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KRISLAI
Kalėdinis raketas
Gražus atsiliepimas 
Dar vis tebelošia 
Norman Thomas 
Jei gimė, tai ir mirs 
Gerai pataikė

Rašo A. Bimba

Didžioji katalikų bažnyčios 
.šventovė, vadinama Kalėdo 

^mis, jau seniai .šioje šalyje pa
virtusi sukčiausiu bizniu. Jc- 

kitu metų laiku biznieriži 
nepanaudoja tiek apgavysčių 
ir suktybių, kiek vardan Ka
lėdų.

Kodėl žmonės nesusiprar- 
ta? Kodėl jie eina ir mok i 
.pinigus už visokį šlamštą ?

žmonių smegenys išplauti.
Bažnyčia, kuri turėtų prc- 

testuoti prieš tokį jos Kalėd } 
išprievartavimą, vardan biz
nio ir pelno tam nešvariam 
raketui talkauja.
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Tikrai turime kuo pas - 
džiaugti. Laisviečių atsiliepi
mas į “Laisvės” dire k tori 
kreipimąsi aukoti į $15,00 
dolerių fondą nepaprastaf 
nuoširdus. Administracijos vė
jiniuose pranešimuose matot
šimtus aukotojų vardų ir pa
vardžių. Tai giliai jaudinant}i 
sarašai.

Kai kurios pavardės bevei 
^kiekvienoje atskaitoje karto

jasi. Tai reiškia, tie draugai 
aukojo po kelis kartus.

?7au gerokai prašokome de
šimtį tūkstančių. Dar pasiju
dinsime, ir tikslas bus pilnai 
pasiektas!

s

Gruodžia 19 dieną Nevad 
je giliai žemėje buvo išspro 
dinta branduolinė bomba t 
kios galybės, jog, sakoma, p|r 
šimtus mylių žemė sudrebėj

Kokio proto įsakymu bomba 
buvo išsprogdinta ? Patie 
prezidento, ar jo įgaliotinic 
Koks tikslas? Kąm reikėjc 
Kam grūmojama? Juk jž u 
seniai turime tūkstančius t 
kių bombų, kurių -viena gžli 
nušluot visą mūsų New York 

Dar reikia didesnių?
reikia baisesnių ?

Nesiskaitoma su jokionr 
sutartimis prieš branduolini 
bandymus, iškilmingai pada

lytomis ir pasirašytomis!
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^ulaukęs 84 metų mirė Ne 
mrfn Thomas. Užgeso tiki 
šviesi gyvybė. Tiesa, jis r 
buvo marksistas, dažnai . 
šių dienų painiavose paklj
davo, bet jis buvo kovotojas, 
vienas iš pačių tauriausių 
amerikiečių tautos sūnų. I; 
paskutinio atsidusimo jis r
išleido iš savo rankų kovos 
už demokratines teises ir ci
vilines laisves vėliavos.
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49 katalikų kunigai 
nori socializmo

Bogota, Kolumbija. — 49 socialistinė santvarka su- 
Romos katalikų kunigai iš- teiks darbo žmonėms ge- 
leido atsišaukimą, kuriame resnį gyvenimą.
jie aiškina, kad Kolumbijos Kolumbija yra viena Lo- 
respublika turi būt socialis- tynų Amerikos respublika, 
tinė. 0 kad tai atsiekti, ra- turinti arti 20 milijonų gy- 
gina “padidinti revoliucinę ventojų. Kairysis judėjimas 
veiklą”. joje gana tvirtas.

Kunigams vadovauja vys- ---------—
kūpąs Buenaventura, pasi- Saigonas. — Pietų Viet- 
žymėjęs kovotojas už pa- name nukrito transportinis 
žangą Kolumbijos respubli- lėktuvas, užsimušė 14 ka- 
koje. Šie kunigai teigia, kad reivių iš 44.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. spalio 
ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1968 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

Trijfa dieno veikla 
prieš karą Vietname

Popiežius Paulius skiria 
sausio pirmą taikai

Roma, Italija. — Popie
žius Paulius paskelbė, kad 
sausio 1 d. turėtų būt visa
me pasaulyje minima kaip 
taikos diena, kurioje būtų 
minėta Jungtinių Tautų Vi
suotino Žmogiškumo Teisių 
Deklaracijos 25 metų su
kaktis.

Pasitinka n t Naujuosius 
1969 Metus, popiežius sako, 
reikėtų visiems, ypač jauni
mui prisidėti prie taikos iš
laikymo t pasaulyje ir prie 
karo baigimo Vietname.

Žmogiškumo teisių gyni
mas taipgi labai svarbus 
visame pasaulyje. Karo me-

tu tos teisės yra žalojamos. 
Kova prieš karą kartu yra 
ir kova už žmogiškumo tei
ses.

Washingtonas. — 91 ar
mijos rezervisto advokatai 
sako, kad jų neleidžia per
žiūrėti rekordus, kodėl šie 
rezervistai siunčiami Viet- 
naman. Manoma, kad yra 
sudaryti falšyvi rekordai.

, Bogota.—Kolumbijos mi- 
litarinis teismas teisia 300 
Nacionalinės Liberalines 
armijos narių ir 87 kitus, 
veikusius prieš valdžią.

Čilei gręsia Jungtiniu Valstija 
invazija, sako redaktorius

Čilės respublikos Kom
partijos laikraščio “EI Sig
io” politinis redaktorius La- 
barca rašo, kad Čilei gresia 
Jungtinių Valstijų invazija, 
kurią ruošia Centralinės 
Žvalgybos Agentūra (ČIA).

Jeigu būtų išrinkta mark
sistinė valdžia Čilėje, rašo 
E. Labarca, Jungtinės Vals
tijos neleistų marksistams 
paimti valdžios galią. JAV 
veikiausia padarytų invazi
ją, kokią padarė pirmiau 
Dominikos respublikoje.

Labarca nurodo, kad ČIA 
agentai veikia studentų ir 
kitose organizacijose. Savo 
knygoje “Chile Invaded” 
jis plačiai analizuoja visą 
Čilės padėtį ir iš Jungtinių 
Valstijų pavojų.

Bona. — Vakarų Vokieti
joje dabar yra areštuotų 
ir teisiamų daugiau kaip 2,- 
500 kovotojų prieš karą ir 
fašizmą, daugiausia darbi
ninkai, studentai ir jauni 
mokslininkai.

jis nesibijopo 
a- 
ė- 
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Meksikos Miestas. — Na
cionalinė Streiko Taryba 
nutarė baigti studentų 
streikus, kuriuose dalyvavo 
283,000 studentų, apie 100 
buvo policijos užmuštų.

Valys Buhkus, Brooklyn, N. Y. ..................... 5238
Connecticut valstijos vajininkai ..................... 4708
N. J. valstijos vajininkai ...................... 2938
Philadelphia, Pa.............. . ...............   2928
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......................  2577
So. Boston, Mass................................  2268
A. Račkauskienė—M. Kazlauskienė

Haverhill, Mass. ... •............................... . 1948
M. Valilionienė, Miami, Fla.....................  1900
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla................... 1872
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................... 1740

S. Pcnkauskienė—
A. Shupetricnė,
Lawrence, Mass. ......... 1404

P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 1008
LLD 20 kp., Binghamton N. Y. 958 
Vera Smalstys Livonia, Mich. 924 
Rochester, N. Y. ........................ 906
V. Sutkienč—V. Taraškienė,

San Francisco, Calif............ 876
E. Kralikauskiene,

Lawrence, Mass.................. 780
Kanadiečiai .............. »........... 773
Chicago, Ill. .............................. 730
M. Uždavinis—A. Zaruba,

Norwood, Mass.................... 724

LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 674 
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 588 
Maryte Smalstienė,

Ludington, Mich.................... 564
J. Stanienė, Baltimore, Md. 552 
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 512 
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. 504 
M. Žiedelis, Nashua, N. H.......  324
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 312 
O. Žilinskiene, Wilkes-Barre, Pa. 228- 
C. |K. Urban. Hudson, Mass. 204 
L. Tilwick, Easton, Pa............... 180

(Tąsa 5-tame pusi.)

Brazilijos ir 
komunistų

Brazilijos ir Argentinos 
Komunistų partijų konfe
rencija priėmė ; pareiškimą, 
kuriame sveikina Vietnamo 
liaudį, kovojančią prieš 
Jungtinių Valstijų agresiją.

Konferencija nusitarė iš
vystyti plačią programą 
Vietnamo liaudžiai padėti, 
kad ji galėtų kovą laimėti 
ir kad Vietname būtų at- 
steigta taika.

Argent i n o s komunistai 
nurodė, kad nuo 1966 metų

Argentinos 
pasitarimai
Argentinoje padėtis pasun- 
k ė j o, ■ militarinis teroras 
viešpatauja, bet darbininkų 
kovos vedamos.

Brazilijos komunistai at
žymėjo, kad dabar Brazili
ja pergyvena politinę ir 
ekonominę krizę, iš kurios 
valdžiai sunku beišeiti. 
Areštai ir priespauda nega
lės darbo žmonių sulaikyti 
nuo kovos už demokratines 
teises.

TRYS AMERIKIEČIAI 
KELIAUJA Į MENULI

Washington. — National 
Mobilization Committee to 
End the War in Vietnam 
ruošia trijų dienų demons
tracijas prieš karą Vietna
me. Demonstracijos įvyks 
sausio 18, 19 ir 20 dienomis.

Svarbiausia demonstraci
ja bus sausio 20 d., kai bus 
suruoštos prez. N i x o n u i 
inauguravimo ceremonijos. 
Demonstracijų vadovas Da

vid Dellinger teigia, kad 
demonstracijos bus “lega
lios ir tvarkingos”, jeigu 
niekas joms netrukdys.

Tuo metu, kai bus su
ruoštas Nixono inauguraci
jos balius, tai demonstran
tai turės savo balių, kuria
me jie parodys, kokia ab
surd i š k a yra dabartinė 
Jungtinių Valstijų politika.

Ky neleidžia prasidėti 
taikos deryboms

Paryžius. — Pietų Viet
namo vice prezidentas Ky 
užsispyrusiai laikosi prieš 
taikos derybas. Jis visokiais 
būdais sukinėjasi, kad tik 
visos keturios delegacijos 
nesueitų prie vieno stalo 
tartis.

Spaudos atstovams jis 
pareiškė, kad jis turi saugo
tis ne tik priešų, bet ir “taip 
vadinamų draugų”, vadina
si, Jungtinių Valstijų, ku
rių delegaciją norėtų pra
dėti derybas. Jam baisiai 
nepatiko JAV gynybos se
kretoriaus Cliffordo ragi
nimas pradėti derybas.

Nacionalinio Išsilaisvini
mo Fronto delegacija jau 
nuo lapkričio 6 d. yra pa
siruošusi tartis. Ji sutinka 
ir prie apskrito stalo sėsti 
ir dėl taikos derėtis.

Mirė Eisenhowerio brolis
Scottsdale, Ariz. — Mirė 

Earl D. Eisenhower 70 me
tų amžiaus. Tai buvo jau
nesnis buvusio prezidento 
D. D. Eisenhowerio brolis.

Lydda. — Izraelio milita
rinis teismas nuteisė vi
sam gyvenimui keturis jau
nus partizanus.

Maisto teikimo programa labai 
' kenksminga skurdžiams
Washingtonas. — Senato& 

investigacijos sesijoje prof. 
M. C. Latham ir dr. Jean 
Mayer, skurdžių padėties 
tyrinėtojai, liudijo, kad Ag
rikultūros departam e n t a s 
pirmoje vietoje žiūri farme- 
rių reikalų, o tik antroje 
bando teikti paramą skur

Guatemala.—Daugiau kaip 
5,000 šeimų liūdi, neteku
sios po vieną ar daugiau 
narių iš savo šeimų nuo fa
šistinio teroro Guatemalos 
respublikoje, kurią valdo 
Jungtinių Valstijų palaiko
mas diktatorius.

Toje kovoje 
dažnai koja kojon eiti su p 
čiais .pažangiausiais žmor 
mis — su komunistais. < 
gynė jų teisę skelbti savo
losofiją. Jis pasmerkė prezi
dentą Johnsoną už Vietnamo 
karą.

Aš žavėdavausi jo ugning 
mis kalbomis prieš išnaudot 
jišką kapitalistinę sistemą.

Socialistų Partijos vadu 
buvo tik iš vardo. Nuo to laik 
kai partija 1919 m. atsisvei
kino su revoliuciniu element 

m’ai vadovavo oportunistai. J 
^Thomasą statydavo (net 6 at 

jais) tos partijos kandidatu 
pre^dentus tik dėl to, kad jo

^Tęsinys 6-me pusi.)
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Mirė Julius Neumann
LDS centras gavo prane

šimą, kad gruodžio 18 d. 
nuo .širdies smūgio, mirė 
Julius Neumann, ilgametis 
LDS 134 kuopos ..sekreto
rius, Milwaukee, Wis. Bu
vo 75 metu amžiaus.

Julius Neumann .buvo 
darbštus LDS veikėjais. Jo 
pasidarbavimu 134 kuopa 
išaugo į vieną^^-dįdžiausių 
kuopų . \

Cape Kennedy, Fla. — 
Erdvių laivas Apollo 8 šeš
tadienį, gruodžio 21, pra
dėjo istorinę kelionę į Mė
nulį. 7:50 vai. ryto jis lai
mingai pakilo, sėkmingai 
apskriejo žemę ir pasileido 
į ilgą kelionę Mėnulio link.

Trys astronautai—Frank 
Borman, William A. Anders 
ir James A. Lovell — nuo
lat pranešdinėja, kad jiems 
kelionė yra labai smagi, jie 
jaučiasi puikiai, gruodžio 
24 d. tikisi būti Mėnulio or
bitoje.

Astronautų laivas turi pa
daryti iki Mėnulio 250,000 
mylių. Tuomet jis turi ap
skrieti aplink Mėnulį 10 
kartų ir tuomet grįžti į že
mę, taipgi padarydamas 
250,000 mylių.

Astronautai galės matyti 
Mėnulį iš arti, padaryti 
nuotraukas, daugiau pa
tirti visą aplinką, kokios 
gali būti kliūtys žmonėms 
ant Mėnulio nusileisti ir 
kaip tas kliūtis- nugalėti.

Po to, kai jie grįš į že-

mę, bus pradėta ruošti ke
lionė su žmonėmis, kurie 
jau galės nusileisti ant Mė
nulio.

EXTRA
Jungtinių Valstijų laivo 

Pueblo įgula paleista
Panmunjom. — šiaurės 

Korėja paleido Amerikos 
žvalgybinio laivo Pueblo 
įgulą. 11 mėnesių išbuvę 
nelaisvėje, 82 žmonės grįž
ta namo. Pasirašyta sutar
tis, kurioje Jungtinės Vals
tijos prisipažįsta, kad jų 
laivas Pueblo buvo šiaurės 
Korėjos vandenyse, kuomet 
jis buvo suimtas, taipgi 
JAV atsiprašo šiaurės Ko
rėją.

Viso pasaulio žmonės lin
ki trims amerikiečiams as
tronautams laimingai at
likti istorinę misiją: atida
ryti kelią į Mėnulį ir vėliau 
i kitus erdvės kūnus, v

Praga. — Čekoslovakijoje 
šiemet buvo geriausias der
lius, už 1967 m. 3.6 proc. 
didesnis.

džiams.
Tokia programa, pasiro

do, kenkia maisto teikimui 
skurdžiams, kurių daugelis 
tiesiog badauja. Jie reika
lauja, kad toji programa 
būtų pakeista, kad skur
džiai būtų pastatyti pirmon 
vieton.

Jie taipgi nurodo, kad 
aborcijos būtų legalizuotos 
ir skurdžių šeimos jomis 
galėtų naudotis.

Teisinas rado kaltais 
aštuonis policistus
Newark, N. J. — Federa

linis teismas rado kaltais 
aštuonis Patersono policis- 
tus, kaip civilinių teisių 
laužytojus, prieš negrus 
brutalumo naudotojus

Tyrin ėjimas prasidė j o 
lapkričio 20 d. To pasėkoje 
iškelta skandalinga byla

Gina badaujantį 
jūreivį

prieš 8 policistus, kaip pra
sižengusius prieš 1872 me
tais išleistų Civilinių Teisių 
Aktą.

Saigonas . — Pietų Viet
namo Nacionalinis Išsilais
vinimo Frontas (partiza
nai) tariasi su Jungtinių 
Valstijų atstovais dėl kai 
kurių amerikiečių belaisvių 
išlaisvinimo.

Laimėjo teisme
Washingtonas. — Federa

linis distrikto ap e 1 i a c i j ų 
teismas nusprendė, kad 
antrame pasaulihiame. kare 
dideliai pasižymėjęs Ro- 
ebrt G. Thompson būtų pa
laidotas Arlington kapinė
se, kur palaidoti kiti šalies 
herojai, nežiūrint to, kad 
jis buvo žymus komunistų 
veikėjas.

Savo- herojiškumu jis už
sipelnė vietą tarp herojų. 
Jo politinė ideologija nepa
neigia to.

Thompsonas mirė Niu
jorke 1965 metais.

Portsmouth, N. H.—Jū
reivis J. Robinson, už atsi
sakymą vykti į Vietnamo 
karą uždarytas kalėjiman, 
paskelbė badavimo streiką. 
Nuo lapkričio 6 d. jis pra
rado 65 svarus. Dabar jis 
perkeltas ligoninėn ir prie
varta maitinamas.

Kovotojai prieš garą de- 
monstra t y v i a i pike tuo j a 
vietos laivyno bazę, kurios 
autoritetai nori prievarta 
išvešti Robinsoną į Vietna
mą.

•Cleveland, O.—Gaisrui ki
lus pigiame viešbutyje pen
ki žmonės sudegė.

Washingtonas. — Propo- 
nuojama prezidento algą 
paklėti 100 procentų. Tuo
met jis gautų $200,000 į 
metus. Kartu manoma pa
kelti algas kongresmanams, 
senatoriams ir Aukščiausio
jo teismo nariams.

DĖL KALĖDINIŲ ŠVEN
ČIŲ “Laisvė” neišeis, penk
tadienį, gruodžio 27. Seka
ma “Laisvės” laida išeis an
tradienį, gruodžio 31.

“Laisves” personalas lin
ki volėms “Laisvas” skaity
tojams, visiems bičiuliams 
linksmai ir laimingai pra
leisti kalėdinės šventes.
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ir valdžios krizeItalioje nerimas
ITALIJA pagaliau tui 

iš tų pačių trijų partijų, 
krikščionys demokratai, reįmblikonai ir socialistai. Nau
josios valdžios galva (premjeras) taip pat yra krikščio
nis demokratas Mariano 
reikalų ministru apsiėmė 
ris prieš keletą metų skait 
biavo su komunistais.

Nereikia nė kalbėti, k, 
tų Partija į koaliciją neį 
naująją valdžią smarkiai kritikuoja. Jų vadas Pietro 
Ingrao nurodinėja, kad nieko naujo Rumoro valdžia 
Italijai neduos. Bus einam 
tumas tik frazėse ir pavs 
lieka senieji, 

r

žinoma, premjeras Ru 
biurokratiją, pravesti dideles švietimo sistemoje refor
mas, visus darbininkus ap 
socialinį teisingumą. Kada 
tai jų naujieji valdovai ne 
pavyks Italijos liaudį šiek 
tyrę stebėtojai teigia, kad 
neilgos.

Sunkiau suprasti Nen 
Skaudžiai supliekti rinkimi 
kė. O rinkimuose daug pralaimėjo todėl, kad darbo 
liaudis jais buvo nusivylus: 
parsidavė krikščionims demokratams ir pamiršo socia
lizmą. Atrodė, kad jie iš ;os savo nelaimės buvo gerai 
pasimokę. Tačiau dabar vėl sugrįžo į koaliciją ir vėl tu
rės šokti pagal tų pačių k

Kaip ten nebūtų, nesimato, kad šalyje nerimas 
liautųsi, naujai valdžiai susikūrus. Ypač mokyklinis jau
nimas per visą šalį triukšmingai demonstruoja savo ne
pasitikėjimą. Kadangi sk;............
jau pasisakė prieš naują valdžią, tai reikia tikėtis, kad 
savo nepasitenkinimu tjjra 
kų bei darbo valstiečių'm

i naują valdžią. Ji sulipdyta 
kaip senoji buvo. Ją sudaro

Rumor. Įdomu, kad užsienio 
socialistas Pietro Nenni, ku
isi labai kairiu ir bendradar-

id didžiulė Italijos Komunis- 
nna. Priešingai, komunistai

a tuo pačiu senu keliu. Skir- 
dinimuose, o pagrindai pasi-

mor žada iš valdžios iššluoti

•(rūpinti. darbu ir įvesti šalyje 
įgi pažadai nieko nekainuoja, 
pašykšti. Laikinai jais gal ir 
tiek apraminti. Bet visi pa
ir šios koalicijos dienos bus

nio vadovaujamus socialistus, 
lose, jie iš koalicijos pasitrau-

i, nes jie už vietą koalicijoje,

rikščionių demokratą muziką.

aitlingoji Komunistų Partija
*: ‘ „.................... , * i

dės viešai,reikšti ir darbinin- 
asės.

Tartis be delsimo ir atidėliojimo!
LABAI laiku Jungtinių Tautų Politinis Komitetas 

priėmė paraginimą Jungtinėms Valstijoms ir Tarybų 
Sąjungai tuoj pradėti derybas dėl raketinio ginklavi
mosi siaurinimo. Svarbu, I 
priminimą pasisakė ir šios didžiosios valstybės.

Tai kas trukdo tokia
Kalbama, kad mūsų 

užsiimti derybomis, kurių 
lių savaičių prezidentas 
shingtono, o susikrausto 
stalo po sausio 20 dienos 
jau Nixono paskirti. Tai 
klausimu derybas pradėt 
ja yra mūsų Amerika.

Raketinio ginklavimosi lenktynės sudaro didžiausią 
pasaulinei taikai pavojų. 
sitenkinti patarimu arte 
svoriu padaryti spaudim; 
be atidėliojimo.

kad už tokį paraginimą arba

s derybas pradėti?
dabartinė vyriausybė nenori 
nebus galima pabaigti. Už ke- 
Johnsonas išsikrausto iš Wa-
Richard Nixon. Prie derybų 

turės pasirodyti nauji žmonės, 
ar beapsimoka tokiu svarbiu 

i? Vadinasi, derybų trukdyto-

Jungtinės Tautos neturėtų pa- 
paraginimu. Jos turėtų visu 

ą, kad šios derybos prasidėtų

“Flu” epidemija ir pelnagrobiai

KARČIAUSIOS 
TULŽIES KIBIRAS!

Chicagos menševikų “Nau
jienos (gr. 12 d.) atsisvei
kinimui su Vilniaus operos 
solistu Virgilijum Noreika 
ir jo žmona Žaneta išpliekė 
ilgiausią vedamąjį (editori- 
alą) “Noreikos balso virpu- 
liavimas.” Seniai JAV lietu
vių laikraštyje bebuvome 
skaitę tiek daug karčiau
sios tulžies vienam žmo
gui, kiek jos “N.” redakto
riai išlieję ant tų malonių, 
talentingų, jaunų kultūrne- 
šių. Plūsta juos ir piktai 
provokuoja! Ir kuo jie 
jiems taip nusidėjo?!

Biaurus melas, kad jie 
buvo rusų atsiųsti. Pikta 
provokacija, tiesiog skun
dimas, kad Noreika neturė
jęs teisės Amerikoje dai
nuoti, kad jis čia kokį ten 
biznį daręs, ruošęs “sovie
tų imperializmui taip labai 
reikalingus dolerius” ir t. t. 
Tai prasimanymas, tai me
las nuo pradžios iki galo, 
“N.” redaktoriai puikiai ži
no, kad jokie rusai čia No
reikų neatsiuntė; jie pui
kiai žino, kad Noreikai čia 
jokio biznio nedarė. Viso 
labo jie tik čia pakviesti 
davė Amerikos lietuviams 
tokius koncertus, kokių jie 
dar nebuvo girdėję. Tai ir 
viskas, ir daugiau nieko.

Dabar juos už tai keikti, 
plūsti, šmeižti, provokuoti 
gali tiktai moraliniai suge
dę žmonės... t

Beje, šitie sugedę redak
toriai ten pat dar pirštus 
sau kramto, kad jie mūsų 
visuomenės ” neįspėjo prieš 
dainininką Noreiką, kad jie 
nesusiprato šaukti savo pa
sekėjus neiti į jo koncertus. 
Prisiekia, kad ateityje taip 
nebebūsią. Jie šaukia: 
“Ateityje Amerikos lietu
vių visuomenė turi būti iš 
anksto įspėta apie okupan
to tiesiamus tinklus šiame 
laisvame krašte.”

Tik pagalvok, Amerikos 
lietuvi: įžymusis operos 
dainininkas iš mūsų gimti
nio krašto senosios sostinės 
,su savo žavėjančiu balsu ir 
lietuviškomis liaudies dai
nomis bei arijomis iš operų, 
nutiesė “okupanto tinklą” 
mūsų Amerikoje! <

Įdomu ir tas: Kodėl gi 
“Naujienos” nesusiprato iš 
anksto mūsų visuomenę 
įspėti prieš įžymųjį daini
ninką, tą “amerikoniškų do
lerių ruošėją sovietų impe
rializmui”? Kas galėjo to
kius galvočius, kaip “Nau
jienų” redaktoriai, taip mą baigia:

; “sumonkinti”? Nužemin- komunistai nedrįs organi-1 čiau, negu automobiliu.

tai atsiprašydami savo skai
tytojus, jie beveik per aša
ras teisinasi:

“Negarsinome Noreikos 
koncerto, nedėjome žinių, 
liečiančių jo vizitą Chica
go je ir susitikimus su vie
tos lietuviais. Bendradar
biaujame su Amerikos Lie
tuvių Taryba ir prisilaikė
me jų patarimo neminėti 
šio reikalo...”

Vadinasi, logiškai galvo
jant, reikėtų plūsti ir pro
vokuoti, jei jau yra reika
las plūsti ir provokuoti, ne 
svečius iš Vilniaus, ne Vir
gilijų ir Žanetą, o tuos zla- 
diejus iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos.

zuoti panašaus pobūdžio 
konferencijų.”

Tai visiškai kvaila išvada. 
Komunistai šuva ž i a v i m ą 
nuoširdžiausiai rėmė ir darba
vosi dėl jo pasisekimo, nie
ko sau iš to nesitikėdami. 
Todėl jiems nėra ko nė nu
sivilti. Be to, jie šį su
važiavimą, bendrai paėmus, 
laiko gerai pavykusiu. Re
zoliucija, pasmerkianti Viet
namo karą ir reikalaujanti 
jį baigti, buvo priimta vien
balsiai.

MES IRGI SVEIKINAME
Chicagos kunigų “Drau

gas” (gr. 14 d.) įdėjo to
kią žinutę iš Los Angeles, 
Calif.:

“Los Angeles Times” dien
raštis kas metai parenka 13 
pasižymėjusių moterų iš moks
lo, literatūros, meno, šalpos ir 
kt. sričių ir joms įteikia ati
tinkamus pažymėjimus.

Šiais metais parinkta 13 
moterų ir jų tarpe yra lie
tuvė mokslininkė dr. Marija 
Alseikaitė-Gimbutienė.

Dienraštis paskelbė dr. M. 
Gimbutienės n u o t r a u k a ir 
laimėtoją apibū d i n o : “M. 
Gimbutienė, UCLA profesorė, 
yra viena žymiausių pasauly 
mokslininkių Europos pi/ois- 
torės srity. Ji yra autorė 
penkių; mokslo knygų, gi: jos 
‘Bronzos afnžius’ laikytinas 
šios srities klasikiniu veikalu. 
Ji yra parašiusi daugiau 100 
straipsnių Europos proistorės 
k 1 a u S i nl a i s ir yra gavusi 
tarptautinio / ; masto pripažini
mą. Gimusi 'Lietuvoje, arche
ologijos ir kalbų mokslus yra 
baigusi Lietuvos universitete, 
filosofijos dr. laipsnį gavusi 
Tuebingene.$ ^Vokietijoje, i r 
studijavusi Austrijoje, Heidel
berge, Muenchene ir Harvar
de. Ji yra trijų dukterų mo
tina.”

Mes irgi nuoširdžiausiai 
sveikiname šią talentingą 
lietuvę mokslininkę ir lin
kime jai sėkmės visose to
limesnėse pastangose pasi
rinktoje mokslo šakoje.

GRAŽIAI, LAIMINGAI 
BAIGĖ SAVO 
GASTROLES

Virgilijaus Noreikos ir jo 
žmonos Žanetos gastrolės 
Kanadoje baigėsi trečiuoju 
koncertu Toronte gruodžio 
1 dieną. Koncertas, matyt, 
labai gražiai pavyko.

“Tėviškės žibu r i u o s e ” 
skaitome:

“Nors trečiojo koncerto 
dalyviams nemaža dalis dai
nų ir operų arijų jau buvo 
girdėta ankstesniuose No
reikos pasirodymuose per
nai ir šiemet, netrūko en
tuziazmo ir netgi ovacijų, 
kurios mūsų koncertų sa
lėse yra labai retas nuotai
kos išsiliejimas. Galimas 
dalykas, įtakos turėjo atsi
sveikinimo sentimentas, bet 
nemažesni nuopelnai tenka 
ir pačiam V. Noreikai, kaip 
neeilinio balso dainininkui, 
talentingam pasirinktų kū
rinių atlikėjui.

Solistui akompanavo jo 
nuolatinė palydovė ir gy
venimo draugė Žaneta No- 
reikienė, Vilniaus operos 
koncertmeisterė, kurios, sa
koma, V. Noreikai pavydi 
išeivijos dainininkai, žmo
nų nesusiradę pianisčių 
gretose.”

Elektriniai motociklai

BAISI nelaimė užgulė visą kraštą. Taip vadinamos 
“Hong Kong Flu” (influenzos) siautėjimui galo nesima
to. Ji dar vis plečiasi. Jau pavirto epidemija. Kai kur 
kas penktas žmogus yra jau paliestas. Ypač ji kerta 
senesnius žmones. Ypač ji įtūžusiai siautėja tarp varge 
skęstančių milijonų.

KVAILA IŠVADA
Kanadiečių klerikalų 

vaitraštis džiaugiasi, kad 
Montrealyje įvykusiame 
abiejų Amerikų šalių prieš
kariniame suvažiavime ko
munistai “pralaimėję.” Juos 
aiškiai suvažiavime suplie
kę “negrai rasistai” iš 
“Black Panthers” partijos.

Laikraštis savo džiaugs- 
“Atrodo, kad

sa-

Anglijoje gaminami elek
tros srovės varomi motocik
lai. Vieno pakrovimo už
tenka nuvažiuoti 50 km. 
Didžiausias motociklo grei
tis — 50 km. vai., svoris — 
54.5 kilogramai.

Vairuoti jį gana papras
ta: motociklas neturi san
kabos ir greičių dėžės. Jis 
valdomas sukiojama ranke
na ir stabdžiais prie abiejų 
ratų.

Motociklas pakraunamas 
elektra iš paprasto elektros 
tinklo. Elektrinį motociklą 
greitai pamėgo motociklL 
ninkai: važiuodamas, jis ne
kelia tokio triukšmo, kaip 
paprastas motociklas, mies
te juo galima važiuoti grei-

Klausimas statomas: Ar galima buvo epidemijai 
užkirsti kelią, užbėgti už akių?

Gal visiškai nelaimės išvengti ir nebuvo galima. 
Bet dabar jau visiems aišku, kad daug, labai daug kas 
buvo galima padaryti. Antiflu vaistai žinomi. Kodėl jų 
beveik nebuvo turėta ant rankų? Pav., jau kelinta sa
vaitė flu siautėja, o tekiame New Yorko mieste tik 
praėjusios savaitės pate 
tų antiflu vaistų vienetų 
pyti. Ar tai ne krimina 
miesto Sveikatos departamentas? Kur buvo federalinis 
Sveikatos departamentas?

Dabas ir tas paaišk: 
ei j a privatiškų kompani

igoje buvo gauta tik apie 200 
ir pradėta senus žmones skie- 

iškas apsileidimas? Kur buvo

. Vaistų paruošimas ir produk- 
jų rankose. Sako: jos nematė

pelno iš biznio. Girdi, prisigamins vaistų,, o jeigu influ
enza nepasirodys? Kur tuos vaistus dėsi, kas už juos

Nuotraukoje matome vilnietės dailininkės Aldonos Skirutytės sukurtą naują darbą 
“Šventė,” kuris buvo eksponuotas Italijoje. M. Baranausko nuotrauka.

užmokės?
Matote, kas kaltas. Matote, kur šuo pakąstas..

rime keturiolika saviveiklos 
kolektyvų, penkiolika Wli- 
otekėlių. '

Ir pasilieka lietuviais
Lietuvių “salelės” Lenki

joje, išsaugojusios savo tau
tos tradicijas ir papročius, 
brangina ryšius su Tarybų 
Lietuva. Suvalkuose gū
džiais priespaudos laikais 
kalėjo V. Mickevičius-Kap- 
sukas, Seinuose yra palai
dotas poetas Antanas Bara
nauskas. Jų atminimo vie
tos niekada nepamiršta
mos.

Neseniai sekė dar viena 
maloni pažintis. Įsikalbėjo
me su Vilniuje viešėjusiu 
Vroclavo lietuvių skyriaus 
pirmininku Vytautu Marka- 
vičiumi.

—Skyrius jungia 110 ną- 
rių. Mūsų gretose sutiksi 
įvairiausių profesijų žmo
nes 
daktaro — namų šeiminin
kes, šoferius, geležinkelinin
kus, žemdirbius. Kas mėne
sį sušaukiame visuotinius 
skyriaus susirinkimus.

Turime savo klubą, vadi
namą “seklyčia.” Čia ren
giame paskaitas apie J. Ja- . 
nonį, ir Žemaitę, S. Dau
kantą ir P. Cvirką, lenkų 
kalba nagrinėjame A. Mic
kevičiaus, E. Ožeš k i e n ė s 
kūrybą, klausomės plokšte
lių, žiūrime lietuviškus ki
no filmus, darome laikraš
čių apžvalgas, suruošiame 
vakarėlius, kuriuose kon
certu o j a “Vilnelės” an
samblis, atlikdamas lenkų 
ir lietuvių tautinius šokius, 

1 dainas. Beje, turime ir sa
vo 600 knygų biblioteką. 
Prieš kurį laiką, minint S?- 
Dariaus ir S. Girėno ne
mirtingojo skridimo e r 
Atlantą 35-ąsias metines, 
Mislybuše (buvusiame Sol
dine) šiems padangių drą
suoliams atminti atidengė
me memorialinę lentą, ku
rią padarė V. Valaika ir A. 
Glušauskas. Dabar Vrocla
ve veikia lietuvių kalbos 
kursai, kuriems vadovauja 
I. Dambrauskienė ir P.
Šarlonas.

Dalyvaus dainų šventėje 
Vilniuje

—Ruošiamės dalyvauti 
1970 m. įvykstančioje dainų 
šventėje Vilniuje. Žadame 
pradėti leisti savo spausdin
tą biuletenį, — kalbėdamas 
apie ateities planus, pridūrė 
V. Markavičius.

—Vroclavas—pusmilijoCi- 
nis miestas. Jame įsikūru
sios ir graikų, vokiečių^ žy
dų, ukraniečių bei rusų na
cionalinių mažumų draugi
jos, su kuriomis palaikome 
artimus ryšius, pasakojame 
jiems apie gyvenimą Lietu
voje, supažindiname su sa
vo veikla.

Gilią kultūrinę vagą va
ro mūsų tautiečiai Lenki
joje, stiprindami nacionali
nį jausmą, puoselėdami 
draugystę, savitarpio su
pratimą ir pagarbą Vienas 
kitam. Šios “salos” turi 
savo intakus, siejančius su 
“žemynu.” Lenkijos lietu
viams didelį dėmesį skiria 
lenininės proletarinio inter
nacionalizmo politikos besi
laikanti šios šalies vyriau
sybė, visą laiką jie bendra
darbiauja su Nemuno kraš
tu, nuolatinę pagalbą jiems 
teikia kultūrinių ryšių su 
lietuviais užsienyje komiku 
tas Vilniuje.

------------ , ------ Leonardas Braziulis 
si A. Uzdila. — Iš savo tu-l Vilnius

Tyliais vasaros vakarais : 
ar rūškanoms rudenio su
temoms gaubiant laukus, * 
prie Punsko ar Vroclavo, 
Slupsko ar Gdansko šie
nais ir kloniais nuaidi lie
tuviškos dainos, o žiemą, . 
užsukęs į kaimo vakarones, 
išvysti jaunimą, trypiantį 
trankią lietuvišką polkutę... 
Ir ne tik jaunimas mėgsta ' 
savo tautos dainą ar šokį. 
Visi čia puoselėja gražias 
liaudiškas tradicijas.

Kur ir kiek
Lenkijos Liaudies Respub

likoje gyvena apie 20,000 
lietuvių. Daugiau kaip pu
sė jų visų—įsikūrusi Biąly- 
stoko vaiv a d i j o j e, Seinų 
krašte, ’mnažai lietuvių su
tiksime Varšuvoje ir Vroc
lave, Ščecine ir Pamario 
krašte (Olštyno, Gdansko 
vaivadijoje, Slupske).

Seinai — senas mūsų tau
tiečių susitelkimo centras. 
Jų šiame mieste ir apylinkė
se gyvena apie 12,000. Čia 
įsikūrusi ir Lenkijos lietu
vių visuomeninė kultūros 
draugijos Centro Valdyba. 
Ilgus metus jos pirmininku 
išrenkamas A. Skripka, o 
generaliniu sekretoriumi — 
E. Petruškevičius. ‘

Jų veikla
Draugija jungia 1,600 na

rių, leidžia savo laikraštį 
“Aušra,” kuris išeina Var
šuvoje 3,000 egzempliorių 
tiražu. Tai vienkartinis, 
gausiai iliustruotas leidinys, 
pasakojantis apie lenkų ir 
lietuvių tautų draugystę, jų 
pasiekimus soc i a 1 i s t i n ė s 
santvarkos metais, kultūri
nę veiklą, pažeria daug ži
bių apie Nemuno kraštą. 
Jau pasirodė trylika “Auš*- 

. ros” numerių. Laikraštį ne- 
į trukus numatoma leisti pe
riodiškai. Jo redaktorius— 
žinomas vertėjas, žurnalis
tas ir kultūros veikėjas 
Zigmuntas. Stoberskis.

Lenkijos lietuvių visuo
meninė kultūros draugija 
turi Varšuvos ir Vroclavo 
skyrius, 43 ratelius Slups
ke, Ščecine, Lodzėje, Suval
kuose, Bialystoke, kaimuo
se.

Šalyje pastaruoju metu 
atidaryta 30 lietuviškų pra
dinių mokyklų. Pačiuose 
Seinuose vidurinėje mokyk
loje, o taip pat dar aštuonio- 
se kitose lietuvių kalba dės
toma kaip dalykas.

Mūsų pokalbis
Praėjusią vasarą Augus

tave IV daugiadienių dvira
tininkų lenktynių Vilnius- 
Košalinas metu sutikau čia 
atostogaujantį gerą pažįs
tamą iš studijų laikų—lie
tuvį Algį Uzdilą. Baigęs 
Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko universiteto Is
torijos ir filologijos fakul
tetą, prieš septynerius me
tus šis vaikinas grįžo į Len
kiją. Jį paskyrė Punsko 
lietuvių vidurinės mokyklos 
direktoriumi. Algį pažino
jau kaip gel;ą birbynininką, 
aktyvų studentų dainų ir 
šokių ansamblio saviveikli
ninką. Dabar jis laisvalai
kiu savo įgūdžius ir sugebė
jimus skiria kultūrinei veik
lai gimtajame krašte.

— Lenkijos lietuviai turi 
subūrę “Dzūkijos” mišrų 
chorą, “Rūtos” dainininkų 
kolektyvą, “Vilnelės” an
samblį, o Seinų apskrities 
Burbiškiu kaime, skambias 
stygas suderinusi, garsėja 
liaudies kapela, — džiaugė-

proiesijų znw- 
nuo darbininko Iki
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EUG. VINKŠNA

T ; (Tąsa)
Pareina vakare, rodos, nusiplūkęs, nu

vargęs, išmirkęs prakaite, bet vos tik ją 
pamato tokią lieknutę, žy 
mis ir dviem ilgomis, tarsi 
čiomis per pečius aukso sre 
mis, vėl jame atgyja ber-ni 
ir aistra, 
giojančią nuo viryklos prie 
gal, ruošiančią vakarienę 
griebia savo geležinėmis 
tempdamas į lovą:

—Ech, reikia truputį p 
krinta pirma pats, kaip n 
tusi masė, o paskui švelnu 
tai guldo šalia savęs bespurdančią ir 
spiegiančią Elę.

—Tik jau, Alpai, liautumės vieną kar
tą, — bamba, nešdama ani 
garuojančių kleckelių dube

—Nebijok, mama. Ne lėl< 
siu. — Ir guli keletą mimjčių užsimer
kęs. patenkintas, dešine ran 
k Ai rąstu, prispaudęs Elę.

O po vakarienės pirštai 
dalgiakočio nelietę, mikliai 
višiais, virkdo armoniką.

Nelabai Žilvičiams patiko 
tas,” 
jojo dukterį kur nors į pd 
įrodinti. Motina pradėjo v 
kiai į jį žiūrėti, o tėvas, ne 
peloj buvo nepamainomas, 
ne toks, kaip anksčiau: nei 
Alpo nenori paimti. Alpas 
kam nieko, net ir Elei, n 
pat rugių sėją pristojo vėl 
riti Skilandį tarnauti.

Jau pirmą dieną po pusryčių Skilan
dis tarė:

—Gali eit pavalkiot lyse 
kelio. Aš tuojau ateisiu 
masis arklius, užmesk ant 
centnerių. .*

Jodamas Alpas dairosi, 
reiktų akėti.

4*mų. “Pradėsiu iš ano kr 
siuos namų link,”—nutarė j 
jo akėčiomis į papievį, m 
ant griovio kranto ir žingsniuoja švil
paudamas išilgai lysių.

Skilandis užsikabino sėt 
keleliu drožia tiesiai į ūžt 
visai nesidairydamas į ša' 
ties pritvinkusia širdimi ( 
lankios sąlygos) ir jis jau 
puikiai sužėlusius, plauku 
čius ir pagaliau... jis sėdi 
žimo maišų ir važiuoja į miestą. Neju
čiomis ir pasuko miesto k: 
stojo. Kur gi Alpas? 1 
greitėjančiu žingsniu atsid 
papievyje.

—Tai kieno tu čia vaiki 
šaipiai ir su pykčiu.

—Galas tave žino, gaspa 
laukai?—lyg niekur nieko 
kvdamas arklius, Alpas. — Reikėjo po1 
Kalėdų aprodyti.

—Varykis i ten, — galvos kryptelėji
mus nurodė Skilandis ir akėčių nutiesto- 

This žemės gijomis, spausdamas jas dide
liais čebatais, nužingsniavę ten, kur lau
ke“ sėtuvė.

Vakare Stankaus Valer 
vę. Seniūnas ragina kiekx 
pagal pernykštį paskirst

iriomis aki- 
dviem tekan- 
vėmis, kaso- 
ška energija 

Matydamas ją grakščiai bė- 
stalo ir at- 

— neišlaiko: 
rankomis ir

teorito įkai- 
,i, bet griež-

, stalo baltu, V z 

iį, motina.
ė, nepagadin-

ka, kaip sūn

, tarsi visai 
šokinėja kla-

toksai “žen- 
nes Elė buvo vienintė|lė ir jie sva- 

dorią vietelę 
isai nepalan- 
rs Alpas ka- 
irgi pasidarė 
; cigaretės iš 
suprato. Nie- 
lesakęs, prieš 
pas gaspado-

s, va, už šito 
sėti. Vesda- 
nugarų porą

sūrį čia barą 
Už. kelio dideli plotai ari- 

ašto ir vary- 
is. Nušlamė- 
metė maišus

ivę ir kiemo 
oganų lauką, 
is, o tik vil- 
nes sėjai pa
mato rugius 

nčius, žydin- 
ant pilno ve-

ryptimi. Su
metęs sėtuvę, 
ūrė Stankaus

iji?—tarė pa-

dor, kur tavo 
atsakė, sulai-

xa atnešė kri- 
ieną ūkininką 

;Vmą sutaisyt

savo kelio dalenką.
Po pusryčių Alpas, gavęs gerą gaba

lą vietos riebios avienos ir duonos, užsi
dėjęs kastuvą, kaip šautuvą, ant peties, atse
giotu vatinuku traukė prieš vėją taisy
ti nurodyto kelio. Nušlėmavęs (atnau
jinęs) porą metrų griovio, pasirėmė ant 
kastuvo ir pajuto apmaudžią vienatvę. 
Jokio žmogaus. Ir už ką aš vienas čia? 
Kodėl kiti nesiskubina? Ir žnegtelėjo ant 
kelmo pakelėje. “Ir Elė kažinkur pra
smego,”— mąsto net suraukdamas kak
tą. “Neleidžia seniai iš namų. Bijo ma
nęs. Suvalgysiu, matai, cukrinukė... ”— 
ir nejučiomis prasižiojęs kaukštelėjo 
dantimis. Nusispiovė ir uždainavo:

—Žilvitį krizis kankina — 
Pati smuiką sugadino.
J šokius ji jo neleidžia, 
Kultuve drožia per veidą. 
Kai iš rabakso sugrįžo, 
Barbė kirto maišu dryžu...

Dainą nutraukė vežimo1 dardėjimas. 
Alpas pakyla ir ima lyginti ant vėžių 
sumestas žemes. Vežimas prisiartina. 
Jame sėdi du vyrai ir trys išsipuošusios 
merginos.

Alpas stovi išsižergęs ant vidurio ke
lio ir tuojaus:

—Persiprašau, žmonės, sustokite tru
putį. Duosiu jums tik vieną klausimą.

Žilstančiais ūsais vyriškis abejingai 
pasižiūri į kelininką ir nenoromis sulai
ko arklius.

—Žinote, — pradėjo tvirtu balsu AL 
pas, —anais metais aš tarnavau lietu
vių kariuomenėj. Va, tada, kai nuvertė 
Grinių ir pasodino Smetoną.

Arklių vairuotojas jau buvo1 beužsi- 
mojęs botagu, bet vienai iš merginų ta
rus: “Palauk, tėte,” — vėl įsmeigė jį į 
šieną.

—Palaukit, palaukit. Tik trumpą mi
nutėlę ... — pernelyg sušvelnintu balsu 
ir plačiai nusišypsodamas, lyg žadėda
mas gerą naujieną, kvietė Alpas. -—Tar
navau Alytuj ulanų pulke. Na ir žinot, 
pulko vadas, ekstelencijos sargo sargas, 
suruošė balių ir pakvietė Smetonėlę. 
Balius be Smetonėlės, patys suprantate, 
koks čia balius!—lyg pabrėždamas ba
liaus idėją, Alpas plačiai išskėtė rankas. 
—Visi karininkai išėjo ieškoti žemiškų 
linksmybių, o puskarininkiai ir kareivu
kai tą dieną gavome pagerintą vaka
rienę. Net “vodkės” po čėrką. Mane tą 
vakarą, kaip, va matot, tokį stipresnį,— 
pasakoj o pasididžiuodamas ir pasisiūbuo
damas visa savo figūra,—paskyrė prie 
transporto: kilnot bačkas, dėžes, mai
šus. Na, atvežėm alų, vyną, šampaną, 
iškėlėm, sunešėm — gerkit ir maudyki
tės— mums vis tiek. Pasiprašiau pus
karininkį — išleido į miestą. O aš, mat, 
mieste turėjau jau nuo seniau gerų 
draugų. Mes tuoj už kareivinių rajono 
prie aukščiausios pušies. Suvyniojom, 
surišom ir iš mūsiškių pats mažiausias 
Tadukas bematant, kaip voverė, {strik
sėjo ir įnešė į pačią viršūnę.

Vežime sėdintieji vyrai kraipė zūbus 
ir kilnojo antakius, o merginos klausė 
beveik prasižiojusios, tačiau dar vis ne
suprato, ką ten “suvyniojo ir surišo,” 
tačiau tylėjo. O Alpas porino toliau:

(Bus daugiau)

l

Tarybinių partizanų motina
- ’•»— - -i p > " VFr, .............. 1

Į pašnekovą žvelgia geros 
motiniškos akys. Tame 
žvilgsnyje ir Lietuvos dan
gaus žydrynė, ir sielos šilu
ma, ir neišsakyti žodžiai. 
Niekad nepatikėsi, kad šios 
akys žvalgosi į gimtojo 
krašto laukus, į savojo kraš
to1 žmones jau septyniasde
šimt metų. O iš tiesų taip 
jau yra — Juzė Meizerai- 
tienė pradeda septyniasde
šimt pirmuosius.

Daug regėjo, neišpasaky
tai daug vargo matė ši mo
tina. Jos visas gyvenimas 
vien tik nerimų bei rūpestė
lių pynė.

Bekraitė samdinė
Pasaulį ji išvydo netoli 

Sintautų, vargdienio kam
pininko šeimoje. Vargai pa
kirto Jurgį Dėdyną, kam
pininkė liko- našlė su trimis 
vaikais. Juzelė buvo vyriau
sioji. Jai teko sriūbtelėti iš 
vargo taurės, sriūbtelėti pa
čiai pirmutinei. Vos persi
rita per kambario slenkstį, 
o jau saugo du savo ma
žus broliukus. Truputėlį 
nrasistiebė — samdinės ke
liai keleliai pas godžius Za
navykuos buožesZ Bėk, sku
bėk, o visų darnų vis vien 
nenudirbsi. Ir buožei vis ne
įtiksi, jam vis negana. Juzė 
svajoja apie savą kampelį, 
apie savo šeimos židinį. Tik 
bekraitės samdinės kam gi 
reikės...

...Vytautas Meizeraitis 
buvo gyvo, guvaus būdo. 
Amžinas nenuorama. Ir 
toks pat varguolis, be savos 
užuovėjos. Juzė išėjo su 
Vytautu į gyvenimo kelią. 
Bet jau iš pat pradžių pri
spaudė vargai. Mirtis nu
sinešė pirmąją dukrelę. 
Skruostu nuriedėjo skau
džios ašaros, veiduose įsi
rėžė pirmosios raukšlės.

Skolų ir procentų kilpa
Prasidėjo naujakurių die

nos. Reikia pasistatydinti 
trobas — lįsk skolon, eik 
pas Vailokaitį į bankelį. Ir 
taip užsineriama skolų ir 
procentų kilpa. Greit iš jos 
neišsivaduosi. Gard e s n i o 
kąsnelio1 nekąsi ir vaiku
čiams gardžiau nepaduosi. 
O jų visas pulkelis: du ber
niukai ir trys mergaitės. 
Mama, pasikaišyk sijoną, 
skubėk ir skubėk, penkios 
burnelės prašosi viralo, pen
kis mažylius reikia apreng
ti ir nuo visų vėjų prideng
ti... Taip skolų kilpa ir 
smaugė Meizeraičius pen
kiolika metelių, kol nauja, 
liaudies valdžia panaikino 
bankininkus ir skolas.

Karo audroje
Tarybų valdžios metai 

= praskrenda lyg sparnuoti.
Ir staiga... hitleriniai pa

baisos įsiveržia į ramią, tai
kią šalį. Nacionalistai su
ima abu Juzės sūnus, tardo, 
daužo. Sušaudo Juzės bro
lį Antaną Dėdyną. Juzė nu
eina pas Šakių karo komen
dantą ir pasiteirauja, kur 
padėjo- jos brolį. Šis —, gir
di, į darbus išvežėm.

Atėjus sekmadieniui, ji 
užsuko bažnyčion pasimels
ti už savo brolį. Nusiveda 
šešiametę dukrelę. Bet iš
girsta tai, ko niekada nesi
tikėjo. Šakių klebonas pa
mokslauja: “Reikia išrauti 
visą raudonąjį marą, visą jų 
giminę iškapot iš pat pa
šaknės. Visus iki vieno. 
Reikia apvalyti žemę...”

Ir Juzė garsiai pasako: 
-—Eime, dukrele, čia ne

Gamta sužėri naujomis varsomis
kunigas, čia tikras Hitle
ris.. .

Bemiegės naktys
Sūnūs grįžo, parėjo po 

poros mėnesių. Gestapas 
neturėjo kuo apkaltinti. 
Tuomet hitlerininkų paka
likai pastvėrė šeimos galvą 
Vytautą Meizeraitį, arešta
vo, išvežė į reichą. Bet jo 
būta ne iš tokių, kurie at
siklaupia. Senukas pabėgo 
iš traukinio ir dar parsive
dė porą draugi]... Ž^iemą 
perbrenda Širvintą, nes til
tu neisi —ten fašistų sar
gyba. Seniūnui Bitinui pa
sako, jog jį patys vokiečiai 
atleidę. “Vokietija tokia 
galinga, kam jai reikalingi 
seniai!” O nakčia V. Mei
zeraitis nuveda, nulydi į Že
maitiją savo draugus bėg
lius.

Ir prasidėjo Juzei Meize- 
raitienei neramios dienos, 
bemiegės naktys. Nuo hit
lerininkų ir jų pasturlakų 
dabar slapstėsi abu sūnūs, 
vyras ir dar bėglys, buvęs 
belaisvis. Ir jį slėpė Mei- 
zeraičiai tose pačiose slėp
tuvėse, kuriose slėpdavosi 
patys. O kada reikia slėp
tis, ir kuo giliau, apie tai 
dažnai pranešdavo geri 
žmonės, gyvenę Šakiuose. 
Perspėdavo geri kaimynai. 
Be to, ir sava šeima budė
jo be perstojo. Daugiausia 
saugojo ji, vaikų motina... 
Beveik trejus metelius...

Kelias pas partizanus
Ilgai ieškojo Meizeraičiai 

kelio į girias pas tarybinius 
partizanus. Išeidavo ieškoti 
tai Juzės sūnus Antanas, 
tai jaunesnysis — Vytau
tas. Ir vos tik užtiko tary
binių partizanų takus, gavo 
žinutę iš patikimų žmonių 
— policija suuodė vyrų 
slėptuves...

Saulei netekėjus, vežimas 
su namų manta, pradingo iš 
sodybos ir nuriedėjo: iš Plie- 
niškių į plačias Lekėčių gi
rias. O išaušus po trobas 
jau švaistėsi hitlerininkai 
ir policija. Šaudė paukščius 
ir gyvulius, grobstė likusią 
manto. Seniūnas Bitinas 
ir didi aukis Aušiūra spiau- 
dėsi iš pykčio — pavėlavo.

Miškuose Juzė ir vėl ne
turi ramybės. Su ginklu 
rankoje du sūnūs, vyras ir 
vyresniosios duktervs: Ely
tė ir Anelė. Mažoji Geno
vaitė kursto ugnį, Juzė par
tizanams verda maistą. Ir 
nrie ugnies būdama budėk, 
kad neužkristų fašistų lėk
tuvai. O bombardavo, ir ne 
vieną sykį...

Partizanai dėkoja mamy
tei Juzei už karštą virala, 
už baltus skalbinius. Tik 
Juzė vis galvoja: be reikalo 
tie gražūs žodžiai, juk ji 
daro tai, ką privalo daryti 
tarybinių partizanų motina.

Naujas gyvenimas
Išgaruoja fašistinis tvai

kas iš Lietuvos. Sūnus Vy
tautas išeina savanoriu į 
frontą, kad pribaigtų mušti 
hitlerininkus. Siunčia laiš
kelius iš pirmųjų apkasų li
nijų prie Karaliaučiaus... 
Mama ir vėl nerami, įma
nytų kregžde nuskristų, 
kulkas sugaudytų. O rude
niop ateina laiškutis iš Man- 
džiūrijos: sūnus Vytautas 
kariauja prieš japonus. Vy
resnysis sūnus Antanas — 
milicininkas,, gaudo piktus 
nusikaltėlius. O Juzės vai
kų tėvas ir gyvenimo drau-

... “Sparnuočių karalys
tė,” “paukščių laboratori
ja,” — taip vadina žmonės 
K r e tu o n o ežero tįsančių 
Pliksalę. Ankstyvą pavasa
rį, dar neištirpus švininiam 
ežero ledui, dangaus žydry
nėje čia jau skardena 
paukščių balsai. Tai vienin
telė vieta Lietuvoje, kur 
peri tokia gausybė įvairių 
paukščių. Čia jų susirenka 
net 20 rūšių. Pernai pie
tinėje salos dalyje susibūrė 
maždaug 1,000 rudagalvių 
kirų kolonija. Tai salos 
“sargai.” Tereikia kam pri
siartinti prie “paukščių ka
ralystės,” ir kirai pakelia 
didžiausią triukšmą — įspė
ja kitus paukščius apie pa
vojų ir gena neprašytą sve
čią. Varnos čia visiškai ne
besilanko, nebent kada koks 
įžūlus vištvanagis pabando 
mažytį paukštuką pavogti.

Apart kirų pernai Kre- 
tuone dar buvo susisukę 
lizdus 420 kilmingųjų paukš
čių porų. Jų tarpe labai 
retų Lietuvoje. Tai kiras 
paprastasis — baltas baltas, 
kaip sniegas, stambus paukš
tis. Vienintelė jų porelė jau 
kelinti metai peri tik Plik
šaloje. Pernai čia jau bu
vo 11 mažosios žuvėdros 
lizdų, devynios poros juoda- 
krūčio bėgiko, septyni liz
dai gaidukų.

Įdomus paukštis gaidu
kas. Pavasaris, Gegužis. 
Gaidukai jau nerimsta — 
prasideda tuoktuvinės “ko
vos.” Tačiau jie tokie “džen
telmenai,” kad po dvikovos 
nėra nei nugalėtojo, nei 
pralaimėjusiojo — viskas 
vyksta be kraujo pralieji
mo. Papūtę kaklo plunks
nas patinėliai bėga vienas 
prieš kitą, baigdami suar
tėti pašoka aukštyn, pašo
kinę j a, pastovi ištempę kak
lus, vėl pašo kine ja ir išsi
skiria. Vienas kitam neiš
peša nė plunksnelės. Kam

gas Vytautas — liaudies gy
nėjas.

Senasis Meizeraitis neno
ri nusileisti sūnums... Bu
vęs partizanas veikia gud
rumu. Išeina į kaimą vienas 
ir išdygsta ant piktadario 
slenksčio — nelauktai, ne
tikėtai. Aštuonetą galvažu
džių šitaip parvarė Vytau
tas Meizeraitis. Bet vieną 
karta pats neparėjo. Ji par
vežė karste. Buožvaikiai už
mušė.

Lieka Juzė Meizeraitienė 
našlauti. Apsigyvena Šakiu 
pakraštyje. Dukros mokosi 
Šakių gimnazijoje, Barz
duose, Lukšiuose... Mama, 
paremk dukras. O po to1 pa
remk dar ir studentes. Kaip 
gi be tavo paramos i moks
lus iškops. Kuriasi kolūkis 
— Juzė pirmoji i kolūki, ji 
visur pirmutinė darbuose.

Apgyja, surandėja senos 
žaizdos Juzės Meizeraitie- 
nės širdyje. Bet laikas išva
goja veidą raukšlėmis. Vai
kai išeina į žmones, suku
ria šeimas. Mama, palydėk, 
patark žodeliu... Keturio
liktas anūkas atmerkia aku
tes, parodo balselį. Kas pa
sūpuos, jeigu ne senelė... 
Du patys vyriausieji anū
kai jau studentai. Senelė ir 
jiems atras meilų žodelį, 
pasveikins gimimo dienos 
proga. Ir dovanėlės nepa
mirš.

Tokia ji, jubiliatė, pensi
ninkė Juzė Meizeraitienė, 
sulaukusi garbingo septy
niasdešimtmečio.

L. ž.
Šakiai , , L

kraujas? Pakanka pažais
ti, parodyti savo narsumą, 
drąsą — ir patelei patikai.

Baigiasi tuoktuvės. Paukš
tukai susiporuoja ir prade
da rūpintis savo palikuoni
mis: deda kiaušinius, peri 
ir išveda savo pūkuotus 
jauniklius į platųjį pasaulį. 
O mažyliams didžiuliai eže
ro vandenys atrodo tikrai 
bekraščiais vandenynais. Ta
čiau jis jų nebaido. Štai, 
pempiukai, tik ką palikę 
šiltą lizdą, ristute nutapno- 
ja į salos pakraštį ir... van
denin. Plaukia lyg niekur 
nieko, lyg seniai jau būtų 
plaukioję...

Ruduo. Gamta apsigau
bia įvairiaspalve skraiste. 
Vis neramesni darosi paukš
čiai, vis dažniau žvalgosi 
dangaus platybėsna, ilge
singomis akimis palydi dan
gaus beribėje plaukiančius 
debesiukus. Ir štai, vieną 
dieną orą suvirpina garsus 
aižus ga-ga-ga. Paukščiai 
traukia pietuosna. Kyla ir 
Kretuono gyventojai. Sala 
ištuštėja, ištuštėja ežeras. 
Ateina žiema...

... Vaikišku sma 1 s u m u 
žėrėjo Švenčionių rajono 
Rieškutėnų aštu o n m e t ė s 
mokyklos moksleivių akys, 
kai Mokslų Akademijos zo
ologijos ir parazitologijos 
instituto biologijos mokslų 
kandidatas Vytautas Log- 
minas ir jaunesnysis moks
linis bendradarbis Algi
mantas Petraitis, panaudo
dami spalvotus diapozity- 
vus, pasakojo apie Kretuo- 
ną, esantį čia pat prie mo
kyklos. Atidžiai klausėsi 
vaikai respublikinio Gam
tos apsaugos komiteto pir
mininko Viktoro Bergo aiš
kinimu, kaip reikia saugoti 
paukščius, juos mylėti, glo
boti.

Respublikinis gamtos ap
saugos komitetas yra nu
matęs organizuoti rajonų 
mokyklose ciklą paskaitų 
apie gamtą, jos turtus ir 
apsauga. O neretai, tur būt, 
tai galima padaryti ir vie
tinėmis jėgomis?..

A. šaulys

GREITUTĖS PLEPUTĖS
Štai pro vartus bažnytėlės 
Slenka kelios davatkėlės.
Atsisėdo ant suolelio 
Pamūryje prie berželio. 
Ona. giria klebonėli, 
Marė jauną kunigėli. 
Ir Katrė nepasiduoda— 
Ji pamokslus savo duoda.
Plepa, plepa bobutėlės 
Apie savo reikalėlius, 
Jau saulutė nusileido, 
Kakarines bobos laido.
Ona sako: “Bobužėlės, 
Laukia mūsų namužėliai.” 
O namuos maži vaikeliai 
Žliumbia, staugia lyg 

vilkeliai.
Pakalbėjo, paplepėjo, 
Pagaliau namo nuėjo, 
Bet prie kryžkelės sustojo, 
Apie reikalus galvojo.
Marei reikia malkas vežti, 
Onai reikia gaidį pešti, 
Patamsy pasikalbėjo, 
Pagaliau namo nuėjo.

Nijolė Markevičiūtė 
(“Aušra”)

Sen. McGovern pasmerkė 
barškalą Ky

Washingtonas. — Senato
rius McGovern griežtai pa
smerkė Pietų Vietnamo vi
ce prezidentą Ky, kaip ma
žytį diktatorių, kuris pasi
ryžęs visaip trukdyti Pary
žiaus taikos derybas.
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Apie meno, drabužių ir 
s madas ikiloki

o

Dėmesį patraukė A. Pet- 
rikos straipsnis “Nuogu
mas kino ekrane ir teatro 
scenoje,” patalpintas “Lais
vėje” š. m. spalio 1 d. nu
meryje. Tai iš tikrųjų įdo
mi tema, šiandien taip pa
plitus sekso garbinimui. 
Priešpaskutinis straipsn
sakinys: “Mini sijonėliai 
kaip sekso jaukas jau pra
deda eiti iš mados” paska
tino mane pasidalinti min
timis, kurios kyla, pagal
vojus, kiek žmonės priqi- 
kenčia, sekdami įvairiai 
sias madas.

Neišvengiama .
Mados, žinoma, yra nei 

vengiamas dalyaks, jos a> 
ima ne tik buities reikm 
nų, daugiausia drabuži 
vartojimo sritį, bet ir žm 
gaus elgseną ir idėjų b 
meno sritį.

Kada kokia meno ar 
teratūros srovė t a m p 
itin populiari, ją daug k|s 
ima mėgdžioti. Madas p 
prastai daugiausia vaiko 
snobai, beždžioniautoji j, 
tvirtų savo pažiūrų neturį 
asmenys. O kada užsienyje 
madą ima palaikyti spauda, 
kada ją ištrimituoja telex 
zija bei radijas, tąi ir mąs
tančiam jaunam žmogui 
sunku susigaudyti.

Kraštu tiny bes
Štai modernistai dailini i- 

kai pareiškia, kad ateities 
tapyba progresuodama at
sisakys dažų ir pereis prie 
koliažinių priemonių varto
jimo, tai yra ant paveik s- 
.lo lipdys metalo nuolauža s, 
maišų skiautes, laikrodžių 
ratukus, žodžiu, visa, ką 
tik galima pritvirtinti prie 
paveikslo.

Muzikoje panašiai band 
ma pereiti prie kakofonin 
triukšmų, kurie 
riau atspindi gyvenimo 
alybės džeržgesį.

Na, ir kamuojasi jaunieji 
dailininkai, jaunieji muzi
kai, ieškodami naujų fer
mų. Kamuojasi ir literatai, 
poetai. Ima rašyti be ti.š- 

be didžiųjų 
tikrovišk 
nenutrūks- 
pasąmon
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Sofija.—Bulgarijoje sta
toma, su Tarybų Sąjungos 
pagalba, pirmoji atominės 
jėgos stotis, kuri kasunet 
galės sutaupyti maždaurljo

Hartford, Conn.
Namo Bendrovė rengia 

šaunų Naujų Metų pasiti
kimą antradienį, gruodžio 
31 d. Vakarienė: 8:30 vai. 
vakare. Paskui bus šokiai. 
Vieta: 157 Hungerford St. 
Įžangos dovana $4.

Širdingai kviečiame visus 
ir visas dalyvauti.

Rengėjai

JUOZAS MIKUCKIS

Palanga - Druskininkai
(Specialiai “Laisvei”)

žiūrų, prie jo skonio, prie 
klimato Ar ne natūraliau 
būtų išorę taikyti prie žmo
gaus vidaus, o ne žmogaus 
vidų lenkti prie visuotinio 
šablono?

Ar mums tikslinga?
Matydamas, kaip jauni

mas 
derniškus '"sokius, 
mis pagalvoji, ar tikslinga 
mums imituoti atgimusios 
Afrikos tautų ritmus? Juk 
mūsų, šiauriečių, skirtingas 
temperamentas, ir mums 
vargu ar būdingas viso kū
no, o ypač liemens kraipy
mas ir kresčiojimas bešo
kant? Nors vienoms tau
toms iš kitų skolintis yra 
gražus internacionalizmo 
reiškinys, bet jis turi iš
plaukti iš dvasinio sekimo, o 
ne iš snobiško pataikavimo 
madai.

Anglų dainininkų^ grupė 
vadinama Beatles (bitlai) 
yra propaguojama biznio 
sumetimais, ir jie sukrauna 
savo šeimininkams milžiniš
kas sumas. Jų dainų tekstai 
ir ritmai parenkami ne teik
ti estetinį pasigėrėjimą ir 
auklėti skonį, o pataikauti 
masinei publikai, kad būtų 
galima gauti kuo daugiau 
pelno. Ir dažnas vilnietis 
jaunuolis, pamėgdžiodamas 
kudlotą jų šukuoseną ir 
kartodamas iš plokštelių jų 
dainas, nė nenujaučia, kad 
ši mada organizuota grynai 
pelno sumetimais.

O ar ne panašiai yra su 
madomis meno ir literatū
ros srityje? Dažnas jaunas 
tapytojas ar literatas žiūri 
į vyraujančią madą kaip į 
natūralų meno ar literatū
ros išsivystymą, ieškant 
n a u j ų išraiškos f o r m ų, 
sprendžiant naujas vaizda
vimo problemas.

Rimtai nepagalvoja
Jiems nė į galvą neatei

na, kad, sekant madą, nu
krypstama nuo pagrindinių, 
niekad nesenstančių meno 
Uždavinių — naujos epochos 
įvaizdžiais ryškiai atskleisti 
tikroviškus jos idealus, me
no priemonėmis ganyti jos 
svajones ir sužavėjus vesti 
visuomenę į priekį. Mados 
vaikymasis supainioja ne 
vieną jauną menininką, ieš
kantį tikrojo kelio savo kū
ryboje. Ir atskirti, kurie 
reiškiniai yra kom;erciniai 
ar politikai tarnaujanti ma
da, o kurie priklauso daly
ko esmei, nėra lengvas .da
lykas.

Bet, pirmiausia, atsargu
mas nekeliaklūpščiauti prieš 
madą, vengimlas snobiškai 
beždžioniauti madą, daug ką 
galėtų apsaugoti nuo berei
kalingų klystkelių ir padėtų 
greičiau susiorentuoti.

J. Šimonis

gai drabužių madų keiti
mosi sutinkamai su papro
čių bei idėjinių visuomenės 
pažiūrų progresavimu. Įsi
kišę į natūralų madų for
mavimąsi, jie gali nepapras
tai pasipelnyti.

Laikydami savo rankose 
modeliavimo salonus ir madų 
žurnalus, jie operatyviai 
paruošia krūvas naujų dra
bužių ir, pasitelkę rėkian
čią reklamą, juos primeta 
pirkti visuomenei kaip ma
dingus. Provincijos preky
bininkai senų drabužių at
sargas turi parduoti pus
velčiui, su dideliais nuosto
liais, nes jie nežinojo, kad 
taip greit atsiras nauja 
mada. Ir žmonės išmeta be
gales gerų drabužių vien 
todėl, kad paseno fasonas, 
kad nebetinka sukirpimas, 
kad per aukšti ar per žemi 
kulniukai. O mili joninės 
sumos suplaukia į kišenes 
prekybininkams, kurie 
ganizavo skubų mados 
sikeitimą.

Pas mus irgi
Pas mus, Lietuvoje, neno

rint “atsilikti,” kartais ir
gi sekama užsienio mado
mis. Įdomu stebėti, kaip 
vargsta žiemos metu mer
ginos dėl mini sijonukų. 
Blauzdos — iš apačios, ap
autos auliniais batais, ku
rie staiga įėjo į madą, o 
virš kelių — plika. Nors 
spirgina 20 laipsnių Celsi
jaus šaltis, vis tiek staips- 
tosi mergaitė su mini sijo
nuku ir paltuku.

O kiek kenčia tos, kurių 
kojos storos, pavartojus liau
dies posakį: “kaip mušto- 
kės”! Ne visos susigaudo, 
kad, nešiojant mini sijonu
kus, apatinukai ir kelnai
tės tampa “viršutiniais” 
drabužiais ir, pavyzdžiui, 
sėdint traukinyje priešprie
šiais ant suolų, neišvengia
mai matomi.

Nepaisyti mados —- reiš
kia išsiskirti iš kitų, mesti 
iššūkį aplinkai, o gal net ir 
negerbti kitų. Na, ir taupo 
paskutinį rublį studenčiukė, 
kad gerus, bet smailakul- 
nius batus pakeistų naujais 
su kampuotomis kulnimis.- 
O kur reikės dėti geri mini 
paltukai, kai po metų ateis 
eilė vėl ilgiems?

Kai kas atsakys, kad toks 
įvairumas — sveikas reiški
nys. Bet ar reikalinga tam 
skirti tiek energijos? Tiek 
išlaidų? Kodėl tas įvairavi- 
mas negalėtų būti taikomas

or-
pa-

kų ir kablelių, 
raidžių, neva 
atvaizduodami 
tarnai tekantį 
minčių srautą.

Piktam naudojimas
Visa bėda yra ta, kad 

natūralų madų atsiradimą 
šiandien piktam maude 
milžiniškai išaugusios pro 
pagandinęs priemonės.

Kapitalistiniame pašau y
je manufaktūros pramoti- prie žmogaus figūros, prie 
ninkai nebepalieka savi ei- jo charakterio, prie jo pa-

ja

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

jų skaitytojų ir panaujint|i senas prenumeratas 
leidžiama penkias dienas

“Vilnis” gauna žinials iš Lietuvos skubiai-kablegra- 
momis.

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

“Vilnis” teikia daug
“Vilnis” turi Mokslų

Moterų ir anglišką skyrių

Vilnius, 
1968. XI. 20

. “Vilnis”
savaitėje.

tik yra kiek daugiau lietuvių, 
žinių, įvairių ionformacijų.
ir įvairenybių skyrių, taipgi

a metams Amerikoje $10; pu-Vilnies” prenumerat
sei metų $5.50.

Čikagoje ir Kanadojcį metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $1
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems 

knygas:
“Graži Tu mano Br; 

minimai ir 
arba Dr. Margerio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. H listed St., Chicago, Ill. 60608.

5; pusei metų $8.

“Vilnį” duodame brangias

ži Tu mano Bmngi Tėvynė”; Prūseikos “Atsi- 
ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygą,

“Vilnies” administracija

abartinius mo- 
nenoro-

Būtina sąlyga
Amerikietį pašaukė į 

miją.
— Kokią ginklų rūšį 

rėtumet pasirinkti?—Klau
sia jo.

— O ar reikės išvykti į 
Vietnamą

— Atrodo, reikės.
— Tai norėčiau patekti į 

vyriausiąją armijos vado
vybę.

— Ar jūs iš proto išsi
kraustėte?

— O ar tai būtina sąly
ga, norint į ten patekti?;

ar-

no-

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Atsisveikinau Palangą, jos 
jūros tiltą, saulėlydžius, 
parkus, rūmus, Birutės kal
ną. Palangoje, gintaro jū
ros krantuose, kopų pata
luose, bangų nesustojančio- 
je kovoje, vandenyno platu
mose — palikau savo šir
dies, savo dūšios dalį. Su
die Palanga! Vykstu ki
tan Lietuvos kraštan — 
Druskininkus.

Seniau
Dzūkija — iš seno žino

mas neturtingas kraštas. 
Čionai nesiūbavo kviečių 
laukai. Grikiai ir reti ru
giai — vienintelis javas. 
Smėlynai ir miškai. Grybų 
—baravykų kilimai. Kalvos, 
kalvelės, ežerai. Gamtos 
grožis, sveikas oras, bet 
duonutės čia seniau trukda
vo.

Perloja, Akmuo. Prieš 
daugelį metų aš važiavau 
tais keliais. Mačiau rėžiais 
grikių laukus. Grikius pio- 
vė - kirto pjautuvais mote
rys. Jos išsivesdavo ir vai-i 
kus, o mažiesiems išsineš
davo ir lopšius ir ant tam 
tyčia padarytų trikojų pa
kabindavo.

O kur vyrai? Vyrai visai 
vasarai išeidavo uždarbiau
ti — sielininkais. Plukdė 
Nemunu mišką Vokietijon. 
Trukdavo kelios savaitės 
kelias Nemunu pro Kauną 
iki Smalininkų. Metuose, jei 
pasitaikydavo' geras oras, 
pasisekdavo tokius “pluk
dymus” padaryti tris kar
tus. Grįžimo kelias sunkus: 
kas turėjo pinigų, nuo Sma
lininkų iki Kauno garlai
viu, toliau iki namų — pės
čiom. Grįždavo išvargę, da
žnas ir “gyvulėlių” apsės
tas. O tie, silpnesnio būdo, 
ir be pinigų, nes Smalinin
kuose gudrios vokietės — 
šinkorkos išviliodavo.

šiandien )
Šiandien jau Lietuvos 

miškas neplukdomas Vo
kietijon. Vyrai dirba savo 
žemę ar fabrikuose-gamyk- 
lose. Šiandien nepažinti nei 
laukų, nei miestų, miestelių 
ir žmonių- Žmonėse nema
tyti skurdo. Laukai ruošia
mi derliui ir derlius nuima
mas mašinomis. Ne vien 
miestuose ir miesteliuose, 
bet ir kaimuose — elektros 
šviesa, radijas, televizorius. 
Mūrinės mokyklos, valgyk
los, restoranai. Keliai tarp 
miestų ir miestelių — asfal
tuoti, daug ir naujų kelių, 
kur seniau visai nebuvo.

Alytus — galima sakyti, 
naujai išaugęs miestas ir 
jau siekęs pramonės miesto 
vardo. Miestas — mūrinis. 
Daug pastatyta, bet dar vis 
statomi nauji ir nauji na
mai bei fabrikai. Gražus 
Alytaus parkas — pušynas. 
Didingas, obelisko formos, 
žuvusiems : kariams pamin
klas su įrašu: “Šlovė ne
mirtingiems žygiams — Žu- 
vusiems Didvyriams šlovė!” 
Abejose paminklo pusėse 
palaidota daug pavienių ka
rių, kurių antkapiai gražiai 
ir skoningai sutvarkyti ir 
prižiūrimi.

Parke yra vaikams sūpy
nės, bet jos apleistos. Yra 
ir mažas baseinas — tven
kinėlis, kur plaukioja ke
lios pilkos žuvelės ir lyg 
prašo gryno vandenėlio. 
Alytaus miesto šeiminin
kams reikėtų labiau savo 
gražiu parku susidomėti.

Garsieji Druskininkai
Druskininkai — miestas 

kurortas. Visoje Tarybų 
Sąjungoje ir plačiai už Ta
rybų Sąjungos, Druskinin
kai žinomi mineraliniu van
deniu, gydomoju purvu ir 
klimatiniais gydomaisiais 
veiksniais. Sanatorijose vie
nu metu gydosi virš 3,000 
žmonių. Svečių paslaugoms 
yra sutelktas 150 gydytojų 
būrys. Kasmet Druskinin
kuose gydosi daugiau kaip 
šimtas tūkstančių žmonių.

1962 metais Druskininkų 
miestas šventė savo 125-me- 
tinės. Druskininkų kurortą 
puošia nemažas kiekis ver
tingų meno kūrinių. Prie 
“Pušyno” sanatorijos R. 
Antinio — Marytės Melni- 
kaitės skulptūra. Gydyklų 
parke — skulptūra “Poil
sis”. Vaizduojama moteris 
besiilsinti ir skaitanti kny-

Philadelphia, Pa. — Mirė 
Ben Weinberg, visą gražųjį 
gyvenimą pašventęs kovai 
už taiką, demokratiją ir so
cializmą.

Madridas. — Dėl skurdo 
ir persekiojimų 1967 m. iš
vyko iš Ispanijos 100,000 
žmonių. Šiuo metu užsie
nyje gyvena apie 4 milijo
nai ispanų, 

—i, ■ ■■■■

Sylvester, Ga.
studentai boikotuoja mo
kyklas ir kasdien jas pike
tuoja, reikalaudami panai
kinti rasinę diskriminaciją.

Negrai

? Sezoninis Sveikinimas | 
f Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, draugus fį 
? ir drauges Floridoje, New Yorke, Bostone ir ? 
| kituose šalyse, ir visiems linkiu laimės ir taikos j 
į pasaulyje.

G. V. Kvietkas
So. Ęoston, Mass.

Dekoratyvinė p a r k o 
skulptūra B. Vyšniausko 
darbo “Ratnyčėlė” stovi to- 

|je vietoje, kur sriauni Rat
nyčia puola į glėbį Nemu
nui. Vykusiai parinkta 
skulptūrai vieta prie tilto 
per Ratnyčią.

Be tų meno kūrinių yra 
ir daugiau. Gražų indėlį 
įnešė vitražo meistrai. 
Stambiausi iš jų: A. Mac- 
kėlaitis, S. Jankauskaitė, K. 
Morkūnas ir A. Garbaus- 
kas. Jų kūrinys “Eglė Žal
čių Karalienė” motyvais.

Mieste yra keli parkai. 
Pavasarį prie namų ir šali
gatviuose pražysta papras
tasis klevą, suželia berže
liai svyrūnėliai ir lyg tarpu 
savęs kalba: “Kad bernelis 
būčiau, .jaunas artojėlis — 
visą vargą vargužėlį žagre
le aparčiau”...

Gražus įspūdis
Buvau kelias dienas Dru

skininkuose vasaros metu. 
Svietelio —poilsiautojų pil
ni takeliai ir alėjos. Jeigu 
kadaise Drusininkuose dau- 
giausiai pramogavo ir die
neles smagiai leido” pasitu
rintieji, tai šiandien čionai 
daugumoje darbininkai. 
Darbo žmonės iš miestų ir 
žemės ūkio.

Šiandien jau ruduo. La
bai mėgstu rudenį — tai ir 
pasirinkau sau ilgesniam 
poilsiui Druskininkuose — 
rudens metą.

Gražu Druskininkuose fu- 
' denį, kada klevai pagelsta. 

Geltoni, raudoni, melsvi la
pai nukloja takus, žolynus, 
čeža po kojom. Poilsiauto
jai ir tie, lyg prisitaikinda
mi rudens ūpui ir nuotaikai 
— vaikšto išlėto, susimąstę. 
Romantika ir ta, įgauna 
daugiau rimties. Rudens 
mėnesienos naktys—žvaig
ždžių miliardai. Įsižiūri į 
dangų rėžiančius meteorus 
ir širdis kyla į meilę. Šalia 
suole:

Nubirėjo žiedas rožės — 
šįmet rožės paskutinės, 
Bet paliko akių grožis 
Tos, kuri man žiedą 

skynė...

Čionai — Druskininkuose 
kūrė mūsų didysis Čiurlio
nis. Čionai jo vardu gatvė 
pavadinta. Čionai jo name
lis kur jisai užaugo ir dirbo. 
Dabar tame namelyje Čiur
lionio vardo muziejus. Tos 
pačios pušys, kurias sutinku 
ir lenkiu, matė Čiurlionį, 
girdėjo jo “Miško” simfoni
ją, jo “Fugas” ir “Sonatas.”

Sezoninis Sveikinmas
Lietuvių Literatūros Draugijos 6-ta Apskri-

J# tis sveikina kuopų marius su žiemos šventėmis zį 
vi ir linki visiems geros sveikatos su ateinančiais įž 

1969 metais.
Vii ’ '■ > 'iįr

Taipgi linkime, kad visi geroj sveikatoj dar- 
buotumės ir gautume naujų narių į šią garbingą

RJ Literatūros Draugiją. W

LLD 6-tos Apskrities Valdyba.
; Philadelphia, Pa.

F

š Sveikinimas
į su Žiemos Šventėmis
h LLD 78 kuopos valdyba ir nariai reiškia 
k savo' širdingus linkėjimus per laikraštį “Laisvę” 

savo giminėms, draugams gyvenantiems Ameri- 
į' koje ir Lietuvoje, linkėdami geros sveikatos, 
į sėkmingo gyvenimo per ištisus 1969 metus ir 
| toliau.
| Taipgi sveikiname visus “Laisvės” laikraš- 
| čio skaitytojus, bendradarbius, “Laisvės” kolek- 
įf tyvą, draugus ir drauges.
į Skleiskime pažangų darbą pirmyn ir kovo- 
| kime prieš karo rengėjus. Verbuokime lietu- 
a vius į LLD organizaciją.
į LLD 78 kuopos
? valdyba ir nariai
| Yucaipa, Calif.

l Sveikiname Gimines Lietuvoje ? . r
? Mikališkių kaime — Kapsuko rajone 
J-

Sveikinu su naujaisiais 1969 metais maho 
t brolį Juozą Slavėną, jo dukrą Petrę, žentą 

anūkę Almutę Slankauskus. Daug sėkmės 
| stiprios sveikatos visiems!
| Genovaitė (Slavėnaitė) ir

% Juozas Jordan
I Sesuo ir teta, švogeris ir dėdė
Į Three Bridges, N. J.

ir 
ir

S

į Sveikinu su Naujais Metais
r Sveikinu “Laisvės” kolektyvą ir skaitytojus, 
į Taipgi draugus, gimines šioje šalyje ir Lietu- 
[. voje.
f Linkiu, kad visi tie naujieji 1969 metai būtų 
j laimingi visiems ir visur būtų taika.

Andrius J. Pranaitis
Philadelphia, Pa.
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'LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Brooklynui pagelbėjo su punktais A. Wardo, iš Det
roito. Ji skiria punktus Valiui Bunkui. Walter Ker- 
šulis irgi pridavė pluoštą atnaujinimų.

J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., prisiuntė atnau
jinimų.

New Jersey valstijos vajininkai prisiuntė atnaujini
mų: F. Šimkienė, Arlingtonietė, S. Radušis, Bayonnie- 
tis ir J. Bimbai skiria Auches, patersonietė.

Philadelphijai pasidarbavo P. Walantiene, R. Mer
kis ir A. J. Pranaitis su atnaujinimais. Naują prenu
meratą prisiuntė chesterietis A. Lipčius, ir atnaujinimų.

A. Račkauskienė-M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass., 
prisiuntė atnaujinimų.

M. Valilionienė, Miami, Fįa«, prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

) J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y., (LLD 20 
kp.) prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. At
naujinimų prisiuntė Marytė Lynn ir O. Wellus.

Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass., prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

J. Marazienės vardu, Chicago, Ill., punktus kredi
tavo F. Jordan.
r Pittsburgh© LLD 87 kp. vajininkai J. K. Mažukna, 
ir J. Purtikas prisiuntė atnaujinimų.
k Gerą skaičių atnaujinimų prisiuntė vajininkai J. 

Stanienė, Baltimore, Md., C. K. Urban, Hudson, Mass., 
ir Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. Pastarasis neseniai 
buvo operuotas, ir jaučiasi ne pilnai sveikas, bet visvien 
nenori pasiduoti, dirba vajuje. Dėka jam!

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė blanką 

ir $166. Aukojo:
A. J. Skirmontai
K. Kalvelienė ...
George Shimaitis
John
John
John
John
F. A. Markevičiai
J. L. Smith, Avon
A. Sikorski .........
Paul A. Vaitekūnai
K. S. Grakauskas .
B. Gutkauskienė ..
F. K. Čereškai ...
F. Kaulakis ........
W. Vindziulis ....

Niuro .........
Pozniokas .. 
O. Vaitekūnai 
Grigas .......

$25.00 
25.00 
25.00 
10.00 
10.00 
10.00 

• 5.00
5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00

Po $1: Mrs. B. *Afribrose, Mrs. Anta. Lapė, Mrs. K. 
i| P. Sinkevičienė, Mary Kap- 

Stulgaitis, A. Navickas, A.
Kmaras, Mr. Valančiauskas 
chun, J. Smith (Aven); V. 
Kazlauskas, A. Račkauskas, Haverhill,; V. Stulgaitis; 
Stoughton; J. Smith, Avon; 
nis, K. Čereškienė, M. Pots 
Petrick.

M. Gutauskienė, Betty Mik
ienė, Elsie Zaleskaitė, Betty

ML Uždavinis, Norwoop, Mass., prisiuntė blanką ir 
$117. Aukojo:

LLD 9 kuopa ...........
William Žilaitis ......
L. M. Trakimavičiai .
A. K. Barčiai, Canton

$50.00 
16.00 
11.00 
10.00

Sveikinu Saviškius Lietuvoje 
ir Šioje šalyje

Nebetoli žiemos šveptės—Kalėdos ir Nauji Me- 
protys švenčių (proga sveikin- 
ir bičiulius,, (palinkėti jiems 
ais. Aš dėlei savo nesveiku- 
iškų ir atvirukų. Todėl, štai 

proga žiemos švenčių, sveikinu 
gus ir bičiulius, linkėdamas 
s ir sėkmės.

tai. Yra geras įsisenėjęs pž. 
ti savo gimines, draugus 
sėkmės, laiškais ar atviru!: 
mo, negaliu tiek rašyti la 
per laikraštj “Laisvę, 
visus mano gimines, drau 
jiems kuo geriausios laimė

Ignas Klevinskas,
Scranton, Pa.

3, palinkėti sėkmės, laiškais 
vo senatvės ir sveikatos, ne-

škius Lietuvoje 
e Šalyje

Sveikinu saviškius Lietuvoje ir šioje šalyje. Ne- 
ėdos ir Nauji Metai. Yra ge-betoli žiemos šventės—Ka

ras įsisenėjęs parprotys švenčių proga sveikinti savo gi
mines, draugus ir bičiuliu 
ar atvirukais. Aš dėlei ss
galiu tiek rašyti laiškų ir atvirukų. Todėl, štai, per mū
sų laikraštį “Laisvę,” proga žiemos švenčių, sveikinu 
visus mano gimines, draugus ir bičiulius, linkėdamas 
jiems ko geriausios laimės ir sėkmės.

Sveikinu Savi 
ir Šioj

deaauat i 5 push

M. Krasauskienė 
Nellie Grybienė 
A. 0. Zarubas .

Vaitkevičius 
Ųždavinis .. 
Grigūnienė . 
Sarapienė ..

M.
M.

6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
1.00

Marytė Lynn ir O. Wellus, Binghamton, N. Y., pri
siuntė blanką ir $34. Aukojo:

N. Yudikaitienė
V. E. Kazėnai .
J. Kazlauskas ..
M. Lynn....... . .
O. Wellus ....
J. Krasauskas .
Po $1: S. Vaineikis, H. Pagiegalienė, K. Staniulis.

$7.00
6.00

. 5.00

. 5.00
5.00
3.00

J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., prisiuntė $32. 
Aukojo:

J. Petrušaitis, Fairfield ................................. $16.00
Paulina Katinas (atminčiai mirusio vyro) 10.00
A. Švėgžda ....................................................... 5.00
S. Thompson ....... .......................... •.................. 1.00

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė $18. Aukojo:
J. Paukštaitis ................................................... $6f00
Chas. Aimont, Hollywood ................................. 6100
A. P. Gabrėnas ........................ •............  $.00
S. Budrevičienė ....... •........................................ 5.00
Po $1: R. Chulada, S. Grublin, N. Miami Beach, Fla.

Nuo kitų gauta sekamai:
N. Y. Lietuvių Moterų Klubas...................... $125.00
William Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y......... 100.00
J. Senkus (Jurgio Džiugo palikimas),

Grand Rapids, Mich.................... ..............
K. ir E. Žukauskai, Seattle, Wash.....................
L. J. Bagdonas, Pittsfield, Mass........................
Detroitiečių Masių auka .................................
Paul Zunaris, Lantana, Fla..............................
Pranas Gardauskas, New Britain, Conn..........
V. U. Burdai, San Leandro, Calif.....................
A. Dovidas, Pittsburgh, Pa. ... •................... •
J. Palukaitis, Yucaipa, Calif.............................
Jonas Juška, Richmond Hill, N. Y................
J. F. Deltuva, Baltimore, Md...........................
Anna Kvedariūtė, New York ....................... •
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y. <:............v. . . . .^
Paul Burnis, Brooklyn, N. Y...........................
Mary Swazey, Longview, Wash............ ..........
Mary Kaunas, St. Clair, Pa.............. . . ..........
Paul Papievis, Jacksonville Bch, Fla................
S. Puidokas, Rumford, Me............ . .  •.............
J. R. Užusoniai, St. Petersburg, Fla..........
Martha Kirk, Seattle, Wash..............................
K. Motejūnienė-Auches, Fairlawn, N. J.........
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass

(mirusio vyro atminčiai) ............ ;............
Jonas ir Kotryna Kalinauskai, Freehold, N. J. 
Chas. ir Anna Urban, Hudson, Mass................
V. Zavišius, Montreal, Canada ......................
Gus Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y....................
M. ir B. Kalušis, Fitchburg, Mass....................
Della Kvalkauskas, Bloomburg, Pa................
Adolph Juška, Brooklyn, N. Y........................
J. Didval, Timmins, Canada ........... ........
Po $1: J. Mauragienė, J. Kodis, Pittsburgh, Pa.; V. 

Michelson, Forest Hills, N. Y.; J. Motuzas, Mexico, Me.; 
U. Kovell, M. Balevičius, Lawrence, Mass.; I. Urmonas, 
Chicago, Ill.; K. Levanas, Brooklyn, N. Y.; M. Chapoms, 
Livermore, Calif.; J. Skiparis, Bayonne, N. J.; M. Ci- 
žiūnas, K. Karosienė, M. Albert, Lowell, Mass.; J. Ka
minskas, J. Zinkus, Methuen, Mass.; N. Astrauskas, 
Detroit, Mich.; Adam Zeikus, Metuchen, N. J.; Anna C. 
Shay, Hudson, Mass.

50.00 
50.00 
29.00 
25.00 
21.00 
16.00 
15.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.Q0 
7.00 
6.00 
6.00 

. 6.00 
5.00 
5.00 

. 5.00 
5.00

5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
2.00 
2.00 
2.00

Anksčiau gauta $10,006.91. Dabar gauta $953. Vi
so įplaukė $10,959.91. Dar reikia $4,040.09.

Vajus eina prie pabaigos. Dar toli gražu nuo fon
do užbaigimo pilnai. Reikia tikėtis, kad kaip nors už
baigsime fondą garbingai.

Didelis ačiū viršminė tiems vajininkams už jų pui
kų pasidarbavimą reikale prenumeratų ir aukų. Ačiū 
ir rėmėjams. Linkime visiems vajininkams, skaityto
jams, rėmėjams viso gero 1969 metuose! Stiprios svei
katos ir sėkmės.

“Laisves” Administracija

Marė Truikienė-Balaikutė
Scranton, Pa.

Brockton, Mass.
LLD 6 kp. gavo knygas 

nariams iš LLD centro, jau 
pradėta platinti.

J. Gašiūno “Mano dešimt
mečiai Amerikoje* gražiais 
apdarais, 270 pusi., lengvai 
skaitoma.

LLD 6 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadie
nį, sausio 6, L. T. N. kam
bariuose, 6:30 vai. vaakro. 
Jeigu būtų blogas oras, tai 
bus nukeltas į sekantį pir
madienį.

LDjS 67 kp. susirinkimą 
turėjome gruodžio 12, L. T. 
N. kambariuose.

Narių, apart valdybos at- 
jo tik vienas.

Finansų sekretorė Nellie 
Caparotta išdavė metinį 
raportą: sirgo 8 nariai, 2 
mirė, 2 susispendavo.

Mūsų gerbiama sekretorė 
pranešė, kad ji įrašė į Su
sivienijimą savo sūnų. Da
bar mūsų kuopoje yra 62 
nariai.

Kitas susirinkimas įvyks 
sausio 9, L. T. N. kamba
riuose. Geo. Shimaitis

HELP WANTED MALE 
FEMALE

HELP WANTED MALE 
FEMALE

HELP WANTED MALE 
FEMALE

or 
of 
it 
at

if

PROOF MACHINE 
OPERATORS

you have skill and 6 months 
more experience in the field
proof operations why not use 
to yOur best advantage! Here 
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)

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.

CALL' G. F. SATTERLEY
IN 7-8300

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER

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

Cleveland, Ohio
LDS 55 kp. nariams 

pranešimas
Sekamas susirinkimas 

įvyks sausio 8 d., savaite 
vėliau, kadangi sausio 1 d. 
yra šventė — Nauji Metai. 
Prašome narius tai įsitė- 
myti.

Cl. M. Klubo susirinki
mas įvyko gruodžio 12 d. 
Klubo valdyba raportavo, 
kad viskas tvarkoje. Ligo
nių lankymo komisija ra
portavo, kurios narės buvo 
sergančios, o naujų nesira
do.

M. Brazaitienė dėl silpnos 
sveikatos negalėjo būti su
sirinkime. Ji prisiuntė lin
kėjimus ir didelius pyragus. 
Nutarta už pyragus užmo
kėti $5. Ji už tai dėkoja 
klubui.

V. Daraškienė irgi sveiki
na visas klubietes, linkėda
ma sveikatos.

Nutarta pakeisti susirin
kimų dieną. Vietoje ketvir^ 
tadienio bus penktadienį, 1 
vai. popiet, toje pačioje vie
toje. Sekamas susirinkimas 
bus sausio 10 d.

Klubo valdyba užgirta 
1969 metams: pirm. A. Pal- 
ton, prot. sekretorė M. Ma- 
čionienė, fin. sekr. A. Stan
kus, ižd. A. Mack, koresp. 
A. Salin.

Užbaigę susirinkimą tu
rėjome skanius pietus. Ačiū 
šeimininkėms už didelį dar- 
bą^ Visiemš pasi sotinus 
klubo pirmininkė pakvietė 
keletą šį tą pasakyti.

J. Žebrys pastebėjo, kad 
moterys nepakankamai vei
kia ir daugelis be reikalo 
teisinasi, kad per senos 
veikti. O. Kazilionienė pa
kvietė visus sudainuoti 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

Taigi, sveikinu ir linkiu 
laimingų Naujų metų vi
sam “Laisves” personalui ir 
taikos visam pasauliui.

Anna Salin
■ ■■■-1 i—

Girtas vairuotojas 
užmušė 4

New Yorke girtas vai
ruotojas savo automobiliu 
išmušė iš kelio kitą automo
bilį ir nuvertė ant Penn- 
Central Railroad trekių, 
kur buvo užmušti 4 žmo
nės.

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.

j (96-101)

MOLDING 
MACHINE OPERATORS

3 SHIFTS 
GRAY-ROOK MFG., INC.

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

Southeast Expressway.
(96-99)

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)

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)

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 
neiwly 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.

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)

(92-98)

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

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)

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 seeks 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.

(96-97)

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne- 
skaitOo

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. arid 
working conditions. Co. benefits. 
Contact Mr. Dickinson-Marks.

LO 3-9290. (94-98)

FACTORY WORKERS for gene
ral work in new cosmetjc’• plant; 
$2 per 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)

MACHINISTS—JIG BORERS

O. D. & SURFACE GRINDERS

FULL & PART TIME
We’ve go,t the best shop and the 

best work fend 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

Division of Alpine Geophysical

(96-97)

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)
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Ar Lindsay vėl kandidatuos?
Paleisti gandai, kad ma

joras John Lindsay nusita
ręs vėl kandidatuoti į ma
jorus. Kaip žinia, rinkimai 
įvyks 1969 metų rudenį. 
Mr. Lindsay jau esųs pasi- 
skyręs rinkiminės kampani
jos direktorių.

Tuoj prasidėjo plačiau
sios spekuliacijos ir viso
kios kalbos. Majoro padė
jėjai nei užginčija, nei pa
tvirtina tuos gandus. Pats 
ma joras pareiškė, kad jis tik 
ateinančiais metais galuti
nai apsispręs. Gal kandi
datuos, o gal ne...

Šitie gandai pastatė ant 
kojų visus demokratu lyde
rius. Vieni sako, kad Lind
say prestižas taip nupuo
lęs piliečių akyse, jog bet 
kuris demokratas rinkimus 
laimėtų, jeigu jie įvyktų 
šiandien. Tuo tarpu demo
kratų partijos valstijos ko
miteto pirmininkas Mr. 
Burns persergsti demokra
tus, kad jie per daug ne
straksėtų ir nesididžiuotų, 
kad nors Lindsay populia
rumas yra “pažeistas” (dėl 
streikų, dėl triukšmo su 
mokyklomis ir t. t.), bet jį

‘ išversti” iš majoro posto 
rebus lengva. Demokra
tams reikėsią surasti patį 
geriausių, patį populiariau
sių kandidatų.

Bėda su demokratais ta
me, kad jie neturi tokio po
puliaraus kandidato, su ku
riuo galėtų Lindsay su
pliekti. Iš visų jų populia
riausias yra Theodore W. 
Kheel, bet jis sakosi jokio
mis sąlygomis nesutiktų 
kandidatuoti.

Sveikinimai
Thinking of you at 

Christmas — and please 
remember too, that special 
thoughts and wishes are 
there with you!

Merry Christmas!
Valeria Urbikas

Chicago, Ill.

s

Reporteris
i

■ ■—>

Mirė Norman Thomas, 
socialistų vadovas
Huntington, N. Y.—Hi

laire Farm Nursing Home 
mirė Norman Tomas 84 me
lų amžiaus.

Norman Thomas buvo So
cialistų Partijos vadovas 
ilgus metus, šešetų kartų 
,is buvo iškeltas kandidatu 
prezidento vietai. 1932 m. 
gavo daugiausia balsti — 
900,000.

Per keletą metų jis ak- 
1 yviai dalyvavo kovose prieš 
karų.

mirė Not 
tu amžia

fewfewfew fesJfl

n i m a s
Žiemos švenčių ir n|aujųjų 1969 metų pro

ga sveikinu savo seseris 
Tarybų Lietuvoje, taipgi 
rikoje. Sveikinu visas s^vo drauges ir draugus, 
visus laisvieČius, linked 
laimės ant visados.

ir jų vaikus ir gimines 
visas gimines čia Ame-

ma geros sveikatos ir

Marijona Gutauskienė 
Brockton, Mass.

feW$«^^¥WfeWfeW^feW^feWfeWfeWfeW!

Sveikinimas Švenčių Proga l

<

t ,

Giminėms Amerikoje ir Lietuvoje
Sveikinu visas girni 

kolektyvų, skaitytojus ii 
mingų naujųjų 1969 me

Mes visi sveikinam 
Kralikausko broliai Stag 
kai.

les, draugus, “Laisvės” J 
rėmėjus. Visiems lai- j

e, ir iš Lietuvos Vinco iį 
ys ir Franas Kralikaus- *

Eva Kralikauskienė
Lawrence, Mass.

Metinių Švenčių Proga į
Sveikinu Amerikoje visas gimines, drau- | 

s ir “Laisvės” kolektyvą. į 
elio šeimų, Geisteriškių 5

gus, drauges, pažįstamu
Lietuvoje—K. Stan 

kaime, Vilkaviškio rajone; V. Abraičio šeimą, 
Kapsuko rajone, Balsupių kolūkyje; K. Zmuidzi- 
nos šeimų, Višakio Ri 
Onutę Zmuidziniūtę, Sa

Visiems linkiu daug
būna pasaulinė taika 1969 metuose!

Idoje, Kapsuko rajone; 
snavoje, Kapsuko rajone, 
aimės ir sveikatos. Lai

Juozas Stanelis
Short Hills, N. J.

Sveikiname su Kalėdomis ir
1969 MetaisNau j alsais

Sveikiname gimine;
koje ir Tarybų Lietuvoje ir kitur, ikur tik pa
siekia mūsų mylimas 
dingai linkime visiems 
pasaulyje taikos!

Kazimieras ir Paulina Meškėnai 
Brooklyn, N. Y.

Sveikiname su Naujais 
metais ir linkime daug lai
mės.

“Laisvę” gauname jau 
šešti metai. Perskaitę visa
dos duodame pasiskaityti 
pažįstamiems ir kaimy
nams. Jūsų laikraštis mums 
įdomus, nes mes sužinome, 
kas naujo pas Amerikos lie
tuvius.

Norėtume palinkėti vi
sai “Laisvės” redakcijai 
daug ilgų metų, laimingų 
metų, o taip pat daug kū
rybinės laimės, kad laikraš
tis būtų dar įdomesnis ir 
kad neužmirštų mūsų buto, 
o taip 
žmonių 
proga 
šeimų, 
laimės.

Antanas-Petrė Mankai 
Tauragė

pat visos Lietuvos 
butų. Taipgi šia 
sveikiname Lipčių 
Linkime daug daug

Sveikinu visus laisvieČius, 
draugus, drauges, gimines 
Tarybų Lietuvoje ir Lietu
vos Draugystės ir Kultūri
nių ryšių su užsienio šali
mis draugijų. Linkiu vi
siems laimingai sulaukti 
žiemos švenčiu ir Naujų 
Metu, kad jie būtų visiems 
laimingi.

Noriu pranešti, kad šie
met aš sveikinimo atviru
čių nesiuntinėsiu, nes ma
no sveikata po tokios sun
kios operacijos neleidžia. 
Dalyvauju “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajuose tik iš 
prievartos, nes niekas ne
užima 
tiems, 
namus 
čius.

s ir pažįstamus Ameri-

laikraštis “Laisvė.” Šir- 
sveikatos ir laimės, o ir

Tarp lietuvių
Džiugu, kad mūsų lais- 

vietis Jurgis Bernotą po 
operacijos jau puikiai su- 
sveikęs. Gruodžio 21 d. jau 
buvome didžiuliu laivu iš
vykę į plačiąsias jūras pa
meškerioti. Jis atrodo la
bai gerai. Tik vienu daly
ku jis nusiskundžia, būtent, 
kad per paskutines 5 savai
tes dar nė vienos pypkės 
neištuštinęs. Matyt, gydy
tojas yra, uždraudęs rūkyti. 
Mes, nerūkoriai, iš tos jo 
nelaimės tik pasidžiaugti 
tegalime, bet tie, kurie į 
pypkę taip įsimylėję, kaip 
Jurgis, jį giliai atjaus!

Kaip žinia, mūsų Jurgis 
tarp šios apylinkės lietuvių 
yra jei ne pats slauniausias 
meškerės patriotas, tai be
ne pats laimingiausias. Štai 
ir dabar jis.įš apie 50 žu
vininkų pagavo didžiausių 
“cod.” Kiti mes daugumo
je turėjome pasitenkinti tik 
gražiomis silkėmis, “whit
ings” ir “mackerels.”

Bronė Keršulienė, New 
Yorko Moterų klubo sekre
torė, pranešė, kad klubietės 
Adelės Lupsevičienės moti
na. B. Ostapuk, užsigavo 
puldama namuose. Ostapu- 
kienė taipgi klubo narė.

Bet viena bėda ne bėda. 
Ostapukienės vyras randa
si ligoninėje. Jis turėjo šir
dies smūgį.

Linkime draugams greit 
susveikti. ,

Ieva

mano vietos. Ačiū 
kurie atėjo į mano 
atnaujinti laikraš-

George Shimaitis
Brockton, Mass.

malonumu prisime-... Su
nu mūsų susitikimų “Lais
vėje”. Linkiu jums su Nau
jaisiais Metais geriausios 
sveikatos, sėkmės jūsų dar
be ir asmeniškame gyveni
me.

Jūras Požėla
Vilnius

Brazilijos lietuviai “Lais
vės” skaitytojai sveikina su 
Naujais Metais laikraštį 
“Laisvę,” visų “Laisvės” 
personalų, leidėjus, rašyto
jus, rėmėjus ir skaitytojus, 
linkėdami Jums geros sėk
mės darbuose, kaip asmeni
niuose, taip ir visuomeni
niuose.

Jums, brangios draugės 
L. Kavaliauskaite ir S. Sas- 
na, nepailstančios laikraščio 
“Laisvės” darbuotojos, S. 
Paulio pažangūs lietuviai, 
nors ir pavėluotai, siunčia
me geriausius draugiškus 
linkėjimus, linkime geros 
sėkmės darbe, asmeniniame 
ir liaudies labui.

Naujų Metų Proga
Sveikiname gimines ir draugus 

čia Amerikoje ir Lietuvoje. 
Ilgiausių metų!

MIRE
Gruodžio 20 dienų mirė 

Juozas Šapolas, plačiai ži
nomas buvęs ilgametis biz
nierius. Mirė sulaukęs 73 
metų. Sakoma, kad prieš 
penketų dienų gydytojas 
patarė skubiai eiti į ligo
ninę ir patikrinti sveikatą, 
bet velionis jo patarimo ne
paklausė. Gal dar būtų ga
vęs medicininę pagalbų ir 
gyvenimų prailginęs.

Velionis palaidotas gruo- 
dižo 23 dieną. Liko liūde
syje žmona ir artimieji.

Washingtonas. — Prez.
Johnsonas, susirgęs biauriu 
gripu, pasidavė ligoninėn.

Carlinville, Ill.— S. Kline 
mirtinai peršovė atsiskyru
sią žmoną, tris su ja buvu
sius vyrus, tris savo vaikus 
ir pats persišovė.

Prostitucija auga
New Yorko majoro ad

ministracija susilaukė ašt
rios kritikos iš miesto tary
bos narių ir publikos, kad ji 
toleruoja beaugančia mies
te prostituciją.

Miesto tarybos narys 
Low nurodė, kad prostitu
cija “veikia atvirai mieste,” 
kartu platinama ir porno
grafija, nešvari literatūra. 
Administracija viską tole
ruoja.

Svečiai iš Japonijos
• , • ft'

Vilnius, (ELTA).— Į Lie
tuvos sostinę iš Leningrado 
at'vykd ‘dideU grupė Japoni
jos profsąjungų aktyvistų, 
kuriai vadovauja Japonijos 
sintetinės pramonės darbi
ninkų profsąjungos federa
cijos skyriaus pirmininko 
pavaduotojas losijas Chasi- 
da. Svečiai dalyvavo šiomis 
dienomis Leningrade įvyku
siame Tarybų Sąjungos ir 
Japonijos profsųjungų vei
kėju susitikime “Už taikų 
ir draugystę tarp Japonijos 
ir Tarybų Sųjungos tautų”.

Vilniaus aerouoste Japo
nijos profsąjungų aktyvis
tu s sutiko Respublikinės 
profsąjungų tarybos sekre
torius B. Lopata, Lietuvos 
LKJS CK sekretorius R. 
Judeika, profsąjungų res
publikinių komitetų pirmi
ninkai, profsųjungų akty
vistai.

Svečiai Lietuvoje viešėjo 
trejetų dienų.

Indėnai protestuoja
Massena, N. Y. — Apie 

100 Mohawks genties indė
nų susirinko ant tarptauti
nio tilto, vyrai, moterys ir 
vaikai sugulė ir sulaikė tra- 
fikų. Kanados policija areš
tavo ,41 indėnų.

Indėnai protestavo, kam 
Kanada, laužo 1794 metų 
Jay Sutartį su indėnais.

New Yorke mirė advoka
tas Schackter, 74 metų am
žiaus, ilgametis kovotojas 
už demokratines laisves, 
buvęs N. Y. Advokatų Gil
dijos prezidentas.

KRISLAI

O tau, brangi “Laisve,” 
linkime dar daug daug kar
tų sulaukti Naujų metų, 
daug metų lankyti su tiesos 
žodžiu už taikų ir laisvę mū
sų tautiečius mūsų brangio
je tėvynėje Lietuvoje ir iš
eivijoje.

Sao Paulo

Petras ir Ona Klimai 
Valrico, Fla.

Lauksime Naujųjų 
Metų su Aido Choru
Gražiai, pigiai ir linksmai 

sutiksime Naujus 1969 me
tus gruodžio 31 d., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė.. 
Ozone Parke. Pradžia 8 v.v.

Aido Choras rengia šau
nų banketų su visokiais 
vairumais. Įėjimas tik $5.

Kviečiame visus ir visas 
vietas užsisakyti iš anksto 
pas bet kurį aidietį-aidietę. 
Arba pašaukite į Laisvės 
raštinę: MI 1-6887 ir pasa
kykite, kiek bilietų jums 
reikia.

Visus užtikriname, kad 
būsite visi linksmai paten
kinti.

(Tasa iš pirmo psl.)
vardas reiškė partijai presti
žą, v

J. Grybas

Sveikinimas
Mieli draugai,

Naujųjų metų proga siun
čiu geriausius linkėjimus 
visiems laisviečiams.

Wm. Žitkus
Worcester, Mass.

Norėdamas pasirodyti dide
liu dievo šalininku, Brooklyno 
klerikalų laikraštyje Stasys 
Yla klausia: ‘-Kaip garbinsi
me gimusį dievą?”

šiuo klausimu jis sužalojo 
visą katalikų bažnyčios moks
lą, kuris sako, kad dievas vi
sados buvo, visur yra, ir visa
dos bus. Juk kas gimsta, tai 
turi ir mirti. Na, o kaip bus, 
kai dievas numirs?

Jeigu dievas gimė, tai turė
jo gimti mūsų žemėje, 
taip, tai kaip, jis galėjo 
tverti mūsų žemę, jeigu 
dar nebuvo gimęs?

Matote, j kokias teologines 
džiungles Stasys įsipainiojo su 
savo filosofija. Prelatas 
nas Bąlkūnas turėtų jį 
nubausti. ..

Parengimų kalendorius
Gruodžio 31 d.

Aido choro Naujų Ujtų 
laukimas “Laisvės” safeye< 
Pradžia 8-tų vai. Vietas 
prašom užsisakyti iš anksto.

Sausio 11 ir 12 dd.
Dailės paroda su gražiom 

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

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

12 d. bus rodoma filmai, 
Vilniuje gaminti.

Sako, kad LI. gali 
netekti geležinkelio
Transportacijos autorite

tas Ronan įspėjo N. Y. 
miesto ir apylinkės atsakin
gus už transportacija par
eigūnus susirūpinti. Jis sa
ko, kad miestas ir Long 
Island geležinkelio firma 
turi suteikti virš 8 milijo
nus dolerių LI geležinkeliui 
išgelbėti. Sako, kad tiek 
reikia kelio ir stočių prie
žiūros darbininkams apmo
kėti. Nesulaukdami atpildo 
jie gali geležinkelį užda
ryti.

Geležinkelis ir be to, turi 
bėdųv. Techniškos kliūtys 
antradieni vėl suvėlavo tū
lus traukinius po valandų.

La Guardia aerouoste 
vagis pačiupo jaunos poros 
valyzą, kurioje rados ir ma
žo sūnelio vaistai. Spaudo
je ir per radijų skelbė pra
šymų tą valizų grųžinti.

Jei 
su- 
jis

Jo- 
nu-

Gy- 
12-ją 

kultūrinę premiją”

Ohio valstijos Lietuvių 
d y to jų Draugija savo 
metinę 
paskyrė įžymiajam Clevelando 
smetonininkui Broniui Railai. 
Iš 56 Draugijos narių už Rai
lą buvę paduota tik septyni 
balsai. Bet to užteko jam pre
miją laimėti.

Negaliu protestuoti prieš P. 
Stravinską, kai jis užsidėjęs 
už galvos rankas šaukia: Tas 
tik parodo, kad tie gydytojai 
“savo kišenėse turi daugiau 
pinigų, negu galvose smege
nų!”

Dailės paroda bus įvairi
LDS 185 kp. rengia dai

lės parodų, kuri bus didelė 
ir įvairi. Dalyvaus virš 
desėtko dailininkų-kių: pie
šėjai, drožinėtojai, mezgė- 
jos ir siuvinėtojos. Gyvą
jį menų pademonstruos Aa- 
do choras su jo solistsus, 
Mildred Stensler vadovy- 
beje.

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- 
čia vai. Bus rodomi Tary
bų Lietuvos filmai.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas 
ivyks trečiadienį, sausio 8, 
Laisvės salėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Bus pateikti me
tiniai raportai ir aptartu 
kiti LDS reikalai. Po su- 
sirihkiino visus pavaišins 
pirm. E. Jeskevičiūtė.

Valdyba

ĮTARIA PADEGIME
Consolidated Edison Co. 

streikierys tapo areštuotas 
i tarimu būk jis padegęs 
kompanijos šapa prie 850 
12th Avė. ir 58 St. Darbi
ninkai išėjo į streikų praė
jusį sekmadienį. Streikierį 
areštavo antradienį.

Žinant unijų nusistatymų 
prieš vandalizmus, sunku 
patikėti, kad juomi užsiim
tų streikierys.

“LAISVES”
DIREEKTORIAMS

Prašau nepamiršti, kad 
mūsų posėdis įvyks pirma
dieni gruodžio 30 d/

Kito priminimo jau ne
bus.

Sekretorius

Gruodžio 3 daug New 
Yorko studentų protestavo 
prieš prailgintas mokslo se
sijas. Jas prailgino tikėda
miesi tuo a gauti streiko 
metu prarastų laikų.

Brooklyne areštuotas nar
kotikų gaudymo ekspertas 
B. Sorkin. Jį įtaria ėmime 
kyšių.

IEŠKOJIMAS
Pensininkas vyras ieško moters, 

kuri norėtų gražiai drauge gyventi. 
Turiu 4 kambarius, vienam nuotSb- 
du gyventi. Esu linksmo būdo, nerū_ 
kau. ne girtuoklis. Duosiu moterei 
pilną užlaikymą. Amžiaus nuoJj50 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)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Mirusių brolių ir sesers — Kurklių miestelyj

Ona Šapolaitė-Leonavičienė
Mirė gruodžio 23, 1963

Viktoras Šapolas
Mirė gruodžio 23, 1963

Kazys Šapolas
Mirė vasario 21, 1963, Kurklių miestelyj

Ilsėkitės ramiai, mano brangieji, Lietuvos žemelėje. 
Mano mintyse liksite amžinai!

—Frances šapolaitė-Mažilienė 
Švogeris Danatas Mažilis 
ir mano šeima

Brooklyn, N, Y. >




