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KRISLAI
Tarybos nenugalimos 
Žiopliai gali tikėti 
Generolai be armijos 
Apie dvi konferencijas . 
Kalėdų dovanos spaudai

— Rašo J. Gasiūnas

Gruodžio 16 d. Vilniuje iš
kilmingai minėtas pirmosios 
tarybų vyriausybės susikūri
mas Lietuvoje prieš 50 metų. 
.Lietuvos Socialistinė Tarybų 

Ptėspublika, tiesa, tada tegy
vavo tik keletą mėnesių, bet 
ji Įleido gilias šaknis Į Lie
tuvos darbo žmonių gyveni 
mą.

Užsieniniai interventai, bur 
žuazinis teroras, Smetonos 
diktatūra bandė socialistines 
šaknis visai išnaikinti. Bet 
negalėjo tai padaryti. 194G 
metais socialistinės šaknys su
teikė Lietuvos liaudžiai 
žius vaisius — tarybinė 
tvarka buvo atsteigta.

gra 
san

meBaltasis teroras 1919 
tais, kai buvo kuriama it 
vėliau sunaikinta tarybinė 
santvarka, visoje Lietuvoje 
siautėjo. Teroras palietė ir 
mano gimtinį kaimą Uvai- 
nius, Rokiškio rajone esamus.

Vilniaus “Tiesos” koresp. 
K. Gasiūnas ir E. Uldukis apie 
tai rašo. Prašome pasiskai-

“O mirties batalionas jau 
užgriuvo, apylinkę. Alfonsą 
Pekeliūną sučiupo U Vainių 
kaime. Ten ir sušaudė. Ed
vardą Ikamą dar norėjo kaž
kur vežti, bet įprie Kazliški) 
tiesiog vežime nušovė. Pa
kliuvo į baltųjų rankas ir Juc- 
zas Sarulis ir Petras Ikamas. 
Apstumdė šautuvų buožėmis, 
išlaikė vieną naktį po rakta 
ir rytą paleido.

—Na, matai,—džiaugėsi iš
trūkęs į laisvę kalvis.—Už ką 
jiems mus šaudyti?

Tik per anksti jis
džiaugė. Tą pat dieną surėm 
juos abu su Petru šautuvų 
durtuvais baltieji, suvarė vi
sus Rumpiškėnų kaimo gyven- 

teiį- 
ė

apsi- 
ė

tojus ir surengė lauko 
mo” komediją. Pats Kregžc 
ištarė nuosprendį:

—Sušaudyti!
Jau spragtelėjo š a u t u v 

^Spynomis baltieji baudėja 
jau mirtis dvelktelėjo į Ju
zfy ir Petrą iš atsuktų j juos 
vamzdžių. .

y

Komunistai norėtu 
bendro susitarimo 

su socialistais
Bona, Vak. Vokietija.

Vokietijos Kompartijos fe
deralinis komitetas atsišau
kė į Socialdemokratų Parti
jos vadovus ir narius, kvies
damas tartis dėl sudarymo 
bendro veiklos fronto.

Kol nebus tarp socialde
mokratų ir komunistų ben
dro supratimo, pažangusis 
judėjimas negalės suvaidin

ti žymaus,, vaidmens abel- 
nose kovose, pažymima at
sišaukime.

Komunistai primena, kad 
socialistai ir d e m o k ratai 
galėtų susitarti bendrai 
veiklai tam tikrais klausi
mais, svarbiausia karo klau
simu ir kovoje prieš augan
ti fašizmą.

Taikos demonstracijos 
inauguracijos dieną

New Yorkas. — Naciona
linis Mobilizacijos Komite
tas Baigti Kami Vietname 
išleido atsišaukimą į visus 
kovotojus prieš karą, ragi
nant ruošti demonstracijas 
visur, kur tik bus galimy
bės.

Vyriausia prieškarinė de
monstracija įvyks šalies so
stinėje sausio 19 d., kai bus 
prezidento K. M. Nixono 
inauguracijų- ceremonijos. 
Kovotojai prieš karą turi 
parodyti naujajam prezi
dentui, kad amerikiečiai no
ri baigti karą Vietname.

Komitetas pataria demon
stracijų klausimu rašyti jo

raštinėn, 5 Beekman St. 
(10 floor), New York, N.Y. 
10038. Iš ten galės gauti 
informacijas.

TV išmokė kriminalizmo
Newcastle, Anglija.—Dvi 

jaunos studentės, kaltina
mos pasmaugimu dviejų 
berniukų, prisipažino, kad 
jos tai padaryti išmoko te
levizijoje.

New Orleans. — šio dis- 
trįkto prokuroras Garrison 
paskelbė, kad Clay L. Show 
bus teisiamas sausio 21 d., 
kaip konspiratorius nužu
dyti prez J. F. Kennedy.

Nixonas gavo 500,000 balsų 
daugiau už Humphrey

)-

Taip visur baltieji teroris
tai apsidirbinėjo su 
niais žmonėmis.

O kai 1941 metais 
išperėti šarančiai 
Tarybų Lietuvą, vėl 
galybė lietuviškų nacionalistu 
kurie padėjo hitlerininkams 
naikinti žydus, komunistu 
tarybinius žmones.

Dabartiniai veiksni 
džiaugsmu netrivojo, k, a d d 
bar jau tikrai taryboms g 
las atėjo. Bet hitlerinės gai 
jos buvo sunaikintos, Lieti- 

išvaduota ir socialistinė

taryb i-

Hitler o 
užtplūc 
atsirac o

o

S,

ai
a-
i-

va
santvarka Vėl grąžinta.

Dabar tik paskutinis žio p
lys gali tikėti, kad Lietuvoje 
bus kada nors grąžinta bu 
žinė-buržuazinė santvarka.

D-

Nacionalistiniai Lie t u v o 
“laisvinto j ai” dabar pergyv 

. na politinę krizę. Jų suvaži. 
^vimas New Yorke buvęs m 

žemas, dvasiniai nususęs.
JAe gyrėsi, kad New Yo 

(Tąsa 5-tame pusi.)

s 
'fe- 
a- 
i-

Kiekvieną savaitę į dviejų valandų namų ruošos užsiė
mimus renkasi Šiaulių VII vidurinės mokyklos mokslei
vės. čia jos sužino, kaip reikia dekoruoti butą, išdėstyti 
baldus, naudotis naujausia technika, megzti, siūti, ska
niai ir gražiai gaminti Įvairiausius patiekalus. Namų ruo
šos ipamokoms vadovauja mokytoja Veronika Uogintienė.

A. Dilio nuotraukoje matome dešimtokes (iš kairės i 
dešinę) Ireną Karinauskaitę, Zitą Kazlauskaitę, Valę 
Brazdžionytę ir Dalią žironaitę su savo gaminiais.

Laikas Amerikai 
trauktis iš Piety 

Vietnamo
Washingtonas. — Sane 

Nuclear Policy nacionalinis 
komitetas reikalauja, kad 
jau dabar amerikiečiai 
trauktųsi iš Vietnamo. Ko
mitetas nurodo, kad galima 
laipsniškai mažinti militari- 
nes jėgas Pietų Vietname.

Pirmiau ši organizacija 
reikalavo, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia dėtų pas

tangas derybų pagalba 
baigti karą Vietname. Aiš
kina, kad iki 1969 metų pa
baigos amerikiečiai turėtų 
visai pasitraukti iš Vietna
mo.

Rezoliucija buvo pasiųsta 
prez. Johnsono administra
cijai ir būsimai prez. Nixo
no administracijai.

Clifford ragina taikos 
derybų netrukdyti

Mūsų nuoširdžiausi linkėjimai
šiuos žodžius rašant viskas paruošta trijų astro

nautų kelionei j Mėnulį. Kelionė turi prasidėti šį šešta
dieni.

Kelionės tikslas: pasiekti Mėnulio apylinkę, jį ap
skrieti ir laimingai sugrįžti į žemę. Tokio žygio pasise
kimas būtų milžiniškas mokslo laimėjimas.

Visa Amerika, visa žmonija linki astronautams 
Frank Borman, James Loveli ir William Anders didžiau
sias sekines. __

Federalinė valdžia turėtų 
rūpintis beturčių šalpa

Washingtonas. — N. Y.®
majoras Lindsay ir JAV 
šalpos sekretorius W. J. Co
hen reikalauja, kad federa
linė valdžia perimtų visą 
beturčių šalpos programą

Washingtonas. — Oficia
liai paskelbtas raportas ro
do, kad už Nixoną balsavo 
31,773,222, už Humphrey — 
31,267.734, už Wallace — 
9,907,579.

Nixonas gavo daugiau 
balsų 32 valstijose, Hump
hrey 13 valstijų ir Kolum
bijos distrikte, Wallace — 5 
valstijose. Nixonas gavo 
daugiau už Humphrey 505. 
488 balsus.

Tačiau Nixonas negavo vi
sų balsavusių piliečių dau
gumos. Todėl jis skaitosi 
mažumos piliečių išrinktu 
prezidentu.

Areštai Brazilijoje
Rio de Janeiro. — Brazi

lijos prezidento Silva įsa
kymu pravesta areštų ir 
cenzūros programa. Areš
tuota keletas šimtų žmonių, 
spauda sucenzūruota.

Prez. Silva patapo pilnu 
diktatorium. Jis bijo suki
limo, todėl suiminėia jam 
nriešintnis žmones. Dauge
lis valdžios priešininkų bė
ga užsienin.

Brazilija pergyvena eko
nominę ir politinę krizę.

šalčiai pakenkė vaisiams
Lakeland, Fla. — Šiauri

nėje Floridoje užėję šal
čiai nušaldė daug vaisių ir 
daržovių. Sakoma, šių kul
tūrų kainos pakils.

TSRS ginklai š. Vietnamui
Saigonas. — Tarybų Są

jungos laivai atvežė daug 
ginklų į Šiaurės Vietnamo 
du uostus tik už 50- mylių 
nuo Pietų Vietnamo.

Stoka vienybės unijose 
padėjo republikonams
Portland, Ore. — Demo

kratas senatorius Morse 
pralaimėjo vietą rępubliko- 
nui todėl, kad nebuvo dar
bo unijose Oregono valstijo
je vienybės, sako unijų va
dovas Baker.

Senatorius Morse buvo 
liberalas, kovotojas prieš 
karą Vietname, kooperuo
davo su darbo unijomis. 
Bet unijų dalis neparėmė 
Morse kandidatūros. Todėl 
jis ir pralaimėjo.

visoje šalyje.
Tuomet šalpa būtų fede

ralinės valdžios fondais fi
nansuojama ir galėtų pa
lengvinti valstijas ir mies
tus.

Šiuo metu visoje šalyje 
yra apie 14 milijonų žmo
nių, kuriems teikiama šal
pa. Tai sudaro 1.7 proc. 
visų gyventojų.

4 unijos susijungia
Washingtonas. — Ketu

rios transportacijos unijos 
nusitarė susijungti ir suda
ryti vieną didelę uniją, tu
rinčią 280,000 narių.

Jungtinė unija vadinsis: 
United Transport ation 
Union, prie kurios prigulės 
lokomotyvų pečkuriai, inži- 
n i e r i a i, konduktoriai ir 
svičmenai.

Už JAV-TSRS pasitarimus 
raketų klausimu

Jungtinių Tautų Politinis 
Komitetas 97 balsais priė
mė rezoliuciją, kurioje ra
gina Jungtines Valstijas ir 
Tarybų Sąjungą tartis dėl 
raketų limitavimo sutar
ties. Prieš niekas nebalsavo.

Paryžius. — Lotynų rajo
ne studentų demonstraciją 
puolė policija. Ištiko susi
kirtimas su policija. De
monstracija išskirstyta.

Praga. — Čekoslovak i j a 
išvarė “N. Y. Times” kores
pondentą Tad Szulę už žval
gybinį darbą militarinių 
įrengimų.

Studentu demonstracija 
prieš popiežių

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius Šv. Petro aikštėje 
kritikavo nepaklusnius ku
nigus, kurie reikalauja ra
dikalių reformų katalikų 
hierarchijoje.

Už keleto , minučių atžy
giavo studentų būriai, pro
testuodami popiežiui, kam 
suspendavo Florence kuni
gą Mazzį, taipgi kovojantį 
už reformas.

Karakas. — Pan Ameri
can kompanija išmokės dau
giau kaip tris milijonus 
dolerių šeimoms prie Vene- 
zuelos lėktuvo nelaimėje 
žuvusių 42 žmonių.

Antinacinės demonstracijos 
plečiasi Vakarų Vokietijoje

Berlynas. — Dešimtys 
tūkstančių Vakarų Berlyno 
gyventojų išėjo į gatves de- 
monstruoti su šauksmu 
“Laukan naciai iš Vakarų 
Berlyno”. Jie protestuoja, 
kam buvęs nacių teisėjas 
Rehse buvo teisme išteisin
tas.

Demonstracijose dalyva
vo daugelis organizacijų, 
tarp jų Komunistų Partija.

Demonstrantai pražygia v o 
pro miesto rotužę.

Kituose miestuose taipgi 
panašios demonstraci j os 
ruošiamos kovai su naujuo
ju nacizmu, kuris visur ke
lia galvą.

Buvęs teisėjas Rehse kal
tinamas, kad jis nuteisė 
mirčiai 231 kovotoją prieš 
hitlerizmą. Teismas veid
mainingai pateisino jį kaip 
sąlygų auką.

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius C. M. Clif
ford pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos nepasitenki
nusios Pietų Vietnamo de
legacija, kuri iki šiol nedė
jo pastangų Paryžiuje tar
tis taikos reikalu.

Jis priminė, kad Jungti
nės Valstijos neturi įparei
gojimo “laikyti 540,000 vy
rų” Vietname, kuomet Pie
tų Vietnamo delegacija 
trukdo derybas.. Jis .reika
lauja pieinamiečių delęgaci- 
jos sustoti plepėti ir. imtis 
seriozinio darbo.

Clifford sako, jog esąs 
įsitikinęs Šiaurės Vietnamo

pageidavimu sulaikyti karą 
ir susitarti dėl taikos.

------------ f.
New Yorke areštuoti 22 

automobiliių parkinimo my- 
terių kolektoriai, suvogę 
daugiau kaip 5 milijonus 
doleriu. c

Rytų Vokietijoje už algas 
dirbančiųjų moterų arti 50 
proc.,; Vakarų Vokietijo
je—vienas trečdalis.

Atėnai — Militarinė jun
ta paskyrė vyriausiu Grai
kijos armijos komandie- 
rium gen. Odysseas Ange
lis, kuris dabar perima ka
raliaus pareigas.

Pietų Vietnamo partizanai 
ragina nevilkinti derybų

Paryžius. — Pietų Viet
namo Nacionalinio Išsilais
vinimo Fronto delegacija 
papildyta, kai atvyko dau
giau delegatų. Kelyje jie bu
vo sustoję Pekine ir Mask
voje, ten tarėsi taikos rei
kalu.

Partizanų delegacija vėl 
priminė, kad jokio laukimo 
nereikia, kad derybos turi 
būt rimtai pradėtos.

Pietų Vietnamo valdžios 
delegacija dar vis delsia. 
Sakoma, ji nenori rimtai 
pradėti derybų, iki Nixonas 
bus inauguruotas sausio 20 
diena. ( v

Tymsteriy unija turi 
du milijonus nariy
Detroit, Mich. Internatio

nal Brotherhood of Teams
ters paskelbė, kad šiuo me
tu turi jau daugiau kaip 
du milijonus narių.

Tai smarkiausia auganti 
ir didžiausia unija Jungti
nėse Valstijose.

Londonas. — Valdžios in
spektoriai surado, kad Shel
ton Mental ligoninėje, kur 
gaisre žuvo 24 ligoniai, per 
daugelį metų nebuvo jokios 
paruošos kovai su gaisru.

Bangkok.—^Tailando par
tizanai mušėsi su karei
viais. 7 kareiviai užmušti.

Užpuolimai ir apiplėšimai 
pakilo 32 proc.

Washingtonas. — FBI di
rektorius Hoover skelbia, 
kad per šių metų 9 mene
sius užpuolimai ir apiplėši
mai pakilo 32%>, bendros 
kriminalystės pakilo 19%.

Trenton. — New Jersey 
valstijoje apiplėšimai šie
met pakilo net 60 proc.

Ispanijos studentai 
skelbia streiką

Madridas. — 50,000 stu
dentų iš 25 architektūros 
kolegijų paskelbė streiką. 
Jie reikalauja moksle re
formų. Diktatorius Franko 
uždarė kolegijas.

Studentai demonstruoja 
šaukdami už laisvę ir baig
ti diktatūrą. Policija puldi
nėjo studentus, daug su
žeistų ir areštuotų.

Influenzos epidemija didėja
New Yorke šiuo metu 

apie pusė milijono gyvento
jų serga influenza, daugiau 
kaip šimtas mirė. Miestas 
teturi tik 120,000 skėpų do
zių, kurias sunaudoja tik 
seniems skiepyti.. Manonia, 
kad per šventes ir sausio 
mėn. pradžioje influenza 
dar labiau prasiplės.
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Nesitikekite geruoju laimėti!
os dienraščio “Long IslandGRUODŽIO 15 dien

Press” priede “Parade” skaitome:
“Ar Jungtinių Valstijų gynybos išlaidos sumažės, 

kai Vietnamo karas pasibaigs? Ar Kongresas apsigy
nimo programų bilijonus pavers naminių programų bi
lijonais?

Labai abejotina.
Jungtinės Valstijos pasiliks įsipareigojusios apgink

luoti Pietų Vietnamą neribotam laikui, papildyti suma
žėjusius militarinius inventorius visame pasaulyje, fi
nansuoti “Sentinel anti-ballistic missile” programą, pa
didinti apsigynimo projektus, kurie buvo apleisti dėl 
Vietnamo karo.

Pereitais metais militarinės išlaidos pasiekė 77 bi
lijonus dolerių, arba apie 43 procentus visų biudžetinių 
išlaidų. Per ateinančius kjelerius metus pasiliks beveik 
tokie pat skaičiai.”

Veikiausia taip ir bus 
rikiečių, kurie įsivaizduoji ir trokšta, kad Vietnamo 
karui pasibaigus, bilijonai 
kreipti į naminius poreikius, bus skaudžiai suvilti. Iš
rinktasis prezidentas niekur nėra pažadėjęs kariu išlei
džiamus bilijonus, jam pas 
poreikius. Kiekvienoje sav 
rikos militarinės galybės s 
žiniškas lėšas ginklavimuis

Tokie planai ir norai 
valdo ir valdys rytoj, kai 
vieta. Bet kaip su Amerikos žmonėmis? Ar jie tylės? 
Ar jie leis tęsti beprotišką ginklavimosi politiką, kuo
met desėtkai milijonų amerikiečių neturi papraą- 
čiausiems gyvenimo poreikiams lėšų?

Milijonai ir milijonai ame-

ir milijonai dolerių bus nu-

ibaigus, nukreipti į naminius 
o kalboje jis pabrėžia Ame- 
tiprinimą. O tai reiškia mil- 
i.
tų, kurie šiandien Ameriką 
Nixonas užims prezidento

Juk kaip tik prieš šit 
skurdą kyla riaušės ir suk 
jasis prezidentas paliks ta 
mūsų miestuose pradės lie 
tas aklesnis už aklą!

okią politiką ir prieš masinį 
ilimai miestuose. Jeigu nau- 
p, kaip yra, giliomis upėmis 
tis kraujas. Kas to nemato,

Kuriuo keliu darbo unijų 
vadovybe?

JAU keli mėnesiai bus prabėgę nuo tos dienos, kai 
dvi didžiulės darbo unijos — Jungtinė Automobilių Uni
ja ir Tarptautinė Tymsterių Brolija — paskelbė, kad 
tapo sukurta Darbo Veiklos Sąjunga. Jos tikslas bus 
pagyvinti, paveiklinti darbo unijas, suorganizuoti mili
jonus neorganizuotų darbininkų, pakeisti Amerikos Dar
bo Federacijos — Industrinių Organizacijų Kongreso 
vadovybę.

Visa pažangioji Ame 
šį automobilistų ir tymsterių (sunkvežimių vairuotojų^ 
labai reikalingą ir drąsų 
pasikartos 1935 meti| istorija, kai buvo panašiu keliu 
pradėta organizuoti neorganizuotus sunkiosios pramo
nės darbininkus.

Deja, laikas bėga, o 
taip beveik nieko ir nesigi— — ----- - ------  ...
ir neveikiama? Ar tai reiškia, kad minėtų unijų lyde
riai tik norėjo pasigarsinti ir pasirodyti prieš reakcinį 
George Meany vadovybę? ’

Iš pažangiųjų kanadiečių laikraščio “The Canadian 
Tribune” sužinome, kad ne viskas taip "ramu0/ kaip 
atrodo. Prezidentiniai rinkimai bus viską nustelbę. Apie 
darbo unijas ir jų probleir as buvb pamiršta ir užsiminti. 
Bet šis tas šiuo reikalu yra veikiama. Pačiose darbo uni
jose klausimas svarstomas.

Sužinome, kad AFL-C 
si automobilistų ir tymsterių pasimojimu. George Meany 
tuoj išleido visoms darbo unijoms įsakymą Besidėti su 
Darbo Veiklos Sąjunga. Grūmodama išmetimu iš AFL- 
CIO tų unijų, kurios įsaky:

Kol kas, atrodo, daug 
sišiaušia prieš George Meany. Bet kai kuriose unijose 
kova prasideda. Antai, didžiulė su 185,000 narių Jung
tinės Gumos Darbininkų Unijos vadovybė yra nutarusi 
savo organizaciją įtraukti į Darbo Veiklos Sąjungą. 
Taip pat jau nutarusi į Darbo Veiklos Sąjungą įstoti che
mijos Pramonės Darbininkų Unija su 100,000 narių.

Dar daugiau. Kalbama, kad JUBgtiiię Angliakasių 
Unija ruošiasi prisijungti rv .
varų, Restoranų, Kotelių 
tuojančios prisidėjimą pr:__ ______________________
esąs keliariias apie prisijungimą prie Sąjungos AtBėfikbs 
Mokytojų Federacijoje. ' >

“Tribune” teigia, kad viskas paaiškės if išryškės, 
kaip 1969 metų pradžioje įvyks Darbo Veiklos Sąjungos 
suvažiavimas. Dabar Sj 
milijono narių, o kai ateis 
rokai padidės.

rika nuoširdžiausiai sveikino 
■ " \----- - ------  *, V )
iygį. Buvo manoma, kad gal 
ori j a, kai buvo panašiu keliu

apie Darbo Veiklos Sąjungą 
rdi. Ar tai reiškia, kad nieko

as buvb pamiršta ir užsiminti.

, diskutuojamas.
IO vadovybė labai susirūpinu^

unijoms įsakymą Besidėti su

mo Bepildys.
urna didžiųjų unijų vadai Bė

džiuje su 185,000 narių Jung-

į Darbo Veiklos Sąjungą.

prie Sąjungos. Taip pat B ra- 
ir kitų pranioiiių unijos disfcu- 
e Sąjungos. Rimtai klausimas

junga jau tutinti pūškctVirto 
suvažiavimas, tas-skaičius gė-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
IIII ................. .......

PRALENKĖ PAČIUS 
ARŠIAUSIUS

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” J. Y. sako:

“Kai kurie mūsų “kilnieji” 
tautiečiai toli pralenkia ipačius 
reakcingiausius žmones.

Pavyzdžiui, “Darbininkas”, 
pranciškonų organas, nei už 
pinigus netalpino Noreikų 
koncerto skelbimo.

Už pinigus net patys kon- 
servatyviškiausi kapitalistų 
laikraščiai deda ne tik nepoli
tinius, bet ir politinius skelbi
mus.

Tai, kokia tų pranciškoų 
“artimo meile”.

Jie tur būt pamiršo 
dievo 10 įsakyinų.”

savo

DAR IR DAUG 
GRIEŽČIAU GALIMA 
PAKLAUSTI

. “Liaudies Balsas” mūsų 
Amerikos vyriausybės nusi
skundimą laiko nelogišku. 
Laikraštis sako:

“Jungtinių Valstijų valdžia 
reikalauja, kad šiaurės Viet
namas nešaudytų JAV žval
gybinių orlaivių, kai jie skrai
do virš šiaurės Vietnamo. O 
jie dažnai skraido ir net su 
palydovais.

• Bet ar amerikiečių jėgos 
Pietų Vietname nešaudytų 
Šiaurės Vietnamo žvalgybinių 
orlaivių? Labai abejotina. Su 
tuo jie nesutiktų. Tokiu būdu, 
kol amerikiečiai . nėra davę 
leidimo šiauriečiams žvalgyti 
pietinę dalį, jie negali reika
lauti, kad šiauriečiai nekliu
dytų amerikiečių žvalgybi
niams orlaiviams.”

Bet klausimas gali būti 
dar griežtesnis. Vietnamas 
yra nepriklaUsomas kraštas 
su visomis tokiomis pat 
tarptautinėmis teisėmis, 
kaip ir mūsų Jungtinės Val
stijos. Jeigu mūsų šalies 
žvalgybiniai (šnipiniai) lėk
tuvai turi teisę skraidyti 
virš Šiaurės Vietnamo, tai 
logiškai ir teisingai kal
bant, jo žvalgybiniai lėktu
vai turėtų tokią teisę skrai
dyti virš Jungtinių Valsti
jų. Bet ką mūsų valdžia da
rytų, jeigu vieną kurią die
ną Vietnamo lėktuvai pasi
rodytų mūsų padangėse ? 
Ar ji gražiuoju juos papra
šytų nesižvalgyti virš mūsų 
miestų ir kaimų?

stogų šaukti, ir Julius šau
kia iš visų jėgų.

Iš tikrųjų, apsidžiaugęs 
ir padėkavojęs dievui, kad 
“tų bendrautojų” nedaug 
teturime, pats muša trivo- 
gą ir nurodo “mirtiną pa
vojų”. Tik pasiklausykite:

“... tiems rėksniams su
tramdyti reikėjo nemažų 
nuosaikiosios Amerikos lie
tuvių dalies pastangų, ku
rios būtų buvusios žymiai 
prabangiaus sunaudotos 
bendrajam lietuvybės dar
bui, jei nebūtų iškilęs rei
kalas tuos rėksnius sudrau
sti. Ir kas prieš dešimt 
metų būtų galėjęs pasaky
ti, kad mūsų tarpe atsiras 
tokių paklydėlių?”

“Paklydėliai” tie, kurie 
nori palaikyti kontaktą su 
gimtuoju kraštu!

Kas bendrauja su Lietuva 
ir jos žmonėmis, tas “susi
deda su bolševikais”, ir tam 
kaput!

O t kokia diktatoriaus A. 
Smetonos sūnaus Juliaus 
logika! Iš tikrųjų, nė dur- 
niausias visame pasaulyje 
sutvėrimas Hitleris kvai
liau nenugalvojo!

“mokslas” ir šiandien būtų 
ginamas bet kuria kaina!

Kas yra žydas, o kas ne
Klausimas: kas yra žy-|judaizmą, dar netampa žy- 

° Tauta ar tikėjimas du, kaip ir žydas, pri$|įęs 
a

JAM HITLERIS SAKĘS 
ŠVENTĄ TIESĄ

Julius Smetona sūnus 
Antano Smetonos, buvu
sio Lietuvos diktatoriaus, 
tęsia tradicijas ne tik 
savo tėvo, bet ir Adolfo 
Hitlerio. Hitlerio pasaky
mas, kad “Kas susideda su 
bolševikais, tas nuo bolše
vikų žūsta”, esąs šimtu pro
centų teisingas! ("N., gfd. 
6 d.). Vadinasi, Julius nuo 
Adolfo gefai pasimokė, 
kaip žiūrėti į bolševikus. 
$įs jų if gi ne tik baisiai 
hėapkenčia, bet ir labai bi
jo. Bijo jis ir liepia savo 
nelaimingus pasekėjus dar 
labiau bijoti.

Jo supratimu, Amerikos 
lietuviai, kurie šiandien pri
taria bendfadarbiaVimui su 
Lietuva, ant savo galvos 
ūŽsitfattkia pražuvimo pa-

. Tik “dėkui Dievui”, šau
kia Julius Smetona^ kad “tų 
bėndraūtojų inūsų tarpe 
nedaug, nors jų bendravi- 
tnd riksmas ir skainba la
bai * garsiai0/

“Nedaug”, bet vis tiek 
prieš juos reikia nuo visų

Už KELETĄ LIETUVIŲ 
APSILEIDĖLIŲ 
KEIKIA RUSUS

Vilniaus “Tiesoje” pasiro
dė smarkus ir teisingas pa
barimas Gižų kolūkio vado
vams už apsileidimą. Ypač 
jiems plakamas kailis už 
neprižiūrėjimą ir apleidimą 
technikos. >
Chicagos menševikų laikr

aščio redaktoriai nesitveria 
džiaugsmu.; zj Jie turi “dar 
vieną argumentą.” Žinoma, 
jie smerkia ne tuos to kolū
kio apsileidėlius arba pikta
darius, bet prakeikią visą 
kolūkinę sistemą. Kolūkinė 
sistema kaime reiškia so
cializmą. Vadinasi, vel
niop su visu socializmu tik 
todėl, kad vienas kitas par
eigūnas neatlieka savo par
eigų.

Jie eina dar toliau. Jiems 
tie kolūkio pareigūnai yra 
nekalti avinėliai, beveik did
vyriai, nes,’ mat, padeda 
jiems “įrodyti,” kad visa 
žemės ūkio sistema niekam 
verta. Už jų apsileidimą, 
nepaisymą, nuodėmes jiems 
kalti rusai, kuriems terūpi 
tą mūsų Lietuvėlę išnaudo
ti!

Kur tų Chicagos menše
vikų laikraščio redaktorių 
logika, kur protas?

PRIEŠ AUDRĄ
Lietuviškieji “veiksniai” 

didelėje desperacijoje. Juos 
iš proto varo kultūrinio 
bendradarbiavimo su Lietu
va idėja. Visuose savo su
sirinkimuose, pasitarimuose 
ir suvažiavimuose tik te
kalba apie tai, kaip tai idė
jai užstoti kelią. Pliekiamos 
ilgiausios paskaitos, veda
mos didžiausios diskusijos, 
leidžiami grūm o j a n t i už
draudimai savo pasekėjams 
važiuoti į Lietuvą arba su
sitikinėti su iš Lietuvos atvy
kusiais žmonėmis, ir net 
jau leidžiamos brošiūros, 
kuriose nurodomi “pavo
jai” iš bet kokio bendra
darbiavimo. Subversyviais 
ir išdavikais vadinami tie, 
kurie tų jų įsakymų išti
kimai nepildo ir pasigvie
šta arba nuvykti į Lietuvą, 
arba susitikti su Ameriko
je pasimaišiusiais žmonė
mis iš Lietuvos.

Šita desperacija, matyt, 
jau išgąsdino ir Bronių 
Railą, seną smetonininką, 
užkietėjusį Tarybų Lietu
vos priešą. Ir jam jau atro
do, kad šitokie desperatiški 
šūkalojimai prieš santykia
vimą su Lietuva ir jos žmo
nėmis jau nuėjo per toli ir 
reiškia netekimą pasitikėji
mo tiek savo idėjomis, tiek 
savo pasakė jais, tiek visu 
savo “laisvinimo” bizniu. 
Antai Cleveland© “Dirvoje” 
(gr. 4 d.) Bronius šaukia:

Jeigu buvome ir esame stip
rūs, jeigu norime kovoti, jei
gu turime ir nebijome ką 
priešui pasakyti, jeigu gali
me atakas atremti ir jam pa
daryti naujų nuostolių, o sa
vuosius bent moraliai sustip
rinti, — tai kodėl užėmėm 
tokią negatyvinę poziciją, ko
dėl iš anksto reiškiame nepa
sitikėjimą savo tautiečiais tė
vynėje ir čia, jog jie dar dau
giau išduos, negu buvo išduo
ta, ir kad jei mes tik leisi
mės į tegu truputį ir avantiū- 
riškos akistatos sūkurius, tai 
ne lietuvių laisvės bylai padė
sime, o ją galutinai pražudy
sime ir pripažinsime Lietuvą 
Rusijai ?

Jeigu mes savo tautinės 
bendruomenės broliais nebe
galime pasitikėti ir laikome, 
kad jie sparčiai silpsta Vasa
rio 16 Akto negerbimu, jei- 
gus "įtariame, kad jie tik ty
ko išduoti lietuvių tautos in
teresus ir sąmoningai ar iš 
kvailumo nerte neria vorU-

das? Tauta ar tikėjimas 
žmogų padaro žydu?

Tą klausimą dabar riša 
vyriausias žydų religijos 
sinodas Izraelyje. Šiuo 
klausimu susirūpinę viso 
pasaulio žydai, ypatingai 
religingieji sentikiai bei 
sionistai, kurie savo religi
ją stato virš tautos ar net 
rasės. Izraelio sinodą su
darantieji rabinai (jų teis
mas) teigia, būk žydas, nu
stojęs tikėti, ar atsisakęs 
tikėjimo (tapęs ateistu), ar 
priėmęs kitą tikėjimą,—nu
stoja būti žydu, būk tik jo 
tikėjimas padaro jį tuo, kuo 
jis yra. Klausimas: koks 
statusas yra tų, kurie yra 
gimę iš mišrių šeimų—kai 
tik vienas tėvų yra žydas, 
o kitas ne? Kaip traktuoti 
tuos, kurie yra gimę iš ne
žydų tėvų, bet priėmę ju
dėjų tikėjimą? Ar jie tam
pa žydais?

Šis klausimas diskutuoja
mas nuo neatmenamų am
žių, ypatingai jis yra aktu
alus nuo 1948 metų, atkū
rus žydų valstybę—Izraelį, 
kuriame yra piliečių ir ne 
žydų (arabų ir kitų).

Specifiškai kalbant, šiuo 
metu Izraelio teismas riša 
klausimą vieno savo šalies 
piliečio-žydo, vedusio ško- 
tę. Šeima yra netikinti, tu
ri tris vaikus, kurie lanko 
žydų mokyklą ir save laiko 
žydais. Gi žydų sentikiai- 
ortodoksai juos tokiais ne
skaito, nes jų motina ne 
žydė. Taigi,; kas jie yra, 
kaip save identifikuoti gi
mimo metrikoje, paso įraše 
ir kitur?

Šis klausimas jau buvo 
rišamas 1956 m. ,ir sinodo 
dauguma pasisakė, jog to
kie mišrių šeimų vaikai ne
gali vadintis žydais. Jie 
sutapatino religiją su tau
ta, palaikė seną, rabinų 
proteguojamą, tradiciją.

Žydai yra atskirą etninė 
grupė, savistovi semitų ra
sės tauta ir ją sutapatinti 
su jokia religija negalima; 
tai du atskiri dalykai. Gen- 
tilas (krikščionis), priėmęs

du, kaip ir žydas, pri 
krikščionybę, nepak^T~ 
savo tautinio-etninio stot 
vio; jis lieka žydas, kaip 
buvęs. Rusijos carų laikais, 
dėl tam tikrų išskaičiavimų 
(daugiausia ekonominių), 
nemažas lietuvių, lenkų, žy
dų ir kitų tautiečių skai
čius priimdavo pravoslavi- 
ją-stačiatikystę, bet tuomi 
jie netapdavo rusais. Vi
duramžiais, kai veikė visa- 
galingoji popiežinė* “šven
toji” inkvizicija, katalikiš
kose šalyse, ypatingai Ispa
nijoje ir Portugalijoje, žy
dai buvo masiškai verčiami 
krikštytis arba ištremiami. 
Bet dėl krikšto jie netapo 
ispanais ar portugalais; jie 
buvo traktuojami kaip ka
talikai žydai. Galima lais
vai keisti tikėjimą ar polfy 
tines pažiūras, bet savo tau
tos pakeisti negalima; jRii 
įgimta ir nekeičiama privi-

Karlas Marksas ir Vokie
tijos poetas Henrikas Hei
ne buvo laikomi (oficialiai) 
protestantais (nors jokių 
religinių nuostatų nepildė). 
Tačiau jie niekad savęs ne
vadino vokiečiais; jie buvo 
Vokietijos protestantai žy
dai. O tokių buvo labai 
daug. Katalikai Rytų Prū
sijos (Mažosios Lietuvos) 
lietuviai, priėmę liuteroniz- 
mą, netapo vokiečiais, buvo 
protestantai lietuviai.

Tautą nuo religijos rei
kia skirti, tai du nesuderi
nami dalykai. Tauta stovi 
aukščiau religijos ir nėra 
jokio reikalo ją žeminti.

A. Petriką
P. S. Š. m. lapkričio 21 d., 

Izraelio Vyriausias teismas5* 
nagrinėjo klausimą, kas 
žmogų padaro žydu: judėjų 
religija ar hebrajų tauta? 
Tačiau aiškaus atsakymo 
nepateikė. Jis, matoma, at
sakyti nedrįso. Vietoj atsa
kymo, teismas patarė par
lamentui išimti iš identifi
kacijos dokumentų klausi
mą apie tautą. Patariama 
klausti tik, kokios šalies pi
lietis esi? — A. P.

JIEMS LABAI 
PATINKA

Kunigų “Draugas” labai 
pasitenkinęs, kad popiežius 
Paulius VI pasmerkė tuos 
kunigus ir pasauliečius, ku
rie yfa nepašitenkinę kata
likų bažnyčios “mokslu.” 
Ypač jam patinka popie
žiaus pasakymas., kad “baž
nyčios mokslas gintinas bet 
kuria kaina.”

Seniau, kaip žinia, taip 
ir būdavo. Pav., “bažnyčios 
mokslas” skelbia, kad 
mūsų žemė yra plokščia, 
kad pasaulis buvo su
tvertas per šešias die
nas, kad aukštai už debesų 
yra pakabintas su aniuo- 
lais dangus, o giliai žemėje 
viešpatauja pragaras su 
velniais, ir ant laužo degin
davo tuos, kurie tomis ne
sąmonėmis atsi sakydavo 
tikėti. Kunigai iš “Drau
gu,” matyt, norėtų, kad tas

tinklius, kaip greičiau pripa
žinti sovietinės Lietuvos anek
siją Sovietų Rusijai,—tai mes 
jau užantspauduojam išeivi
jos bankrotą ir būtų geriau, 
nebekalbėti apie žūtbūtinę ko
vą už laisvę, nes tokių armi
jų į kovą negalės ir nesutiks 
vesti ne tik generolai, bet ir 
rimti puskarininkiai.

Jokie mūsų komentarai 
nereikalingi.

Nuotraukoje: Kauno konservų fabriko vyresnioji meistrė 
Jadvyga Nefienė (kairėje) it gamybinio skyriaus virši
ninkė Virginija Palaikienė apžiūri naujo asortimento kon
servus, prieš išsiunčiant juos į prekybos tinklą.

M. Ogajaus nuotrauka.

Iš laiškų
Kaunas, 1968.X.11

Gerbiamoji Redakcija, 
tvarkydamas poeto Adomo 
Lastausko - Lasto palikimą, 
radau nuotraukų, kurios 
rodo, kad už okeano buvo 
išvykę 2 poeto broliai -y 
mano dėdės: Liudvikas ir 
Petras: Liudviko yra išli
kusi atvirutė 1920 m. su 
adresu:

USA, Zeigler, Ill., Lock 
Box 413, Louis Lasky (jo 
žmona Maries)

Kito dėdės Petro yra at- 
virutė-nuotrauka su Užra
šu:
Petras ir Marijona Last

Prašyčiau padėti surasti 
juos arba jų vaikus — ma
no pusbrolius ar pusseseres.

Iš anksto reiškiu didelį 
dėkingumą už pagalbą.

Su pagarba 
A. Lastas

Mano Adresas:
USSR—Lietuvos TSR
Kaunas 5
Garelio 21-2
A. Lastas

Nuo Redakcijos: Jei ku
ris iš minėtų Ląstų esate 
gyvi, arba jei kuris “Lais- 
vės” skaitytojas ką nors: 
apie juos žinote bei atsi
menate, atsiliepkite į šft laiš- 

1 ko autoriaus prašymą?!

i
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EUG. VINKŠNA

yvelis. TaiJo tikroji pavardė buvo Š 
buvo gerai nuaugęs apie 27 metų, aukšto 
ūgio, bet plačių pečių ir mušk 
kų, vyras.

Kai stojo bernauti pas Kratuką, sakė
si atvykęs iš Žemaitijos vidurio, tačiau 
tikslios vietos nenusakė. Pagaliau ar tai 
svarbu. 4

Su Kratuku jis susipaži io mieste 
per trijų karalių jomarką Šn 

Kratukas, po jomarką pr
ir gerokai sušalęs, prie kampinio stale
lio gėrė arbatą su araku. Ja i keleri me
tai drebėjo jo dešinioji ranka ir kretėjo 
galva Anksčiau jis vadin 
čium (taip ir dokumentuose 
ma), o dabar tiesiog Kratų 
buvo labai karšta, dėl to Kratukas ją su 
arbatiniu šaukšteliu kaire 
giais judesiais pylė į plačiai 
burna.

* įėjęs i alinę Šyvebs plačia 
i.as. prasiskleidė skrandinio «
s&sigrūdo savo plačias rankas į kelnių 
kišenes. Apsidairęs, brūkštelėjo aukštyn 
kareiviško stiliaus mažus ūsiukus; pa- 
stebėięs laisvą vietelę, prisėdo prie Kra- 
tuko ir pašaukė bonką ala 
juodu išsikalbėjo ir sutiko.

Šyvelis derėdamasis pastatė šias sąly
gas: alga tik pinigais; už ž 
sius pigiau, už vasaros bran 
bi atsiima kiekvieno mėnesi 
sekmadienių popiečiai laisvi

’ Kratukas, paprastai, ša udydavo vi
suomet pigesnę šeimyną; 
kokius nors nevykėlius—pi 
dus: kas prie tinginio, kam vieno šriube- 
lio trūksta, šlubis, merga si vaiku—visi 
patilpdavo pas Kratuką. B 

Kai gaspadoriai išgirdo ir
kį mandrą berną šįmet Kaltukas gavo, 
labai nustebo. Gaspadinės zzz'zz t . ’iti 
no:

—Pribus jam šitas nuo ryto ligi pus
ryčių.

Tačiau pavasarį, jau ir sė; 
4 ta ir mėšlavežis prasidėjo, o 

lis vis tebesidarbavo pas Kr įtuką. Būtų 
gal ir visi metai praėję, jei ne tas, šuns 
koia, piemuo Juras.

Kai tik būdavo Alfas užsėda ant šy
vosios. tai piemuo tuoj užgieda:

—Eii, vaikai, žiūrėkit Šyvadrockis jo- 
jaaa!

Bernas už tai piemenį apkūlė, bet vis 
tiek prilipo jam antra pava 
pas prie uodegos, ir gana.

—Užimsiu kada nors tą 
kydavo Šyvadrockis.

—Su piemenimis neprasid 
sudrausdavo jį Kratukienė.

ulingų ran-

uilos alinėj, 
■isibaladojęs

ksi Kretavi- 
buvo rašo

mu. Arbata

ranka, stai- 
pražiodintą

išžergė ko- 
skvernus ir

is. Greitai

iemos mėne- 
yiau; uždar- 
) pabaigoje;

dažniausiai 
siau invali-

i tik pigiau, 
pamatė, ko-

visos tvirti

a buvo* baig- 
Alpas Švve-

nę tas, šuns

gyvatę,—sa-

ek,—trumpai

ką ir senasis 
savo kapela, 
<as. penkioli- 
• štai dar ar- 

Tai buvo Leipūmį kaimo trio, 
ant pečiu iš

Alnas gerai grojo armon: 
Žilvitis mielai ji priėmė i 
kuria sudarė jo paties smui 
kamečio sūnaus klarnetas ii 
monika

Šyvadrockis su armonika 
pavasarininku gegužinės grižo tuo lai
ku. kai vakarinė liepos mėnesio žara 
sveikinosi su rvtine ir susiginčijo: Vie

nna tvirtino, kad reikia sakvti labas ry
Jo batai bu-tas n kita—labas vakaras.

vo? nilni švelnaus rasų va|ndens. kuris 
nuo įkaitusiu koiu sparčiai 
ginęs kelnės taip pat buv< 
keliu.

Tai vis per ta žilvičio 
girdi ežiomis. Keliu dar 

Užlipęs an t tvarto, num e 
tu šiaudu armonika bei vii šutinius dra
bužius ir krito kaip akmuo į susmigusį 
guolį. ’ ' ’

Nenraėio nei pora valandų ir jau 
saulė skverbiasi pro tvarto čytą.

Iš trobos išėjo, lazdele lasiramsčiuo- 
damas Kratukas ir, garsiai 
sikosėjęs, kalbėdamas path su savimi, 
užlipo ant tvarto.

—Alpai, ei, Alpai! Kelk
Alpo tik petys suvirpėjo 

srėbė, net čiulpdamas, ga 
orą.

Kratukas, nulipęs iki pusės kopėčių, 
sukluso.

—Nesikelia tas laidokas,—ir vėl užsi- 
kabaravęs atgal, atsargiai plikomis tvar- 

buvo sukloti
o.

i garavo. Išei- 
o šlapios ligi

Elę. Lvdėk, 
<a sutiksime, 
e ant sutrin

čytą.

keliskart nu-

jau.
ir vėl toliau 
vų rytmečio

Alpas nejudėjo. Rodės negirdi.
— Ei, Šyvadrocki! Po paibelių, kibą 

negyvas? — ir bakstelėjo lazdele į ky
šančius iš. po apkloto* padus.

—Velnias čia tave atnešė! Aš ir pats 
žinau, kad reikia keltis.—Miego ir pyk
čio pritvinkusiomis akimis, Alpas šoko 
iš guolio.—Še tau “Šyvadrockis” — ir
niuktelėjo Kratukui į krūtinę.

Šis iš netikėtumo, netekęs pusiausvy
ros, krito aukštielninkas ant aptręšusių 
beržinių grėdų ir šlumšt į karvių tvartą. 
Lazda kažkur įsipainiojo į grėdus ir 
liko*. Skausmo kaip nieko, bet ta nu
gara... Ypač kepurė.

Pagal saulę buvo jau pusryčiai, kai į 
trobą dideliais ir .sunkiais žingsniais 
įlingavo Šyvadrockis.

Kratukas tūnojo lovoje ne iš skaus
mo, bet iš pykčio ir išgąsčio. Pamatęs 
Alpo pasišiaušusią galvą ir paniurusį 
veidą, nusigręžė į sieną.

Alpo tai nejaudino. Jis nusiprausė, 
pasišukavo plaukus ir laisvai ėmė žval
gytis į spintą bei puodus, ieškoti pusry
čių. *

— Kruopas tegu laka šuva,— pasakė, 
garsiai trenkdamas puodo dangtį, ir išė
jo į kamarėlę. Netrukus grįžo vienoje 
rankoje su pieno skardinėle, kitoj laši
nių gabalu.

Tai pamačiusi Kratukienė išblyško*.
Alpas išsitraukė lenktinį peilį, pa01’0,0- 

lando į plytos kraštą ir, rėžydamas 
aiškino šeimininkams:

— Ooo, žinote, šitas peiliukas ten 
maitijoj apsidirbo ne su tokiais, o čia 
tai nėr riė ko. Tik fit!—ir, pridengęs 
atgalia kjaire ranka savo pasmakre, de
šine mikliai brūkštelėjo peiliu pro delną, 
o užsisukęs plačiai šyptelėjo.

— Vajėzau Tėvai, tik tu žiūrėk: iš- 
iniaus mus šitas,— ėmė klykti, traukda- 

mosi atatupsta, susiėmusi rankas, Kra- 
ukienė.— Alpuk, Dievulėliau tu mano, 

Kas gi čia tau pasidarė dabar?
Tačiau Alpas nė negalvojo nieko 

ti. Jo širdyje sėdėjo maištininkas j 

liucionierius, o akyse Elė ir dėl to su 
geriausiu apetitu siurbė iš puskvortės 
vėsų, gaivinantį su paviršėliais pieną, 
paskui išmetė iki lubų kepurę, kuri taik

ai užkrito jam ant galvos ir, išeidamas 
asakė:

: Nebijok, gaspadin.
visi brdė, kaip la-

siga- 
orą,

piau- 
revo-

Rugiai šian- 
fit! — ir vėl su savo lenk- 

p dalgele, brūkštelėjo Kratukie- 
............... '................"jo ant

<to lubomis (nes visi šiaudai
į tvartus), priėjo prie bem

-/Na, kelkis, Alpai, sakau. Laikas prie i

di 
tiniū^ 
nei pro nosį. Ši perbalusi klestelėj 
suolo garsiai žegnodamasi.

— Eik tik tu, vaikeli, kur tavo 
neša. Palik ramybėje mus ir tuo 
gius,— maldavo beveik verkdama.

Nusikabino iš gluosnio dalgę ir, 
telėįęs: “Magde, greičiau prie rugių!”— 
baltais dobiliukais žydinčiu keliuku nu
ėjo giedodamas “litaniją”:

— Matulaiti, pieniau, eik rugių kirsti;
Tinginy, Ambraziejau, eik rugių kirsti; 
Snaudali, švirmicke, eik rugių kirsti;
Netikėli, Tarnauske, eik rugių kirsti, 
Visos, Magdės ir Onos, senos mergužėlės, 

eikit rugių griebti.

Pajutęs, kad jau iš trobos išgaravo 
Alpo ir kvapas, Kratukas atsikėlė ir, at
sidaręs kuparą, išsitraukė iš prieskrin- 
kio piniginę. Suradęs joje sutrintu raš
telį, ėmė atydžiai skaityti ir su kreida 
ant sienos žymėti jam vienam supranta
mus skaičius ir ženklus. Paskui atskai
čiavo penkiasdešimt litų ir atidėjoi at
skirai.

— Va, kai pareis, atiduok, motka, tam 
laidokui evancą ir tegu eina jis kur 
skradžiai žemę. Aš jo nenoriu daugiau 
matyt į akis.

Per pietus motka įvykdė tėvo įsaky
mą. Drebančiomis rankomis ir pilnomis 
baimės akimis padėjo ji ant stalo pini
gus.

Nušvitęs Alpas trenkė kumščiu į 
banknotus ir tarė:

— Kad jums, gaspadoriai, Dievas svei
katą duotų arba tą pačią atimtų. Už tai 
dar ligi vakaro rugių pakirtėsiu, o va
kare adie!

Prisiglaudė pas Žilvitį.
Javų valymo sezoną šyvadrockis pra-

► I 1 • * 1 1 1 • • _ ‘ ,, •* •------  norėjo

kojos 
s ru-

šūk-

ru

leido dirbdamas padieniu, 
truput} susirinkti pinigo.

Vis ta Elė.
(Bus daugiau)

nes

PRIEŠ PUSĘ AMŽIAUS (Iš archyvinių dokumentų)

Revoliucijos bangai kylant 
Lietuvoj e

Laiko dulkės užpustė 
daug įvykių, istorijos srau
te nublanko daug vardų. 
Bet yra įvykių, kurie, ■ lai
kui bėgant, ne tik nenu- 
blanksta, o atsiskleidžia dar 
ryškiau, reljefingiau. To
kiais visuomet liks Lietu
vos darbo žmonių 1918-19- 
19 metų revoliucinės ko
vos, kurių pusės šimtmečio 
jubiliejų ruošiasi pažymė
ti Tarybų Lietuvos liaudis.

čia pateikiami dokumen
tai, to meto laikraščių iš
traukos pasakoja apie kai 
kuriuos 1918 metų spalio 
mėnesio įvykius po Lietuvos 
Komunistų partijos pirmo
jo suvažiavimo.
IŠVIEN SU RUSIJA

1918 m spalio 5 d. Lietu
vos ir Baltarusijos Komu
nistų partijos Centro Ko
mitetas kreinėsi su atsišau
kimu, kviesdamas lietuvius 
palaikyti Didžiosios Spalio 
socialistinės , revoliucijos 
laimėjimus.

“Broliai valstiečiai ir dar
bininkai! — sakoma atsi
šaukime,— Socialistinė Tė
vynė pavojuje, jai gresia 
pražūtis: jeigu žus Tarybų 
Rusija, tai negreit mums 
pasiseks nustumti vokiečių 
jungą ir ilgai kentėsite kru
vinųjų vokiečių generolų ir 
dvarininkų prispausti. Mes 
žinom, kad su viltimi ir pa
sitikėjimu Socialistinės Ru
sijos pagalbos jūs su ne
kantrumu laukiate tos lai
mingos dienos, kuomet 
smarkiu sujungtų spėkų 
krustelėjimu mes pasiliuo- 
suosime ir jus ir save nuo 
visokių užsikorusių ant 
mūsų priešų. Bet tam mes 
turime dantimis ir nagais 
laikytis Tarybų valdžios, 
mums reikia padėti Tarybų 
Rusijai...”

Ktią diena Maskvoje įvy
ko lietuvių komunistų sek
cijos susirinkimas, kuris 
priėmė rezoliuciją dėl eina
mojo momento1 ir Lietuvos 
komunistų uždavinių. Re
zoliucija ragina nenusto
jant dirbus Rusijos revo
liucijos eilėse, mobilizuoti 
visas savo spėkas perkėli
mui revoliucijos darbo Lie
tuvon. kai tik tai bus rei
kalinga”. “traukti jaunus 
vyrus i Raudonąją Armiją, 
o ypatingai i Vilniaus pul
ką”. “rengtis prie visos 
Lietuvos valdžios paėmimo 
i Darbininkų, bežemių ir 
mažažemiu tarybų rankas, 

-kad visiškai nedavus Lie
tuvos’ buržuazijai joje po
nauti”.

Į Vilniaus pulką!
Tokiu šūkiu atsiskleidžia 

to meto “Tiesos” numeriai. 
Laikraštis ragina: “Prie 
Vakarų divizijos formuoja
si penktasis Vilniaus šau
lių pulkas. Visus draugus 
darbininkus ir varginguo
sius valstiečius, kilusius iš 
Lietuvos ir Baltarusijos, 
kviečiame j jį stoti”. (“Tie
sa”, 1918 m. rugsėjis-spa
lis).

Didėja komunistų įtaka
“Mūsų draugais apsėta 

dabar jau visa Lietuva, — 
rašo 1918 m. spalio 5 d. nu
meryje “Tiesa”,-—ir jie ne
sėdi ten rankas sudėję. Jau 
mes turime žinių apie visą 
eilę Lietuvos komunistų 
(bolševikų) kuopelių. Turi
me žinių apie neseniai bu
vusią jų konferenciją... 
Turime žinių ir apie kitą

bendrą visos Lietuvos ko
munistų konferenciją, kuri 
galutinai sutvėrė Lietuvos 
Komunistų partiją. Jų re
zoliucijos priimtos mūsų 
dvasia”.

Augančią komunistų įta
ką priversta buvo pripa
žinti ir buržuazinė spauda. 
Laikraštis “Vienybė” pra
nešė tuo metu iš Žagarės.

“Šiais laikais socialistai 
ir Lietuvoje pasirodo kas 
esą, kaskart palaikydami 
aiškiau rusų bolševikų Idė
jas bei troškimus... Ku
rioje parapijoje yra nors 
vienas “cicilistas”, tai jis 
ten veikia, kiek tik jo pro
tas ir spėkos leidžia...”

Buržuazinis veikėjas J. 
Navakas pripažinęs, kad 
darbo žmonės nenori stoti 
į buržuazinę kariuomenę, 
konstatavo:

“Tuo* pačiu metu pastebi
ma socialistinė ir komunis
tinė propaganda darbinin
kų ir mažažemių tarpe, jie 
oranašauja socialistinį rojų 
žemėj ir nurodo Rusijos 
pavyzdį. Tų elementų veiki
mas kaskart darosi akty
vesnis. Gyventojų sluoks
niai, j kuriuos kreipiama 
šioji propaganda, yra akty
vūs, daug aktyvesni kaip 
ūkininkai. Šauksmas prie 
revoliucijos randa nemažai 
oritarimo kaimo biednuo- 
menės tarpe”. (Jonas Na
vakas, “Lietuvai besike
liant”, Kaunas, 1928 m. 26 
nsl.)

“Jei dega kaimyno namai, 
— 1918 m. spalio 3 d. rašė 
okupantų leidžiamas laik
raštis “Dabartis”,—nė vie
nas tikras nėra savo na
muose. Lyg tikra ugnis, ir 
bolševizmo idėja anapus 
artimosios rytų sienos vis 
labiau apima gyventojų šir
dis ir protus”.

1918 m. spalio 26 d. šis 
laikraštis korespondencijo
je iš Kupiškio pripažino, 
kad ten “esama tokių bol
ševikų, kuriais ir Leninas 
galėtų pasidžiaugti..”

Partijos Centro Komite
tas informavo apie partijos 
darbą spalio mėnesį. Infor
macijoje sakoma:

“Per paskutinį mėnesį su
sidarė šeši rajonai: Vil
niaus, Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio, Marijampolės ir 
Vilkaviškio... Be to, šiuo 
metu jau pradėjo kurtis 
Kaišiadorių rajonas, nors 
iki šiol įeina į Kauno ir 
Švenčionių parajonių sudė
tį .,. Visuose rajonuose 
CK turi savo agentus...” 
(“žizn nacionalnostei” 19- 
18 m. gruodžio 8 d. Nr. 5).z 
Aptarta veiksmų programa

1918 m, spalio 19-24 die
nomis Maskvoje įvyko oku
puotų šalių komunistinių 
organizacijų konferencija 
bendrų veiksmų programai. 
Toje dalyvavo Lenkijos. 
Baltarusijos, Lietuvos, Lat
vijos, Suomijos komunistų 
atstovai. Baigiantis konfe
rencijai, i atvyko Ukrainos 
atstovai.

Lietuvos komunistų orga
nizacijoms atstovavo V. 
Kapsukas, Z. Angarietis ir 
kiek vėliau atvykę iš Lie
tuvos P. Eidukevičius ir K. 
Kernovičius,

Konferencija apsvarstė 
einamąjį momentą, partijos 
taktiką ir lozungus okupuo
tuose kraštuose, ekonominį 
ir nacionalinį klausimus,

pasiruošimą ginkluotam su
kilimui ir kitus klausimus.

V. Kapsukas, įvertinda
mas konferencijos darbo 
rezultatus,, spalio 24 d. bai
giamajame posėdyje pasa
kė: • “Čia įvykęs pasikeiti
mas nuomonėmis praturti
no mus revoliuciniu patyri
mu. Tačiau tai dar ne visi 
konferencijos rezultatai. Ji 
padės mums sustiprinti ry
šius, koordinuoti darbą ir 
teikti paramą vieni kitiems 
revoliucinėje tarptautinėje 
kovoje...” (B. Vaitkevi
čius, “Socialistinė revoliu
cija Lietuvoje 1918-1919 
metais”, Vilnius, 1967, 320 
pusi.)

Baudžiava viešpatauja
Taip pavadintas laiškas 

išspausdintas “Tiesoje”. Ja
me rašoma: “Svėdasų pa
rapijoje kai kurie stambes
nieji ūkininkai... turi su- 
pirkę iš Svėdasų dvaro po 
4-5 valakus žemės, laiko po 
5 karves, tiek pat arklių: 
užregistruota, ačiū ky
šiams, tik po vieną karvę ir 
arklį, taip pat žemės tik po 
kelias dešimtines. Žeme 
jiems dirba artimesnieji 
Bajorų, Vikonių, Jotkoniu 
ir kitų sodžių bežemiai. 
Dirba nuo tamsos iki tam
sai: negana to, kad dirba 
veltui, bet už mažiausį pa
vėlavimą esą neretai vaiši
nami lazda, ypatingai to
mis vaišėmis pasižymįs Ba- 
leišis. Skųstis ar * protes
tuoti nėra kam. Vieno so
džiaus ūkininkai buvę nu
tarę numesti viršininką ir 
išrinkti kita. Kunigas su
žinojęs nedėlioie iš amboni- 
jos išbaręs, ir išsigandę ūki
ninkai Vėl paliko senaii ku
nigo paskirtą viršininką. 
Taip ir kituose sodžiuose 
rinkti patiems netenka, vi
suomet kunigas paskirias 
ir iš amboniios paskelbiąs”. 
(“Tiesa”, 1918 m. rugsėjo 
28 d.).
Turčiai plėšikauja, vargšai 

badauja
Tokie faktai sprūste 

sprūsta iš įvairių laikraš
čių, pasirodžiusių prieš 50 
metu.

“Mūsų kaime, — rašo 
“Darbo balse” Vilkaviškio 
apskrities, Remeikiu kaimo 
gyventojas,—yra tokiu ūki
ninkų, kurie turi daug grū
dų, o vargšai badu kenčia; 
kai nuėję prašo' parduoti 
nors keletą svaru, tai šie 
atsako, jog negali. O kai 
atvažiuoja iš kito kaimo 
turtingi spekuliantai, tai 
maišus nrisinvle išvažiuo
ja.” (“Darbo balsas,” 1918 
m. Nr. 32.)

“Kai kuriose parapijos 
vietose atsirado tokiu, — 
nraneša klerikalu laikraštis 
“Vienybė” iš Pabaisko Uk
mergės apskrityje. — kurie 
pramoko varvti baltaia na
mie. Brangiai pardavinė
dami degtinę, jie pradėjo 
kelti javų kainas tain, kad 
neturtingam žmogui stačiai 
negalima vra nusipirkti 
duonos. Čia tai ir yra di- 
džiąusias neturtingų žmonių 
išnaudosimas...” (“Vieny
bė.” 1918 m. Nr. 33).

Spekuliacija tremtiniais
Toks jau laikas, — “Tie

soje” 1918 m. spalio 12 d. 
rašė K. Giedrys, — tokia 
gadynė, kad kiekvienam 
žingsny visur spekuliacija. 
Įvairūs plėšikai, gobšiai 
spekuliuoja maistu ir kito
mis gyvenimo reikmenimis, 
vertelgos — pinigais, o Lie
tuvos Taryba (kaizerinė 
nacionalistų organizacija— 
Red.) su “gerąja” vokiečių 
valdžia... tremtiniais...

“Lietuvos taryba,” kaip 
praneša laikraščiai, moka 
vokiečių valdžiai po 80 rub
lių už kiekvieną pagrįžtan- 
tį, t. y. neva už parveži
mą. Mat, Vokietija užėmus 
Lietuvą, Lietuvos gelžke- 
lius pasiėmė sau kaip savo 
grobį... Tiesa, “Lietuvos 
taryba” neturi savo pinigų, 
tai ne bėda — Vokietija 
kredituoja, nes gerai žino, 
kad maistu, žeme, miškais 
ir gyvais žmonėmis atsiims 
su dideliais nuošimčiais.

Bet tai dar ne viskas, kad 
žemę, miškus ir pačius 
tremtinius “Lietuvos tary
ba” užstato vokiečiams. To 
dar neužtenka. “Lietuvos 
taryba” per savo neoficia
lius atstovus (oficialių at
stovų turėti neturi teisės) 
čia, Rusijoj, visokiais bū
dais stengiasi tremtinius ap
tūpti, apiplėšti. Pav. paimsim 
Petrapilį. Prasidėjus trem
tinių grįžimui į Lietuvą, 
radosi įvairių apgavikų- 
maklerių, komitetų, komi- 
tetėlių traukimui nuo tam
sių tremtinių rublių. Tie 
apgavikai duodavo jokios 
vertės neturinčius popier
galius (“pasportus”). Ta 
proga pasinaudodama ir 
“Lietuvos taryba” įkūrė ne
legalų savo skyrių ir ėmė 
žvejoti iš tremtinių pasku
tinius grašius.”

NIJOLĖ MARKEVIČIŪTĖ

ALGIS PAGYRŪNAS
Girias Algis prieš visus 
Net prieš savo tėvelius, 
Kad nebijo netgi liūto, 
Tokio stipraus, tokio drūto.

Kad čia liūtą atsivesČiau 
Tai tuoj aus aš jį parmes- 

čiau,’
O vaikams dar jis pridūrė, 
Kad ir vilką jau nudūrė.

Rėkia jis visu balsu, 
Kad jam niekad nebaisu. 
Nebijau aš, nedrebąsiu — 
Visus liūtus nugalėsiu.

Mano rankos stiprios, kietos, 
Nesitrauksiu aš iš vietos!
Katė medyje sėdėjo, 
Algis jos nepastebėjo.

»

Nusibodo jai sėdėti, 
Ėmė žemėn ji straksėti. 
Kai ją Algis pastebėjo, 
Tuoj iš baimės sudrebėjo.

Ir sušuko jis balsu:
— Oi, oi, oi! baisu! baisu! 
Vyrai muškit šitą briedį, 
Ko jis palei medį sėdi ?

Mūs Algiukas ėmė bėgti, 
Visiems vyrams garsiai rėkti. 
— Griebkit vyrai, tą begėdį! 
Ko jis po medžiu čia sėdi!

Žmonės katę (pastebėję, 
Net už pilvo susiėmę, 
Juokiasi visi kvatoja, 
O Algiukas jau raudoja.

“Aušra”.

J. KARČIAUSKAS

NEMUNĖLIS GINTARUS 
PAMILO

Nemunėlis gintarus ipamilo 
Ir nuo amžių skuba į marias 
Įsirėžęs vagą, savo gilią 
Nešė vargą ašaras sūrias.

Nuo to vargo Baltija 
pražilo,

Nemunėlis tvino į krantus.
Laisvės saulė gintarus 

pamilo
Ir sušildė vargdienių namus.

Dabar Nemunas galingas 
taškos

Pajaunėjęs skuba į marias. 
Su viltim kasdien pakilęs 

kraštas 
Pasitinka rytdienos aušros.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne-
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San Francisco, Cal
Spaudos naudai parengimas

Gruodžio 8 d. Berkeley, 
Calif., įvyko memorialinis 
parengimas, Benedikto Sut
kaus vienametinė mirties 
sukaktis. Jo našlė Valė su
mokėjo visas parengimo - 
pietų lėšas ir pasistengė su
kviesti ne vien lietuvius į 
šią gedulingą sukaktį, bet 
nemaža ir kitataučių Bene
dikto pažįstamų ir asmeni
nių draugų.

Žymėtina, kad abu, B. ir 
V. Sutkus, dažnai dalyvau
davo tarptautinėse pramo
gose ir veikloje. Todėl jie 
įsigijo nemaža kitataučių 
pažįstamų, draugų.

Šio parengimo tikslas bu
vo ne vien žymėti savo my
limo vyro mirties skaudžią 
sukaktį, bet tuo patimi pa
remti šiuo metu labai reika
lingą mūsų spaudos fondą.

Po vaišingų pietų prasi
dėjo kalbos. Pirmininkavo 
velionio Sutkaus asmeniš
kas draugas M. Rider (ro
dos, žydų tautybės). Jis iš
kvietė kalbėti A. Tarašką. 
Taraška kalbėjo lietuviškai, 
paliesdamas Benedikto nuo 
pat jaunų dienų gyvenimą, 
veiklą, jo rūpestingumą 
darbo žmonių padėčiai, or
ganizacijų, spaudos palaiky
me.

Antras kalbėjo Benedikto 
pažįstamas Dr. profesorius 
Holland Roberts. Tardamas 
Benedikto našlei užuojau
tos žodį, jis sakė, kad Bene
dikto gyvenimas, kaip ir vi
sų gerų žmonių gyvenimas, 
mums visiems brangus.

Profesorius esąs lankęsis 
Lietuvoje. Lietuva ir jos 
gyventojai jam labai patikę.

Trečia, angliškai, kalbėjo 
ką tik grįžusi iš didelės ke
lionės po Tarybų Sąjungą, 
Lietuvą ir Kanadą mūsų 
energingoji Ksavera Karo- 

. šiene. Ksavera, ilgametė 
abiejų Sutkų draugė, palie
tė Benedikto veiklą. Taip 
pat priminė, kad sutiko 
Maskvoje gyvenančią Benu* 
seserį ir kitas gimines. Vii 
niuje taip pat jai pavyko 
sutikti Sutkų gimines. Apie 
savo įdomią kelionę prisi
minė trumpai, nes, teko nu
girsti, kad į pabaigą šio mė
nesio bus suruoštas dides
nio masto, tarptautinis, pa
rengimas, kur Ksavera i:* 
jos draugė Sally pateiks sa
vo įspūdžius.

Pabaigoje buvo iškviesta 
tarti žodį Benedikto našU 
Valė, bet ji tarp ašarų tik 
įstengė pasakyti atsilankiu
siems ačiū.

Po vaišių ir kalbų svečia i 
klausėsi žavingai skambar-

nų dainų po vadovybe Ne
ės Valaitienės-Savickaitės. 
Dainininkai šie: F. ir D. 
Machuliai, A. ir V Taraškai 
ir mokytojos vyras Anta
nas. Jie puikiai sudainavo: 
“Ko liūdi, berželi”, “Oi ne- 
klauski” (muzika Balevi- 
ciaus), “Ar tu žinai mano 
brpiPV\“Walking at Night”. 
Mokytoja pati skambino 
pianu.

Mes visi turime būti di
džiai dėkingi mokytojai N. 
Valaitienei ir dainininkams 
už jų pasišventimą, nes mu
zika bei dainos nušviečia 
visų mūsų veidą.

Parengime kaip kam te
ko ir sunkiai padirbėti. 
Pav., Valės pirmoji valgio 
talkoje ranka buvo žiema- 
vojanti čia Josephine Augu- 
tienė, J. ir M. Demenčiai, 
A. Norkienė, Mozuraičiai, 
Burdienė ir kiti.

Studentų streikas
San Francisco valstijinės 

kolegijos studentai paskelbė 
streiką, eina intensyvi kova 
tarpe studentų ir policijos. 
Daug areštuota studentų, 
yra ir sužeistų. Naujas ko
legijos prezidentas S. I. Ha- 
yakawa bando laikyti kole
giją atdarą, bet iš to nau
dos vargiai bus.

Norwood, Mass.
Gruodžio 7 d. LLD 9-oji 

kuopa laikė savo šių metų 
paskutinį susirinkimą

Narių atsilankė 12. Per- 
balsuota LLD Centro valdy
bos blankos ir pasiųsta į 
centrą.

Taipgi kuopa aukojo iš 
savo kasos šimtą dolerių 
dėl spaudos reikalų: “Lais
vei” $50, “Vilniai” $25 ir 
“Liaudies balsui” $25.

Kadangi jau visai arti 
žieminių švenčių laikas, ka
lėdų ir Naujų metų, tai, 
kaip kitais metais, taip ir 
šį kartą kuopa nutarė reng
ti Naujų metų laukimo va
karą. Vieta: M. Uždavinio 
bute. Į komisiją tapo išrink
ta geriausios šeimininkės 
N. Grybienė, M. Trakima- 
vičienė, B. Sarapienė, ir vy
rai A. Zaruba ir M; Užda
vinis.

M. Uždavinis

MIAMI, FLA.
Pas mus atvažiavo gar

sus taikos mylėtojas Dr. 
Benjamin Spock. Jis ir jo 
pasekėjai jau turi įkūrę 
naują partiją kovoti už tai-

PHILADELPHIA, PA

Ignas Kamarauskas su 
žmona Marta išvyko porai 
savaičių į Floridą. Linkime 
jiem linksmai, sėkmingai 
praleisti atostogų.

Pirmą vakarą Spockas 
kalbėjo dvylikos šimtų pub
likai, daugumoje aukštes
niųjų mokyklų studentams. 
Buvo daug pritarėjų taikai, 
bet buvo ir priešų.

Apie 50 kubiečių bėglių 
bandė sukelti triukšmą ka
da tiktai kalbėtojas pasakė 
ką nors prieš karą. Jie nori, 

i kad karas tęstųsi. AmerikosPraėjusio mėnesio San
Francisco koi•espondencijo-;f]uoną valgydami jie jaučia- 
je netiksliai lir.o nepastebe-:sj kaip ponai ir laukia kad 
ta, kad Vincas Burna • ’V-iKuba būtų atimta iš Kubos 

motino - ’ i

i kaip ponai ir laukia kad

šventė savo 
kaktį. Sueigoje buvo y 
sud a i n u o t a Ilgiausi i 
sveikų metų. Tenka pa .-, 
mėti, kad V. Burda ir jo 
puiki žmona Uršulė nepap
rastos energijos žmonės. 
Darbštūs, veiklūs ir metų 
našta jų nei kiek neslegia. 
Jie, veikiausia, nėra pralei
dę lietuvių pramogėlės ne
atsilankę. Tą patį galime 
tarti ir apie lankymą pa
žangiųjų kitataučių pramo-

'darbininkų ir * atiduota 
'"‘jiems, bėgliams, kad jie vėl 

alėtų darbininkams odą

Susijaudino
Šeimininkas pažiūrėjo pro 

langą ir sako savo svečiui:
— Baisi audra! Net jau

dinuosi, žmona neseniai iš
ėjo į miestą.

— Ko čia jaudintis: užeis 
į kokią krautuvę ir palauks, 
kol praeis audra.

— Kaip tik tai mane dar 
labiau jaudina!

Dr. Spock yra daugeliu 
vietų užkviestas universite
tuose sakyti kalbas. Jau
nuoliai jo kalbomis domisi 
ir jam pritaria. Daktaras 
sako, kad jo apkaltinimas 
teismuose jam tik padeda 
pasiekti jaunimą, kuris yra 
labai susirūpinęs tęsimu šio 
pavojingo Vietnamo karo, 
žudančio tūkstančius nekal
tų žmonių, kartu ir Jungti
nių Valstijų jaunimo.

Saulutė

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
• • t •

Vilnies” vajus prasidėjo rugsėjo 1 dieną gauti nau- 
senas prenumeratas. “Vilnis”

t

a'

jų skaitytojų ir panaujinti
leidžiama penkias dienas Savaitėje.

“Vilnis” gauna žinias 
momis.

“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 
taipgi korespondentų kur

“Vilnis” teikia daug
“Vilnis” turi Mokslų

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

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

knygas: I____
“Graži Tu mano Bra _

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

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis” 3116 So. HL

iš Lietuvos skubiai-kablegra-

tik yra kiek daugiau lietuvių, 
žinių, Įvairių ionformacijų.
ir Įvairenybių skyrių, taipgi

metams Amerikoje $10; pu-

įgi Tėvynė”; Prūseikos “Atsi-

Kauniečių darbas 
tarptautiniame leidiny
Kauno zoologijos sode yra 

gausiausia pasaulyje sniego 
leopardų — egzotinių kal
nynų plėšrūnų šeima. Ne
laisvės sąlygomis čia gimė 
net keturiolika leopardų. 
Tokie reti atvejai šių žvė
rių gyvenime labai sudomi
no daugelio šalių zoologus. 
Jų profesinį smalsumą 
patenkino išsamus kaunie
čių biologijos mokslų kan
didato B. Marmos ir zoo
techniko V. Junčio straips
nis “Snieginių leopardų vei
simas, priežiūra ir fiziolo
gija Kauno Zoologijos sode 
1962-1967 metais.”

Straipsnis išspausdi n t a s 
tarptautinės zoologų asoci
acijos 1963 metų metrašty
je, kuris leidžiamas Londo
ne anglų kalba. Kauniečių 
darbas iliustruotas, jame 
pateikti daugelio fiziologi
nių tyrimų duomenys.

(ELTA)

Isted St., Chicago, Ill. 60608 
° Vilnies” administracija.

Užrašykite “Laisvę” 
giminėms, gyvenantiems 
tavoje. Prenumėrata 12 dole 
ria.

savo
Lie-

Tai ir pripūtė p. Putinas
Šių metų 49-tame šešta- ! 

dienyje parūpo pasiklausyti 
veiksnių radijo programos. ’ 
Įžymus veiksnių ramstys 
tūlas Putinas sakė jautrią 1 
kalbą, kaip 19-tame šimtme- ’ 
tyje rusai kankinę lietuviš
kus kunigus ir vienuoles. 
Minėjo keleto kunigų pa
vardes ir ypač Kražių baž
nytėlės apdraskymą. Kiek 
nors prisimenant tuos lai
kus, žinant tų laikų padėtį, 
rodosi kad ponas Putinas 
pučia tik muilo burbulus, 
kaip berniukas su muiluoto 
vandens puoduku ir šiaudu- 
ku.

19-tame šimtmetyje buvo 
carų monarchų valdžia vi
soje vadintoje Rusijos im
perija. Lietuvos nekurie ku
nigai buvo įtarti remime 
Lenkijos sukilimo. O pra
džioje 20-to šimtmečio, kuo
met Rusijos carui žmonės 
grūmojo nuvertimu nuo so
sto, tai lietuviški kunigai, 
gindami caro valdžią, išda
vinėjo lietuvius, priešingus 
caro valdžiai, naikino “kra- 
molą”.

Ponas Putinas daug bur
bulų pripūtė rusams už lie
tuvystės ir katalikų tikėji
mo varžymą. Bet nė žodžio 
netarė, kaip Vatikanas savo 
galybę išplėtė su inkvizito
riais prieš jiems nepatiki
mus?

Graudi kalba, kad Kra
žių bažnytėlę caro tarnai su 
Murovjovu, k ąjp koman- 
dantu, apardė. Na tai kaip
gi su lietuviais, tarnavu
siais Hitleriui, kiek jie lie
tuvių ir kitų tautų žmonių 
išžudė? Arba kodėl neprisi
minti Philadelphijoje kruvi
no nedėldiėnio, kuomet la
bai maldingus lietuvius, 
Švento Kazimiero bažnytė
lėje taip žiauriai policija 
sumušė, vieh už tai, kad 
žmonės nesutiko vyskupui 
aprašyti bažnyčią ir turtą?

Caro ir jo tarnų elgesio 
niekas ir niekur iš pažan
gesnių neteisino. Nuo mū
šių bažnyčioje galėjo apsi
saugoti neinant į jas, kuo
met jas daužo. Bet kaip ga
lėjo apsisaugoti nuo veiks
nių garbinamų “partizanų” 
banditų, miškinių, urvinių? 
Tiesa, urvuose, bunkeriuose, 
gyvenimas nežavėjantis. Ur
vuose, po mėšlynais, ar miš
kuose. po medžių šaknimis 
gyvena žiurkės arba barsu
kai. Veiksnių garbinami, 
banditai ten turėjo gyven
ti. Jų padėtis buvo vargin
ga. Bet, koks gi jų tikslas 
buvo? Veiksniai visuomet 
ir visur tikina žmones, kad 
jų “garbingas” tikslas, tai 
nuversti Tarybinę santvar
ką. Jeigu ir taip, tai kaip 
jie vertė ir ar galėjo nu
versti. Urviniai degino 
žmonių namus, naikino tur
tą. o daugiausia žudė žmo
nes. Kiek tūkstančių sene
lių i'r mažų vaikučių išžudė, 
vargu ir jie, kad ir veiksnių 
vadovai bežino? Na argi 
jie nuvertė tą valdžią? Pa- 
galiaus, argi veiksnių pro
fesoriai, daktarai, kunigai, 
vyskupai to nepajėgė sup
rasti? Jeigu jau Hitlerio 
“galingoji” armija, su tan
kais, kanuolėmis, orlaiviais, 
to nepadarė, tai ką galėjo 
tikėtis iš kelių šimtų žiop- 
liausių lengvatikių banditų?

Tie, kurie, kalba apie se
nų šimtmečių žudikus, turė
tų nepamiršti ir šių dienų 
kiek moderniškesnių žudi
kų, ypač miškinių, urvinių 
banditų. O čia didžiausi kal-

tininkai—lietuviškieji veik
sniai, vaduotojai, kurie ran
kiojo miškiniams pinigus, 
dabar už juos maldas kal
ba. Dar ir dabar jie įkalbi
nėja, kad jų “veikla” laimė
sianti.

Nuostoliai
Po praėjusio Floridoje di

delio uragano kalbasi du 
fermeriai.

— Ar jūsų karvydės smar
kiai nukentėjo? — klausia 
vienas. —

.— Nežinau. Aš jų negaliu 
surasti.M. Sūnus

Muziejuje
Motina rodo savo dukrai 

statulą ir sako:
— Tai Minerva. Dfc’
— O tas stuobrys toliiiu 

tai jos vyras? — klausia 
duktė. -j

— Ne,—paaiškina mama.
— Minerva buvo netekėjusi. 
Ji buvo proto deive.

Dešimt metu tarp 
knygų

Kauno Politechnikos ins
tituto knygų saugykla pasi
tinka iškilminga rimtimi. 
Rikiuojasi dešimtys aukštų 
lentynų, kuriose daugybė 
puikių minčių, svarstymų... 
Stovėdamas prie šio išmin
ties ir popieriaus lydinio, 
taip ir trokšti išsinešti su 
savimi nors dalelę to neįkai
nuojamo lobio.

Instituto ' bibliotekos ve
dėjai Stefanijai Užkuraitei 
brangus šis didelis lobis, 
nors vadovauti bibliotekai, 
turinčiai savo fonduose apie 
1,200,000 knygų bei kitų lei
dinių, nėra paprasta. Rei
kia mylėti knygą, savo dar
bą. S. Užkuraitės gyvenime 
knyga ištikrųjų užima di
džiąją dalį — neseniai dau- 
giatūkstantinė skaitytojų 
studentų šeima šventė bib
liotekos vedėjos S. Užkurai- 
tės jubiliejų — darbo KPI 
bibliotekoje dešimtmetį.

—Knygos —mano džiaug
smas. Kai 1948-aisiais atė
jau į tuometinę Kauno uni
versiteto biblioteką, f o n- 
duose tebuvo 400,000 spaus- 
dinių.‘ O šiandien... Beje, 
žvilgterėkite, *— S. Užkurai- 
tė veda prie lentynų.—Kiek
vienais metais bibliotekos 
fondai išauga dar 60,000 eg
zempliorių leidinių. Nors 
mūsų kolektyvas ir nema
žas — 39 žmonės, bet dar
bo, kol šios knygos pasiekia 
skaitytoją, visiems užtenka.

Bibliotekoje paruošta ir 
atspausta instituto dėstyto
jų knygų ir straipsnių bib
liografija, dirbama nacio
nalinės bibliografijos srity
je, sudaromos kartotekos 
mokslinio darbo organizavi
mo, sociologinių tyrimų, ga
mybos estetikos ir kitais ak
tualiais klausimais. Čia ap- 

' silankė instituto dėstytojai 
bei vyresniųjų kursų stu
dentai, dėkingi vedėjai už 
naują mokslinę literatūrą. 
S.Užkuraitės iniciatyba įsi
kūręs mainų sektorius susi
rašinėja ir keičiasi knygo
mis beveik su šimtu mūsų 
šalies ir dešimt užsienio 
bibliotekų.

Ne taip seniai iš Vašing
tono kongreso bibliotekos 
atkeliavo žurnalų siunta. 
Naujų knygų, mokslinių 
darbų fizikos, chemijos, ma
tematikos, rad)ijo klausi
mais gauta iš Budapešto, 
Varšuvos mokslo ir kultū
ros rūmų, Humboldto' uni
versiteto Berlyne, Drezdeno 
techninio universiteto bib
liotekų. Šioms įstaigoms tuo 
pačiu išsiųsti KPI moksli
ninkų darbai.

S. Klibavičius

$ Su Naujaisiais 1969 Metais «
Ž . . ‘ K
y Visus L.L.D. narius ir visus geros valios žmo- 
W nes, lietuvius ir ne lietuvius. Linkime, kad tai- 

ka pasaulyje viešpatautų ir laimė žydėtų.

L.L.D. 75 Kuopos Valdyba

Sveikiname visus mūsų gimines, Draugus ir 
Drauges Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi visus, 
taikos šalininkus, linkėdami laimingų žiemos 
švenčių ir linksmų Naujųjų Metų!

SVEIKINIMAS 
t

DETROIT, MICH.

Sveikinu su Naujaisiais Metais visas 
drauges ir draugus ir linkiu visiems 
tvirtos sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Anna Cibulsky
Brooklyn, N. Y.

F. ir S. Nakas

į Mūsų Sveikinimai Mūsų 
į Linkėjimai iš Floridos
? su Naujaisiais Metais dėl giminių, draugų Ame- 
? rikoje ir Lietuvoje, sveikatos, sėkmės ir ilgiausių 
| metų, o dėl visų tautų trokštame taikos — ra- 
į mybės.

J. K. ir Helen šarkiunai

H Sezoninis Sveikinimas w
Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, drauges ir Si 

draugus New Yorke, Bostone ir kituose .mies- 
#7 tuose. Sveikinu gimines ir draugus Lietuvoje ir 
1$ kitose šalyse ir visiems linkiu laimės ir taikos 
vt pasaulyje. y
M E. Repšiene Sy
S So. Boston, Mass.

Skelbimas
Viename Šveicarijos laik

raštyje buvo įdėtas toks 
smulkus skelbimas:

“Kareivį, kuris praeitą 
sekmadienį mįme pabučia
vo parke prie fontano, pra
šau nedelsiant atsiliepti že
miau nurodytu adresu. 
Priešingu atveju būsiu pri
versta ištekėti už savo su
žadėtinio”.

Sezoninis Sveikinimas
į Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, draugus 
| ir drauges, Bostone, Norwoode, Brocktone, Flo- 
I ridoje ir Brooklyne, taipgi Lietuvoje,, Lawrence 

ir Haverhill, Mass. Ir visiems linkiu laimės ir 
įf taikos pasaulyje.

E. Belikevičienė
So. Boston, Mass.
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Didysis rusų realistas
I. Turgenevo gimimo 50-osioms metinėms

šus” labai aukštai įvertino 
1. Turgenevo amžininkas— 
didysis rusų kritikas, revo
liucionierius demokratas V. 
Belinskis.

Tuo metu Turgenevas 
buvo artimas revoliucioiiie- 
: -iams demokratams. JKai 
i .847 m. pasirodė Belinškio 
garsusis “Laiškas Gogo- 
’ iui”’ — revoliucionierių de
mokratų programa, Turge- 
:ievas sakė: “Belinskio ir 
,o laiškas — tai visa mano 
^eligija.” Deja, vėliau, po 

Belinskio mirties, Turgene
vas nutraukė ideologinius 
•yšius su revoliuciniais de- 
nokratais (Dobroliub o v u, 

i >ernyševskiu) pasilikdamas 
iberalinėse pozicijose.

Turgenevas buvo ne 
didelio talento, bet iFd 
ės erudicijos rašytojas. 

:iias, įgytas Rusijos 
versi te tuose, jis papildė 
sienyje, ypač domėjosi filo
sofija. Ilgai gyvendamas 
.Vokietijoje, Italijoje, Pi 
Azijoje, Anglijoje, Šve 
•ijoje, užmezgė glaud 
ryšius su Vakarų Eun 
rašyto j ais, me n i n i n k i 
Glaudžiai bendravo su 
sienyje gyvenusiais 
miais savo tėvynainiais — 
Gercenu, Sta n k e v i č i u m 
Granovskiu, Bakūr 
Maskvoje, Peterburge Tur
genevas susitikdavo su 
krasovu, Gončarovu, 
gorovičium, L. Tolstojų

Toks bendravimas įavė 
Turgenevui turtingos 
džiagos inteligentijos g 
nimui pavaizduoti. Vienas 
po kito pasirodė stambūs 
romanai: “Rudinas/” “Ba
jorų gūžta,” “Išvakai 
“Tėvai ir vaikai, 
“Naujovė.”-' Kiek vien 
Turgenevo romano pasiro
dymas buvo didelis įvykis.

Reikšmingas Turgeųevo 
nuopelnas — Jevgenij 
Bazarovo (“Tėvai ir

^fių metų lapkričio 9 d. su- 
fkako 150 metų, kai gimė 

didysis rusų rašytojas Iva
nas Sergejevičius Turgene
vas (mirė 1883 m.).

XIX šimtmečio rusų lite
ratūros klasikui teko per
gyventi daug žymių istori
nių įvykių. Septynerių me
tų jis išgirdo apie nepavy
kusį dekabristų sukilimą, 
trisdešimties metų am
žiaus, keliaudamas po Va
karų Europos kraštus, per
gyveno 1848 metų buržuazi
nę revo 1 i u c i j ą, vėliau po 
dvidešimties metų pasaulį 
sudrebino Paryžiaus Komu
na. O Turgenevo tėvynė
je įvyko nesėkmingas Kry
mo karas, plito valstiečių 
maištai, nuo 1861 m. prasi

dėjo reformos, buvo panai
kinta baudžiava, Lietuvoje

Lenkijoje įsil i e p s n o j o 
1863 m. sukilimas prieš ca
rizmą ir dvarininkus.. Vi
sa tai veikė rašytoją, rado 
vienokį ar kitokį atgarsį jo 
kūryboje.

Literatūrinę veiklą I. Tur
genevas pradėjo Mikalojaus 
I valdymo laikais, viešpa
taujant Rusijoje despotiz
mui, žandaro bizūnui, vi
duramžiškai cenzūrai. Vis 
tik Turgenevui pavyko iš
spausdinti nemaža eilėraš
čių, poemų, apsakymų, apy
sakų, pjesių.

Įdomiausios pirmajame I. 
Turgenevo kūrybos laiko
tarpyje yra jo apybraižos 
apie valstiečių baudžįąunin- 
kų gyvenimą, pavadintos 
bendru “Medžiotojo užra
šų” vardu. Čia Turgene- 

^vas teisingai, realistiškai 
atvaizdavo baudžiavos bai
sybes, išnaudotojų žiauru
mu godumą, veidmainiavi
mą, gobšumą. Nors ir ki
lęs iš bajorų, I. Turgenevas 
didžiule menine jėga reiškia 
savo simpatijas valstie
čiams. “Medžiotojo užra-

demokratams. Kai 
pasirodė Belinskio

Busimųjų menininkų 
baletas

HELP WANTED MALE

PROOF MACHINE 
OPERATORS

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE
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” “Dūiųai,”
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ms ar kitais reikalais atvą- 
neužmirškite atsilankyti į Lie- 

iekvieną sekmadienį 1 vai. 
tūs už žemą kainą. Po pie

tų šokiai, susitikimai ir svečiavimasis.
ormacijos gavimui kamba- 
atars jums kaip ir <kur juos

Lietuviai, kurie atostogc 
žiuojate į Miami, Fla 
tuvių Socialį Klubą. Čia k 
dieną yra duodami geri pic

Kuriems reikalingos in: 
rių, vietiniai klubo nariai1 p 
gauti.

Kviečia į svečius visus

Lietuvi
261l

ietuvius —

ių Socialis Klubas 
O Northwest 119th Street 
Miami, Fla. 33167 

Telefonas: 688-4161

lis 1969 metais visą pa
šę Amerikoje, “Laisvės” 
geraširdžius rėmėjus, 

skaitytojus ir rašytojus. Taipgi sveikinu visus 
ir pažįstamus, linkiu vi- 

mkatos, vienybės,

Sveikinu su naujaisi 
žangiąją darbininkų kla 
kolektyvą, vajininkus,

T. Lietuvoje gimines 
siems geros, stiprios sv 
ir broliškos santaikos.

meilės

Ann Zigmantienė
Detroit, Mich.

kai”) paveikslas. Šiuo pa
veikslu I. Turgenevas ląbai 
tikroviškai, su didele sim
patija atvaizdavo' naują re
alaus gyvenimo reiškinį — 
nekilmingųjų demokratų iš
ėjimą į Rusijos politinę ir 
kultūrinę areną, kurių as
menyje rašytojas matė jė
gą, atnaujinsiančią Rusiją.

Turgenevo roman 
daug jausmo, poezijos, 
savotiško grožio,
įamžinta nemaža taurių, pa
trauklių, pareigingų 
rų paveikslų, ypač 
Kalitina (“Bajorų gū 
Elena Stachova -(“Išvaka
rės”). I. Turgenevo 
ba buvo labai mėgiapa ir 
darė didelį poveikį, 
paisant jo liberalizmo, 
sis rusų revoliucionierius 
demokratas Černyševskis 
sakė: “Iš dabartinių 
tojų nieko nėra, kas 
nuopelnais visuomenei 
tų susilyginti su p. Turge
nevo nuopelnais.” Dobro
liubovas rašė: “Gyvas po
žiūris į dabartį... s 
rino jo nuolatinę 
skaitančioje publikoj 
Leninas aukštai v 
Turgenevo kalbą, sti 
dažnai panaudodavo 
veikslus bei posakius 
kalbose ir raštuose.

Turgenevo svarbes: 
raštai yra išversti į d; 
kalbų. Senesnioji Ii 
karta, lankiusi caro 
mokyklas, Turgenevą 
tė rusų kalba. Jį 
mokėsi iš jo meistriškumo 
J. Tumas-Vaižgantas, 
liūnas, V. Krėvė - M

męte- 
Liza 

žta”),

kūry-

r ne- 
didy-

rasy- 
savo

ustip- 
sėkmę

ertino 
lių, ir 
jo pa

savo

nieji 
augelį 
etuvių 
laikų 
skai- 

mėgo,

ckevi- 
čius, A. Vienuolis-Žukaus
kas, B. Sruoga, V. Myko
laitis-Putinas ir kiti įžy
miausi lietuvių rašyto,

Turgenevo kūriniu^ į lie
tuvių kalbą pradėta 
XIX a. pabaigoj ir XX pra
džioj. Tačiau tik tarybi
niais laikais lietuvių kalba 
pasirodė visi žym 
Turgenevo veikalai.

Turgenevo kūrybo: 
yra vaizdingas me 
rusų XIX šimamečio 
nimui pažinti, gera kūrybi
nio meistriškumo m 
mūsų šių dienų tarybiniams 
rašytojams.

Doc. S. Paliulis
Istorijos mokslų kandidatas

jai.

versti

esnieji

s lobis 
traštis 
gyve-

okykla

Rytmetinė kančių
kelionė

Gruodžio 16-os rytą New 
Yorko miestinės trąnspor- 
tacijos pareigūnai 
“pamigo.” 
rūpino tuo, kad tūks 
motoristų savo mašinas pa
liko namie, ieškos 
portacijos traukiniais

Įprastu laiku atėjus trau
kinį imti, traukiniai 
po kito “švilpia’* p 
kūr nors toliau paimti ne
be telpančius ten esančiose 
stotyse keleivius. Pagaliau, 
traukinys ir mums, silkės 
patogumuose dasi kasėme 

mazgo.

turbūt
Niekas hepasi-

tančiai

iki didesniojo linijų 
O čia...

Vieni veržiamės i 
kiti —- įeiti. Ilgai 1 
sušalusi Ihinia ryžos: 
nebelaukti, užbruko

trans-

vienas

šeiti, o 
laukusi,

pavo-

ir laip
tus. Patekę į dviejų spūs
čių vidurį keikėsi, nežinia 
ant ko. Gi pristumtos į 
platformos krantelį,
juje būti nustumtomis nuo 
platformos ant trek 
terys pradėjo spiegti, 
kaip jau matote, pav 
mingai išsika 
tūlą Valandžiukę te 
justi kaip jaučiasi an 
telio pastūmėtas žm

ų, mo- 
Man, 

yko lai- 
nors 

ko pa- 
t kran- 
JgUS.
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Vilnius. — Nesudėtinga 
libreto mintis, bet išreikšti 
ją šokio judesiais, mimika 
ne taip paprasta. Ilgas va
landas repetuodami baletą 
“Beširdis/* praleidžia salėje 
prie instrumentų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos 
mokiniai.

Aštuoniasdešimt šokėjų, 
moksleiviško simfoninio or
kestro muzikantai siekia 
meno kalba išreikšti jų pa
čių sukurtą libretą. O ir 
kostiumų, dekoracijų eski
zus ruošė patys mokiniai. 
Baleto pastatymui vado
vauja dėstytojai L. Navic
kaitė ir J. Gudavičius. Mu
zika A. Klenickio.

Busimieji menininkai ba
letą ketina parodyti sosti
nės žiūrovams.

if you have skill and 6 months 
or more experience in the field 
of proof operations why not use 
it to your best advantage! Here 
at IVB accomplishments are noted 
and rewarded. Outstanding start
ing salary, regular reviews. 12 paid 
holidays, life and medical insur
ance are but a few of our bene
fits. Hours from 1 to 9:30 PM. 
For more information, call Miss 
Wolfington, 561-3000, Ext. 352. IVB. 
An Equal Opportunity Employer.

(96-98)

INSTALLERS
For alum. Screens and Doors. 

Steady work.
Call KAPLAN SCREEN CO

738 Grove St.,
Irvington, N. J. (96-98)

FACTORY HELP
6 day week. Good opportunity 

to advance in an expanding com
pany. $124.80 to start, all benefits. 
Call

STABILIZED PIGMENTS 
201-985-7300, 9 to 4:30.

(96-101)

MALE or FEMALE
TECHNICAL

ABSTRACTOR

MID-TOWN TECHNICAL PUB
LISHER OFFERS GROWTH PO
SITION TO PERSON WITH SUB
JECT KNOWLEDGE IN PHISICAL 
SCIENCES. ENGINEERING 
AND/OR MATH. LANGUAGE RE- 
QUIREMENTS IN RUSSIAN 
AND/OR GERMAN ESSENTIAL. 
CANDIDATE MUST BE ABLE TO 
WRITE CONCISE ABSTRACTS 
IN ENGLISH. SALARY DEPEND
ENT ON QUALIFICATIONS.

MOLDING 
MACHINE OPERATORS

3 SHIFTS 
GRAY-ROOK MFG, INC.

15 Industrial Park Rd.
Hingham, Mass., at Exit 29. 

Southeast Expressway.
(96-99)

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

(9-97)

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)

Kauno mokslininkai 
liaudies ūkiui

Kaunas. — Apie šimtą 
svarbių naujovių nuo penk
mečio pradžios liaudies 
ūkiui pasiūlė Kauno Poli
technikos instituto moksli
ninkai. Tai — darbai, pa
dedantys tobulinti gamybos 
technologiją, mechanizuoti 
sunkius darbus, gerinti pro
dukcijos kokybę.

Efektyvų būdą mangano- 
nikelio lydiniams gauti pa
teikė grupė instituto moks
lininkų, vadovaujamų che
mijos mokslų kandidato do
cento B. Stulpino. Naujovė 
gimė bendradarbiaujant su 
Ukrainos specialistais. Ja 
susidomėjo Anglijos, VFR, 
Italijos ir Japonijos firmos. 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, Japonijoje, Prancū
zijoje, Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje paten
tuojamas asinchrbninis 
elektros mikrovariklis, ku
rį sukūrė technikos moks
lų kandidato docento P. 
Kostrausko vadov a ų j a m a 
instituto darbuotojų grupė. 
Šis variklis ekonomiškas, 
yra originalios konstrukci
jos. Geriausiems užsienio 
pavyzdžiams prilygsta tech
nikos mokslų kandidato V. 
Židonio sukonstruoti auto
matai birioms medžiagoms 
įpakuoti. Juos įsisavina 
Kapsuko maisto pramonės 
automatų gamykla.

Patvarią izoliacinę me
džiagą statyboms iš chemi
nio pluošto atliekų sukūrė 
grupė instituto darbuotojų, 
vadovaujamų docento K. Il
ginio. Savo kokybe ji ne
nusileidžia žinomoms izolia
cinėms medžiagoms. Daug 
elektros energijos galės su
taupyti įmonės, panaudoju
sios automatą apšvietimo 
sistemai įjungti ir išjungti. 
Jo autorius — einantis do
cento pareigas P. Kaspera
vičius; Technikos mokslų 
daktaro K. Ragulskio vado
vaujami, mokslininkai pa
teikė pasiūlymus garso įra
šams pagerinti. Jų darbai 
leis patobulinti respublikoje 
ir šalyje gaminamos garso 
aparatūros kokybę.

(ELTA)

KLAIDOS ATITAISYMAS
Gruodžio 13 dienos “Lai

svoje”, rašant apie svečią 
iš Lietuvos, minimas Anta
nas Barauskas, bet tūrėtą 
būti Aiifattas Barkauskas; 
Mieląjį svečią labai atsipra
šome.

Rep,

CALL G. F. SATTERLEY
IN 7-8300

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER

NEW YORK, N. Y.
(96-98)

ELECTRONIC IN-PROCESS IN
SPECTORS. Perform In-Process in
spections on sub & finished Assys 
for quality of workmanship. Famili
ar with electronic components and 
use of simple test equipment. Call 
ELLIS PENTZ for apptment. IV 
2-7660. JETRONICS INDUSTRIES, 
INC. (96-98)

MACHINIST. Maintenance (1st 
class) capable of operating machine 
tools and repair. Good working con
ditions & excel, fringe benefits. Ap
ply 10-2 PM to SECURITY CO
LUMBIAN BANK, Notes Co, 55th 
& Sansom Sts, Phila. (92-99)

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psi.) 

ke veikią 43 veiksnių sambū
riai, bet suvažiavime dalyva
vę “tik keturių sambūrių at
stovai.”

Kaip atrodo, “vaduotojų” 
generolai paliko be armijos.

“Laisvėje” (gr. 17 d. lai
doje) tilpo labai svarbios dvi 
A. Vaivutsko kablegramos iš 
Vilniaus.

Vienoje kablegramoje ap
rašoma svarbi spaudos konfe
rencija, įvykusi Maskvoje, 
kur paminėta 50 metų sukak
tis nuo įsteigimo pirmosios 
tarybinės santvarkos Lietuvo
je.

Antroje kablegramoje kal
ba apie lietuvius emigracijoje. 
Tuo klausimu buvo konferen
cijoje Vilniuje padaryta net 
trylika pranešimų.

Kiekvienam svarbu su abie
jų konferencijų darbais pilnai 
susipažinti.

Kalėdos jau čia pat. Be
veik visi skubinasi įsigyti 
kalėdinių dovanėlių, kurio
mis galėtų pralinksminti sa
vo mylimuosius, artimuosius. 
Labai puiku.

Bet tuo pačiu metu nereikė
tų pamiršti savosios spau
dos— “Laisvės” ir “Vilnies.” 
Kalėdinės dovanos — dides
nės ar mažesnės — suteiks 
galimybę mūsų spaudai ilgiau 
skleisti apšvietos žodį, ko
voti prieš karą Vietname, už 
taiką.

“Laisvės” fondui dar rei
kia ketverto tūkstančių dole
rių. Pasistenkime užpildyti 
fondą su kaupu. Prenumera
ta — taipgi brangi dovana.

Skaičiavimo centras
Kauno Politechnikos in

stituto Panevėžio vakari
niame fakultete pradėjo 
veikti skaičiavimo centras. 
Tai terčiasis toks mokslinio 
darbo centras respublikos 
aukščiausiose mokyklose.

Jis padės dėstytojams ir 
busimiesiems i n žinieriams 
spręsti mokslinio tyrimo 
darbo problemas, o taip pat 
talkininkaus Panevėžio įmo
nėms. Naujojo skaičiavimo 
centro, kuriame sumontuo
ta skaičiavimo mašina 
“Minsk-14”, pas laugomis, 
programuojant žaliavų su
naudojimą ir apskaitą, jau 
pasinaudojo “Ekrano” ga
mykla.

MAINTENANCE MECH 
Some Industrial Exp. Desirable 

CRYSTAL-X CORP.
LU 6-3200 
Darby, Pa.

(96-98)

GENERAL FACTORY WORK
No experience Necessary 

Rotating Shifts
Hillside area
201-686-5252

(96-99)

TOOL & DIE MAKER. First 
class, must be fully qualified. Good 
pay and fringe benefits.

MOTOR WHEEL CORP 
302-737-6200 — Newark, Del. 

An equal opportunity employer 
(96-99)

SHIPPER
Full charge. 2nd shift. 

Good pay, all Co. benefits.
Call—H. PARKER

201-242-2343
(96-99)

BANKING. CONTINENTAL BANK 
& TRUST CO, 1201 Chestnut St.

CLERK-TYPIST 
SECRETARIES 

TELLERS
1260 IBM MACHINE OPERATORS 

JR. AUDITORS 
GUARD

Excellent salaries and outstanding 
benefits program including hospital 
and surgical insurance, life insur
ance, pension plan & paid vacation 
and holidays. Free checking ac
counts and safe deposit box for all 
employees. Apply in person daily 
9 AM to 4 PM or call CE 2-7000 
for an interview. AN EQUAL 
OPPORTUNITY EMPLOYER.

(96198)

HELP WANTED FEMALE

SMALL COMPANY located South
ampton Industrial Park, has several 
dayshift openings for bag inachine 
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)

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)

CLERK. Suburban Norristown 
corporation sfeeks person with apti
tude for figures, light typing, gene
ral office experience preferred but 
not necessary. Call MI 6-8000 
Personnel. (96-98)

HOUSEKEEPER
Live in or out. Must have ref. 

Care of 2 children. Ages 3 and 5. 
Plain Cooking for motherless home. 
For information call RA 5-2642.

(9G-97)

OIL BURNER—SERVICEMAN.
Suburban area housing accomoda
tions provided. Experienced. Ex
cellent opportunity, reply by letter, 
stating age, experience and salary 
desired to:—JAMES D. RUFE, 73 E. 
Ashland St, Doylestown, Pa, 18901.

(96-100)

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)

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

(94-95)

FACTORY WORKERS for gene
ral work ip new cosmetic plant; 
$2 iPpr. hour to start, - paid holi
days and vacation benefits.

TANGEE COSMETICS
400 Gotham Parkway, 

Carlstadt, New Jersey. 935-1700.
(96-105)

FACTORY HELP. No experience 
necessary. Floormen; Drill Press; 
Receiving, Shipping. Free hospital
ization, pension, etc. Call

STONCO ELECTRIC — 276-9000
333 Monroe Ave, Kenilworth, N. J.

(96-98)

TRUCK DRIVERS

Deliver in Metropolitan area for 
large Bayonne Lumber Yard. Steady.

Call 201-437-9200.
(96-102)

SHEET METAL WORKERS
Exp, capable of handling both shop 
and field work. Looking for all 
around men. H.V. A. C. contractor 
covering residential and commer
cial field. Good opportunity for 
right men, to progress with grow
ing company. VALAIRCO, INC, 
1121 Kennedy Blvd, Manville, N. J. 
722-5660. Eves. 464-1045. (96-98)

KEYPUNCH OPERATOR.
Preferably with Bookkeeping back
ground to run department himself. 
Must be good at figures and be 
able to think. For the right person 
this is an excellent opportunity as 
we plan to enlarge this Department. 
This is an immediate opening and 
for appointment call VI 3-1000.

MACHINISTS—JIG BORERS

O. D. & SURFACE GRINDERS

FULL & PART TIME
We’ve got the best shop and the 

best work and can offer the best 
wages for the best men.

We want experienced profession
als who can direct their own work 
on prototype and small lots of pre
cision parts.

Take this opportunity to see our 
modern shop and hear our offers.

CALL NOW!

PIONEER INSTRUMENT INC.
Winter St, Hanover, Mass.

826-3116 — 426-5040

A Division of Alpine Geophysical

(96-97)



S pusi. Penktadienis, Gruodžio (December) 20, 1968

ų žmoni 
gręsia p

Visų zmon y teisėms
avojus

r ritėto nariai. Įstatymiš- 
1 iems reikalams vadovu pa
kirtas daugeliui mūsų ge- 
ai pažįstamas advokatas 
ra Golobin. Priimti Komi- 

tjeto įstatų dapildymai.
Martin Young konferen

cijai pirmininkavo.
Bankete - konferencijoje 

dalyvavo tik Komiteto veik
loje dalyvaujančių organi
zacijų rinkti atstovai. Pa
sakyta draugiškai šiltų 
įvertinimo kalbų Komiteto 
darbuotoju adresu ir linkė- 
imu naujajam. Profesorė 

pasakė labai glaustą, bet is
toriniais faktais nuostabiai 
turiningą kalbą.

Baigus posėdį, po gerų 
pietų, persikėlę į didžiulį 
rialrūmi, nustebome ten ra-

— Kol sveturgimių ameri
kiečių teisės gali būti pa
neigiamos, niekam Ameri
koje nėra užtikrintas as
mens teisių saugumas, nes 
teisės negali būti dalomos— 
nėra dalomos..

Taip pareiškė profesorė 
Louise Pettibone Smith, 
uoli Amerikos sveturgi
mių gynėja, kelioliką metų 
veikusi Amerikinio komite
to sveturg'miams ginti pir
mininkė. Ji kalbėjo jos pa
skyrimo Garbės pirmininke 
bankete gruodžio 15 dieną 
Penn Garden viešbutyje.

Veikiančiuoju Am. Komi
teto pirmininku išrinktas 
Dr. Paul Lehmann, iždinin
ku ilgametis darbuotojas 
Lee H. Bali. Taipgi išrink
ti 4 pirmininko bendradar
biai, kiti pareigūnai ir ko- le jau didoką skaičių žmo-

s
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šiai linkiu geros svei- 
mės tiek asmeniškame

Žiemos švenčių proga sveikinu visus savo 
draugus ir bičiulius.

Visiems nuoširdžiai 
katos ir didžiausios lai
gyvenime, tiek visuomeninėje veikloje.

Lai 1969 metai visiems būna dar linksmesni 
ir šviesesni, negu buvo šie metai!

Jonas Grybas
Richmond Hill, N. Y.

SEZONINIAI SVEIKINIMAI
Sveikiname savo girpines, draugus, drauges, 

pažįstamus su metinėm 
visiems skaisčių, laimi|ngų, taikių, darbingų 
1969-ųjų metų!

s šventėmis. Linkime

t

n tanas ir Julia Meškiai
Ozone Park, N. Y.

Sveikiname su Šventėmis
“Laisvę” norime pasveikinti
us, gyvenančius Amerikoje.
Lietuvoje, kaip tai: Sinkai-

vičius, Muliolius ir kitus.

Šia proga, per laikrašti 
mielus draugus ir pažįstam 
Taip pat ir gimines Tarybų 
čius, Laukaičius, Pranske 
šiais metais negalėsime siuiĮtnėti sveikinimo kortas, tad 
priimkite šį mūsų nuoširdų pasveikinimą.

Mary ir Mykolas Riskevičiai 
■Brooklyn, N. Y.

nių. O juk oras tą rytą tie
siog dūko.

Masinio mitingo vadovy
bės pareigas puikiai 
vadovaujantis unijist 
Foner. Artistas Kii

atliko

_____  ______  __ kpat- 
rick ir jo grupė pradžioje 
programos ir kalbų per
traukomis dainavo - g r o j o 
liaudies dainas. Ameriko
je gimusi japonaitė Mary 
Kochiyama papasakojo sa
vo ir šeimos pergyvenimus 
pirmosiose JAV koncentra
cijos kempėse Antrojo pa
saulinio karo metu. Meist
riškai įdomiai kalbanti jau
na negraitė ragino nesnaus
ti, dabar, šiandien jau pra
dėti veikti prieš visokius 
pasikėsinimus atimti ar 
siaurinti teises.

Dar po žodi turėjo jau
nas advokatas ir abu pirmi
ninkai. Visi jie kvietė ne
laukti kad koncentracijos 
kempių durys užsidarytų 
su mumis viduje. Svar
biausia visoms teisių ir tai- 

„ kos šalininkų jėgoms veikti 
j ir vienytis, vienytis ir veik- 
! ti.
! Masinis mitingas vienbal- 
; šiai priėmė rezoliuciją, ku- 
; rioie, be kitko, pasisakoma: 
! Vieningai veikti prieš po- 

liciiinę valstybe;
5 Atšaukti 1950 metais i ves- 
J tą Internal Security Act, 
l kuris autorizuoja koncent- 
8 racijos kempes; priešintis 
| Eastlando policijinės vals- 
5 tybės biliui.

Aprubežiuoti laiką, po ku
rio nebebūtų galima užves
ti deportavimo ar nupilie- 
tinimo bylas teismuose.

Atšaukti Immigration and 
Nationality akto tas dalis, 
k u r i o s užgina sveturgi- 
miams teises kalbėti ir su
sirinkti.

Reikalauti, kad Teisda- 
rybės Departamentas liau
tųsi sveturgimius pažan
giečius persekioti;

Užbaigoje komiteto rezo- 
Huciia sako:

—Mes esame pasiruošę ir 
norime minėtiems tikslams 
kooperuoti su visomis or
ganizacijomis ir asmenimis 
suint e r e s u o t a i s civilinių 
laisvių išsaugojimu.

Reporteris

Sveikinimai
“Laisvės” redakcijai, 
Ozone Park. N. Y.

Mieli Draugai
Prabėga dar vieneri tai

kaus — kūrybinio ir kartu 
kovų prieš agresyviąsias jė
gas metai. Nors ir su dide
liais sunkumais, pažangio
sios ir taikos trokštančios 
plačiosios pasaulio darbo 
žmonių masės nugali reak
cingus karo kranklius ir 
žingsnis po žingsnio užima 
vis naujas pozicijas...

Pasitikdami Naujuosius 
1969 metus būkime dar bu
dresni, dar atkaklesni, prieš 
visokio plauko avantiūris
tus ir tautų, ramybės drum
stėjus.

Tad, su Naujaisiais Me
tais brangūs Draugai!

L. Valbasys
Vilnius, 1968. XII. 8

“Lais-

bran-
Bales-

Sezoninis Sveikinimas |
kolektyvą, skaitytojus. »

yvenančius Amerikoje ir §
geros |

Sveikinu “Laisvės” 
Taipgi mano gimines, g 
Lietuvoje. Linkiu geriausios sėkmės, 
sveikatos, ir kad baigtųsi nereikalingas karas,

• kad grįžtų mūsų vaika sveiki.

— Anna Titanis,
Woodhaven, N. Y.
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LDS13 kuopa prašo talkos visiem Parengimy kalendorius

dalyvauti šį sekmadienį, kad 
sėkmingai užbaigti parengimą
LDS 13 kuopos parengi

mas gruodžio 15 d. tikrai 
nukentėjo nuo didelių pus
nynų ir šalčio. Susirinko 
tik arti 40 drąsuolių, kurie 
nugalėjo blogas sąlygas ir 
dalyvavo popietėje.

Vaišių turėjome daugiau, 
negu galėjome sunaudoti. 
Už vaišes sumėtėme po do
leri. Dalyviai buvo pasi
tenkinę įvairiausiomis vai
šėmis. Kiti įsigijo ir kalė
dinių dovanėlių.

Parengimo pirmin i n k e i 
Valentinai Nevinskienei pa
siūlius, visi sutiko tęsti to
liau ši narenerimą. Todėl 
visi jsitėmykite. kad LDS 
13 kuopos parengimas ivyks 
šį sekmadienį, gruodžio 22,

Laisvės salėje, Ozone Park, 
N. Y. Prasidės taipgi kaip 
2 vai. popiet. *

Gruodžio 31 d.
Aido choro Naujų KįMų 

laukimas “Laisvės” salėjai 
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.

Aidiečiai kviečia

Gerbiama redakcija, nuo
lankiai prašyčiau, kad Jūs 
įdėtumet į laikraštį 
vę” šį straipsnelį.

Noriu pasveikinti 
gins gimines. Dėdę
lovą Stakėną ir tetą Oną 
Stakėnienę su Naujais Me
tais ir palinkėti jiems svei
katos, lengvo ir dar ilgo 
gyvenimo.

Kad dar daugelį metų
—Jų širdys pulsuotų

Ir daugeli kartų atšvęstų 
—Naujuosius metus 

O aš atsistojus dainą
—uždainuosiu

Ilgiausių Metų,
—pagerbdama Juos.

Nauju Metų proga taip 
pat noriu pasveikinti gimi
naičius ir palinkėti jiems 
sveikatos ir sėkmės gyveni
me. Tai Uršulei Stakėnai- 
tei, Raimoriuj Stakėnui ir 
Lionginui Stakėnui. Ir taip
gi pasveikinti “Laisvės” lai
kraščio kolektyvą ir palin
kėti sėkmės ir ištvermės 
darbe, nes dėdės B. Stakėno 
dėka ir aš skaitau jūsų įdo
mu laikraštį. “Laisvę”.

Kupiškio rajonas
J. Durasevičiene

Noriu visiems mieliems 
draugams padėkoti nuo 
savęs ir nuo mano tėvelio, 
sesučių ir brolio už gautus 
laiškus, korteles, ir įdėtas i 
“Laisvę” Užu o j a u t a s dėl 
mano mylimos motinos mir
ties. Visiems, negaliu pa
dėkoti per laiškus, tad 
mieli draugai priimkite nuo 
manes ir mano šeimos nuo
širdžią padėką.

Nellie Ventiene

Ištvermingiesiems “Lais
vės” darbuotojams, redakto
riams geros sveikatos ir 
laimingų Naujų Metų.

A. šalčius

da

“Laisvės” Redakcijai
Sveikinu Jus, Brangūs 

draugai, su Naujaisiais 
1969 metais. Linkiu visiems 
sėkmės darbuose, stiprios 
sveikatos ir laimės 
niškame gyvenime.

Buvęs “Laisvės” 
tojas,

asme-

skaity-

A. Z'okas
Vilnius, 1968-XII 9

Brangus Drauge 
Redaktoriau:

Štai ir vėl metai baigėsi. 
Tas mūsų laikas perdaug 
greit bėga. Linkiu Jum ir 
visiems Laisviečiams sėk
mės, o labiausia būt svei
kiem visus sekančius nau
juosius metus.

M. Baltulionyte 
San Francisco, Calif.

Nuoširdžiausi sveikinimai 
visam “Laisvės” kolektyvui 
ir linkime dirbti dar ener
gingiau, ir tęskite Rojaus 
Mizaros pradėtą kelią...

Sveikinimai iš Varėnos: 
Mizarai ir Stumbrai.

Supiltas dar vienas 
lietuviškas kapas

Trečiadieni prieš pietus 
iš Shallin’s šermeninės bū
relis mūsų palydėjome j 
Cvpress Hills kapines nuo
širdų laisvieti Pijušą Valai
tį. Prieš išlydint koplyčioje 
ir paskui kapinėse “Lais
vės” redaktorius A. Bimba 
tarė paskutinio atsisveikini
mo žodį. Ir taip tose gra
žiose kapinėse tapo supiltas 
dar vienas lietuviškas ka
pas.

Velionis Valaitis buvo gi
mę? ir augęs Lietuvoje Jan
kų valsčiaus Meškučių kai- 

, m o skaitlingoje valstiečio 
. šeimoje. Mirė sulaukęs 76 
į metų amžiaus. Į Jungtines 
. Valstiias buvo atvykęs iš 
Anglijos 1911 metais. At
vyko į Brooklyną ir šiame 
didmiestyje visa laiką gy
veno. Kadangi jis buvo jau 
Lietuvoje pramokęs siuvėjo 
amato, tai ir čia 
tapo siuvėju ir iš 
pragyvenimą.

P. Valaitis buvo 
p-ero ,būdo žmogus, ilgame
tis “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas. Antai, ir dabar, 
nors jau sunkios ligos kan
kinamas. vajui prasidėjus, 
i “Laisvės” vajinį fondą jis 
paaukojo $50.

Nors šiaip velionis nebu
vo vienas iš veikliausių 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių gretose, bet buvo daž
nus mūsų padengimų lanky
tojas. ■

Artimiausi Pliušo gimi
nės yra puseserė Marytė ir 
ios gyvenimo draugas Elby, 
ir pusbrolis W. Baltrušai
tis. Visi draugiški, malo
nūs žmonės. Drg. Baltru
šaitis rūpinosi visais laido
tuvių reikalais. Didelė gar
bė i am, kad taip gražiai jo 
mylimas giminaitis buvo 
palaidotas.

Beje, nuo kapinių visi bu
vo pakviesti į Bručų įstai
ga, ant Jamaica Ave., 
Woodhavene, pietums. Ten 
buvome labai gerai pavai
šinti.

Su drg. Valaičio mirtimi 
netekome dar vieno “Lais
vės” skaitytojo ir rėmėjo. 
Dar vienu nariu praretėjo 
mūsų senosios lietuvių kar
tos gretos.

Amelia Young
Šį kartą turėsime pilną 

meninę programą, kurioje 
dalyvaus mūsų gerbiamoji 
dainininkė Amel. Young ir 
keletas jaunuolių. Progra
ma bus tikrai įvairi, turi
ninga. Vaišių bus iki so
ties. Galėsime turėti gerą 
po programos vakarienę. 
Galėsite įsigyti ir gražių 
kalėdinių dovanėlių.

Rengėjai kviečia visus ir 
visas dalyvauti.

Aido choro banketas
Kaip jau yra žinoma, Ai

do choro banketas pasitiki- 
mui Naujų 1969-tųjų Metų 
ivyks gruodžio 31-mą dienoj 
8 vai. vakaro, “Laisvės” sa-

atvykęs 
to darė

ramaus,

Dailės paroda bus įvairi
LDS 185 kp. rengia dai

lės parodą, kuri bus didelė 
ir įvairi. Dalyvaus virš 
desėtko dailininkų-kių: pie
šėjai, drožinėtojai, mezgė
jos ir siuvinėtojos. Gy va
li meną pademonstruos Ai
do choras su jo solistais, 
Mildred Stensler vadovy
bėje.

Įvyks šeštadieni, sausio 
11 d. “Laisvės” salėje. Pa
roda bus atdara nuo 2 vai. 
popiet. Programa prasidės 
5-ta vai. Įėjimas tik $1.

Sekmadienį sausio 12, d., 
paroda bus atdara nuo 1 
valandos. Programa — 3- 
čią vai. Bus rodomi Tary
bų Lietuvos filmai.

ties.
Taigi, prašome visus įsigy

ti bilietus ir užsisakyti vie
tas iš anksto, o ypač tie, ku
rie norite eiti su šeimyno
mis bei grupėmis, kad bū
tų galima susodinti apie sta
lus kiek pridera.

Banketas tikrai bus gra
žus ir liriksmas. Nes mat, 
kur Aido dainininkai, ten 
ir linksmybė. Ir visa links
mybė: valgiai, gėrimai, šo
kiai ir visi kiti pamargini- 
mai tik už 5 dolerius ypatai. 
Tai, kaip naujų metų lauki
mo vakarui, nebrangu. Bi
lietus padarėm nebrangius, 
kad lengviau būtų mūsų rė
mėjam ir visiems priete- 
liams sykiu su mumis su
laukti naujus metus.

Tai prašome nepamiršti* 
Mes lauksime jūsų gruodžio 
31-itiU “Laisvės” salėje.

Aido choro komitetas

Belo Horizonte, Brazilija. 
— Čia pakilę vandenys ap
sėmė daug namų, 7,000 gy
ventojų liko be pastogės. 
Vandens išvarytos iš urvų 
gyvatės slankioja gatvėmis.

Sasebo, Japonija. — Apie 
15,000 japonų demonstravo 
prie Jungtinių Valstijų ato
minio submarino. 4,000 po- 
licistų skirstė demonstran
tus.

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)

PODAROGIFTS, INC.
Ir jų skyriai ir atstovai per ištisas Jungtines^ 

Valstijas Linki
DŽIAUGSMO IR SVEIKATOS
SAVO DIDELIAM SKAIČIUI

DRAUGAMS IR KLIJANTAMS 
SVEIKINA VISUS SU ATEINANČIAIS 

NAUJAISIAIS METAIS!

Portugalijoje susidarė 
opozicija

Lisbonas. — Mario Soa
res vadovybėje susidarė po
litinė organizacija, kuri pa
sisakė už “demokratinį so
cializmą”. Ji reikalauja po
litinių teisių ir liberalinių 
reformų Portugalijoje.

Rep.

Italijos komunistai prieš 
valdžios programą

Roma. — Italijos Kom
partija pareiškė, kad nega
lima sutikti su Rumoro val
džios siūlomomis reformom 
mis, kurios nieko naujo 
darbo žmonėms neduos.

Pardavimai Nužemintomis Kainomis 
iki Sausio 1, 1969

MEDINIAI RANKŲ DROŽINIAI GINTARAS 
Bogorodskie Karieliai

Khokhloma Auskariai
Gutsul’skie

ETHNOGRAPHIC LĖLĖS!
SUVENIERIŲ * ŠAMO VARŲ!
Anglies Samiovarai 4% ir 5 Litrų!

Laikrodžiai Pobeda, Vympel, Chaika ir tt.
Kailines Kepurės Karakul, Lapes ir tt.

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

Tel. 212—228-9S47
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