipriai sė
dėti savo- fotelyje.

Truputi apie mūsų 
Ameriką

Turbūt jau žinot, kad 
mes turim išsirinkę naują 
prezidentą. Toks ten buvo 
tas rinkimas — kokį mums 
pastatė, tokį ir išrinkom.
Žinot, dėde, jog man, kaip 

ir daugeliui eilinių ameri
kiečių, visai neaišku, kas 
dabar darosi Amerikoje. 
Skaitau laikraščius, žiū
riu televiziją, seku įvy
kius Chicagoje, Detroite, 
Washingtone ir kituose di
deliuose miestuose, k u r 
gatvėse keliamos didelės 
riaušės ir liejasi žmonių 
kraujas. \

Kur gi tikroji žmonių ne- 
pasiten k i n i m o priežastis, 
kas juos pakėlė į masines 
žygiuotes, kas pastūmėjo į 
kovą prieš policiją, kas pa
kurstė skelbti protestus ir 
statyti valdžiai reikalavi
mus?

Gal būt šie įvykiai išryš
kės tik ilgesiam laikui pra
ėjus, o šiandien dar neaiš
ku, kam tikėt, ką kaltint, 
kieno pusėje tiesa, kas tei
singai parodyta, kas nu
slėpta, kas laimi, kas pra
laimi ir t. t. Vieni kaltina 
policiją, kai neržiauriai 
malšina riaušininkus, kiti 
ia teisina, bet visiems gėda 
dėl to. kas dabar vyksta 
Amerikoje.

Kažkur kažkas baisiai ne
tvarkoj, kai skaldomi pa
kaušiai žmonių, norinčiu 
kažka pasakyt taip despe
ratiškai, jog jiems nė savu 
pakaušiu negaila. Bet ka 
iie konkrečiai nori pasakyt, 
kaip jie mano reikalus pa
taisyt. taip ir lieka neaiš
ku. ar dėl to, kad jie iš
kalbių vadu neturi, ar ga1 
jie ir patys nežino, kair 
pataisyt tas visas blogybes 
dėl kurių jie protestuoja.

Bet ar tai mums, ma
žiems žmogeliams, išspręst 
tokias dideles problemas 
Mums reikia užsidirbti sau 
duonos, kuri nuolat brangs
ta, reikia mokėt valdžiom 
dedamus mokesčius, kurie 
auga vis didesni ir vis sun
kiau slegia musu pečius.

Tuo baigiu laišką.
Antanas Skelčius

kio literatūrinį palikimą 
kalbėjo poetas A. Miškinis.

Buvo atlikta literatūrinė- 
muzikinė programa. Vals
tybinio jaunimo teatro ak
toriai parodė ištrauką iš li
teratūrinio pastatymo “Gin
taro paukštė,” skaitė K. 
Binkio kūrinius. Vakare 
koncertavo M. Dvarionaitė 
(fortepijonas) ir fleitistas 
A. Armonas.

Sukakties proga bibliote
koje surengta literatūros 
paroda, atspindinti poeto 
gyvenimą ir kūrybinį kelią.

Čia eksponuojami pirmie
ji K. Binkio poezijos rinki
niai “Eilėraščiai,” “100 pa
vasarių,” poemos, knygos 
vaikams, dramos veikalai, 
taip pat literatūra apie jį. 
Eksponatų tarpe — A. Puš
kino, I. Krilovo, M. Gorkio, 
S. Maršako ir kitų rašytojų 
kūriniai, K. Binkio išversti 
į lietuvių kalbą.

Su nauja programa 
į Suomiją

Šiauliai. — Šiauliečiai iš
lydėjo i Suomiją Jovaro 
ansamblio koncertinę grupę.

—Į ežerų kraštą vykstame 
kartu su delegacija, kuri 
oakviesta dalyvauti Suomi
jos darbininkų profesinių 
sąjungų organizuotoje drau
gystės su Tarybų Sgjunga 
savaitėje, — pasakė kores
pondentui ansamblio vado
vas Jonas Kievišas.—Mūsų 
ansamblio konecrtinę briga
dą sudaro trisdešimt žmo
nių: šokėjai, liaudies in- 
estrumentų orkestro daly
viai ir dainininkų grupė. Iš
vykai paruošėme naują pro
gramą. Joje—lietuvių liau
dies dainos, šokiai, žaidimai 
ir instrumentinės melodijos. 
Su koncertais aplankysime 
Helsinkį, Turku ir kitus 
miestus.

Ši kelionė — antroji šiais 
metais ansamblio išvyka į 
užsienį: prieš trejetą mėne
sių jovariečiai koncertavo 
Bulgarijoje.

Space Center, Houston.— 
Beveik dviejų milijonų do
lerių vertės bandomasis er
dvės laivas, kaip pasiekti 
mėnulį ir ant jo nusileisti, 
pakilęs į erdvę nukrito ir 
sudužo.

Kas žinote 
Igną Masį?

“Vilnyje” perskaičiau pir
mą dalį straipsnio apie 
anykštėnus, ir susirūpinau 
apie likimą mano pusbrolio 
Igno Masio, kuris buvo re
voliucionierius prieš caro 
valdžią 1904 - 1905 m., Rusi
jos revoliucijos įsisiūbavi
me, kuri buvo persimetus ir 
Lietuvon.

1906 metais, užgniaužus 
revoliucinį judėjimą ir su
tvirtėjus carinė reakcija 
pagrobė (areštavo) Igną 
Masį,; caro1 žandaras užti
ko jį miegantį miškelyje 
netoli vieškelio prie Andrio
niškio, kur jis slapstėsi nuo 
policijos ir žandarų.

Tampė jį po kalėjimus ir 
po teismus. Pirmiausia jis 
buvo nuteistas pakorimui; 

j kiek vėliau mirties bausmę 
permainė viso amžiaus ka
torga; dar kiek vėliau ir tą 
bausmę permainė (pakeitė) 
dvidešimties metų katorga, 
ir buvo jis toje “vremenna- 
ja katoržnaja tiurma” iki 
didžiosios Rusijos revoliuci
jos, kai buvo nuversta ca
ro valdžia. Tuo metu atsi
darė Rusijos kalėjimai, ir 
su kitais revoliucionieriais 
Ignas Masys buvo paliuo- 
suotas. Vieną laišką esu 
gavęs, kai jau jis buvo lais
vėje, kuriame jis rašė: “žy- 
vu bez nikakoj sredsvy,” ir 
po to viskas dingo, ir neži
nau. kas su juomi atsitiko.

Tad šiuomi prašau buvu
sių jo draugų ar pažįsta
mų. kurie dar yra gyvi, ne
patingėkite parašyt man 
laiškutį, ir jei žinote, pra
neškite man, kas atsitiko su 
tuo kankiniu Ignu Masių. 0 
jei.jis pats tebėra gvvas, 
tai. mielas pusbroli Ignai, 
atsiliepk, laukiu tavo laiš
ku. ir tavo tikras brolis Ka
zimieras dar tebėra gyvas.

Rašykite man šiuo adre
su:

Mikas Masvs
22692 Bawiew Dr.
St. Clair Shores, 
Mich. 48081 USA

Už visu* nranešimus bū
siu labai dėkingas.

Mikas Masys

LAUKINIŲ OBUOLIŲ LIETUS
Seniai seniai—nuo pačio ryto 
Į kurmių išraustą laukymę 
Toks šaltas, rūgštelėjęs krinta 
Laukinių obuolių lietus.
Užlyja žmones ir sodybas, 
Raudonas skiedras šalia kelio. 
Užlyja vėją, tą kur neša 
Ant nugarų jauni žirgai.
Arti likimai išgalvoti 
(Jie ves, kankins, reikės tikėti).

Laukinį obuolį raaguju ragauju 
Ir kąsniu paspringstu.

...Ruduo.
Remigijus Gražys

K. Binkio sukaktis
Vilnius. — Respublikinės 

bibliotekos konferencijų sa
lėje įvyko vakaras, skirtas 
lietuvių poeto ir dramatur
go Kazio Binkio gimimo 75- 
osioms metinėms paminėti. 
Į vakarą atsilankė gausus 
būrys literatūros bičiulių— 
poeto gerbėjų.

Susirinkusieji susidomėję 
klausėsi poeto T. Tilvyčio ir 
akademinio profesoriaus P. 
Slavėno prisiminimų, apie 
K. Binkį, apie bendradar
biavimą ir kartu su juo pra
leistas dienas. Apie K. Bin

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

“Vilniaus” baldų įmonių susivienijimas jau eilę metų gar
sėja savo išleidžiama produkcija, čia gaminami įvairiausių 
variantų universalūs surenkamieji baldai, skirti buičiai ir 
administracijos reikalams.

Nuotraukoje: susivienijimo cechuose gimsta gražūs lietu
viškų šaldytuvų “Snaigė” korpusai.

M. Baranausko nuotrauka*
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Povilą Dauderį pagerbėme 
ir su juo atsisveikinome

Čikagos pažangiečiai lie
tuviai pergyvenome nepa
prastus įvykius — linksmus 
ir gedulingus. Abie j i lietė 
vieną asmenį, visų mūsų 
mėgiamą dainininką ir uolų 
veikėją ne tik meno savi
veikloje, bet visose darbi
ninkiškose organiza c i j o s e 
Povilą Dauderį. O buvo 
taip:

Gruodžio 1 dieną LKM 
choras suruošė jam pa
gerbti banketą Mildoje 
kur jis įdėjo daug, daug 
darbo ir lėšų. Ne vienas 
choristų asmeniškai, nę vie
šai, pamąstė (ir gal išsita-

“Povilas jau pragyvenęs 
gražų amželį. Nėra abejo
nės, jog jam mirus, mes jį 
tinkamai pagerbsim. Bet 
kam laukti, kol numirs? 
Pagerbsime, kol dar gyvas”.

Bet gamta atsisakė “ko
operuoti” su LKM choru. 
Gruodžio 1 dieną Čikagoje 
oras . buvo tikrai biaurus. 
Snigo šlapdriba ir siautėjo 
smarkus vėjas. Gatvės pa
sidarė slidžios. Daugelis pa
bijojo važiuoti. Dėl to mū
sų mėgiamo dainininko pa
gerbimo bankete dalyvavo 
mažiau, negu rengėjai lau
kė ir jubiliatas užsitarnavo.

Bankete jo kolegos daini
ninkai, vadovybėje chorų 
mokytojos Urbikienės, pa
tiekė šaunią meninę progra
mą. Jubiiato adresu pasa
kyta daug sveikinimo kal
bų, paskaityta sveikinime 
laiškai ir telegramos toli
mesnių draugo Dauderic 
gerbėjų. Visi palinkėjome 
jam “ilgiausių ir veikliau 
šių metų”! - u

Bet gamta kitaip lėmė. Pc 
iškilmingo banketo prabėgę 
pora trumpų dienų ir “Vii 
nis” gauna liūdną žinią — 
Povilas Dauderis skubia 
išgabentas ligoninėn — lan 
kytojų neleidžia!

Ant rytojaus dar daugiai 
sukrečianti žinia: Povilas 
mirė! Ketvirtadienį, gruo 
džio 5 dieną, lavonas bus 
pašarvotas Ridiko šermeni 
nėję 2 valandą popiet. Lai 
dotuvių apeigos šeštadie • 
nį, gruodžio 7, 10 vai. ryto.

Laidotuvių išvakarėse 
penktadienio vakare, še r
meninėje susirinko daug 
velięnio Povilo draugų ir 
gerbėjų. Atsisveikinimui su 
savo ilgamečiu nariu-solistu 
LKM choras padainavo ke
lias gedulo dainas su solis
te Estelle Bogden, Valerijai 
Urbikienei akompantiojan t 
vargonais. z

Ant rytojaus — paskuti-

>

nė atsisveikinimo valanda. 
Erdvi Ridiko šermeninė ne
besutalpina atvykusių iš ar
ti ir gana toli — Michigan, 
Indiana ir šiaurinio Illino
is.

Lygiai dešimtą valandą 
Valerija sėdasi prie vargo
nų ir pasigirsta gedulinga 
melodiją. Solo dainuoja Es
telle Bogden.

Prie daugybe gėlių vaini
kų apstatyto karsto išeina 
drg. S. J .Jokubka. Savo 
kalboje perbėga velionio nu
eitą ilgą ir vaisingą kelią— 
nuo gimimo Kupiškio apy
linkėje iki karsto.

Po to gedulo dainą su
dainuoja velionio kolegos: 
Estelle, Vanda, Helen, Ro
ger ir Martynas. Jau tik 
kvintetas, be Povilo. Dar 
dainuoja solistė Eštelle ir... 
Atsisvei k i n i m a s baigiasi. 
Velionio bendravardis Po
vilas Ridikas taręs pasku
tinius atsisveikinimo žo
džius pakviečia susirinku
sius praeiti vorele prokars-

Palaikai išnešami į pasku
tinę kelionę. Užpakalyje 
karsto išsirikiuoja ilgiausia 
eilė automašinų...

Tai taip mes čikagiečiai 
pagerbėme ir atsisveikino
me su mums taip mylimu ir 
aukštai gerbiamu solistu 
Povilu Dauderiu.

O likimas taip lėmė, kad 
jo pagerbimo bankete gruo
džio 1 dieną savo foto apa
rate užfiksavau nemaža 
nuotraukų, o filmą išbai
giau — jau prie jo karsto.

L. Jonikas

manimi buvo ištikta tos bai
sios nelaimės, tai yra Mar
celė Purvėnas, abi norime 
labai širdingai padėkoti vi
siems už tokį šiltą mums 
prijautimą ir dovanėles.

A,š taipogi tariu širdingą 
ačiū mūs LLD 45 kuopai ir 
draugams už labai naudin
gą dovaną. Tas viskas pri
davė m)ums daug stiprumo, 
malonumo ir vėl kartu 
veikti ir dalyvauti su tokiais 
širdingais draugais.

Mūsų abiejų sveikata gra
žiai eina geryn ir, manau, 
būsime taip kaip ir buvome.

Natalie

St. Petersburg, Fla.
Padėka-pranešimas

Jau prabėgo apie arti 5 
mėnesiai, kai buvau sun
kiai sužeista lydint draugą 
Keledavičių. į kapinyną.

Rodos, kuomet esi sveika, 
tavo draugės mažai dėmesio 
į tave kreipia. Bet kuo
met ištiko nelaimė, pama
čiau kiek draugių turiu. 
Dar būnant ligoninėje ma
ne ir draugę Purvėnas gau
siai lankė ir nešė visokias 
dovanėles. O jau tų Geros 
sveikatos ir Simpatijos at- 
virėlių šimtai suplaukė ir 
visi nori žinoti, kaip dabar 
mano sveikata.

Man būtų labai sunku vi
siems asmeniškai atsa
kyti: nusprendžiau padėko
ti per' mūsų “LaisVutę”, ji 
daugiausiai pasieks mano 
draugų. Tokiu būdu aš ir 
mano draugė, kuri kartu su

Pagerbtas Jonas Baltušnikas

Montello, Mass.
Lapkričio 26 d. mirė Alu- 

sowo-Alusevičiaus ir Fran
ces Alusow sūnus 48 metų 
amžiaus Veteranų adminis
tracijos ligoninėje Boston, 
Mass. Tai buvo antrojo pas. 
karo auka. Italijoje užėjo 
ant minų ir buvo sunkiai 
sužeistas. Liko amžinai in
validas, tik su motinos prie
žiūra išgyveno iki mirties.

Bubo pašarvotas V. Ya- 
kavonio šermeninėje. Buvo 
daug gražių gyvų gėlių ir 
daug lankytojų, jaunimo. 
Eilė antomobilių palydėjo į 
Melrose kapines, kur jau 
per daug metų ilsisi laisvie
ms jo tėvas AluseVičius. Bu
vo palaidotas religiniai su 
St. Paul bažnyčios apeigo
mis. Paliko nuliudime savo 
mylimą motiną, daug pus
brolių ir giminių.

Visi palydovai buvo su
kviesti pietų į;V. Yakavonis 
koplyčios patalpas ir labai 
tinkamai pavaišinti.

Mrs. Frances Alusow yra 
LDS 67 kp. narė.

George Shimaitiš

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

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

“Vilnis” gauna žinias 
momis.

M

taipgi korespondentų kur
“Vilnis” teikia daug
“Vilnis” turi Mokslų

Moterų ir anglišką skyrių
Vilnies” prenumerata 

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

knygas:
“Graži Tu mano Brar 

minimai ir dabartis, taipg 
arba Dr* Margerio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,’* 3116 So. Ha -

MIAMI, FLA.
Viešas padėkos žodis

Šiuomi noriu ištarti šir
dingą padėką visiems, ku
rie teikė man visokeriopą 
pagalbą būnant ligoninėj ir 
namuose.

Didelis ačiū vaikams ir 
anūkams, kurie tiek daug 
rūpinosi laike mano nelai
mės. Dėkoju už gėles ir do
vanas.

Taipgi dėkui draugams, 
kurie lankėte ligoninėje ir 
namie, kurie siuntete laiš
kus ir atvirutes, linkėdami 
greitai pasveikti.

Dėkui Lietuvių Socialiam 
Klubui ir LLD 75 kuopai su 
daugelio draugų parašais. 
Draugai, jūsų linkėjimai ir 
geras žodis man buvo ge
riausi vitaminai nugalėti li
gą ir visas kliūtis 
įvyko taip netikėtai 
kad buvo tik blogas sapnas.

Dėkui drg. V. už 
mą ir “Laisvei” už 
mą, vietos laikraštyje.

A. Paukštienė
iš Lietuvos skubiai-kablegra-

Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 
tik yra kiek daugiau lietuvių, 
žinių, įvairių ionformacijų. 
ir įvairenybių skyrių, taipgi

metams Amerikoje $10; pu-

gi Tėvyne”; Prūseikos “Atši
lt. Mizaros bet kurią knygą,

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

, kurios 
. Išrodo,

parasy- 
suteiki-

Tokijas. 25,000 Japonijos 
civilinių darbininkų, dir
bančių Jungtinių Valstijų 
bazėse, gruodžio 16 d. strei
kavo 24 valandas, reikalau
dami didesnio atlyginimo ir 
geresnių pensijų.

Belgradas. — Čia sužino
ta, kad Kinija ir Albanija 
pasirašė sutartį, pagal ku
rią Kinija galės įsteigti mi- 
litarines ir net atomines ba
zes Albanijos teritorijoje.

Meksikos Miestas.—Mek
sikos Komunistų partija 
skelbia vajų sukelti milijo
ną pesų kovai už “demo
kratijos ats teigimą.”

Baltimorietis Petras Pa-; 
serskis prieš porą savaičių 
nuvyko į Buenos Aires, Ar
gentiną. Ten jis susitiko su < 
savo giminėmis ir draugais. ; 
Taipgi dalyvavo Argentinos 
veikėjo Jono Baltušniko pa- ‘ 
gerbime. Jis prisiuntė mums 
iškarpą iš argentiniečių lai
kraščio “Vagos” apie J. Bal
tušniko pagerbimą, žemiau 
ji telpa:

1968-jų metų lapkričio 14 
dieną sukako 80 metų kai 
gimė (1888) taip daug Ar
gentinos lietuvių kolonijoje 
visuomeniniame pažangia
me judėjime pasidarbavęs 
ir tebesidarbuojantis Jonas 
Baltušnikas.

Gruodžio 1 dieną šių me
tų garbingam jubiliato pa
gerbimui, vienoje gražioje 
sodyboje buvo suruošti pie
tūs.

Giliai įvertindami Jono 
Baltušniko didelius nuopel
nus ir jo gerus darbus, jo 
pasveikinti gausiai susirin
ko lietuviai ne tiktai iš Bu
enos Aires miesto, -bet ir iš 
tolimesnių vietovių. Dalyvių 
tarpe buvo svečias iš Beri- 
so Jonas Rakūnas ir besi
svečiuoja n t i s Argentinoje 
pažangaus JAV lietuvių ju
dėjimo dalyvis Petras Pa- 
serskis.

Pietų, kurie praėjo ypa
tingai draugiškoje nuotai
koje, metu jubiliatą šiltais 
draugiškais žodžiais pasvei
kino jo ilgų metų visuome
ninio bei kultūrinio darbo 
bei asmeniniai draugai.

Keldami į viršų taures 
dalyviai karštai linkėjo ju
biliatui dar ilgo ir laimin
go gyvenimo. Suskambėjo 
“Ilgiausių metų” ir kitos lie
tuvių liaudies dainos.

Sujaudintas tokių nuošir
džiu jo pagerbimu, savo žb- 
dyje jubiliatas karštai pa
dėkojo pietų rengėjams ir 
daug pasidarbavusiems kil- 
miečiams vyrams ir mote
rims.

—Aš pasižadu, — pasakė 
J. Baltušnikas, — kiek jė
gos leis ir toliau darbuotis, 
kad A. L. kolonijoje bujotų 
lietuvių vienybė, draugiš
kas sugyvenimas ir didžios 
idėjos atspindinčios didžiu
mos žmonių troškimus.

J. Baltušniko nueitas il
gas, sunkus, bet garbingas 
gyvenimo kelias puošia jo 
biografiją. Šiemet suėjo 60 
metų, kai pasiekė La Plą- 
tos krantą, kur prabėgo jo 
jaunystė su didžiomis sva
jonėmis ir. gerais darbais. 
Jis buVo vienas iš pirmųjų 
lietuviškų draugijų tvėrėjų, 
organizatorių, dar prieš an
trąjį pasaulinį, karą. Jis da
lyvavo visose [pažangiose 
lietuvių organizacijose ir 
rūpinosi laikraščių leidimu 
bei rėmimu. Rūpinosi, kad 
kuo daugiau suburti lietu
vių, rūpinosi ir tebesirūpi
na, kad kuo daugiau pas
kleisti pažangios spaudos 
tarpe lietuvių. Džiugu pažy
mėti, kad ir šiandien, kai 
jo pečius slegia 80 metų na
šta, nepavargo ir nesudėjo 
rankų, kaip daugelis, kurie 
galėjo būti jo vaikai, pase
no ir niekuo nesirūpina 
slankiodami iš vieno aikštės 
kampo į kitą. J. Baltušnikas 
nenurimsta neatlikęs nau
dingo visuomenei darbo, kil
nios pareigos. Nuobodžiauti 
jis neturi laiko.

Nors ir būdamas beveik 
beraštis, tačiau kilnios dva
sios žmogus, dar vaikystės 
dienomis įsisavino teisingą 
pasaulėžiūrą, kurios neatsi-

sakė per visą savo gyveni
mą. Ir jis nesuklydo. Pasau
lėžiūra, kuriai jis paskyrė 
didelę savo gyvenimo dalį, 
yra vienintelis tvirtas pag
rindas žmonijai kurti lai
mingą be karų, be priespau
dos gyvenimą.

Tenka nuoširdžiai palin
kėti gerbiamam jubiliatui 
dar ilgo, laimingo ir vaisin
go gerais darbais gyvenimo.

St. K—tis

Keletas patarimų
Labai naudinga kasdien 

prieš pusryčius arba nak
čiai išgerti vaisių ar daržo
vių sulčių. Ypatingai reko
menduojama pomidorų ir 
morkų — jose yra vitamino 
A. kuris gerai veikia odą, 
sustabdo jos ankstyvą su
glebimą.

Karolina Kazlauskiene
So. Boston, Mass.

Sveikinu visas savo gimines, draugus ir 
drauges, gyvenančius Amerikoje ir Lietuvoje 
su žiemos šventėmis.

Linkiu linksmai sulaukti 1969 metus, ir kad 
būtumėt sveiki per daugelį metų.

Laimingą 1969 Mėty!
Jeigu jūs greitai pavarg

state, neverta vakarais sė
dėti prie televizoriaus, at
sigulkite anksčiau ir sten
kitės miegoti ne mažiau 
kaip 8 valandas. Prieš mie
gą atidarykite langą, kele
tą kartų giliai įkvėpkite ir 
iškvėpkite. Žinoma, geriau
sia prieš miegą pasivaikš
čioti. Jei yra galimybė, mie
gokite prie atviro langelio.

Jei rytą jaučiatės blogai 
ir skauda galvą, neskubėki
te praryti tabletę ir gerti 
juodą kavą. Prie atviro lan
go padarykite keletą gilių 
įkvėpimų, po to atlikite 
mankštą, ir savijauta pasi
taisys.

Atšviežina, padidina jė
gas kasdien vakare vonia, į 
kurią ’įdedama 2 tabletės 
pušų ekstrakto ir 500 grm. 
druskos. Pamėginkite tokią 
vonią kasdien visą savaitę, 
ir jūs jausitės pajaunėjusi 
keletu metu.

E

Naudinga maudymosi me
tu gerai pamasažuoti kūną 
šepečiu — tai reguliuoja 
kraujo apytaką ir gerai vei
kia odą.

Linkime visiems mūsų draugams linksmų 
švenčių. Lai 1969 metai būna jums laimingi!

K. A. Zambusevičiai
M. Romikaitienė

Reading, Pa.

9

Jeigu jūsų nuo vėjo su- 
šiurkštėjusios rankos ir lū
pos, vakare, pabaigusios vi
sus darbus, nuplaukite jas 
šiltu vandeniu ir pamasa
žuokite šepetėliu. Nušluos
tę, patepkite glicerinu arba 
riebiu kremu. Vakare, išva
liusios dantis, išplaukite 
dantų šepetėlį, pamasažuo
kite juo lūpas pamėginkite 
patepti nakčiai medumi.

i Linksmą Žiemos Švenčių! g
m Taipgi laimingų naujųjų 1969 metų visiems 

mūsų giminėms gyvenantiems Amerikoje ir Lie- 
tuvoje. Taipgi visiems draugams ir pažįsta- £

® miems, “Laisves” kolektyvui, veikėjams, skai-
JA ty to jams.
% - Joe ir Roše Užusoniai g

St. Petersburg, Fla.

Jei pradėjo labiau pa
vargti akys, patartina dėti 
silpnos arbatos arba ramu
nėlių nuovirų kompresus. 
Užplikykite žiupsnelį ramu
nėlių verdančiu vandeniu, 
palaikykite, po to šiltu nuo
viru suvilgykite vatos ga
baliukus ir palaikykite už- 
dėjusios ant vokų 5 minutes.

Šviežią, dar šiltą duona 
ar pyragą lengviau galima 
atpiauti pašildytu peiliu.

Išplaukite šaltu vandeniu 
puodą, kuriame virinsite 
pieną, ir pienas neprisvils.

(Iš “Tarybinės Moters”)

Sveikinimas su Žiemos

Sveikiname visus draugus, gimines ir pažįs- n 
tarnus čia Amerikoje su naujaisiais 1969 me- M 
tais. Taipgi mielas gimines Lietuvoje. Lai vi- y 
siems naujieji 1969 metai atneša sėkmės ir stip- 
rios sveikatos. ja

Frances ir Donatas Mažiliai, 
Brooklyn, N. Y. M

| SVEIKINU

I Su Naujaisiais 1969 Metaiš i sg Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus, gyvenan- 
g čius Amerikoje, T. Lietuvoje ir kitur, širdingai lin- 
g kiu visiems geriausios sėkmės 1969 metuose ir to
il liau.
$ Sveikinu T. Lietuvos rašytojus, katrie savo raš- 
| tais puošia užsienio lietuvių spaudą iš gyvenimo įvy- 
I kių. Toli gyvenančiam lietuviui tie. raštai yra malo- 
I nūs ir įdomūs skaityti spaudoje ar knygoje. Linkiu 
g gerbiamiems rašytojams daug laimės ir sėkmės 
g per daug, daug metų.
§ J. K. Mažukna

Pagyrūne
Holivudo kino žvaigždės 

duktė bežaisdama susigin
čijo su savo draugėmis.

— Ką? Aš neturiu tėve
lio? — sušuko ji. — Aš tu
riu daugiau tėvelių, negu 
jūs visos kartu feuėtnūs<

s

» Pittsburgh, Pa. . . g

į Linksmų žiemos švenčių ir laimingų naujų- 
? jų 1969 metų vįsiems mano giminėms, draugams 
g ir pažįstamiems Amerikoje ir Lietuvoje. Daūg * 
| laimės ir tvirtos sveikatos, kad būtų taika visa- 
S me pasaulyje.
į John Purtiek (Ukmergiškis)
| Pittsburgh, Pa.
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Gražiai užsibaigė Noreikų 
maršrutas JAV ir Kanadoje

4* Toronto. — Gruodžio 1 d. 
čia įvyko Virgilijaus ir Ža-_ 
ne tos Noreikų atsisveikini
mo koncertas. Vėl prisirin
ko daug torontiečių (buvo 
apypilnė auditorija) pasi
klausyti tarptautiniai pa
garsėjusio Vilniaus operos 
solisto, kuriam akompana
vo jo žmona Žaneta. Ir vėl 
torontiečiai labai šiltai juos 
priėmė ir širdingai atsisvei
kino.

Noreikai, atvykę Kana- 
don praleisti atostogas pas 
giminaičius, mažai poilsio 
turėjo. Jie turėjo koncertus 
Montreale, Hamiltone, Lon
done, Windsore, Chicagoj, 
Bostone, New Yorke, o ant 
galo — antru kartu Toron- 
įte. Tūkstančiai lietuvių pa
siklausė tokio gražaus ir 
twto Noreikos balso.

Ne visur jie taip šiltai bu
vo sutikti. Pavyzdžiui, Chi
cago je buvę tariamasi net 
pikietuoti. Pikietuoti niekas 
nepikietavo (matyti gėdyjo- 
si žmonės viešai pasirody
ti), bet buvę išdėlioti atsi
šaukimai parduotuvių lan-

2 uose, smerkianti svečius. 
“Draugą” norėję nubausti 
už paskelbimo įdėjimą. 0 
Erooklyne, “Darbininkas” 
visai atsisakė dėti net ap
mokamą skelbimą. Jo šali
ninkai, * matyti, boikotavo 
koncertą

Montrealo “Nepriklauso
ma Lietuva” dėjo garsini
mą, bet matyti jos šalinin
kai boikotavo.

Toronto lietuviams tenka 
pagyrimas už tai, kad jie 
vertino Noreikus kaip me- 

ininkus, gražiai priėmė ir
išlydėjo. Pagirti tenka ir 
ti los kurie suorganizavo 
jiems koncertų maršrutą.

Uomi jie davė progą pla
tesniam susipažinimui su 
svečiais iš Lietuvos.

Apie patį dainininką ne
bara ko daugiau rašyti. Ne
artą apie jį buvo rašyta 

kalbėta. Tai retų gabumų 
ainininkas. Ir pajėgus. Ne- 
ing rasime tokių solistų, 
irie galėtų išdainuoti ke- 
as valandas su maža per- 
auka.
Kanados lietuviai linki
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SVEIKINU
visus savo draugus 
ir laimingai praleisti

r linkiu linksmai 
metines šventes!

S. Večkys

Žiemos Švenčiu Proga
i.. ISveikiname “Laisvės” •kolektyvą, vajininkus 

K ’ ir visus skaitytojus ir rėmėjus lietuviškos spau- W dos ir organizacijų, taipgi gimines ir pažįstais mus Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime geros gS . sveikatos ir tvirto pasiryžimo darbuotis dėlei 
taikos ant šios mūsų žemelės.

J. J. ir Lucy Mockaitis, 
Bridgeport, Conn.

jiems a b i e m s geriausios 
sveikatos ir dar didesnio 
pasisekimo jų darbuose. 
Gal kada susidarys sąlygos 
jiems dar kartą atsilankyti.

(Iš “Liaudies Balso”)

IŠ

Linksmą Žiemos Švenčių
s Ir laimingų naujųjų \969 metų visiems ma

no giminėms, draugams ij pažįstamiems Ameri
koje ir Lietuvoje. Daug 
katos. Lai būna taika anlt žemės!

laimės ir tvirtos svei-

Alfonsas Švėgžda, 
Bridgeport, Conn.

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos priešmeti-
nis susirinkimas įvyko'gruo
džio 2 d., Sokol salėje. Tik
tai labai gaila, kad nedaug 
narių atėjo, o .visgi turėjo 
būti svarbus susirinkimas.

Iš valdybos raportų suži
nojome, kad veik visi kuo
pos nariai yra pilnai užsi
mokėję duokles ‘ už šiuos 
metus ir kad H. Žukienė 
dar vis serga. Linkime jai 
sėkmingai pasveikti.

Kuopos valdybos rinki
mui buvo pavartotas nau
jas būdas: viena narė įnešė, 
kad šis komitetas būtų vie
ningai užgirtas; kita narė 
parėmė, susirinkimo vedėja 
A. Žemaitienė tuojau pa
reiškė, kad vieningai nutar
ta palikti tą pačią kuopos 
valdybą 1069 metams.

Valdybą sudaro: pirmi
ninkė H. Žukienė, pagalbi
ninkė A. Žemaitienė, finan
sų sekretorė Adelė Kum- 
pan,' užrašų sekretorius J. 
Vaicekauskas ir kasininkė 
K. Vaicekauskienė.

Mūsų 6 kuopa šiuo metu 
toli atsilikus naujų narių 
įrašyme. O per tą patį lai
ką praradome keletą gerų 
narių amžinai. Turėtume 
daugiau susirūpinti atpildy- 
mu jų vietų naujais nariais. 
Negaliu suprasti, kodėl mū
sų kuopos kai kuriuose na
riuose visiškai išblėsusi 
energija bei noras kalbėti- 
diskusuoti, daryti planus 
tokiu svarbiu organizacijos 
klausimu: kaip sėkmingiau 
pasidarbuoti jaunesnio am
žiaus žmonių įrašymu j mū
sų LDS 6 kuopą.

Su Naujaisiais Metais pa
sirašykime patys sau atei
ties veiklos rezoliuciją, įra
šydami į ją pažadus, kad 
stengsimės gauti naujų na
rių.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks sausio 6 
d. Sokol salėje, 226 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi daly
vauti.

Šia proga sveikinu su 
Naujaisiais Metais visus 
lietuvius pažangiųjųjų or
ganizacijų narius, pažan
giosios spaudos skaitytojus 
ir jos rėmėjus, visus kovo
tojus už baigimą Vietnamo 
karo ir išlaikymą taikos pa
sauly, ir už visus kitus pa
saulio 
mus.

žmonėms pagerini-

Ona Wellus

s
Sveikinu su naujaisiais 1969 metais visus 

tuos katrie nors maž kuo prisideda prie klasi
nio pasiliuosavimo.

Washingtonas. — Šiaurės 
Vietnamo valdžia sutiko 
priimti ir amerikiečiams be
laisviams perduoti kalėdi
nius laiškus ir siuntinėlius.

S

V. A. Burda
San Leandro, Calif.

ką mylinčius žmones, 
catos ir laimingų 1969

Sveikinu visus gimine
je ir Lietuvoje, visus “Laisvės” skaitytojus ir 
rėmėjus, taipgi visur tai 
Linkiu visiems daug sveil 
metų.

Anastazija Paukštiene, 
Miami, Fla.

Žiemos Švenčių Proga!
(vieton kertelių)

s ir draugus Ameriko

Išleistas 1961 metais Lietuvoje 
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisves” knygyne 

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

“LAISVĖ” ,
102-02 Liberty Av.., Om>m Park, N. Y., 114117

Moteris sukrėtė bažnyčią
Romos katalikų bažnyčia 

turi patvarkymus, kad ve
dusiai porai skirtis, sulau
žant taip vadinmą vedybos 
sakramentą, skaitoma pra
sižengimu. Kaip vedusi po
ra gyvens, ne bažnyčios 
pareiga rūpintis. Gal vie
nas antro bodėsis, vienas 
kitą apgaudinės, kankins, 
bet vis itiek privalo būti po
roje ...

Užgi n a m a tuoktis-vesti 
vyrui žmoną, o taip pat mo
teriai vyrą, skirtingos reli
gijos. O tie, kurie vedė ar
ba veda, yra atskiriami nuo 
Romos katalikų bažnyčios. 
Tiesa, mūsų laikais jau kiek 
mažiau tas praktikuojama, 
o visgi įvyksta.

Paskutiniu laiku popie
žius Povilas VI deda pa
stangas užmegzti artimus 
ryšius su kitomis religijo
mis — su jų vadais, suvie
nodinti reeliginius patvar
kymus ir vis daugiau bend
rauti.

Be niekur nieko, kaip 
iš giedro dangaus, trenkė 
Jacqueline Kennedy, katali
kė, su Aristoteliu Onassis, 
orthodoksu, Graikijos mili
jonierium susituokimas. Tai 
turėtų būti klausimas tų 
dviejų žmonių: jie pasirin
ko apsivesti, to ir užtenka. 
Bet taip nėra. Jie labai įžy
mūs žmonės, antras svar
bus klausimas: jiedu labai 
turtingi žmonės ir skirtin
gų šalių piliečiai. Čia jau 
neužtenka tik paprasto kle
bono juos sujungti, Čia jau 
kardinolai ir vyskupai turi 
savo parodą.

Reikalas pasiekė popiežių 
Povilą VI, kaip ir Graikų 
Orthodoksu bažnyčios va
dovus, kurie užgiria, kad 
pastarųjų vedybos yra, pa-

gal tikėjimą, legalios. Ma
tomai, šis incidentas labai 
kenkia pirmesniam bendri- 
nimui ateities planų. Tai 
blogiau negu bomba būtų 
sprogusi. Katalikė ir dar 
labai garsi asmenybė, ište
kėjo už orthodokso! Kas 
kam nusilenks?

Šiuos žodžius rašant, dar 
nėra išspręsta, ar Roma 
užgirs šias vedybas, ar 
Jacqueline bus ekskomuni
kuota — išmesta iš katali
kų tikybos, ar jai bus už
ginta naudotis katalikiško
mis relikvijomis ir skaity
tis katalike

Kenedžiai buvo ir dabar 
yra labai dideli Bostono 
kardinolo Richard J. Cush
ing draugai, ir jam prisiėjo 
praryti labai karčią piliulę, 
kada Jacqueline tuokėsi su 
Aristoteliu Onassis. Galiau 
jis viešai per TV pranešė, 
kad jis su Jacqueline “mei
lės” pasirinkimu nieko ne
turi... ir kad jis nemano, 
kad pastaroji gyvens “grie- 
ke.” Jei jo rekomendaciją 
priims ir popiežius Povilas 
VI, tai bėdos nebus.

Matomai, Romos katalikų 
bažnyčia palengva liberališ- 
kėja. Jau nėra taip, kad tik 
gyvenk dėl dangaus, pasnin
kauk, kankinkis ir akiplė
šiškai elkis su skirtingo ti
kėjimo žmonėmis. Atrodo, 
kad šiuo laiku jau kai kurie 
kunigai yra net truputį li- 
berališkesni už savo parapi- 
jonus. Jie dalyvauja pro
testo eismuose, vienuolės 
neša iškabas ir žengia koja 
kojon su laisvės kovotojais, 
o paprasti katalikai juos 
apmėto akmenimis.

Sunku tą didelį medį, ku
ris išaugęs kreivai, atvers
ti ir nustatyti tiesiai.

Dzūkelis

ROCHESTER. N. Y
1968 metais mirę lietuviai
Liudvikas Totoris, 8 3 m.
Viktor i j a Ramanauskas, 

75 m.
Viktoras Trilikauskas 

41
Juozas Sodys, 49 m.
Alen Zurauskas
Genovaitė Puodžiūnas, 

43 m. $
Walter Vainauskas, 77 m.
Petronė Palaikis, 66 m.
Colman Silvija, 44 m.
Anna Walentas, 87 m.
Alen Tarnas
Juozas Bubnis, 62 m.
Gentruda Labeikienė
Amilia Vaičius
Antanas Orlauskas

Antanas
Barbora
Jurgis Švedas, 77 m.
James Bartašius, 20 m.
Peter Duoba
Elbert Mailiutįs, 46 m. 
Wilimas Jurgelaitis 
Rožė Milevičius, 39 m.

Arlauskas 
Jurkštas, 64

Anglų-Lietuvių Kalbą

irtihl^niiHilpiliiiliMiu^igj

m.

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 gen’l ledger postings. Typing and 
invoicing. Good starting salary and 
benefits. Apply in person. UNITED 
STORE FIXTURE MANUFACTUR
ING CO., INC., 4250 Aramingo Ave.

(92-95)

m.

m.

m.

Williamas Pautėnis
Terisa Žukauskas, 82, 
Antany Gustas, 79 m.
Antany Krikčiūnas, 84 
Jonas Zinkus, 73 m.
Teklė Kairienė, 82 m.
Paulina Waydelis
Joseph Šilinis, 87 m.
Kazys Januškevičius, 

70 m.
Pranas Jurgelionis, 57
Jurgis Kanišauskas, 78 m.
Senoji karta smarkiai 

skainiojama. Ypač šiais me
tais buvo skaudu, kai iš gy- 

Įvųjų tarpo išsiskyrė 34 as- 
jmenys, dalis žymių veikė- 
ir tūli amžiumi dar nebuvo 
seni, bet įvairūs išgyveni
mai sutrumpino jų amžių.

Rengiasi sutikti
Kaip kasmet, taip ir šie

met DLK Gedimino Drau
gija rengia Naujų Metų su
tikimą. Bus bufetas su įvai
riais užkandžiais, gėrimais.

Pradžia 4 vai. po pietų.
Manau, kad bus orkest

ras, galėsime pasišokti ir 
linksmai laiką praleisti.

Nariai, jei kas neateisite, 
vis tiek turėsite už bilietą 
užsimokėti. Geriau būti tarp 
savųjų, pasveikinti ir pasi
svečiuoti su savo draugais.

u Susitiko Johnsonas 
ir Nixonas

Washingtonas. —Baltuo- 
i siuose Rūmuose prez. John- 
! sonas susitiko su išrinktuo

ju prezidentu Nixonu ir 
kalbėjosi Vietnamo klausi

nį mų.

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

(9-97)

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

(91-95)

EXPERIENCED
Architectural Draftsman 

contact
Richard Merrill Sweitzer

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

(94-98)

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)

WOMEN
Experienced in inspection and 

bindery work. Must be 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^

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)

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)

ir

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)Anglai domisi 
lietuvišku vitražu 

I

Į Lietuvos Draugystės
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugiją kreipėsi 
Londone leidžiamo žinomo 
meninio žurnalo “Sculpture 
International” redaktorius 
Fabijus Baraklou.

Savo laiške jis pažymi,] 
matęs puikų leidinį apie lie- j 
tuvišką vitražą, o taip pat 
gavęs įdomų anglų menoty
rininko Šeldono Viljamso 
straipsnį apie vilniečio A. 
Stoškaus kūrybą.

Redakcija prašo prisiųsti 
iliustracinės medžiagos, ta
me tarpe ir A. Stoškaus vit
ražo didžiajame Maskvos 
kino teatre “Oktiabr” nuo
traukas.

Dailininko kūrinį “Vil
nius — Lietuvos sostinė” 
anglai matė šiemet Londo
ne surengtos TSRS parodos 
Tarybų Lietuvos skyriuje.

Apie šį darbą plačiai ra
šė Londono “Times” ir ki
ti stambieji laikraščiai.

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

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 and 

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)

Ekvatorine Gvinėja, išsi
kovojusi nepriklausom y b ę, 
užmezgė diplomatinius ry
šius su Tarybų Sąjunga.

Morristown, N. J. — Mi
rė E. L. Bartlett, buvęs 
Alaskos senatorius.

Liūdime netekę 
brangios motinos

Teklės Dominaitienės-Kaniušaitės

Duktė Regina, žentas Zigmas
Anūkėlės Vanda, Dana, Linda, Patsy

Kaulakiai
ir kiti Giminės.
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KABLEERAMOS IS LIETUVOS
(Tasa iš pirmo psl.) 

mąsi. Jungtinėmis jėgomis 
jims pavyko nuskandinti 
kraujuje pirmąją proletarė 
nę revoliuciją Lietuvoje.

1940 metais Kompartija 
vedė dirbančiuosius į lemia 
mą šturmą prieš fašistine 
diktatūrą. Respublikoje bu
vo atkurta Tarybų valdžia. 
1940 metų rugpiūčio 3 d. 
Lietuva buvo priimta į Ta
rybų Sąjungos 
buvo patikima guranti j: 
kad socializmo laimčjinu 
bus išsaugoti.

Didžiojo Tėvynės kar 
grumtynėse lietuvių taut 
petys petin su kitomis tai

J • V * 9 * *

Lietuvos ministrų tarybos 
pirmin i n k o pavaduotojas, 
valstybines plano komisijos 
pirmininkas Drobnys papa
sakojo apie Lietuvos eks

porto judėjimą pokario me
tais. Lietuvos produkcija 
dabar žinoma 77 pasaulio 

; šalyse. Pagrindinės ekspor
to rūšys — didelio tikslu
mo metalo piovimo staklės, 

udėt i Tai e^e^tr o n i n ė s skaičiavimo 
(mašinos, įvairūs prietaisai,

• chemijos, miško ir medžio

i

i

iškovojimus.
Dabar Lenino Ordinu ap

dovanota Taiybų Lietuva 
yra aukštai išvystytos indu
strijos kraštas. Per dvi sa
vaites Lietuva pagamina 
tiek pramonės produkcijo 
kiek jos buvo išleista per 
paskutiniuos i u s buržuazi
nio režimo metus. Lietux 
yra aukštai išvystyto žemės 
ūkio respublika, klestinčios 
kultūros ir mokslo šalis.

Konferencijoje Lietuvos 
atstovai atsakė į daugybę 
žurnalistu klausimu.C v

5,

a

apdirbimo pramonės gami
niai. Tarptautinėje rinkoje 
garsėja lietuviškas sviestas 
ir kiti maisto produktai.

Į klausimą apie lietuvių 
literatūros ryšius su kitų 
broliškų respublikų litera
tūromis Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos valdybos pirmi
ninkas, Lenininės premijos 
laureatas Mieželaitis atsa
kė, kad lietuviu literatūra 
labai populiari TSRS tautų 
tarpe. Lietuvių rašytojų po
ezija ir proza verčiama j 
rusų, ukrainiečių, baltaru
sių, latvių, estų, moldavų ir 
kitas kalbas. Geriausi rusų 
rašytojų ir kitų respublikų 
rašytojų kūriniai tuo pat 
metu praturtina lietuvių Ii-}

teratūrą. Plėsti tarybinių 
respublikų literatūrų bend
radarbiavimą padeda pla
čiai rengiamos meno ir 
liškųjų literatūrų dekados 
bei savaitės.

Žurnalistai domėjosi Pa
baltijo respublikų e konomi
niais ryšiais ir pramonės 
gamybos specializacija. Lie
tuvos atstovai pranešė, kad 
šie ryšiai turi gilias istori
mas šaknis ir kas 
stiprėja. Didėja ir gamybos 
specializacija..

Konferencijos darbe taip 
oat dalyvavo Lietuv 
slų akademijos pre: 
Matulis, Lietuvos 
“Komunis tas” 
redaktorius, Lietuv 
slų akademijos narys kores
pondentas Niunka, 
vyriausias redakto 
manas, Lietuvos 
reikalu ministro pąvaduoto- 
ias Zenkevičius, 
Mokslu akademijoj puslai
dininkių fizikos 
direktorius, techni 
slų daktaras Požel 
vos Kompartijos CK sky
riaus vedėjo pavaduotojas 
Strumilas, 1918-1919 metų

ro-

met vis

os Mok- 
zidentas 
žurnalo 

variausias 
os mok-

“Tiesos” 
nūs Zi- 
užsienio

Lietuvos

instituto 
kos mok- 
a, Lietu-

Lietuvo- 
s genero-

Linksimi Ž iemos Švenčių
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1969 METŲ

Linkime visiems 
tiems Amerikoje ir 
siems draugams, pa 
lektyvui, veikėjams 
vuoja taika 1969 me

Povil
Sūnūs Konradas ir Poviliukas.

Forest Hills, N. Y;

mūsų giminėms gyvenan- 
Tarybų Lietuvoje, ir 

žįstamiems, “Laisvės” 
ir skaitytojams. Lai 
tais.

tas ir Nelė Ventai,

vi- 
ko- 
gy-

i n i m a s
Žiemos švenčių pr 

draugus ir bičiulius.
Visiems nuoširdži 

katos ir didžiausios 
gyvenime, tiek visuo:

Lai 1969 metai visiems būna dar linksmeni Į 
ir šviesesni, negu buvo šie metai! |

oga sveikiname visus mūsų .

ausiai linkime geros syei- 
laimės tiek asmeniškame 
meninėje veikloje.

Ilze ir Antanas Bimbai
Richmond Hill, N. Y.

Su Žiemos Šventėmis i
Sveikinu su Kalėdomis ir laimingais nau

jaisiais 1969 metais, 
Lietuvoje ir visas 
Amerikoje. Taipgi 
pažįstamus, visus “
vės” kolektyvą ir x

Aš gimiau ir au 
lėtų valsčiuje, dabai

brolius, seseris ir jų šeimas 
kitas gimines Lietuvoje ir 
visus draugus, drauges ir 

.aisvės” skaitytojus, “Lais- 
isus taikos šalininkus.
gau Vilniaus apskrityj, Mo-
• rajonas, Kalniškių kaime."*

Mathew Simon,
354 14th St., Brooklyn, N. Y., 11215

niaus filialo vyr. dėstytoja 
Glemžiene: JAV lietuvių 
sudurtinių žodžių struktū
riniai tipai; universiteto as
pirantas Pažusis: Amerikos 
lietuvių laikraštinės kalbos 
klausimas; Universiteto vyr 
dėstytojas' Žiugžda: JAV 
lietuviai ir Tarybų Lietuva.

Dėl konferencijoje aps
varstytų klausimų minti
mis pasidalijo rašytojas 
Saja, iš Amerikos sugrįžę 
rašytojas Margelis ir eko
nomijos mokslų kandidatas 
Šova.

Konferencijai pirmininka
vęs Universiteto katedros 
vedėjas profesorius Navic
kas pažymėjo nagrinėtų 
klausimų svarbą ir tolesnių 
jų tyrinėjimų naudą.

Kolonų salėje buvo su
rengta paroda Amerikos 
lietuvių spaudos. Konferen
cijos dalyviams buvo paro
dyti filmai iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo.

Antanas Vaivutskas

revoliucinių įvykių 
je dalyvis, atsargo 
las majoras Macijauskas. 
Žurnalistų svečias buvo 
TSRS aukščiausiosios tary
bos tautybių taryb 
ninkas Justas Paleckis.

tų ir laimingų naujųjų 1969

Su žiemos sezoni ir naujaisiais 1969 metais 
gimines ir draugus Amerikoje ir Lietuvoje. Iš 
širdies linkime svei 
metų. Lai dangus būna giedras!

Jonas ir Kastule Ručinskai 
Brooklyn, N. Y.

os pirmi-

lietuvius 
e
džio 1.1 |d. 
iko uni-

Sekmadienio LDS 13 kp. pramoga Parengimų kalendorius 
nukelta į ateinantį sekmadienį
LDS 13 kuopos parengimą 

sužalojo storas sniegas ir 
didelis šaltis. Sekmadienį 2 
vai. po pietų į “Laisves” sa
lę susirinko tik nedidelis 
būrelis drąsuolių. Jie buvo 
gerai pavaišinti, ir gražiai, 
draugiškai popietę praleido.

Bet žadėta menine pro
grama neįvyko. Dauguma 
jos atlikėjų del blogo oro 
negalėjo pribūti. Tik grakš
čioji Miss Karen Baretela 
labai gabiai mums perskaitė 
porą eilėraščių. Todėl ko
misija nutarė patį parengi
mą su visa menine progra
ma nukelti į ateinantį sek
madienį, gruodžio 22 dieną. 
Tam 2 vai. po pietų. 
Viskas hus iš^’ldvtą, kaa 
vo skelbimuose žadėta.

Nuoširdžiausiai visi kvie
čiami atsilankyti. Visi bū-

site gerai pavaišinti ir iš
girsite gražią meninę pro
gramą.

Rengėjai

Gruodžio 31 d.
Aido choro Naujų <81 tų 

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

Konferencija apie 
emigracijoj

Vilnius. — Gruo 
Valstybinio Kaps 
versiteto kolonų salėje įvy
ko mokslinė 1 konferencija, 
kurios pagrindinė 
kova už tarybų valdžią'Lie
tuvoje ir Amėriko^ lietuvių 
pažangusis jūdėji 
šines lietuvi^ seirii 
JAV šimtihečiūi) 
renciją (Organizavę 
aukštojo ir specialioje vidu
rinio mokslo m 
Kultūrinių ryšių s 
lietuviais Komitet 
niaus universitetą:
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Joną® Kubilius.

Konferencijoje buvo per
skaityti trylika pranešimų. 
Universiteto vyr. dėstytojas 
Verba: Emigraciios iš Lie
tuvos priežastys 
žiaus antroje pusėje; uni
versiteto vyr. 
Kapočius: JAV 1 
cialistų parama 
darbo žmonių 
judėjimui 1895 - 
tais; Partijos is 
rėkt o r i a u s pavaduotojas 
Maliukevičius: Visuomeni
nė publicistinė veikla Jung
tinėse Valstijose; 
pedagoginio instituto dėsty
toja Petkevičienė; 
iriunistų sekei j c
bruožai; Lietuvių Literatū
ros Draugijos 
“Šviesa”; istorijos mokslų 
kandidatas Ulevičius 
žangiųjų JAV lietiv 
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Kanados ir Pietų Amerikos 
lietuviams; isto r: 
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roje; žurnalistą 
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Žemdirbys ir dailė
Vilnius.—Parodų 

se gausu lankytojų: 
daryta 1968 metų dailės pa
roda. Salėse — gausu įvai
raus amžiaus, įvairių speci
alybių žmonių, besidomin
čių daile. O neseniai Paro
dų rūmus aplankė grupė 
kolūkių ir tarybinių ūkių 
vadovų.

Dailės muziejaus direk
torius P. Gudynas pasveiki
no svečius ir supažindino 
juos su parodos ekspozicija, 
f Apžiūroje dalyvavo kul
tūros ministras L. Šepetys, 
meno reikalų,valdybos vir
šininkas R. Jakučionis. Kal
bėdamas L. Šepetys apibūdi
no mūsų dailę, jo& laimėji
mus; iškylančias problemas, 
kurių'rtarpęv ypač - svarbi v 
dąilės kūrinių plitimas kap 
me. ■ ■

>■ Po to Dailininkų sąjungo
je svečiai asusi tiko su daili
ninkais.

Įdomiai kalbėjo Panevėžio 
rajono Ėriškių kolūkio pir
mininkas Alt Giedraitis, to 
paties rajono Srilomėjos Nė
ries kolūkio pirmininkas A. 
Kupavičius, Zarasų rajono 
Marytės Męlnikaitės ir Avi
lių kolūkių pirmininkai A. 
Širbinskas ir O. Pro kapas, 
Klaipėdos rajono Drevernos 
žuvininkystės ūkio direkto
rių s A. Žukauskas. Apie 
savo kūrybinio darbo speci
fiką ir galimybes padėti kol
ūkiams kalbėjo tapybos sek
cijos pirmininkas J. Švažas, 
Dailės fondo direktorius A. 
Laucius, dailininkai A. Sa
vickas, B. Uogintas, J. Če
ponis, G. Kariniauskaitė, K. 
Bogdanas įr kt.

Svečiai iš kolūkių pabrė
žė, jog šiuo metu materiali
nė kaimo padėtis yra tokia, 
kad kiekvienas kolūkis gali 
įsigyti nemaža dailės kūri
nių. Juo labiau, kad jau 
daug ūkių'turi naujas ad
ministracines patalpas, 
klubus. Drauge buvo pa
reikšta pastabų apie naujų 
interjerų projektavimą. Ar
chitektai, neįkomponu o d a - 
mi vaizduojamosios dailės 
kūrinių, nuskurdina nau
juosius pastatus, nepasiekia 
juose jaukumo ir šilumos.

Kaimo žmogus yra jaut
rus menui, jį brangina. Tik 
dažnai jam nežinomi keliai, 
kaip jį pasiekti. Reikėtų 
atgaivinti tradicijas, kad 
jubiliejų, išėjimo į pensiją, 
mokyklos baigimo ir pana
šiom progom) būtų įteikia
ma dovana/—dailės kūrinys. 
Dailininkų sąjunga, Dailės

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Su ALTO pirmininku ponu| 
inžinieriumi Bartkum kas nors“ 
netvarkoje. Jis pats su savi
mi „ nebesusikalba.
i

Lapkričio 22 dieną Chica
go] e jis skaitęs labai ilgą pa
skaitą vis apie santykius su 
gimtuoju kraštu, atseit, su Ta
rybų Lietuva. Aišku, kad jis 
joje amžinai nieko gero ne
mato ir neranda.

Džiaugiasi, jis, kad tie Ame
rikos lietuviai, k urie lankėsi 
mūsų gimtinėje, sugrįžo “pa
sitaisę,” ja nusivylę, atvirtę 
prie ALTo ir VLIKo švento
sios dvasios. Tai esąs geriau
sias vaistas pasigydytj tiems 
lietuviams, kurie yra įsimylėję 
į tarybinę-santvarką-

Iš to riatūrališkai turėtų 
plaukti, didelė išvada, kad po
nas inž.įpierius karštai ragina 
visus Amerikos lietuvius, ypač 
savo pasekėjus, kurie jo per
kūnijomis. prieš Tarybų Lietu
vą, pradeda abejoti, tuoj va
žiuoti į Lietuvą savo akimis ją 
pamatyti ir pasigydyti nuo 
tos labai pavojingos ligos. 
Bet kaip tik priešingai. Po
nas inžinierius pliekia kailį vi
siems, kurie buvo nuvykę į 
Lietuvą arba susitikę su žmo
nėmis iš Lietuvos, arba galvo
ja apie vykimą.

žmogus, kuris šitaip pats 
sau prieštarauja, yra kur nors 
su kuo nors pasimetęs.

Lankėsi chicagiete 
Vasiliauskienė

LDS 13 kuopos parengime 
teko laimė susitikti draugę 
Marcelę Vasiliauskienę, at
vykusią iš Chicagos.

Tūlą laiką ji svečiavosi 
pas gimines Waterbury, 
Conn., taipgi Naugatucke— 
pas 
villėy — pas Joną Adomai

 

tį. New Yorke ji svečiuo
jasi pas Praną ir Alicę Lu
kas. Gruodžio 18 d. grįžta 
i Chicagą.

N. Vasiliauskienė yra pa
žangi veikėja Chicago j e, 
taipgi ir jos dukra Frances 
Jordan. Ji atnaujino duk
rai “Laisvę” ir abiejų vardu 
paaukojo “Laisvės” fondui 
$5.00.
Širdingai ačiū joms už fi- 

l’s|nansinę paramą.

Zulpienę, Oak-

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.

ŠYPSENOS
žiurkės

JAV kongrese buvo svar
stomas kovos su žiurkėmis 
klausimas. Deputatas Fino 
iš Niujorko pareiškė:

— Mano nuomone, ne ke
turkojės žiurkės yra sw- 
biausia problema priemies
čių laužynuose. Daug svar
besnė problema tenai — gy
venančios dvikojės būtybės.

J. Sutkui Lietuvoje
Aš jūsų laiškus gaunu, 

jūs sakote, kad mano laiškų 
negaunate nuo birželio mė
nesio, kai jūs permainėte 
savo adresą. Patikrinkite. 
Noriu, kad jūs žinotumėte, 
kad esu sveikas ir siunčiu 
jums geriausius linkėjimus 
su Naujaisiais Metais.

Jūsų brolis
Ignas Sutkus

, Brooklyn, N. Y,

o

šeštadieųį, gruodžio 14, 
apie 5 vai. popiet, mirę 
nas “Laisvės”
Pijus Valaitis, gyvenęs 120 
Vari Siclen Avė., Brook- 
lyne.

:■ Pašarvotas šalinskų šer
meninėje, Woodhavene 
Laidos trečiadienį, gruodžio 
18, 11 vai. ryto, Cypress 
Hills kapinėse.

Lankymui šermeninė at
dara nuo 2 iki 5 vai. popiet 
ir nuo 7 iki 10 vai. vakare.

Šią liūdną žinią pranešė 
Vincas Baltrušaitis.

se-
skaitytojas

Netikėtumas
Kavinėje kalbasi du pa

žįstami.
— Žinai, mano kaimynai 

Kovalskiai neseniai gavo 
paštu du bilietus į garsaus 
užsienio estrados koncertą. 
Labai apsidžiaugė ir nuėjo 
į koncertą. Pakeliui visą 
laiką spėliojo, kas jiems ga
lėjo padaryti tokį malonų 
netikėtumą.

— Ir kaip? Paaiškėjo?
— Paaiškėjo. Parėję iš 

koncerto, rado visą butą iš
tuštintą, o ant palangės — 
kortelę su užrašu: “Dabar 
jau atspėjpte, kas?” V

Užrašykite “Laisvę” ^avo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių. '

Dabar aišku, kad pasiunti
mas dviejų karinių Amerikos 
laivų (destrojerių) į Juodąją 
Jūrą prie pat socialistinių 
kraštų yra provokacija. Dar 
daugiau: Tai taip pat sąmo
ningas, apgalvotas sulaužy
mas 1936 m. sutarties. Toje 
sutartyje pasakyta, kad joks 
karinis laivas su didesnėmis 
kaip 2 0 3 mm. patrankomis 
neturi teisės pasirodyti, Šioje 
jūroje, o minėti du ameriki
niai laivai ginkluoti 305 mm. 
kanuolėmis!

Redakcijos Atsakymai
Eug. Vinkšna, Lietuvoje.— 

Jūsų jumoreska “Vis per 
tuos kpoūstus” nepasinau
dosime. Atleisite. Ne visos 
marčios tokios nevalyvos ir 
ne visos senutės (anytos) 
tokios šventos. Vis tiek 
ačiū už bendradarbiavimą.

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)

fondas tokiais atvejais vi
suomet padės kvalifikuota 
konsultacija.

Kilo mintis gruodžio mė
nesį Vilniuje surengti dide
lę parodą-pardavimą. Pana
ši paroda bus surengta Ėriš
kių kolūkio klube. Ūkis ir 
pavieniai kolūkiečiai galės 
vietoje įsigyti jiems patiku
sius kūrinius. Zarasiečiai 
pageidavo, kad atvyktų dai
lininkai ir kolūkiui nutapy
tų jų krašto, apylinkių pei
zažų. Pavasarį grupe dai
lininkų aplankys Marytės 
Melnikaitės ir Avilių kolū
kius, padirbės, susitiks su 
kolūkiečiais. <

Tokijas. — Japonai rei
kalauja, kad Jungtinės Vals
tijos grąžintų Okinawos sa
las Japonijai.

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 skambinti 
telefonu: Peter Sluckis, 192 Affleck 
St., Hartford, Conn., 06106. Tele
fonas 524-1734. (94-97)

PRISIMINIMAS

FRANK YAKSTIS

Prisimename mūsų mielo švogerio gimtadienį 
Gruodžio 18-ą

Mes pasigendame jo mūsų gyvenimo tarpe....

Carol Baretela
Olga Margos $

ir mūsų šeimos
New York




