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KRISLAI
Pavertė žmogžudžiais 
Du trečdaliai prieš karą 
Indėnų pageidavimai
“Vilnies” albumas 
Politiniai nykštukai

J. Gasiūnas

Baisu ir pagalvoti, kokiais 
žmogžudžiais patampa karei
viai, kai jie pradeda šaudyt 
moteris, vaikus ir senelius, 
y rietu Vietnamo kaime Song

my amerikiečiai kariai išžudė 
arti 600 civilinių žmonių—se
nukų, moterų ir vaikų.

O tai ne pirma ir ne pasku
tinė tokia skerdynė. 
JAV karys liudija, 
metų spalio mėn. jie 
no 13 kaimų.

Vienas 
kad šių 
sunaiki-

Vietnamo veteranas Paul 
Meadlo prisipažįsta Songmy 
kaime nušovęs 35 ar 40 civili
nių žmonių.

“Pasiunčiau jiems gerą vai
ką, o jie pavertė žmogžu
džiu”, verkdama pasakė Me
adlo motina savo 
Terre Haute. Ind. 
mas padarė jos sūnų 
dzin.

Vienas kareivis iš 
nės stovyklos rašo
“Aš dabar žinau 32 būdus, 
kaip užmušti žmogų”.

namuose
Militariz-
žmogžu-

militari- 
tėvams:

25 milijonai alkanu 
amerikiečiu

Washingtonas. — Susirū
pinusių piliečių koalicija ko
vai su skurdu paskelbė savo 
tyrinėjimo duomenis, kurie 
parodo, kad Jungtinėse Val
stijose yra daugiau kaip 15 
milijonų alkio padėtyje gy
venančių žmonių.

Pilnai paruoštas raportas 
priduotas Nixono admini
stracijai ir administraci
jos sušauktai konferen
cijai mitybos klausimu. 
Raporte nurodyta detaliai, 
kad 15 milijonų amerikie-

čių eina kasnakt lovon ba
davimo padėtyje.

Tyrinėtojai taipgi nuro
do, kad dauguma žmonių, 
turinčių neprastą gyvenimą, 
visai nepaiso tų, kurie skur
džiai verčiasi.

Kita komisija skelbia, kad 
ištikro yra 25 milijonai ba
daujančių.

Konferencijoje dalyvavo 
apie 4,000 delegatų, kuriems 
prez. Nixonas pas i ž a d ė j o 
kovoti prieš skurdą.

TSRS trečiasis kolūkiečių
suvažiavimas

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vdjus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1969 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

3660 
1902 
1876 
1872

Valys BunHus, Brooklyn, N. Y..........
Connecticut valstijos vajininkai . . .. 
So. Bostono- vajininkai ....................
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla. .. 
Lawrence-Haverhill, Mass..................
New Jersey vajininkai ......................
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. .. • 
M. Valilioniene Miami, Fla................
M. Uždavinys, Norwood, Mass..........
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.........

Tailando divizija 
kainuoja bilijoną

Washingtonas. — Kon
grese raportuota, kad Jung
tinės Valstijos išleido bilijo
ną dolerių gavimui Tailan
do karių divizijos kariauti 
Pietų Vietname.

Tuo reikalu su Tailando 
valdžia susitarta 1966 me
tais. Finansinė transakcija 

1380 1971 m. Gerai ap-
1140 "
1084 
1048 
948 
916

ginki u o t a amerikietiškais 
ginklais Tailando karių' di
vizija buvo atvešta Pietų 
Vietnaman kariauti.

Jungtinės' Valstijos taipgi

suti k o Tailandui suteikti 
moderniniu militariniu lėk
tuvu. 4.

New Yorkas. — Wm. B. 
MacLeod kriminaliame tei- 
me rastas kaltu už prakti
kavimą gydytojo profesijos 
neturint reikalingų leidimų. 
•Jis sakosi pats išmokęs gy
dytoju ir per daugelį metų 
praktikavęs. Dabar gali būt 
nubaustas iki 24 metu ka- v

Komercinis dienraštis “Chi
cago Sun-Times” rašo, kad jo 
pravesti tyrinėjimai rado du 
trečdalius žmonių, norinčių iš
traukti visas Amerikos milita- 
rines jėgas iš Vietnamo iki 
1970 metų pabaigos.

Dienraštis padaro savo iš
vadas, kad didžiulė amerikie
čių dauguma nepritaria prez. 
Nixono politikai Vietname, 
kad jie nori tuoj baigti karą.. 
Laikas baigti visas skerdynes.

Poetas Alfred Kreymborg 
antai sušuko: “Ką tu padarei, 
Amerika, Amerika?” Jos var
das pažemintas visame pasau
lyje.

Maskva. — Čia įvyko tre
čiasis visasąjunginis kolū
kių suvažiavimas. Dalyvavo 
4,521 delegatas. Iš Lietuvos 
taipgi atvyko nemažai dele
gatu. Moterų delegačių bu
vo 1,713.

Suvažiavimas išgirdo nuo
dugnius raportus iš žemės 
ūkio gamybos ir gavybos, 
kiek pažangos yra padary
ta. Nutiesta gairės ateičiai. 
Suvažiavime kalbėjo, tarp 
kitų, keletas lietuvių kolū
kiečių atstovų.

Suvažiavimo metu buvo niams.

paruošta meninių ir doku
mentinių fotonuotraukų pa
roda. Foto-paroda pasakojo 
apie lenininės kooperacijos 
plano įgyvendinimą, kur at
spindi tarybinio kaimo poli
tiniai, ekonominiai ir socia
liniai pertvarkymai.

Alcatraz, Calif. — Šią sa
lą okupavo 600 indėnų ir no
ri ją padaryti indėnų švieti
mo ir kultūros centru. Pir
miau joje buvo federalinis 
kalėjimas ilgamečiams kali-

Centralinės Amerikos komunistų 
konferencija

Rašytojas Vine Deloria, ge
rai susipažinęs su indėnų gy
venimu, savo knygoje atžymė-

15 procentų indėnų pasakė, 
kad Jungtinės Valstijos turi 
pasitraukti iš Vietnamo, o 85 
procentai pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos turi pasitrauk
ti iš Amerikos.

Iš Europos atvykusieji už
kariavo Ameriką, sunaikino 
milijonus indėnų, sužlugdė jų 
kultūrą. Likusieji indėnai 
šimtmečius buvo terorizuoja
mi, niekinami, sudarytos jiems 
sunkiausios gyventi sąlygos.

Dabar jie vėl kelia savo bal
są, reikalauja savų žemių. Jie 
kovoja prieš rasinę diskrimi
naciją kartu su kitais kovoto
jais. Dabar Jungtinėse Vals
tijose indėnų yra apie 600 
tūkstančių. Jie pasiskleidę po 
visas valstijas.

Meksikos Miestas. — Čia 
įvyko Centralinės Amerikos 
komunistų partijų atstovų 
konferencija, kurioje pasi
tarė dėl bendros veiklos 
prieš bendrą imperialistinį 
priešą.

Konferencijoje išreikštas 
solidarumas su revoliucine 
Kuba ir su Peru komunis
tais bei kitais pažangiais 
kovotojais už radikalines 
reformas šalyje. Pareiškė 
pritarimą tarptautinei ko
munistų vienybei, pasisaky
tai Maskvoje liepos konfe
rencijoje. Pasisakyta už pa-

ramą kovojančiai Vietnamo 
liaudžiai prieš imperializ
mą.

jos turėtų su sveikinimais pri
sidėti. Sveikinimai reikėtų pa
siųsti į “Vilnį” ne vėliau gruo
džio 30 d.

Sekamą balandį dienraštis 
“Vilnis” minės 50 metų sukak
tį. Jubiliejaus metu bus išleis
tas “Vilnies” albumas, kuris 
nušvies 50 metų laikraščio is
toriją.

Kad tam jubiliejui gerai pa
siruošti, “Vilnies” redakcija 
kviečia visus talkon: siųsti su 
jubiliejum susietus rašinėlius 
ir su aukomis sveikinimus.

• Talka tikrai reikalinga. Lai
svinai taipgi turėtų prie ju
biliejaus minėjimo prisidėti. 
LLD, LDS ir kitos organizaci-

Vera Smalstienė,
Livonia, Mich......................

A. Bemat, Los Angeles, Calif.
E. Kralikauskienč

Lawrence, Mass.....................
Philadelphijos vajininkai ........
Kanados vajininkai ....................
J. Stanienė, Baltimore, Md......
Rochester, N. Y.........................
Chicago, Ill............................... .
P. Beeis, Great Neck, N. Y......
Pittsburgh, Pa...............................

900
840

792 
736 
624 
552
508
420 
420 
416

M. Žiedelis, Nashua, N. H. ...
LLD 20 kp. ir Mot. skyrius, 

Binghamton, N. Y....
Tilwick, Easton, Pa............

K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 
Sutkienė, V. Taraškienė, 

San Francisco, Calif.......
LLD 74 kp., New 

Kensington, Pa............
C. K. Urban, Hudson, Mass. ..

i Chester, Pa.................................

.323

L.

V.

(Nukelta Į 3-čią psl.)

294
228
252

252

144
72
72

Prancūzijos darbininkai kovoja 
už algų pakėlimą

Ragina kovoti prieš 
Izraelio agresiją

Maskva.— Europos socia
listinių šalių kompartijų ir 
valdžių atstovai, ; _ 
arabu ir Izraelio krize, at
sišaukė į visų šalių valdžias 
ir žmones, ragindami reika
lauti Izraelio pasitraukimo 
iš okupuotų arabų žemių.

Susirinkime pasisakė pa
dėti kovojantiems už laisvę 
arabams prieš imperialistų 
intrigas Vidurio Rytuose.

“Naujienos”, Vlikas ir Al
tas sušuko, kad į Ameriką Ka
mavus atsiuntė “okupantas” 
skaldyti lietuvių visuomenę.

Juozas Palubinskas “Vieny
bėje” pasiskelbė, kad jis esąs 
Kaniavų “siuntėjas”. Jis ra- v so:

“Edvardas Kaniava yra ma
na sesers sūnus ir mano krikš
to sūnus, taigi, ne tik mano 
tautietis, bet ir mano kraujo 
giminė. Turėjau pilną teisę 
sudaryti iškvietimą Į JAV”.

J. Palubinskas gražiai su
daužė “vaduotojų” melus ir 
šmeižtus. Jų paskelbtas Ka- 
niavams boikotas parodė juos 
pačius esant nusidėvėjusiais 
politiniais nykštukais.

Lietuvišką visuomenę skaldo 
ne Kaniavos, bet “vaduoto
jai”, paskelbę boikotą Kania- 
vams.

Paryžius. — Generalin ė s 
Darbo Federacijos ir Demo
kratinės Darbo Konfedera
cijos nariai bendrai kovoja 
už algų pakėlimą iki pakilu
sių produktu kainų nuo 7 
iki 8 proc. Jie taipgi reika
lauja sutrumpinti darbo sa
vaitę.

Paryžiuje ir kituose mies
tuose buvo nutraukta švie
sa, kai elektros darbininkai 
sustreikavo, o valdžios pa
reigūnai atsisakė tartis. Ar- 
denes rajone 8,000 metalo 
darbininkų sustreikavo.

Išėjo streikan Peugeot 
automobilių firmos darbi
ninkai. Pašto darbininkai 
pasiruošę streikuoti, jeigu

Maskva. — Turkijos pre
zidentas Sunay ir Tarybų 
Sąjungos prezidentas Pod- 
gornis pasirašė bendrą pa
reiškimą, kuriame pasisako 
prieš karą Vietname, prieš 
Izraelio agresiją, už atomi
nių ginklų kontrolę, už Eu
ropos saugumo konferenci
ją, už abiejų šalių glaudes
nę kooperaciją.

aptarę jų reikalavimai nebus pa- pinti. Sąjungos konvencija
tenkinti.

Izraelis ne visiems 
žydams patinka

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” paduoda nemažai 
laiškų iš Izraelio. Iš Tarybų 
Sąjungos nuvykę Izraelin 
gyventi rašo, kad jiems ne
patinka ten gyventi ir no
rėtų grįžti Tarybų Sąjun
gom

Pirmiau iš Tarybų Sąjun
gos žydai buvo, išleidžiami 
į Izraelį lengviau, bet dabar 
yra ribotas išvažiavimas. 
Todėl Izraelio valdžia pro
testuoja, kad TSRS laisvai 
žydų į Izraelį neleidžia.

Iš Lenkijos gali vykti 
laisvai į Izraelį, bet žydai 
daugiausia pasirenka ne Iz
raelį o Švediją.

Lėktuvų kompanijos padaro 
pelno iki 1,400 proc.

Washingtonas. — Gene- karo pelnus, pažymi, kad 
ralinis kontrolierius paskel-j taksų mokėtojai yra tikrai 
bė, kad kai kurios lėktuvų nuskriaudžiami, kuomet mi- 
korporacijos, gamindamos lijonai ir milijonai dolerių 
militarinius lėktuvus ir jų išeikvojama didžiausiems 
dalis, padaro pelno iki 1,400 
procentų.

Lionei - Pacific Corpora
tion of Anaheim, Calif., ga
vo iš Pentagono 22 kontrak
tus ir padarė pelno 1,403 ___ ___ ______________
proc. Kai kurios kitos kom7Į daugiausia negrai ir betur- 
panijos. padaro pelno kiek (čiai baltieji. Kad pilnai lega- 
mažiau.

. Senatorius Proxmire, pri- 40,000 parašų, nors įstaty- 
simindamas tuos didžiulius mas reikalauja tik 10,000.

kontraktorių pelnams krau
ti.

Charleston. — South Ca- 
rolinoje įsikūrė United Citi
zens’ Party, kurią sudaro

lizuotis, ji siekiasi surinkti

s----------------------------------
Atlanta, Ga. — Southern

Prez. Nixonas bando užgniaužti 
Vietname skerdynėms protestus

Washingtonas. — Nixono 
administracija deda daug
pastangų, kad kaip nors Regional Council kaltina 
nutildyti protestus prieš agrikultūros departame nt ą 
amerikiečių karių suruoš
tas skerdynes Pietų Vietna-

Denver, Colo. — Ameri
kos Medicininės Sąjungos ...... . v______
komitetas skelbia, kad Ame- mo kaime Songmy ir kitur, 
rikai dabar trūksta 50,000 Apie šias skerdynes, pra- 
daktarų. Ragina federalinę vestas 1968 > m. kovo mėn., 
valdžią tuo klausimu susirū- Pentagonas tuoj sužinojo, 

bet visai slėpė. Aišku, John- 
sono administracija žinojo 
ir Nixono administracija 
buvo informuota.

Dabar, kai iškilo viskas 
aikštėn, kai patys JAV ka
riai paliudijo, tai adminis
tracija bando sulaikyti pro
testus.

Daugiau kaip 300,000 
amerikiečių užmušta ir su
žeista Vietname.

prasidės šį sekmadienį.

Eaton keliauja su taikos misija
Maskva. — Stambus ame- dauguma žmonių nori da- 

rikietis biznierius Cyrus 
Eaton čia atvyko su savo 
taikos misija. Iš čia keliau
ja į Šiaurės Vietnamo sos
tinę Hanojų.

Reporteriams Eaton pa
sakė, kad Amerikos moksli
ninkai, daugelis biznierių ir

bar baigti karą. Paryžiuje 
taipgi jis patyręs, kad pran
cūzai taipgi ieško taikos.

“Pasaulinė publikos opi
ni j a smerkia šį k a rą ir 
smerkia Jungtines Valsti
jas, kad nebaigia agresijos”, 
pasakė Eaton.

Mirė maršalas K. Vorošilovas
Maskva. —Mirė maršalas 

Klimentis Vorošilovas 88 
metų, Tarybų Sąjungos did
vyris. Palaidotas Krem
liaus sienoje.

Vorošilovas iš jaunų die
nų .kovojo prieš carizmą, 
buvo vienas vadovų 1917 m. 
revoliucijos, vadovavo rau
donarmiečiams civilinio ka
ro metu, taipgi 2-ojo pasau
linio karo metu prieš hitle
rininkus. Buvo TSRS pre
zidentu.

Jis buvo apdovanotas 8 
Lenino ordenais ir kitais 
garbingais atžymėjimais.

GI

Virbickas užmuštas 
Vietname

Washingtonas. —Gynybos 
departamentas praneša, kad 
Anthony A. Virbickas iš 
West Paterson, N. J., už
muštas Vietname.

Sudegė 38 seneliai
Notre Dame, Kanada. — 

Katalikiškos prieglaudos pa
statui degant gaisre žuvo 38 
seneliai.

Washingtonas. — Senato
rius K. E. Mundt turėjo vi
dutinį kraujaplūdį.

rasinės diskriminacijos pa
laikymu.

Mirė gen. Kreizeris
Maskva. — Mirė genero

las Jakovas G. Kreizeris, 
tarybinis kovotojas prieš 
hitlerininkus, buvęs koman- 
dieriu vakariniame fronte 
2-ojo pasaulinio karo metu.

Gen. Kreizeris už pasižy
mėjimą buvo apdovanotas 
penkiais Lenino ordenais. 
Jis buvo žydų kilmės.

Mokytoją streikas 
plečiasi Anglijoje

Londonas.— 325 šio mies
to mokyklos uždarytos. 150, 
000 vaikų negali eiti į mo
kyklą. 4,500 mokytojų strei
kuoja.

Kituose miestuose taipgi 
mokytojai kovoja už didesnį 
atlyginimą ir geresnes dar
bo sąlygas. Jeigu nebus su
sitarta su mokytojų unija, 
manoma iššaukti generalinį 
mokytojų streiką.

Atsiprašė S. Korėjos
Panmunjom. — Šiaurės 

Korėja paleido tris Ameri
kos helikopterio lakūnus, 
kai Jungtinės Valstijos at
siprašė už įsiveržimą į Šiau
rės Korėjos teritoriją.

JAV helikopteris buvo nu
muštas rugpiūčio 17 d. Šiau
rės Korėjos teritorijoje ir 
jo lakūnai buvo suimti.

Los Angeles, Calif.—Areš
tuoti du hippiai, Charles 
Watson ir Patricia Kern- 
winkel. Kaltinami nužudy
mu Holly woodo arti s t ė s 
Sharon Tate ir kitų keturių. 
Ieško dar 10 kaltinamųjų.

Washingtonas. — Nixono 
administracija paskelbė, 
kad nebus mažinamos Ame
rikos militarinės jėgos Eu
ropoje.

Chicago. — 29 studentai 
pripažinti teisme kaltais už 
“riaušių kėlimą” spalio 8-11 
dd. demonstracijose.
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Jiems šis karas gerai apsimoka
GRUODŽIO 1 dieną “Associated Press” pranešė iš 

Washingtono apie atidengimą nesvietiškų pelnų, kuriuos 
šiandien kapitalistiniai plėšikai daro iš Vietnamo karo. 
Pranešime paduodamas vienas pavyzdys. Antai, sakoma, 
kad mūsų Oro Jėgų vyriausybė turi padarius su Lionel- 
Pacific Corporation 22 kontraktus gaminimui visokių 
reikmenų. Pasirodo, kad ji daro nuo 12.9 iki 1,403 % 
pelno. Tai reiškia, kad už kai kuriuos daiktus vienas 
įvestas doleris korporacijai atneša net 1,403 dolerius!

Bendrai paėmus visus tuos 22 kontraktus, korpora
cijos pelnas .siekia 245 procentus, arba vienas įdėtas do
leris jai atneša 245 dolerius! Parodoma, kad, pavyzdžiui, 
už daiktą, kuris turėtų valdžiai kainuoti tiktai $4,400, 
korporacija iš jos paima $25,063!

Reikia žinoti, kad Lionel-Pacific Corporation nėra 
išimtis. Jos nelaimė, kad jos plėšikavimas iškilo aikštėn.

Vietnamo karas pagimdė naujų milijonierių ir mul
timilijonierių gaują. Kaip tik jie ir nenori, kad karas 
baigtųsi. Kaip tik pagal jų muziką šoka tie, kurie šį- ka

Apie terorą Graikijoje
TAIP vadinamos Europinės Tarybos Žmogaus Tei

sių Komisija ilgai tyrinėjo politinę padėtį militaristų val
domoje Graikijoje. Dabar ji paskelbė savo raportą apie 
atradimus. Raportas, sakoma, susideda iš 1,200 pusla
pių. Jame smulkmeniškai, pasiremiant dokumentais, įro
domas valdžios vedamas žiaurus teroras prieš visus mi
litaristų klikos oponentus.

Nuo 1967 metų Graikijoje veikia karo stovis. Visos 
civilinės teisės iš žmonių atimtos-. Kalėjimai perpildyti 
politiniais kaliniais. Su jais elgiamasi žvėriškai.

Štai tik vienas pavyzdys. Pasakoja Mrs. Anastasia 
Tsirka. Ji buvo suimta ir be jokio teismo įmesta į kalė
jimą. Ten buvo pakartotinai mušama. Kai ji maldavo 
pasigailėjimo ir sakė, kad ji nėščia, budeliai jai atkirto: 
“Ką mes paisome tavo vaiko! Jis irgi bus toks, kaip it 
jo motina”. Ir, žinoma, Mrs. Tsirka kūdikį prarado ir 
nuo mušimo neteko sveikatos visam gyvenimui.

Raporte nurodoma, kad nėra tokio politinio kalinio, 
kuris būtų išvengęs žiauriausio kankinimo.

Reikia tikėtis, kad šis komisijos raportas sukels vi
same pasaulyje didžiausią žmonių pasipiktinimą fašisti
ne teroristine padėtimi Graikijoje. Reikia tikėtis, kad ir 
Amerikos žmonės neatsiliks su protestais prieš Graikijos 
militaristus.

Naikinimo batalijonai Vietname
RYŠIUM su prieš Vietnamo Songmy kaimo gyvento

jus amerikiečių kareivių pravesta skerdyne, aikštėn iš
kilo dar ir tas baisus faktas, kad Vietname mūsų gink
luotos jėgos turi sudariusios specialius kaimams naikin
ti batalijomis. Jie vadinami “Zippo Squads”. Jų misija 
“pacifikuoti” kaimus. Liaudiečių valdomi kaimai pa
skirti sunaikinimui. Jiems jokio pasigailėjimo nerodo
ma. Minėtas Songmy kaimas buvo vienas iš tų taip va
dinamų “free-fire zones”. Juos naikinant nesiskaitoma 
su jokiomis ceremonijomis arba taisyklėmis. Nėra tokių 
priemonių, kurios būtų per žiaurios, per žvėriškos. Jie 
turi būti nušluoti nuo žemės paviršio! Antai, pereitą sa
vaitę “The N. Y. Timese” vienos žinios antraštė skam
bėjo: “Karininkas raportuoja, kad pereitą mėnesį tapo 
sunaikinta trylika kaimų”. Kiek juose nekaltų žmonių 
žuvo!

Žiniose iš Vietnamo dažnai skaitome, kad tam ir 
tam mūšyje tiek ir tiek “vietkongų” žuvo, o mūsiškių 
nuostoliai buvo labai maži. Dabar paaiški, kad tie “viet- 
kongai” daugumoje yra civiliniai žmonės, daugumoje 
moterys, seneliai ir vaikai. Štai pereito antradienio rytą 
per radiją buvo klausinėjamas reporteris, kuris iš karo 
lauko rašė, kad prie Songmy buvo pasiektas mūsų di
džiausias laimėjimas, kad ten mes paklojome 128 “viet- 
kongus”. Jis rašė, kad jis tą mūšį pats matė ir skaitė 
žuvusių “priešų” lavonus. Radijo žinių padavėjas jo 
klausė, kodėl jis nepastebėjo, kad tie “vietkongai” — tai 
nužudyti moterys ir vaikai. Jis atsakė, kad jis to pada
ryti negalėjo, nes jis rašė už armiją, ir rašė tąi, kas jam 
buvo įsakyta rašyti. Vadinasi, jam buvo įsakyta meluo
ti, ir jis melavo!

KALTINIMAS IR 
PASTABA VYRAMS IR 
TĖVAMS

Emilija Čekienė Clevelan- 
do “Dirvoje” po antrašte 
“Vyrai kaltina lietuves mo
teris” net keliais ilgais pa
mokslais smarkiai barė vy
rus ir gyrė-teisino drauges 
moteris. Ji savo išvedžioji
mus susumavo šitaip:

Lietuviai yra Amerikos žmo
nių dalis ir todėl visos čia be
sireiškiančios negerovės neap
lenkia nepalikdamos pėdsakų 
ir mūsų tarpe. Čia ir vėl tos 
visos šio krašto negerovės 
ypač apsunkino lietuvės mo
ters gyvenimą ir atitraukė ją 
nuo tautinio lietuviško visuo
meninio bei kūrybinio darbo. 
Nepaslaptis, kad vadinamų 
hipių eilėse gal yra ir pado- 
dorių tėvų lietuviukų. Tačiau 
ne todėl, kad jie būtų buvę 
nerūpestingai motinų globo
jami ar be priežiūros palieka
mi gatvės auklėjimui.

Lietuvės moterys vaikams 
paūgėjus daugumoj išeina ir 
pačios dirbti norėdamos su
kurti vaikams geresnę ateitį. 
Bet vaikų jos nepalieka gat
vėje, o bobutėms ar tetoms ir 
statistika rodo, kad dirbančių 
motinų 'vaikai nuo to ne tik 
nenukenčia, bet nuo pat ma
žens įgauna daugiau atsako
mybės jausmo, savarankišku
mo ir daugiau pagarbos bei 
meilės motinai. Iš tokių šei
mų mažiau būna nusikaltėlių 
ir tinginių moksle.

Lietuvės moterys išeivijoje 
savo pareigas puikiai atlieka 
ir reikia tik stebėtis jų energi
ja ir sumanumu: eiti į darbą, 
auklėti vaikus, aprūpinti šei
mą ir dar dalyvauti lietuvių 
organizaciniam gyvenime, to
dėl šiais šeimos ir švietimo 
metais vyrai turėtų ne primin
ti moterims ką jos dar dau
giau turi atlikti, .pasitempti iš
eiti viešumon su didesniais 
darbais, bet mūsų mieli vyrai 
šiais metais turėtų lietuvę mo
terį išskirtinai pagerbti kaip 
lietuviškos šeimos sielą ir lie
tuviško švietimo pagrindą.

Ir, jei šiandien pasaulyje, 
ypač JAV-se, taigi ir mūsų 
tarpe yra tiek daug jaunimo 
paklydimų, tai sakyčiau, jog 
šeima neliko be motinos, bet 
liko be tėvo, kuris per maža 
rūpinosi vaikais.

tautų šeimą. Tarybinės val
džios organas “Izvestijos” 
sako: “Tarybiniai žnlonės 
reiškia savo giliausią 
įsitikinimą, kad n e p a i - 
sant priešiškų jėgų intrigų, 
Tarybų Sąjungos-Albanijos 
draugiškumas laimės ir Al
banijos Liaudies Respubli
ka vėl užims jai priklauso
mą vietą socialistinių šalių 
gretose”.

Tą sentimentą “Izvesti
jos” išreiškė minėdamos Al
banijoje darbininkų val
džios susikūrimo 25-sias 
metines. Ne tik Tarybų Są
junga, bet visas socialisti
nis pasaulis nenustoja vil
ties susilaukti tos dienos, kai 
ši šalis kartu su kitomis 
socialistinėmis šalimis pa
sieks didelių laimėjimų nau
joje gyvenimo statyboje.

kaip 1,000 miestų. Tos ma
nifestacijos apims plačiau
sias amerikiečių mases.

DAR VIENA ŽYMIOS 
LIETUVAITĖS ATSIMI
NIMŲ KNYGA

Mūsų Lietuvių Literatū
ros Draugijos nariai jau 
gavo ir su dideliu pamėgi
mu .skaito 
kauskienės 
i tolius”, c-

ti, ar tas atitinka 
žmogaus mokslą.

Lauksiu atsakymo ar pa-, 
aiškinimo į mano klausimus., 

' L. Nabažas
Mažeikių rajono

1969 m. lapkr. 18 d.

Michalinos Meš- 
knygą “Žvelgiu 
Knyga išleista 
Bet iš žurnalo 
Moteris” (Nr.“Tarybinė

VII) sužinome, kad Lietu
voje pasirodė ir kitos įžy
mios revoliucinės kovotojos 
atsiminimų knyga. Tai Ma
rijos Peledžiūtės- Norvydie- 
nės knyga “Mano sesėms”. 
Mes jos dar nesame gavę. 
Ją savo skaitytojams “Ta
rybinė moteris” trumpai ši
taip perstatų:

Išleista d ai- viena atsimini
mų knyga, kurią parašė viena 
iš seniausių Lietuvos Komunis
tų partijos narių, kovotoja re
voliucionierė Marija Pelėdžiū- 
tė-Norvydienė ir paskyrė mo
terims.

Sunki buvo jos motinos — 
samdinės dalia. Ne lengvesnė 
buvo pačios autorės vaikystė. 
Ir tik ankstyva pažintis su 

i progresyviuoju Šiaulių jauni- 
i padeda jaunai merginai

KARO ŽIAURUMAI 
PASKATINS KOVĄ 
Už TAIKĄ

“Daily World” korespon
dentas Washingtone sako, 
kad šiomis dienomis ati
dengti Amerikos armijos 
žiaurumai prieš Vietnamo 
civilinius žmones tik paska
tins šio barbariško karo 
priešus su padidinta energi
ja plėsti kovą už jo nutrau-|mu 
kimą. Jis mano, kad ruo- surasti tikrąjį gyvenimo kelią, 
šiamos naujos prieškarinės Autorė kartu su draugais ak- 
demonstracijos visoje šaly- tyviai dirbo Lietuvoje 
je gruodžio 12-13 dd. ir ka
lėdų išvakarėse įgauna nau
ją prasmę., Nauji milijonai 
žmonių pradeda įsitikinti, 
kad Vietnamo karui turi bū
ti galas, kad jis mums bai
siai nuostolingas ne tik už
muštais '■ir sužeistais jau
nais amerikiečiais, bet taip
gi jis šimtuį tūkstančių mū
sų jaunuolių baisiai žaloja 
morališkai.

Kaip žinia, gruodžio vi
duryje yra planuojamos 
vietinės demonstracijos vi
suose miestuose ir mieste
liuose. Bus paliesta daugiau

ir Pe
terburge, Rygoje ir Jurjeve... 

šiltai, su didele meile auto
rė aprašo savo draugus—ben
dražygius. Ypač nuostabūs 
yra moterų paveikslai. Autorė 
gyveno ir dirbo, artimai paži
nojo Eugeniją ir Dėmutę Taut- 
k aite s, Emiliją Staškutę, Bar
borą Burbaitęl Apoloniją ir 
Bronislava ■ Kazlauskaitės,, Ka
trę Matulaitytę, Eleną Petniū- 
naitę-Vilūnienę, Emiliją Nor- 
kūnienę, Julių Janonį, Kazį 
Rimšą, Vladą Rekašių, Romu
aldą Piterį, Juozą Opanskį ir 
daugelį, daugelį kitų.

Knygoje autorės revoliucinė 
veikla persipina su jos asme-

Gerb. Redakcija!
Straipsnyje “Žmogus ir 

Kosmosas” (žiūr. “L”, spa
lio 7 d.) inžinierius Gabrė
nas plačiai aprašo trijų mo
torų galingumą ir tt. Bet 
pati didžiausia naujiena: 
Kai žmogus pasiekė Mėnu
lį, ką jis ten matė? Čia 
jau kitas pasaulis. Koks ten 
klimatas: ar šaltas, ar šil
tas, ar yra vėjo, debesų? 
Kaip atrodo mūsų Žeiūė, ar 
matosi žvaigždės? Kokia 
saulė ir kaip ji sustovi — 
aukštai ar žemai, ar šviesi? 
Kokie ten akmenys, ar pa
našūs į mūsiškius? Jei ten 
nėra oro, kaip ten žmogus 
kvėpuoja?

■Aš girdėjau tokią naujie
ną, ku./ jeigu žmogus turi 
Mėnulyje degtuką, tai jis 
gali jį braukyti kiek nori, 
bet degtukas neuždegs ug
nies. Ar tiesa? Katras pa
siekė Mėnulį,, tai viską ži
no... Jau prieš kokį šimtą 
metų žmogus pradėjo svajo
ti apie pasiekimą Mėnulio. 
Dabar pasiekė. Bet nors pa
siekė, bet apie jį daug žinių 

I neturime. Spaudoje plačiai 
rašo apie visus jų kelionei 
įrengimus, apie motorų vei
kimą, o būtų užtekę parašy
ti, kad jie veikė normaliai.

i Todėl nuolankiai prašau 
Redakcijos, 
aprašyti apie šiuos mano 
pakeltus klausimus. G a 1 daug. ant manęs nesupyksi-

Didžiai Gerbiamasis
Redaktoriau,

Siunčiu šį kartą straipsnį 
Vilniaus tema. Kaip senam 
vilniečiui, daug įdėjusiam 
energijos dėl jo grąžinimo 
Lietuvai, prisidėjusiam prie' 
jo atstatymo, norėjosi apie 
jį pakalbėti plačiajai išeivi
jos visuomenei.

Nors nevisiškai regulia-’ 
riai, bet “Laisvę” gaunu. 
Tikiuos, kad ją siuntinėsite 
ir ateinančiais metais.

Linkiu sveikatos ir ištver
mės svarbiame lietuviškos 
spaudos darbe.

A. Juškai
Vilnius 
1969. 11. 18.

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija!

Jūsų laikraštį “Laisvę” 
mėgstu skaityti — žinias ir 
straipsnius. Įdomūs skaity
ti. Tiktai korespondencijos 
per ilgos ir perdaug asme
ninio pobūdžio. Per daug 
jose vardų ir pavardžių ir 
per daug prirašyta apie vi-'A--------------- I FVJL VA

jeigu galima,'šokius valgius ir skanėstas.

pats minėto straipsnio au
torius, jeigu žino, galėtų 
paaiškinti.

Kai aš lankiau caro mo
kyklą prieš 50 metų, tai uči- 
telius (mokytojas) aiškino, 
kad Mėnulis tris kartus ma
žesnis už žemę, o saulė tris 
kartus didesnė už mūsų Že
mę. Labai būtų svarbu žino- t i h

Manau, kad Redakcija per

te už mano pastabas. Pasa
kau kur kas man nepatin
ka.

Su godone,
A. Yuzilaitis

1 ' 1969 Xl.tfO
Gerb. “Laisvės”
Redakcija,

Kreipiuosi į Jus su prašy
mu : norėčiau susirašinėti su 
lietuviu, gyvenančiu Kana
doje arba Jungtinėse Vals
tijose. Be to, norėčiau, kad 
tas žmogus būtų sportinin-

iliniais išgyvenimais. Prieš mū
sų akis iškyla pasiaukojan
čios, ištvermingos žmonos ir 
motinos paveikslas. Nuostabūs,.
pilni žmogiškos šilumos ir mei- kas—šaudymo iš lanko mė- 
lės yra jos ir jos vyro Felikso 
Norvydo laiškai.

Svečiai, kurie jaučiasi šeimininkais
Kai Lietuvos akademinia-1 toj teatro orkestro. Netgi 

me operos ir baleto teatre'dekorac i j o s ir kostiumai 
vyksta šis spektaklis, viskas 
čia daroma ne pagal nusi
stovėjusius per pusę šimt
mečio įpročius ir tradicijas. 
Tiesa, grimuotojai, scenos 
darbininkai ir apšvietėjai — 
savo postuose. Bet solistai, 
kordebaletas, orkestras sa-| 
vo vietas užleidžia vaikams. 
.Baletą “Beširdis” teatro 

komisijos duomenis apie pa- scenoje atlieka Vilniaus M. 
dėtį mūsų miestuose, gvoltu K. Čiurlionio vidurinės me

no mokyklos mokiniai — jie 
šoka solines partijas ir ma
sines

Kriminalizmas paverčia 
miestus nesaugiais

Washingtonas. — Nacio
nalinė komisija kovai prieš 
kriminalizmą skelbia, kad 
kriminali z m a s užkariauja 
Amerikos miestus ir paver
čia “teroro vietovėmis”, kur

ramiems piliečiams nesaugu 
gyventi.
1 Komis i j a rekomenduoja 
Nixono administracijai su
daryti programą, kuri galė
tų kriminalizmui pakirsti 
šaknis. Kongresas turėtų 
tam tikslui skirti nemažas 
pinigų sumas.

ŽODŽIAIS Už, DARBAIS 
PRIEŠ

Ir Chicagos menševikų 
“Naujienos” (lapkr. 26 d.) 
surado skurdo ir skurdžių 
mūsų Amerikoje. Tai gera 
pradžia. Dar gražiau, kad 
jos pamačiusios federalinės 
1 . .. — » "T •» v. “ — — .. n “ A ... Į-. ” .. j^. ... 
dėtį mūsų miestuose, gvoltu 
šaukia:

“Vaizdas iš tiesų baugi
nantis ir šiurpus. Tai įspėji
mas, jog neatidėliojant turi 
būti užkirstas kelias plėstis 
lūšnynams bei skurdui, nes 
tai daugiausia ir prisideda 
prie nusikaltimų didėjimo”.

Betgi kovai su lūšnynais ir 
skurdu reikia desėtkų bili
jonų dolerių. Valdžia sako, 
kad tokių lėšų mes neturi
me, nes jų reikia Vietnamo 
karo reikalams. Ką apie tai 
mano “Naujienos”?

Jos teisina ir gina šią val
džios politiką. Vadinasi, jos 
tik žodžiais prieš lūšnynus 
ir skurdą. Praktikoje jos 
už lūšnynų ir skurdo mūsų 
miestuose plėtimąsi.

VILTIES NENUSTOJA
Tarybų Sąjungos žmonės 

ir vyriausybė tikisi, kad su 
laiku Albanijos vadovybėje 
įvyks pasikeitimai ir toji 
šalis sugrįš į socialistinių

šiam spektakliui sukurti pa
gal vaikų paruoštus eskizus 
in dalyvaujant čiurlionie- 
čiams.

Šis baletas, pasakojantis 
apie berniuką, kuriam pik
ta burtininkė atėmė širdį, 
sukurtas Čiurlionio mokyk
los iniciatyva ir jėgomis. 
Mokyklos užsakymu ir pa
gal mokyklos pedagogų li
bretą kompozitorius A. Kle- 
nickis sukūrė muziką. Bale- 

scenas, jie groja vie- to skyriaus dėstytojai L.

Navickytė ir J. Gudavičius 
sukūrė visus šokius ir pa
statė spektaklį. Dėstytojas 
P. Ilgūnas kartu su dailės 
skyriaus mokiniais sukūrė 
scenovaizdžius ir kostiumus. 
Dėstytojas A. Bartusevičius 
ir S. Sondeckis dirbo su mo
kyklos orkestru, kuriam an
trasis ir diriguoja spektak
liu metu.

Mokyklos kolektyvui “Be
širdis” tapo tikru egzaminu, 
kurį dėstytojai ir mokiniai 
sėkmingai išlaikė.

K. Nainys

gėjas.-
Aš — mokytojas, trisde

šimt vienerių metų. Do
miuosi šaudymu iš lanko, 
muzika — dainuoju “Var
po” chore.

Labai prašau Jus padėti.
Susirašinėjimas gali būti 

ir anglų kalba.
Mano adresas:

Lithuania, USSR 
Vilnius
Vitkauskas Algirdas
Konarskio g-vė 20 5

Su pagarba
S. Vitkauskas

Flint, Mich. — 2,500 Ge
neral Motors Fisher Body 
firmos darbininkų gerai lai
kosi streiko lauke.

Nuotraukoje: scena iš M. K. Čiurlionio mokyklos mokinių atliekamo 
baleto “Beširdis.” (K. Liubašio nuotrauka)

MEILĖ *
Kad turėčiau rankas — 
tave glamonėčiau.
Kad turėčiau akis — 
į tave tik žiūrėčiau.
Kad turėčiau lūpas — 
tave tik bučiuočiau.
Kad turėčiau gyvenimą— 
tau atiduočiau.
—Rankas tu turi.
—Ko gi jos. vertos, 
jei iš vaivorykštės 
nepadarė taū vartų.
—Akis tu turi.
—Mieloji, ką tu, 
tos akys tavęs taip 
ilgai nepamatė.
—Lūpas tu turi. 
—Kokios čia lūpos, 
suteptos žodžiais 
ir duonos plutom.
u »* 3 ft p v■

—Bet tu gyveni. < 
—Bet tu išeini - - -

Jonas Mačiukevičius.

**1 *?***'*
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(Tasa iš 1-moio mislanio')
Valys Bunkus, newyorkietis, gerokai padirbėjo sa

vaitgalyje. Jis pridavė naują prenumeratą ir dideli 
pluošta atnaujinimų. Jam savo punktus kredituoja Adelė 
Wardo iš Detroito. Pagelbėjo Bunkui Senas Juozas ir 
K. Petrikienė su atnaujinimais. Valys vėl pirmoj vietoj.

Gražiai pasidarbravo A. Račkauskienė ir M. Kaz
lauskienė iš Haverhill. Mass. Jos prisiuntė nauja pre
numeratą ir atnaujinimų. Su jomis bendradarbiauja 
Šupetrienė ir Penkauskienė.

M. Valilionienė (LLD 75 kp.). Miami, Fla., prisiuntė 
dvi "aivas prenumeratas ir atnaujinimų.

Povilas Alekna (LLD 45 kn.). St. Petersburg, Fla., 
prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Naivų prenumeratų ir atnaujinimų prisiuntė: M. Už- 
davinis, Norwood, Mass., vieną naują Geo. Shimaitis, 
Brockton. Mass., viena; A. Bemat. Los Angeles, Calif., 
vien*: Vera Smalstienė. I ivonia, Mich., dvi; L. Bekešie-

Paul Alekna, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $16. Au-|GIDeS-PALYDOVėS 
kojo:

D. Lasnikawsky, Gulfport •.........
A. Antanavičius ..........................
J. Bakšys, Gulfport................ •. .
Po $1: A. Ruseckas ir P. Narus.

$6.00 
6.00 

-2.00

Iš keliones po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

šlaituose ir ant jų stovin-

vamz-
vandeniui, duojms,

TfPi lo’O^ikm ipmi °’’’ atnaniin’ma.is* J. J.
-- ’ -n. .4. • K Pociūnas Elizabeth
>T J.: K. Kib’kevičius, Toronto. Canada J. Stanienė, 
Pnitimnrp. Md.: M. Žiedelis. Nashua. N. H.; V. Taraš- 
i'i^nė San Era^eis^o, Calif., L. Tilvikas, Easton, Pa.; P. 
Šlajus, Chester, Pa.

AUKŲ I FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Iš laiškų*
Mielas drauge Bimba! Siunčiu čeki sumoje $100., 

dėl “Laisvės”, tai bus mano dovana ir atžvmėiimui mano 
gimtadienio. Gimiau pirma dieną gruodžio, 1889 m. — 
80 meteliu ir, rodos, kad tik neseniai užgimęs. Linkiu 
jums ir visam štabui ilgiausių metų ir sveikatos. Drau
giškai. M. Urba, Easton, Pa.

Tai didelis ačiū drg. Urbai. Jo pavyzdį turėtų sek
ti ir kiti gerieji laisviečiai, atžymėdami savo gimtadie
nius.

Miela drauge Lilija! Leiskite nuoširdžiai padėkoti 
Jums ir visiems ‘Laisvės” kolektyvo nariams, kurie svei- 
kinot mane su 65-tomis gimimo sukaktuvėmis. Gerų 
draugų ir draugių iniciatyva ir pastangomis buvo suruoš
tas šatmus banketas. Buvo svečiu iš tolimu vietų. Svei
kinimu gavau net iš Tarybų Lietuvos. Viskas praėjo 
labai iškilmingai. Tiktai žinia, kad mirė L. Jonikas 
Chicagoje. neleido mums pilnai pasidžiaugti. Laiške ra
site $20. Tai mano auka “Laisvei”.
4 Su geriausiais linkėjimais visiems laisviečiams, 

Draugiškai, J. Yla, Toronto, Canada.

V. Bunkus, Jamaica. N. Y., pridavė $74. Aukojo: 
Marv Kreivėnienė. Brooklyn, N. Y. ..
P. Kvkonis, Brooklyn, N. Y..................
L. Šimoliūnienė, Binghamton. N. Y. ..
Frank Bush, Brooklyn, N. Y..............
G. Laukaitis. Masneth, N. Y. ........
W. Shelin, Brooklyn, N. Y............ .
J. Babarskas, Richmond Hill. N. Y. .
V. Zaveckas. Brooklyn, N. Y. ......
P. Zeikus, Brooklyn. N. Y......... .
Po $1: S. Dommaiaitis. W. Baltrušaitis. A. Kup- 

ehinskas. J. Mačiuta. Wm. Vance. Geo. Wareson, Vera 
Urbonas. K. Levanas. G. Diržuvait, A. Petraitis, Brook
lyn. N. Y.: H. Samanick. New Hyde Park, N. Y. V. Če- 
nnlis. J. Kalvaitis. A. Deikus.. Masneth. N. Y.: David 
Mat’s. Naw York Citv. N. Y.: J. Sadauskienė, Mt. Sinai, 
N. Y.; G. Evans, Setaucket, N. Y.

.. $12.00 
... 11.00 
.... 6.00 
.... 6.00 
.... 6.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 3.00 
.... 3.00

M. Uždarinis. Norwood, Mass., prisiuntė $157. An

T J D 9 kuom............................
L M. Trakimavičiai ...............
Wm Žilai tis . •........................
M. Krasauskienė ....................
M Grinqmiene ...............................
S? Pi i drovi pienė .... ...................
Pn £1 • S. Zenis ir G. Bataitis.

$120 0
11.0' 

. 11.0C 

. 6.0r 

.. 4.0C

Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $58

Moterų Apšvietos Klubas
Marv Masteika...............
LLD 6 kuopa ..................
Julie Gerulskienė . •.......
John Vaitaitis................
Karolis Valan, Stoughton
Po $1 K. Kmarienė. Brockton; A. Nevirauskienė ir. 

Alf. Venskevičius, Stoughton.

Nuo kitų gauta sekamai
Atminčiai Antano Pilkausko, 

Worcester, Mass........ •..........
Antanas, iš Webster, N. Y..................... .
John V. Palskis, Scottville, N. Y. .... 
John Vasil, Hartford, Conn. ...............
J. Petrušaitis, Fairfield, Conn..............
L. Tilwick, Easton, Pa.............................
J. Paniukaitis, Yucaipa, Calif.................
Paul Petraitis, Brighton, Mass..............
John Stanley, St. Petersburg, Fla. ... 
V. Žabui, Detroit, Mich........ •..................
M. Klim, Los Angeles, Calif.................
Ant. Gricius, McKeesport. Pa................
A. Swekoskv, Livonia, Mich............ •..
G. J. Kvetkas. Dorchester. Mass..........
J. M. Dementis. Redlands. Calif...........
A. Brazys, Baltimore, Md......................
Ignas Kamarauskas, Oakland, Calif. .. 
M. Skerston, Randolph, Mass...............
Ch. Wallent, Auburn. Mass..................
J. Saulėnas, Detroit, Mich.........-..........
P. Šlajus, Chester, Pa..............................
A. Yuzelaitis, Verdun, Canada ...........
J. Simel, Colts Neck, N. J. •..................
J. Deltuva, Baltimore, Md.....................
Izabella Jakim, Shelter Island, N. Y. ..
U. J., Detroit, Mich .............................
S. Petravičia, Pasadena, Calif..............
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla........
L. Kisielis, Montreal, Canada .............
P. Indrulis, Scranton, Pa........................
J. Rinkevičius, Rochester, N. Y............
J. Karan, Monterey Park, Calif............
Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa............
D. Yoky, Ridley Park, Pa..................•.
Valentina Nevins, Ft. Lauderdale, Fla 
P. Buslavičius, Nashua, N. H..........•..
Charlotte Pranevitz, Torrence, Pa. ...

. J. Pabijanskas, Rochester, N. Y...........
Po $1 J. Skirka, Bridgeport, Conn.

.... $100.00 
....... 25.00 
......... 25.00 
......... 20.00 
......... 16.00 
........ 16.00 
........ 11.00 
•.........11.00
......... 11.00 
...... 10.00 
......... 10.00 
........... 6.00 
........... 6.00 
........... 600 
........... 6.00 
........... 6.00 
....... 6.00 
........... 5.00 
........... 5.00 
........... 5.00 
............. 5.00 
....... 5.00 
. . . .5.00 
........... 5.00 
............. 5.00 
........... 5.00 
....... 5.00 
.......... . . 4.00 
....... 4.00 
...............3.00 
.......... 3.00 
....... 3.00 

.......... . 3.00 
........... 3.00 

............ 2.00 

............  2.00 

............. 2.00 

... . 2.00 
M. Mačionis. 

Bloomfield, N. J. Anna Norkienė, Detroit, Mich.; P. 
Žukauskienė, Westwood, Mass.; P. J. Martin, Wexford, 
Pa.; V. Grigas, Hudson. N. H.; M. Stašienė, J. Gritz. 
Cambridge, Mass.; B. Mikulis, J. Jonis, J. Svirnelis, A. 
Pazniokas. Nashua, N. H.; F. Lavinskas. Long Island 
City, N. Y. K. Grakauskas. Brockton, Mass.; A. Che- 
nulis. Maspeth. N. Y.; Anna Kulaitis. J. Drilling, Easton. 
Pa.; Marcella Klastow, Scottville. Mich.; Matilda Roge. 
Detroit, Mich.; O. Pranskas, Gardner, Mass.; J. Stanys. 
Baltimore, Md.

Ši svki gauta $853. Anksčiau įplaukė $7,467. Viso 
gauta $8,320. Dar reikia $6,680.

Pereitame pranešime buvo pažymėta, kad F. Shim- 
kienė prisiuntė atiku iš Newarko ir apylinkės. Turėjo 
būti iš Harrison, N. J.

Dėkoiame valininkams už gražu nasidarbavimą. 
tain"i. ir viršminėtiems aukotojams. Vajininkams pra
nešame. kad jūsų laiškai gauti, ir bus paeiliu paskelbti. 
•Tų yra. daug.

Administracija

$10.0f 
10.00 
10.00

, 6.00 
. 6.00 
.. 3.00

A. Račkauskienė-M. Kazlauskiene, Haverhill - Law 
rence,-Lvnn, Mass., prisiuntė $26. Aukojo :

A. W. Račkauskai .................................
P. Karpich......... •........ ’......................
S. Seronas ............................................
L. Stadelnik........... ............ •................
Po $1: P. Galinis, J Putrius ir J. K.

$10.00 
6.00 

. 4.00 
. 3.00

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $16.

F. Terepas ......... •............................................. $6.00
Anna Philipsie, Stamford............. ........................5.00

4 Elizabeth Strasnitskienė, Beacon Falls ......... 3.00
Po $1: M. Paugis, Beacon Falls ir Ona Žiuraitienė, 

Oakville.

šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:
Jamaica ir apylinkė, N. Y.........................
Hartford, Conn.............................................
Worcester, Mass...........................................
Philadelphia, Pa.......................................... .
Pattenburg, N. J.........................................
Baltimore, Md..............................................
Miami, Fla...................................................

' Rochester, N. Y................ •.........................
Cranford, N.J..............................................
Harrison, N. J.............................................
Great Neck, N. Y.......................... ..............
Yucaipa, Calif.............................................
Chester, Pa. .. . ...........................................
Stamford, Conn.............................................
Los Angeles, Calif................... . ..........
Bayonne, N. J................. .............................
So. Boston, Mass.........................................
St. Petersburg, Fla......................................
San Francisco, Calif.............. . ....................
New Jersey valstija...................................
Chicago, Ill. ............................. . ................
Haverhill, Mass........................................ ..
Bridgeport, Conn........................................
Canada ........................ . ..............................
Easton, Pa.......... :................ . .....................
Waterbury, Conn.................................... .
Detroit, Mich. ............................................
Oakland, Calif..............................................
Auburn, Me..................................................
Cleveland, Ohio ........... . .............................
New Kensington, Pa....................................
Binghamton, N. Y........................................
Brockton, Mass'............................................
Pittsburgh, Pa.............................................
Huntington Sta., N. Y, .............................
Scranton, Pa....................... •.....................

456.C
432.C
427 C

280.0
264 0 .

212.0 
175.0' 
170.0' 
163.0? 
160.00 
150.0r 
124.00 
118.00 
116.00
97.00 
91.00 
88.00 
84.00 
73.00 
6600 
65.00 
63.00 
63.00 
56,00 
50.00- 
41.00 
40.00 
39.00 
35.00 
34.00
31.00 
29.00 
26.00

(Tąsa)
Kitas būdingas bruožas, tieji namai visai izoliuoti 

tai dideli ir erdvūs langai : 
išplanuoti taip, kad kiekvie
nas butas turėtų bent dalį 
langų, išeinančių į pietų pu
sę, kitaip sakant, saulėtų 
langų. Apatiniuose aukš
tuose gyvenamųjų namų 
įrengtos parduotuvės, masi
nio naudojimosi patalpos, 
kaip skutyklos - kirpyklos, 
drabužių siuvyklos, skai
tyklos ir kitos.

Tiesa, šalia daugiaaukš
čių namų visur sutinkame 
ir vienaaukščius ir dviaukš
čius namus, kuriuose įreng
tos valgyklos, vaiku biblio
tekėlės. vaikų lopšeliai, dar
želiai ir kitos masinio nau
dojimosi įstaigos.
Vaikų auklėjimo įstaigos

Jis sako, kad ypatingai 
jam patiko vaikų lopšeliai 
ir darželiai. Jiems papras
tai išskiriamos teritorijos, 
kur daugiau medžių, kur 
atokiau nuo trukšmingų 
gatvių ir fabriku. Šios vai
ku auklėjimo ištaigos yra 
dviaukštės. Tiek lopšelinio, 
tiek ir darželinio tino šių 
ištaigu Vilniuje žymiai dau
giau kaip po šimtą, be to. 
ir dar nauju statoma. O 
vis tik iii dar permaža, nes 
beveik kiekviena šeima sa
vo prieaugli nori patikėti 
^necialiai paruoštoms auk- 

jr mokvtoiams. Fak- 
Gnai šios vaiku auklėjimo 
vctnigos vra kartu ir mo- 
kvkl" paruošiamosios kla
bės. Tiesa vasaros metu šios 
^taigos daimumoie tuščios, 
nes vaikai iškelti i iižmies- 
Gnius savaitinius-vaiku auk- 
įpiimo lagerius. Šalia pio- 
niprin stnvvklu mos mate- 
-np d an g ir jaunesnių vaiku 
-fnvvklu. '

Vasaros metu Jonui nete
ko pabuvoti mokvklose, bet 
nž tai daug teko Vilniaus ir 
Traku anvlinkėse pravažiuo- 
+-i ir apžiūrėti pionierių sto- 
vvklu.

Anie nauia rajoną
Iš nauiniu Vilniaus mies- 

, +o gvvenamuiu raionu jam 
In.bai natjko Lazdvnu rajo
nas. T ii važiiioiant ir no 
ii 5roUrštn.nt teko mątvfi ir 
IrcThoHc qii nauiokii r i a i s . 
•u^rip naniai atvvksta ansi- 
-rvpnti šiama raione. Iš iii.

fpko sužinoti, jog tai ^^trine mes 
—a tik 8 mėnesiu senumo j 
•ninnas. Vos1 tik 8 mėnesiai.I 

’-ni čia prasidėio masinė 
^-ntvha. o1 dabar iau keli 

’•^ketančiai žmonių įsikūrė 
'Ciinse erdviuose butuose, 

kipk npnprdėcime sakv- 
kmi, ioo- iki nauin 1970 
^iptn nradžios čia iau gv- 
’^ns keliolika tūkstančiu. 
*iam rajonui budingas land
šaftas Anlink ii miškai, 
mišvnėliai. kalneliai ir na- 
kolnėlgs. Ir natvs Lazdvnai 
labai Įvairūs savo paviršiu
mi. Pagrindiniai naujai 
rmavedami keliai iterniami i 
alpnius. šlaitu anaeia.s. Tai. 
koin aiškino inžinierius .T. 
Ašmenskas. daug prisidės 
nrie apsisaugojimo nuo ma- 
clnn trukšmo. Pavvzdžiui 
Kosmonautu nro šnektas 
tain giliai užslėptas, jog

nuo trukšmo.
Apie statybos darbininkus

Daugelis statybų darbi
ninkų yra baigę vidurines 
statybos mokyklas. Kai mes 
Bronių Pilkąuską paklausė
me ar jis turi nuosavą bu
tą arba namelį, tai jis nu
sišypsojęs atsakė: Mano 
tėvai turi nuosavus namus 
už 70 kilometru nuo čia. 
būtent, ties Eišiškiais. Aš 
iau treti metai dirbu didžio
siose Vilniaus statybose. 
Čia pat ir apsivedžiau. Bet 
neturėdamas buto iš karto 
gy v e n o m e bendrabutyje 3 
vyrai statybininkai viename 
kambarye, o kai apsive
džiau. tada prisiglaudžiau 
pas žmonas tėvus. Bet ir 
man laime nusišypsos po 
poros mėnesių. Dabar štai 
ten kalne Pševalskio gatvė
je statomi didžiuliai pen
kiaaukščiai namai. Vienas 
iš kelių šimtų butų ir man 
išskirtas. Tik dar nežinau 
kuriame aukšte. Bus išskir
ti trvs kambariai, nes žmo
na laukia šeimos nadidėii- 
mo. Reikės kviesti i talką 
jos ar mano motiną, kadan
gi žmona dirba.

Tiesa pasakius, bevaikš
čiodami po Lazdynu be- 
gimstanti rajoną turėjome 
nemaža ir vargo. Gatvės 
tvarkomos. Batus smėlio 
nrisėmėme, sunkvežimiai ir 
savivarčiai dulkėmis apnešė 
mus. Nusinlauti būtu buvę 
kur, nes nrie kiekvienos sta
tybos privestas vanduo, ta
čiau po nusinlovimo dulkės 
dar lipšnesnės. Todėl tik ei
dami apžiūrėti naujai pa
statyta nuo Raudo n o s i o s 
Armiios nrosnekto i Lazdy
nus per Neries tilta tegalė
jome dulkiu sluoksnio atsi
kratyti. Tiltas mums pati
ko. gal būt. todėl, kad jis 
aukštai pakibęs virš upės ir 
našta tvtas nariais meto
dais. kain anksčiau buvo 
statomi tiltai, būtent iš di
deliu geležies betono bloko, 
kurie, viduryje tarpusavyje 
susai st v ti 
njnięmis trasomis, nors jie 
gaištu ir be ju išsilaikyti.
Centralizuotas anšildvmas

Lankydami kitoje Neries 
nusėie Vilniaus šilumine 

; isitikinomn 
h’og ir čia gana daug ori"’ 
nalumo ir praktiškumo. Ju1r 
visas didžiulės elektrinė^ 
panaudotas karštas vandim 
nesuleidžiamas į upe. o per 
galingas pompų stotis nu
kreipiamas miesto link an- 
šildvmui tūkstančiu namu 
Kain vėliau įsitikinome, tat 
ir kiti miesto kvartalai an- 
šildomi centralizuotu būdu 
būtent naštatyti specialūs 
įrengimai. Juose gamina
mas karštas vanduo ir pum
puojamas išilgai gatves po
žeminiais vamzdžiais. Iš jū 
išvestos atšakos plonesnių 
vamzdžių, kurie patenka 
tiesiog i namus ir juos ap
rūpina šiluma, karštu van
deniu, o podraug ir gamti
nėmis dujomis.

Lankantis įvairiomis mies
to gatvėmis daugelyje vietų

Newark, N. J..............
Norwood, Mass...........
Paterson, N. J..............
Elizabeth. N. J............
Livonia, Mich......... ..
Grand Rapids, Mich. ..
Lawrence, Mass...........
Lewiston! + mm

matėme ekskavatorius ir 
kitą techniką, kuri rausia 
plačius griovius ir juose 
tiesia kelių rūšių 
džius:
asinizacijai ir kitiems reika
lams. Po žeme pakasami 
dargi elektros, telefonų ir 
kiti vamzdžiai.

Lankantis Vilniaus miesto 
bei projektavimo įstaigoje 
galėjome įsitikinti kaip 
gimsta vienas po kito būsi
mi miesto kontūrai. Vieto
mis jie pradėti įgyvendinti. 
Keliose vietose matėme sta
tant plačias gatves, kurios 
apjuos miestą ir nuo centri
nių miesto gatvių nukreips 
visą sunkųjį ir dalį lengvo
jo transporto. Dar po pus
mečio ar po metų nuo Ei
šiškių, Alytaus bei Kauno 
ateinančios mašinos visai 
aplenkdamos centrinius 
miesto rajonus galės pasiek
ti Lazdynus, Žvėryną, Dzer
žinskio rajoną, Žirmūnus ir 
Antakalnį. Tas pats bus ir 
su transportu atvykstan
čiu nuo Utenos, Ukmergės, 
Zarasų ir Minsko puses.

(Daugiau bus)

Palikimas
kosmonautui

Amerikiečių kosmonautas 
Armstrongas, žengęs ant 
Mėnulio pirmąjį žingsnį, pa
veldėjo turtą pagal 1891 
metais Prancūzijoje surašy
tą testamentą.

Ana - Emilija Giuzman, 
turtingo pramonininko naš
lė ir didelė prancūzų rašy
tojo Žiulio Verno fantasti
nių romanų mėgėja, užrašė 
visą savo turtą — 100 tūks
tančių frankų — “žmogui, 
kuris kada nors pirmasis 
žengs į bet kurį dangaus 
kūną, išskyrus Marso plane
tą.” Matyt, dievobaiminga 
madam Giuzman nejautė 
simpatijų karo dievui ir jo 
vardu pavadintiems daly
kams.

Per tą laiką, kai Žiulio 
Verno nuotykiai tapo realy
be, kapitalistinę finansų 
sistemą ne kartą palietė 
sunkios krizės. Našlės už
rašytasis turtas, atsižvel
giant į visas devalvacijas, 
šiuo metu prilygsta vos 981 

galingomis nb’a- frankui. Prancūzų laikraš-
tis “Figaro” ta proga pa
stebėjo, jog N. Armstrongas 
už šią sumą gali nusipirkti 
geriausiu atveju tik “pado
rų žieminį paltą.”

IAV yra daugiausia 
žydu pasaulyje

Bendrai pasauly e yra 
anie 14'000.000 žydų tautos 
žmonių. Dabar direktorius 
Council of Jewish Federa
tion skelbia, kad Jungtinėse 
Valstijose gyvena 5.869.000 
žydų. Gi visoje Europoje jų 
yra 4,019.000, o Izraelyje 
gyvena 2,436,000 žydų.

25.00 
24.00 
24.00 
20.00

3.00
. 2.00

2.00
2.00

Apie negrus ir politiką
Negrai gyventojai vis dau

giau įsitraukia į politinį vei
kimą. Dabar jau Gary ir 
Clevelando miestų majorais 
išrinkti negrai. New Yorko 
Manhattano miesto dalies 
prezidentu yra negras.

1960 metais vienuolikoje 
pietinių valstijų prezidenti
niuose balsavimuose daly
vavo 1,463,333 negrai, o 1968 
m. jau 3,112,000

Chicago. — Nacionalinė 
Saugumo Taryba skelbia, 
kad Padėkų Dienos savait
galyje trafiko nelaimėse žu
vo 696 žmonės.
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ST. PETERSBURG, FLA
Judama, linksmai veikiama

Padėkos dienoje, lapkri
čio 27-ąją, LLD 45 kuopos 
pramoga labai gražiai, links
mai pravesta. Gausiai žmo
nių dalyvavo, vietinių ir iš 
tolimų vietovių. Pasišven- 
tėlės kuopos šeimininkės 
buvo pagaminusios skanius 
pietus. Visi pasivalgę, pa
sitenkinę patiekalais, klausė
si pramogų pirmininko dė
kojimo visiems, kurie kuo 
prisidėjo su rankų darbu 
nuo pradžios metų, sumi
nėdamas daugybę vardų. O 
darbo vaisiai kas mitingas 
skamba kuopos protokolų 
knygoje su gerais vaisiais 
spaudos paramai. Ypač šil
čiausiai dėkojo nenuilstan
čiom šeimininkėm, ant ku
rių pečių gulėjo sunkiausi 
darbai. Jos kooperuodamos 
su vyrais pravedė virš tris
dešimt pramogų. Nors am
žiaus našta lenkia arčiau 
žemės, bet jos nedejuoja, 
juda, dirba. Tai nemenkas 
atliktas darbas.

Tam tikrais atvejais ir 
Dainos mylėtojai, vadovybė
je Adelės Pakalniškienės, 
pramogose dalyvius links
mino su žavėjančiomis liau
dies dainelėmis. Jie ir šioje 
pramogoje melodingai su
dainavo keletą naujų ir 
dainuotų dainų. O pasku
tinę su visa publika jaus
mingai užtraukė “Mes pen
sininkai,” tuo pasveikinda
mi ir palinksmindami ką 
tik įsikūrusius naujus gy
ventojus Praną ir Onutę 
Bunkus. Jie galutinai pa
siliks draugovėje su šio 
miesto pažangiaisiais lietu
viais pensininkais, dėl to, 
kad pavyko greitomis susi
rasti patinkmą sau rezi
denciją.

Berods iškviesti ir kiti 
svečiai pasirodyti. Kai ku
rie jų pasiliks čionai žiemo
ti. Prašome atleisti, kad 
jų visų vardus praleidžia
me nesuminėję.

Džiugu buvo tėmyti, kaip 
mūsų “jaunuoliai” prašokę 
aštuoniasdešimtus metelius 
sukosi, šoko polkutes ir val- 
cukus, nepasiduodami metų 
naštai. Laikraščių va j min
kai taipgi neleido laiko vel
tui, kalbino neskaitančius 
užsisakyti “Laisvę’’ arba 
“Vilnį”. Neteko šnektelt su 
J. Rubu, kaip jam pavyko. 
P. Alekna turėjęs džiugi
nančias pasekmes ir esą dar 
geri prospektai ateity. Lin-

ketina, kad tie draugai sėk
mingai užbaigtų vajaus dar
bą. Skaitytojai privalėtų 
nevilkinti savo prenumera
tą atsinaujinti ir pagelbėti 
surasti naują skaitytoją. •

Apie ligos paliestus drau
gus ir jų padėtį. Antaneta 
Puishienė po- sėkmingos 
akies operacijos eina į ge
rąją pusę. Visiems dėkojo 
už atjautimą, korčiuke ir 
kitką. Viskas būtų jai išė
ję geriausiai, bet nelaimė — 
netikėtai dėl aiškaus nema
tymo puolė, tai vėl kiti 
skausmai, nors ir pakenčia
mi.

W. Dubendris, galima sa
kyti, pagijęs, bet nedrįso 
pasirodyti pramogoje. Jur
gutis Bernotą po skaudžios 
operacijos eina geryn.

Kai šie keli sakiniai pa
sirodys sviete, jau bus pra
ėjęs kuopos metinis susi
rinkimas, gal kas įvyks 
naujo. Žinome vieną, laiku 
“Laisvės” nebegausime iki 
po naujų metų. Komerci
niais reikalais ir su šventės 
sveikinimais užverstas paš
tas nepajėgia mūs laikraš
čius pristatyti laiku.

Vikutis

Binghamton, N. Y.
LDD 20 kuopa turėjo su

sirinkimą H. Žukas stuboje. 
Kad ir nedaug narių dalyva
vo, bet visgi padarėme tū
lus tarimus .ir išklausėm 
raportus.

J. Navalinskienė atidarė 
susirinkimą ir vedė. Proto
kolas perskaitytas ir priim
tas. A. Žemaitienė, finansų 
sekretorė, pranešė, jog duo^ 
klės surinktos iš 20 narių 
ir pasiustos į centrą. Vienas 
narys .randasi ligoninėje.

Birželio mėn. parengimo 
komisija J. Vaicekauskas, 
P. Mikalajūnas, A Žemaitie^ 
nė ir A. Lužinienė pranešė, 
kad parengime mažai žmo
nių dalyvavo, tai pelno ma
žai tebuvo. A. Žemaitienė 
dovanojo pyragą, J. V. kum
pį, tai ir susidarė $8.50. M. 
Lužinienė pridėjo $2 ir L. 
Mainionienė 50 c., tai viso 
susidarė $11. Buvo $3.19, tai 
susidaro $14.19.

J. Vaicekauskas, 
pro t. sekretorius

Miami, Fla.
Klaidos pataisymas

“Laisvės” No. 84-tam, lap
kričio 14 d. laidoje, tilpo Ai
do Choro pirmininko J. W. 
Thomsono padėkos laiškas 
lapkričio 2 dienos koncerto 
dalyviams, kuriame netikė
tai praleisti du svarbūs da
lykai. •

1 Turėjo būti pasakyta: 
Draugas S. Zavis keletą ga
balų ant mandolinos gra
žiai sugrojo, už ką klausy
tojai jam dėkojo griausmin
gu rankų plojimu.

2 Turėjo būti pasakyta: 
Prieš pabaigą koncerto Bi
rutė Ramoškaitė gražiai su
dainavo solo keletą gražių 
liaudiškų dainelių, pritarda
ma sau lietuviškom kank
lėm, už ką klausytojai 
aplodismentų dėkojo.

J. W. Thomsonas

Pranešimas
Baltimore, Md.

LLD 25 ir LDS 38 kuopų 
susirinkimai įvyks šeštadie
nį, gruodžio 6, 2538 McHen
ry St. Pradžia 2 vai. Bus 
svarbūs, metiniai. Visų na
rių priedermė dalyvauti ir 
svarstyti kuopų veiklos rei
kalus.

Komitetas

Vietnamo kare kritusio kareivio 
motinos laiškas prez. Nixonui

International Luncheon Viršplaninis trikotažas

Viešbutis medžio 
viršūnėje 
didžiulio medžio

Skaitytojų Dėmesiui
Kiekvieneriais metais mū

sų skaitytojai sveikina savo 
gimines, pažįstamus ir arti
muosius su sezoninėmis 
šventėmis per laikraštį 
“Laisvę.” Sveikina gyve
nančius Amerikoje, Kana
doje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse Europos ir Lotynų 
Amerikos.

Tad dabar prašome pri
siųsti tokius sveikinimus, 
kad galėtume priruošti iš 
anksto, nes prisiųsti pasku
tinėmis dienomis padaro 
daug keblumų.

Tokie sveikinimai su ap
vadais kainuoja $5 ir dau
giau.

Siunčiant sveikinimus, 
prašome surašyti sveikini
mo tekstą, giminių vardus- 
pavardes ir miestus, kur jie 
gyvena.

Tikimės, kad mūsų prašy
mą išklausysite, ir už tai 
tariame širdingą ačiū!

Administracija

So. Boston, Mass.
Parengimas spaudos nau

dai įvyko lapkričio 23 dieną. 
Buvo pilnai pasekmingas. 
Turėjom svečių iš visos 
apylinkės. Mūsų vyriausios 
darbščios gaspadinės buvo 
P. Žukauskienė, L. Plutie- 
nė ir Elenora Belekevičie- 
nė, pagelbėjo N. Grigaliū
nienė ir Elzb. Freimontienė., 
Su dovanomis prisidėjo: L. 
Plutienė iškepė 2 pyragus, 
N. Grigaliūnienė 1 pyragą 
ir V. Kvetkas 2 pyragus.

LLD 2-oji kuopa dėkoja 
visiems, kas kuo1 prisidėjo 
prie šio parengimo.

Buvo renkamos aukos 
mūsų progresyvios spaudos 
palaikymui. Surinkta $146. 
Pelno nuo pietų liko $86. 
Viso pasidarė $232. “Lais
vei” paskyrėm $150, “Vil
niai $50 ir “Liaudies Bal
sui’’ $30.

(Vardai tilps fondo ko- 
kolumnoje).

S. Rainard

Ar gali paskęsti žuvis
Pasirodo, gali. Indijos 

vandenyno rytinėje dalyje 
mokslininkai sugavo žuvį, 
kuri kvėpuoja atmosferos 
oru. Ji rezervuare laiko oro 
.atsargas. Jei jos nepapildo-

< (88-90) Jmos, žuvis paskęsta.

Prie 
mgumu gidas davė ženklą 
sustoti.
laiptai vedė medžio viršū
nėm Po šakas karstėsi smal
si beždžionė, ūksėjo tropikų 
paukščiai. Į medžio viršūnę 
kopiama ilgu koridoriumi. 
Kambarių inkilėlių sienos 
peraugusios šakomis. Medis 
mgumu turi tokį didelį 
vainiklapį, kad jis lengvai 
apdengia 20 kambarių, val
gyklą, salę, tris balkonus ir 
laiptus.

Tai vienintelis žemėje 
viešbutis, įkurtas medžio 
viršūnėje. Medis auga 
Abepdero miško gilumoje, 
tarp žaliųjų Kenijos kalvų, 
šiapus ekvatoriaus. Viešbu
tis vadinamas “Tritopu” 
(angliškai “tree’’ — medis, 
“top” — viršūnė).

Įdomi šio fantastinio veiš- 
bučio istorija. Įkurti viešbu
tį medyje sumanė Njerės 
miesto viešbučio savininkė 
anglė Beti Yorker. 1934 me
tais trijų kambarių vasar
namis medyje buvo baigtas.

Po dvidešimties metų 
“Tritopas” kartu su medžiu 
sudegė.

Tai atsitiko 1954 metų ge
gužės* mėnesį per Kenijos 
valstiečių sukilimą. Kartą 
vakare. suįkileliai. pastebėjo 
.kažkieno išgąsdintą antilo
pių bandą. Pradėjo sekti ir 
pamatė kulkosvaidžiais gin
kluotą baudėjų, būrį, pasi
slėpusį didžiuliame medyje. 
Vieš būtyje šeimininkavo 
baudėjai. Naktį sukilėliai 
surengė pasalą ir padegė 
medį. Baudėjai, siaubo 
apimti, šokinėjo nuo šakų. 
Mažai kam pavyko, išsigel
bėti.

Po trejų metų viešbutis 
buvo atstatytas šalia au
gančiame medyje.

Vos vos įžiūrimi

(A letter addressed to Presi
dent Nixon and printed in the 
Congressional Record of Oct. 
14, 1969, follows) :

My dear Mr. President
This was my son. Now he 

is no more. He has died in 
vain (as have all the boys 
died and are dying in Viet
nam), unless through his 
death I am able to be of 
some influence, however 
small, in bringing this im
moral war to an end, and in 
helping to prevent further 
useless mass deaths.

As the flag of the U. S. 
is an outward symbol of an 
inward feeling, I am re
turning the flag presented 
to me at my son’s funeral 
for this reason: I do not 
want a flag which repre
sents a country which is 
sacrificing her young men 
as this one is doing.

Like Moses
I cannot help comparing 

this situation to that of the 
biblical baby. Moses, order
ed killed with all the young 
males by the dishonorable 
king. If a young man goes 
out to defend his countr be
cause he believes in it and 
what it stands for, this is 
his decision, but when he is 
forced to give his life, is 
this not murder?

A difference between the 
I baby Moses and the sons of 
American mothers is that 
we are allowed to give them 
a few more years of loving 
care before they are so bru
tally taken. Who can won
der at the rebellion of our 
youth? What goals are they 
allowed to have?

From personal interviews 
with the men who return
ed, I discovered it must be 
a hell hole. Do you under
estimate the American peo
ple’s intelligence? Person
ally, I am deeply humiliated 
over our worl-wide reputa
tion, as-well as crumpled 
and crushed over the loss 
of my son. Our flag is one 
of the most despised in the 
world, and now is being 
hated at home.

As you can see from 
Wayne’s portrait, he was 
tall, good-looking, intell
igent, with high ideals. He 
was studying to be an at
torney and would have 
been an honest, a good one, 
an asset to his conutry. But 
you have him killed,

I would appreciate it very 
much if you would retract 
that “form condolence” you 
sent. I also request that 
everyone down the line do 
the same thing.

Resents murder taxes
I resent paying the taxes 

that took my son and hur
ried him, and that continue 
to kill 
young 
cause, 
proud
give for his country. As it 
now stands, the loss of my 
respect for my country is 
surpassed only by the grief 
over his murder.

You promised to end this 
war. Each day hundreds 
are killed and wounded as 
it drags on. The Amer
ican people still cling to the 
hope and trust that you will 
keep your word. We will 
believe you only when you 
do

and maim our fine 
men. For a real
I would have been 

that I had a son to

United Nations Women’s 
Guild held its annual lunsh- 
eon Tuesday, Dec. 2nd. 
About 'a hundred people — 
members of the Guild and 
invited guests were enjoy
ing food of many different 
nationalities. There were 
meat and fish dishes, salads 
and casseroles, breads and 
cakes, et cetera. It was im
possible for one person to 
tasteall of them.

The atmosphere was 
friendly and festive. You 
can’t help wishing that the 
relationship betveen diffe
rent nations would be like 
betveen the people here. It 
does not matter to what 
race, you belong or what 
creed you profess. All of 
us are human beings with 
the sawe desires and ropes 
for a better world.

United Nations Women’s 
Guild is doing a good job 
for peace and for a nappier 
life.

Use

so.
Sincerely,

—Mrs. Miles Stewart
(Georgia)

PADĖJO VIŠTELĖ 
KIAUŠINĮ

... ne paprastą, bet ir ne 
auksinį. Kai Vetlando (Pie
tų Švedija) fermeris E. Nil- 
sonas surado šį kiaušinį vie
nos savo dedeklės lizde, pa
manė, kad jam iškrėtė pokš
tą kaimynų vaikai: labai 
jau kiaušinis panašus į bili
jardo ritulį. Tačiau jis nepa
bandė “bilijardo ritulio” sti
prumo ir dėl visa pikta jį 
paslėpė. Pakviestas veteri- 
norius paaiškino, kad tai 
nepaprastai retas egzemp
liorius: apskriti vištų kiau
šiniai pasitaiko vieną kartą 
iš milijardo.

Anglijos paplūdimiuose 
pardavinėjami aparatai pi
lims iš smėlio statyti.

į Sveikiname su naujaisiais, 1970 metais, visus jį 
? gimines, draugus, pažįstamus Amerikoje ir Lie- 0 
| tuvoje. Linkime geriausios laimės jų asmenį- ? 
įf niame gyvenime, ir ištvermės kovoj už taiką. į

įf James ir Millie Kanceriai Į
? Wilton Manor, Fla. $

I

Norint numegzti vyrišką 
megztinį, reikia išnerti apie 
100,000 akių. Vidutinė mez
gėja per minutę išneria maž-i 
daug 36 akas. !

Sveikiname su naujaisiais 1970 me- $ 
tąsi visus LLD nanus ir visus geros g 
valios žmones. Linkime jiems drąsos 
ir ištvermės bendroj kovoj už taiką iki |

bus laimėta.

Miami, Fla.

LLD 75 kuopos 
nariai ir valdyba

•h

M

1'JA . . I (gį

Telšiai, (ELTA). — Be
veik 150,000 trikotažo die
nių, pagamintų virš užduo
ties, Spalio švenčių išvaka
rėse šalies prekybinėms or
ganizacijoms išsiuntė “Mas
čio” fabrikas. Per dešimt 
mėnesių trikotažininkai pa
gamino produkcijos penkta
daliu daugiau, negu pernai 
per tą patį laiką. Beveik 
pustrečio karto padidėjo 
triacetalinio trikotažo ga
myba.

Mastiečiai pirmą kartą 
šalyje pradėjo masiškai ga
minti raštuotą trikotažą iš 
putlių triacetato verpalų. 
Tai gražios ir praktiškos 
moteriškos palaidinukės ir 
suknelės, vaikiški ir vyriški 
megstiniai. Iš viso ketvir
taisiais penkmečio metais 
įmonėje įsavinti naujų mo
delių trikotažo gaminiai.

Prancūzų savaitraštis ra
šo: “Televizija— tai pra
banga žmonėms, kurie ne
turėdami ką veikti, žiūri į 
tuos, kurie nieko nemoka 
daryti.”

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Leonui Jonikui
Mes, Saintpetersburgiečiai, reiškiame gilią užuo

jautą velionio žmonai Alisei, sūnui Leonui P. ir jo 
šeimai, anūkams ir proanūkams, broliui Jųliūi ir 
jo dukroms t)ei jų šeimoms, sesutei T. Lietuvoje 
ir visoms giminėms, taipgi visiems velionio idėjos 
draugams, “Vilnies” darbininkams; netekus bran
gaus kolegos.

Ona Stakėnienė
Wm. Stakėnas
G. J. Gendrėnai
J. A. Stukai
J. ir J. White
J. ir A. Stattman
Antanas Vegėla
Alena Bružas
V. F. Steponaitis

5

Ignas Stačkūnas 
Adelė Pakalniškienė
J. A. Puishiai
Antanas Čelkis
J. P. Blaškiai
T. O. Kairiai
J. H. Sholunai
J. S. Jukniai
F. M. Lideikiai
Benis Salaveičikas
Antanas Kavaliauskas

• T. ir V. Norvell
J. O.. Greblikai

• Rožytė Samulionis 
Viktoria Jekelevičienė 
Vincas Jekeleviče

J. M. Milleriai 
J. P. Stančikai 
J. O. Palioniai 
Onutė Straukas 
Niek Sireika
A. M. Raškauskai 
F. A. Kalantai 
W. ir K. Kelley 
J. O. Rowatai
J. S. Vinikaičiai 
Povilas Pučkorius 
V. M. Repečkai 
J. O. Rubai 
Kaziunė Pakšienė 
P. J. Brass 
Antan. Antanavičia 
Ona Klimienė 
Fr. Mockapetris 
Leo Valančius 
P. A. Aleknai 
Feliks Skleris 
D. Lesnick 
Mary Terres 
Ieva Jesky 
Walter Dubendris
B. O. Putrimai

Mano mylimo gyvenimo draugo

BENEDIKTO SUTKAUS
Mirė gruodžio 8 d., 1967

Jau du metai praėjo kai mirtis išskyrė jį iš 
gyvųjų tarpo. Su liūdesiu ir pagarba širdyje vi
suomet prisiminsiu tave, brangus Beni, ir dirb
siu dėl idėjos, kuriai tu dirbai gyvas būdamas.

Ilsėkis ramiai Olivet Park Columbarium. 
Aš lankysiu ir padėsiu tau gėlę kol gyva būsiu.

Valė Sutkiene, žmona.
San Francisco, Calif.
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HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED--MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

ELECTRONIC 
INSPECTOR

ad- Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park, N. Y. 11417.

Lillian Belte, Bus. Mgr., 84-29— 
87th St., Woodhaven, N. Y. 11421.
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FULL & PART TIME

PRESS OPERATORS
MIG WELDERS

Also General Help

Apply Personnel Office

Straightline Manufacturing Co.

man

Mirus

Antanui Shultz (Šatui)
Oregon City, Oregon

Mes, Oakland, San Francisco, San Leandro ir 
apielinkės jo draugai ir pažįstami, apgailestau- 
jam, kad jis turėjo išsiskirti. Gili užuojauta jo 
žmonai Domicėlei ir jo artimiem ir draugam.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

84-06—
11421.

Vice Pres.,

Dr.,

Fo-

St.,

St.,

2424 State Road, Cornwell Heights, Pa.
639-6060

Monday through Saturday 9 AM to 4 PM.

SUPERMARKET PERSONNEL

(86-92)

Outstanding opportunity for 
to acquire detailed and valuable 
knowledge in rapidly expanding 
fields of numerical controlled ma
chinery and data transmission. If 
you have experience in testing digit
al logic, circuitry and a working 
knowledge of discreet and integrated 
circuit components. Excellent bene
fits, pleasant working conditions. 
Apply in person or telephone Mr. J. 
Tegethoff, 675-4100, 8 to 5 PM.

COMPUDYNE 
CONTROLS, INC.

1965 Pioneer Rd., Huntingdon Val
ley, Pa. An Equal Opportunity Em- 
player. (84-92)

LABORERS. Steady all year round 
work. Union benefits, vacation. Ap
ply in person. RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO., Port Kearny 
(Hackensack Ave.,) So. Kearany, N. J.

(82-91)

BURNERS. Experienced. Steady 
all year round work. Union bene
fits,

Port

vacation. Apply in person:
RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO

Kearny (Hackensack Ave.)
So. Kearny, N. J.

(82-91

The following positions are available 
and Berkeley

at the Foodtown of Parsippany 
Heights.

COOK

cook.
* MEAT MANAGERS. * MEAT CUTTERS. * PRODUCE CLERKS.

* NIGHT PACK-OUT CREW. * DAIRY CLERKS.

A. Dagis A. V. Taraškai
A. K. Mugianiai J. M. Kamarauskai
V. U. Burdai Telda King
A. Cneesh F. Balčiūnas
M. Strauss V. Sutkienė
A. Norkienė J. Anscott
P. M. Williams R. Machulis
F. D. Machuliai J. M. Mozuraičiai
R. Mijat C. Dimša
J. K. Karosai

ROCHESTER, N. Y.
Mirus

Frankiui Maneliui
Reiškiame gilią užuojautą jo sūnui, marčiai ir 

anūkei Maneliams, taipgi kitiems giminėms, drau
gams ištvermės pergyventi liūdesio1 valandą.

! A. J. Palskiai K. Žemaitienė
O. Vilimaitienė F. J. Kantenai

4 P. K. Anderson G. D. Vaitai
P. 0. Malinauskai G. Iswac
J. Stančikas J. V. Rinkevičiai
J. E. Shopiai H. Manelis
F. Malinauskas 0. Palskis
G. Daukas K. Žukauskas
L. Vaišnora A. M. Orlauskai
R. Olahan V. Bulienė
J. K. Savarinas A. L. Bekešiai
J. D. Vaitai S. Sasna
K. Manelis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Gruodžio 6 dieną, 1948 metais, išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo, apleisdama mus

■ Agotą Klimiene
Mes pasilikę su liūdesiu —

Motiejus, vyras 
Algirdas, sūnus 
Emilija, duktė
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Paul Venta, 139-21—85th
Jamaica, N. Y. 11435.

Al Nevins. 76-66 Austin St., 
rest Hills, N. Y. 11375.

Wm. Baltrušaitis, 13 Logan 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Gus Dirzuvait, 2729 W. 33rd 
Brooklyn, N. Y. 11224.

Wm. Vance, 130 Euclid Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Michael Stakoff, 97-21—107th .St., 
Richmond Hill, N.Y. 11419.

Vera Bunkus, 139-51 86th Rd., 
Jamaica, N. Y. 11435.

Stephen Vetchkis, 84-06—88th St., 
Woodhaven, N. Y. 11421.

John Rushinskas, 2883 W. 12th 
Street, Brooklyn, N. Y. 11224.

Walter Kershulis, 292 Lincoln Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

George Wares, 104 No. 8th St., 
Brooklyn, N. Y. 11211.
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profit 
mail
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profit status of this organization 
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income tax purposes—(check one) — 
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12 months. (No.) Have changed 
during preceding 12 months. (No.) 
(If changed, publisher must sub
mit explanation 
statement.)

All of these positions are full time 
Excellent starting salaries, all benefits.
Parsippany, Baldwin Rd. and Rt. 46 and 

Berkeley Heights.

career opportunities.
Apply at The Foodtown 
at 428 Springlield Ave., 

(84-90)

PART TIME JOBS

11 AM — 3:30 PM

5 Days a Week

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Prisimenu savo mylimuosius:

Tėvelį—ANTANĄ KAZAKEVIČIŲ
Mirė Gruodžio 6, 1940

Mamytę—PRANCIŠKĄ KAZOKIENŲ
Mirė Gruodžio 6, 1963

Sesutę—ALDONĄ KAZOKYTĘ-GRAY 
Mirė Sausio 29, 1968

Jų palaikai ilsisi Fresh Pond Krematorijoje, 
New Yorke.

so state). None.
For completion by non- 
organizations authorized to 
at special rates (Section

of change with this

and nature of cir-10. Extent 
culation.

Average No.
during preceding 12 months:

a)
Press

b)

copies each issue

DINING ROOM ATTENDANTS

Monday through Friday
Apply in Person

to:

HOT SHOPPES

WILLOWBROOK MALL

WAYNE, N. J.

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
(88-92)

c)
d)

e)

f)

g)

Total No. copies printed (Net 
, Run)—2,980.

Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales. 240.

2. Mail subscription. 2,470.
Total Paid Circulation. 2,710.
Free distribution (including 
samples) by mail, Carrier or 
other means. None.
Total Distribution (Sum of C 
and D). 2,710.
Office Use, left-over, unac
counted, spoiled after printing 

270.
Total
equal
A).

(Sum of E & F—should 
net press run shown in 

2,980.

Actual number of copies of single 
issue 
date:

a)
Press

b)

published nearest to Filing

Total No. copies printed (Net 
Run). 2,980.
Paid Circulation:
1. Sales through Dealers and 

Carriers, Street Vendors and 
Counter Sales. 240.
2. Mail Subscription. 2,470. 

Total Paid Circulation. 2,710. 
Free distribution (including 

samples) by mail, Carrier or 
other means. None.
Total Distribution (Sum 
and D). 2,710.
Office Use, left-over, 
counted, spoiled after 
ing,

Total 
equal
A).

I certify
by me above are correct and com
plete.

d)

e)

f)

g)

of C

unac- 
print-

270.
(Sunįi of E & F—should 
net press run shown in
2,980.

that the statements made

(signed)
Lillian Belte, Business Mgr.

Pranešimas

SERVICE MAN

Home Maintenance Experience
Must have knowledge of plumbing, heating, carpentry and painting.

Year round work. .
LEVITT & SONS

Service Department 
Willingboro, N. J. 

609-877-1100. Ext. 225 or 226.
(88-90)

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION

AVAILABLE
FOR LEASE

Good Opportunity for right man. For information contact
Mr. LaBohne. HU 6-7000. Between 8 AM & 5 PM.

(82-99)

Small College for 'girls needs 
Good starting salary.

Call between 9 & 5.
Mr. Aspras—MU 8-1686.

(86-90)

MEN. Machine operators, shipper
packers, Janitor, 2nd shift machine 
operators. Apply or call personnel. 
201-773-8100. Ext. 34. AUTOMATED 
BUSINESS SYS. DIV. of LITTON 
INDUSTRIES, 31 Styertowne Rd., 
Clifton, N. J. (88-92)

PLATRONICS, INC.

COLOR MATCHER

Opening available for experienced 
paint color matcher. All benefits 
paid. Interviews 9—5 daily or call 
for appt. 722-0500. SOUTHLAND 
PAINT CO., INC., 69 First Ave., 
Raritan.

(86-92)

MALE DISHWASHERS
General
persons.
1 AM.
PEACOCK INN, Route 202,
of Prussia. 265-5566.

kitchen work.
$2 per hour. 6 

Full or part time.

ASSEMBLERS

Mature
PM to

King

(86-92)

Wiring
Light Assembly Work

Excellent opportunity with grow
ing concern for young men—on job 
training. . .

*
*
$

Call:
Rocco

Paid Holidays 
Minimum 8 hours 
5 Day Week

Zaccheo, Production Mgr.
(1) BUYER, JR.

Material, Heavy Phone ExMRO, 
pending. Knowledge of local supp
liers. Call: J. Mahoney. 925-7100.

STEWART AVIONICS, INC.
130 Marion Ave., Linden, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

(88-94)

PACKAGING MECHANIC. Mod
ern company with good working 
conditions. , Excellent benefits, has 
opening for a packaging mechanic 
who wants a secure future with 
a good company. Must have 3 
to 5 years experience on set up and 
repair of packaging machinery and 
be able to work various shifts. An- 
ply to personnel Dept. PUREX 
CORP., LTD. 1414 Radcliffe St., 
Bristol, Pa. -215-788-9215.

(88-92)

MECHANICALLY MINDED MAN

To Assist in various duties. All 
benefits. Good starting wages.

Call Mr. Eric Pohle 256-5300.
FEDERAL

TOOL ENGINEERING CO.
1384 Pompton Ave.
Cedar Grove, N. J.

(86-90)

Offers excellent starting salary. 
Paid holidays and vacation with 
full medical-surgical and insurance 
plans, with other benefits included. 
Due to expansion we have imme
diate openings for: PLATERS, 
PLATERS HELPERS, GENERAL 
FACTORY. Apply in person.
301 Commerce Rd., Linden, N. J. 

201-925-3600.
(88-91)

TRUCK BODY BUILDERS. Trai- 
ler repair men. exp. pref. Best pay 
in Phila. area. Steady employment, 
pension, Blue Cross, other benefits. 
Call for interview H. A. DeHart & 
Son, Thorofare, N. J. 609-845-2800.

<88-93)

CUSTODIAN
Mon. to Sat.
9 a. m. to 6 

Donald’s Town
at Ellisburg Circle, Cherry Hill, N. J.

(86-89)

6 a. m. to 2 p. m.
Apply in person 

p. m. the New Mc- 
Restaurant, Rt. 70

GENERAL HELP

8 AM—4:30 PM 
Helpers Paint Dept. 

Power Shear Operators.
Stock Room Helpers. 

Packers for Shipping Dept. 
Mechanical Assemblers.

Set Up Men for Spot Welding Dept. 
Material Handlers 

for Spot Welding Dept. 
COFEE-MAT CORP. 

251 So. 31st St. 
Kenilworth, N. J. 

241-8400
(86-92)

MECHANICS. Construction equip
ment, dealer needs man with exper
ience in diesel engines, and hydrau
lics. Top rates, good benefits, call 
in person only. COSTA’S CON
TRACTORS EQUIPMENT & SUP
PLY CO. Rt. 130, Riverside, N. J.

(84-90)

*

*

PRODUCTION WORKERS

WAREHOUSE MEN

TRUCK DRIVERS

Good Paying Company Benefits

S. Tardy 
617-894-4020

Call

Mano mylimas gyvenimo draugas LEON P. JONES 
Mirė Sausio 23, 1969

Jo palaikai ilsisi Pine Lawn Kapinėse, New Yorke.

Liūdžiu savo mylimos šeimos ir savo draugo. 
Niekad jų nepamiršiu.

Frackville, Pa. —Sazanna

Harrison, N. J.
West Hudson Labor Lyc

eum Asso. Klubo narių me
tinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 d. 2 vai. popiet 
klubo kambariuose, 15-17 
Ann St.

MACHINISTS. Immediate open
ings, full time, 2nd shift for 1st 
class operators to operate engine 
lathe and turret lathes. Also have 
immediate openings for machine as
semblers (2nd shift), 10% night dif
ferential, fringe benefits paid by 
company. No government work. Ap
ply in person or call 773-6800 day 
or night. JOHN DUSENBERY CO., 
INC. 395 Allwood Rd., Clifton, N. J.

(88-94)

TOOL & DIEMAKER

BUTCHERS
or

APPRENTICES

Pensi

Hospitalization
Major medical

ental Plan
Top Salaries

a

MACHINIST. Exp. on Engine and 
Turret Lathe and construction of 
simple jigs and fixtures and machin
ing. Medium size castings.

T. B. MacCABE CO.

GENERAL BATTERY &
CERAMIC CORP.

55 Rumford Ave., Waltham, Mass.
(88-97)

Washingtonas, — Kongre- 
gresas 333 balsais prieš 55 
priėmė rezoliuciją, kuri už
gina prez. Nixono pastan
gas laimėti “teisingą tai
ką” Vietname.

Experienced.
work from sketch 
Paid 
paid 
tipie

Must be able to 
i or instructions. 

Blue Čross/Blue Shield. 10 
holidays. Paid vacation. Over- 
available.

We have many positions available 
in our new Garfield Store. Inter
views are being held at the Garfield 
Boys Club, 490 Midland Ave., Gar
field. N. J. APPLY NOW! Mon., 
Tues., Thurs., 11 AM-6 PM. Weds., 
Fri. 11 AM-8 PM. Sat. IQ AM-4 
PM. STAFF. GOOD DEAL 
SUPERMARKETS. (88-97)

4300 Clarissa St., Philadelphia. 
Apply in person or phone Mr. Black. 
DA 4-8300. (86-89)

DRIVER for nursery school. Lafa
yette Hills area. Must provide own 
station wagon, and have school bus 
endorsement. Route noon and 3:30 
PM. Salary $55 approximately. Call 
VI 3-8299. (88-90)

ASSEMBLERS. Light assembly, 
pleasant working conditions. 8. paid 
holidays, company paid fringes. 

THE AMPEG CO.
330 Dalziel Rd-, Linden. 925-6700.

(84-90)

RED M. CORP.

70 Old Pike, Wayne, N. J. 256-6010. 
S/E Junction, Routes 46 & 23. An 
Equal Opportunity Employer.

(88-91)

FACTORY HELP

Steel Tube Mfg. Plant 
1st and 2nd Shifts.

Blue Cross & Blue Shield
Call DE 6-2000 (86-92)

NURSES AIDES. Some experience. 
Over 18 for modern Nursing Home. 
Good salary, pleasant working con
ditions, fringe benefits, all shifts.

Apply: SILVER STREAM NURS
ING HOME, Penllyn p|ke, Spring 
House, Pa,, or call MI 6-1500.

(88-90)

STRUCTURAL layerouts, fitters, 
welders, punch operators, bay and 
night shifts. Apply to Mr. Hill, shop 
office, 7 AM to 3:30 PM. SPECIAL
TY STRUCTURES. INC., Front & 
Thurlow Sts., Chester, Pa.

(88-94)’
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Susitikimas su Eduardu ir Barbora Kaniavais
Reikia džiaugtis mūsų pa

žangiųjų lietuvių dėmesiu. 
Tiktai vieną kartą buvo pa
skelbta “Laisvėje,” kad Ai
do choras rengia pietus su
sitikimui su jaunais talen
tingais svečiais ir sugužėjo 
pilnutėlė salė žmonių.

Praėjusį sekmadienį, lap
kričio 30 dieną, pas mus ap
silankė Vilniaus operos so
listas Eduardas Kaniava su 
žmona Barbora — Vilniaus 
televizijos aktore. Atsilan
kė juodu į “Laisvės” salę, 
praleisti keletą valandų su 
tais lietuviais, kurie džiau
giasi dabartiniais Lietuvos 
atsiekimais ir nuoširdžiai 
įvertina kiekvieno auklėti
nio gabumus ir atsiekimus.

Aido choro pirmininkas 
J. Grybas atidarė progra
mą, pranešdamas apie Edu
ardo ir Barboros Kaniavų 
viešėjimą Amerikoje ir jų

niaus Konservatorijoj. To
bulinosi Bulgarijoj, dainavo 
Sofijos operoj. Jo mokyto
jas buvo garsusis bulgarų 
dainininkas ir pedagogas 
Christo Bembarov, kuris mo
kė daugelį pasaulio daini
ninkų, ir kai kurie iš jo mo
kinių dainavo Metropolitan 
Operoje.

E. Kaniava gastroliavo 
Pabalti jos sostinėse, Mask
vos Didžiajame Teatre, Len
kijoj, Kanadoj, Anglijoj, 
Suomijoj, Vokietijoj, Čeko
slovakijoj, ir visur puikiau
siai reprezentavo lietuvių 
tautą. Amerikoj lankosi jau 
antru kartu. Dar taip nese-
niai mes jį girdėjome dai
nuojant Maspetho Lietuvių 
Piliečių klube, kuomet buvo 
atsilankiusi didelė turistų
grupė iš Lietuvos. Susitiki
mas su jais dar ir šiandien
glūdi mūsų širdyse.

apsilankymą pas mus, prieš j jau 10 metų, kai Eduar- 
išvažiuojant į Lietuvą. Su'das Kaniava dainuoja Vil
aplodismentais pasiti kome 
Lietuvos jaunuosius meni
ninkus.

Pirmiausia, visa publika 
sudainavo mūsų mieliem 
svečiam “Ilgiausių Metų”, o 
po vaišių, gėrėjomės klau
sydami Barboros Kaniavie
nės dailiojo skaitymo ir 
Eduardo Kaniavos skam
bančio ir sodraus baritono 
dainavimo.

Barbora Kaniavienė grakš
ti ir maloni Vilniaus tele
vizijos aktorė, talentinga 
dailiojo skaitymo mene. Ji 
puikiai perdavė Maironio 
baladę “Jūratė ir Kastytis”. 
Jos gera dikcija ir žodžių 
akcentavimas perdavė žiū
rovui Maironio sielą. Švel
niai perdavė Vytauto Kara
liaus poeziją “Bent vieną 
dieną būti saule...” Jaut
riai, kupina taurios sielos, 
ji atskleidė savo mylimiau
sios poetės Salomėjos Ne
ries eilėraštį ‘TaVęs aš lau
kiu”.

Apie viešnią
Barbora Abramavičiūtė- 

Kaniavienė gimė Vilniuje, 
Antrojo Didžiojo karo me
tu. Ten ji užaugo ir ėjo 
mokslus. Mokėsi Vilniaus 
Konservatorijos teatralinia
me fakultete, kur ją mokė 
per 4 metus Juozas Ru- 
dzinskas,vienas iš žymiau
sių aktorių, ilgametis teat
ro režisierius, kuris dar ir 
šiandien, nors jau būdamas 
pensijoj, teikia savo žinias1 
Vilniaus Konservato rijoj. 
Anot Barboros Kaniavie
nės: —: “Jis jaunas sieloje, 
kupinas energijos ir jaunų, 
naujų minčių”. Jau 4 me
tai, kai B. Kaniavienė dir
ba Vilniaus televizijoje ir 
sukūrusi jau daug vedamų
jų vaidmenų spektakliuose.

Jos patirti įspūdžiai Ame-

niaus operoje ir savo reper
tuare turi virš 30 vaidmenų.

rikoje gausūs, sunku net at
sijoti. “Visur ir visada ga
lima surasti gerų ir nuošir
džių žmonių” — teigia B. 
Kaniavienė. “Teko susitikti

0 dabar, praėjusį sekmadie
nį, jis atsilankė pas mus. Ar 
tai būtų Carnegie Recital 
Hall arba “Laisvės” salėje 
— jam, atrodo, skirtumo ne
sudaro. Su dideliu susikau
pimu jis atliko pasirinktus 
įvairius muzikos kūrinius. 
Jo dainų programa susida
rė iš E. Balsio humoristi
nės kompozicijos — “Kas 
bernelio sumislyta”, Žigai- 
čio — “Auga, auga apynė
lis”, Bagdono “Parugyj”, 
Figaro arija iš Mozarto 
operos “Figaro vedybos”, 
italų kompozitoriaus Taka- 
ni — “Come prima”, Miko 
Petrausko suharmonizuota 
liaudies daina — “Šią nak
telę”, norvegų liaudies dai
na — “Gimtinė” ir A. Kača- 
nausko — “Tų mergelių dai
navimas”. Pianu jam akom
panavo patyrusi talentingo
ji mūsų pianistė B. Šaknai
tė, kuri, eilė metų atgal, bu- 
'vo Aido choro mokytoja. 
Dviemis atvejais ji chorą 
mokė per 10 metų.

Eduardas Kaniava ne tik 
talentingas dainoje, bet ir 
gabus vaidyboje. Moka in
terpretuoti liaudies dainas, 
o dainuodamas arijas, jis 
parodo savo vokalinį ir vai
dybinį meistriškumą. Klau
santis jo dainų “Laisvės” 
salėje, daugumoje veidų 
matėsi ašaros. Jis priminė 
ten susirinkusiems jų jau
nystę, su daina jis mus nu
vedė mintimis atgal į praei
tį, į tėvynę...

Antroji programos dalis
Po audringų aplodismen

tų, buvo įteikta Eduardui 
Kaniavai labai reikšminga 
dovana. Aidietis V. Bekeris 
užrekordavo ant magnefo- 
netinės juostelės įvykusį 
Kaniavų koncertą Carnegie 
Recital Hall ir jiems pado
vanojo. Bus gražus prisimi
nimas iš apsilankymo New 
Yorke.

su jaunimu, kuris bendriau 
ir lengviau žiūri ir domisi 
dabartine Lietuvos santvar-i 
ka. Daugelis jaunimo ga-

E. Kaniava norėjo išgirs
ki mūsų Aido chorą dainuo
jant. Nors buvo nusitarta

vo gerą pirmą įspūdį Kana
dos Expo 67 pagodoje, ir 
jie mato, kad Lietuva ne to-
kia, kaip jiem piešia kiti, 
kurie po karo paliko savo 
tėvynę varganoj padėtyj”.

Viešnia patenkinta pabu
vus šiame krašte ir įsigijusi 
naujų pažinčių.

Apie solistą
Eduardas Kaniava nuo 

1965 metų pripažintas nusi
pelniusiu Tarybų Lietuvos 
artistu. Jis gimė Klaipėdo
je, mokėsi Kaune ir Vil

šią popietę pašvęsti vien tik 
Eduardui ir Barborai Ka- 
niavams, bet jiems pagei
daujant, Aido choras M. 
Stensler vadovybėj ir akom
panuojant B. Šaknaitei, su
dainavo “Draugystė” so
lo pritariant N. Ventienei, 
“Vilniui žydi liepos” — solo 
pritariant V. Bekeriui ir 
“Užstalės daina”, kurią dair 
navome bendrai su publika, 
drauge dainuojant ir sve
čiams.

“Laisvės” vyriausias re
daktorius A. Bimba plačiau

pakalbėjo ąpie atvykimą iš 
Tarybų Lietuvos aukšto iš
silavinimo menininkų. Jis 
apgailestavo lietuvių tarpe 
nesantaiką ir nekooperavi- 
mą surengti atvažiavusiems 
iš tėvynės menininkams 
koncertus bendromis jėgo
mis. Reikia tikėtis, kad atei
tyje taip ir bus, o mes vi
suomet tokiam tikslui pri
tarsime. A. Bimba prašė 
parvežti mūsų nuoširdžiau
sius ! linkėjimus Lietuvos 
chorams, teatrų grupėms, 
atskiriems menininkams, 
veikėjams ir visai liaudžiai.

Svečio kalba
Eduardas Kaniava savo 

kalboje prisiminė pirmąjį 
apsilankymą Amerikoje šių 
metų pradžioje. Paminėjo ir 
Virgilijaus Noreikos apsi
lankymą ir visokius trukdy
mus jo koncertams. Liūdna, 
pareiškė jis, kad tie, kurie 
kalba apie lietuvybę, sau 
prieštarauja. Visa, kas mus 
lietuvius riša, kas mums 
brangu — nerodoma, neko
operuojama. Jie klauso per 
radiją plokštelių iš Lietu
vos, o į koncertus nenori 
eiti. Šiandien Lietuva labiau 
lietuviška, negu kada nors 
pirmiau ji yra buvusi, sakė 
Kaniava. Kiekvieną dieną 
atneša ką nors naujo. Baig
damas svečias dėkojo už 
priėmimą, už nuoširdų 
draugiškumą.

Barbora Kaniavienė trum
pai padėkojo už parodytą 
gerą širdį ir šilumą, už pa
kvietimą į savuosius namus.

Nepamirštama popiete
Popietė su Kaniavais pra

ėjo jaukiausioje nuotaikoje. 
Kiekvienas džiaugėsi išgir
dęs jaunus talentus iš tėvy
nės.

Svečių tarpe buvo ir Jung
tinių Tautų bibliotekos di
rektorius Levas Vladimiro
vas su žmona Irena, “Vieny
bės” leidėja V. Tysliavienė 
ir redaktorius J. Valaitis, 
žurnalistė S. Narkeliūnaitė 
ir Annabelle Adams net iš 
Fort Lauderdale, Florida. 
Malonu buvo matyti svečių 
tarpe ir buvusį ‘Laisvės” 
administratorių P. Buknį. 
Buvo svečių ir iš kitų mies
tų. Draugai Dudoniai atva
žiavo iš Chester, Pa. Atsilan
kė draugų iš Elizabeth ir 
Great Neck.

Skubotai surengti tokią 
sueigą, reikią darbingų 
draugų, ypatingai šeiminin
kių. Šį kartą maistą paga
mino mūsų gabiosios drau
gės: aidietė J. Lazauskienė 
ir choro garbės narė K. Čai- 
kauskienė, kurioms nuošir
džiai choras dėkoja. Pro
duktus supirko J. Lazaus
kas ir J. Grybas, prie kitų 
darbų padėjo W. Keršulis ir 
P. Venta. Prie stalų patar
navo N. Ventienė, N. Buk- 
nienė ir H. Feiferienė. Ma
žesniuose darbuose pagelbė
jo L. Kavaliauskaitė, T. 
Stočkienė ir A. Yakštis. Ai
das kiekvienam dėkoja., 
Taip pat Aidas dėkoja drau
gėms O Malinauskienei, A. 
Petraitienei ir J. Lazauskie
nei už atneštus namuose iš
keptus pyragus. Gražu, kad 
draugės prisimena ir pasi
rūpina pavaišinti mūsų mie
luosius svečius iš Lietuvos.

Eduardas ir Barbora Ka
niavai, išbuvo arti porą mė
nesių Amerikoje, apsilankė 
Baltimore, Bostone, iChica- 
goje, kur teko jiems* pama
tyti porą operų, Washing
tone ir New Yorke. O Wa
shingtone E. Kaniava kon
certavo net du kartus, vieną 
kartą dainavo Tarybinės

Pasiuntinybės bendradar
biams , antru kartu — lietu
viams.

Menininkų atvykimas iš 
Lietuvos sutvirtina mūsų 
jėgas, pakelia ūpą; Susitik
ti su svečiais iš Lietuvos yra 
malonus ir brangus gyveni
mo momentas. Mes laukiam 
kiekvieno atvykstant ir lin
kime Eduardui ir Barborai 
Kaniavams gausios laimės 
ir sėkmingos kelionės atgal 
į Vilnių.

H. Feiferienė

Iš motery klubiečiy

Lapkričio 19 d. “Laisvės”

Naujas spalvotas 
Tar. Lietuvos filmas

Tik ką grįžusi iš viešna
gės Lietuvoje S. Narkeliū
naitė parsivežė savo susuk
tą filmą. Filmas spalvotas 
ir labai įdomus. Nufilmuo
ti mokslo institutai su vi
sais Lietuvos mokslininkais, 
kultūrinės įstaigos, nauji 
miestų pastatai, poilsių ku
rortai, bažnyčios, kolūkiečių 
gyvenimas ir daugelis kitų 
vaizdų iš abelno šiandieni
nio Lietuvoje gyvenimo.

Tą viską galėsite matyti 
sekmadienį, gruodžio 14 d., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li- 

., Ozone parke.salėje New Yorko pažan- berty Ave 
gios lietuvės moterys laikė ■ Pradžia 2-rą valandą, 
savo klubo mėnesinį susi
rinkimą. Jo vedėja išrinkta
N. Buknienė.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. Klubo reikalai tvar
komi gerai. Raportas už- 
girtas.

Klubo pirmininkė I. Miza- 
rienė pranešė, kad mirė dvi 
klubietės — S. Petkienė ir 
Virbickienė. Mirusios pa
gerbtos minute tylos.

Pirmininkė taipgi paragi
no tas klubietes, kurio's per 
mūsų klubą įstojo į Liet. Li
teratūros D r-ją, užsimokėti 
už šiuos metus organizacijai 
duokles.

Klubas paaukojo $25 Mo
ratoriumo demonstracijoms 
ir $25 Tarptautiniam Apsi
gynimui.

Ilse Bimbienė, kaip piešė
ja, paruošė įdomų 1970 me
tams kalendorių rankšluos
tėlio formoje. Ji atsikrei
pė į moteris, kurios tokio 
rankšluostėlio pageida uja, 
gali per ją įsigyti. Pelnas 
skiriamas našlaičių vaikų 
fondui, kurį globoja Jungti
nių Tautų tnoterų organi
zacija (gildija).

Klubietės Bronė Ostapuk 
ir Bronė Žilinskienė pasi
mokė j o po $5 ir tapo am
žinomis mūsų klubo narė
mis.

Aukos klubui
M. Stukienė—$2, M. B.— 

$1.00, A. Kunevičienė — 
$2.00, O. černevičienė — 
$1.00, Elena Sungailienė at
minčiai mirusios S. Petkie
nės — $2.00, Maspethietis 
Jurgis Laukaitis atminčiai 
mirusios žmonos Rožės — 
$5.00. H. Siaurienė pado- 
Ivanojo gražių rankdarbių. 
' Ačiū visoms!

Šių metų paskutinis klu
bo susirinkimas įvyks gruo
džio 17-ąją mums įprastoje 
vietoje. Prašome visas klu
bietes dalyvauti. Aptarsime 
klubo reikalus ir turėsime 
prieškalėdines vaišes.

Susirinkimą užbaigus, 
dalyvės pavaišintos kava ir 
užkandžiais. Stalą paruošė
O. Jakštienė ir A. Rainienė, 
joms pagelbėjo K. Čeikaus
kienė.

Kalifornietė Telda King 
jau seniai pasimokė jo klu
bui $5 ir tapo amžina nare, 
tik per neapsižiūrėjimą ne
buvo paskelbta “Laisvėje.”

Aprašant lapkričio 23-io- 
sios moterų parengimą įvy
ko klaida: parašyta, kad 
prie stipriosios padirbėjo 
N. Buknienė ir H. Feiferie-

Nepraleiskite šios progos 
pamatyti naujai susuktą 
filmą iš šių dienų Lietuvos 
gyvenimo. Po filmų parody
mo žurnalistė S. Narkeliū
naitė sutiks atsakinėti į 
klausimus.

Šią kultūrinę popietę ren
gia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 185 kp. Kviečia
me visus atsilankyti. Įėji
mas $1.

Komitetas

Drg. V. Čepulį aplankius
Mes jį radome sėdintį so

foje, giliai susimąsčiusį, il
gametės ligos labai išvar
gintą. Bet iš rankos pa
spaudimo, iš pasisveikinimo 
su juo, nesakytum, kad jis 
fiziškai yra smarkiai pa
laužtas.

Su draugu V. Čepulių vi
sada malonu §/tisitikti ir pa
sikalbėti. Jam viskas rūpi, 
jis apie viską teiraujasi. 
Jam rūpi mūsų “Laisvė”, 
mūsų visas pažangus judė
jimas, viso pasaulio reika
lai. Džiugu, kad mūsų Vin
cui akys gerai tarnauja, tai 
padeda sekti nūdienius įvy
kius tiek mūsų Amerikoje, 
tiek visame pasaulyje. Ge
rai padeda ir galėjimas ste
bėti televiziją.

Vincą labai rūpestingai 
prižiūri jo gyvenimo draugė 
ir idėjinė sankeleivė Ona, il
gametė veikėja, puiki aidie
tė, nuoširdi laisvietė. Gaila, 
kad ji nebepasirodo Aido 
chpre, o nebepasirodo tik 
todėl, kad reikia draugą 
Vincą prižiūrėti.

Mūsų vakaras su draugais 
Vincu ir Ona prabėgo labai 
greitai.

Sofija Armulaite-Petkienė
Keli bruožai iš Sofijos gy

venimo Auburn, Lewiston, 
Maine.

Atvažiavusiai iš Lietuvos 
j ai prisiė j o audinyčio se sun
kiai dirbti. Bet po kiek lai
ko suėjo į pažintį su jaunuo
liu Jurgiu Petkum ir sukū
rė šeimos židinį. Už kai ku
rio laiko susilaukė poros 
vaikučių. Dukra mirė, o sū
nus Jurgiukas ir šiandien 
tebegyvena.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu, Sofijos vyras dirbo 
(je neklystu) Portland, 
Maine, shipya’rde. Taipgi 
buvo narys LLD 31 kuopos. 
O Sofija tuo laiku priklausė 
prie Lietuvos Dukterų Pa- 
šalpinės Draugystės (kuri 
ir šiandien tebegyvuoja.

Kas liečia Sofijos veiklą 
unijose Maine, tai tuo laiku 
jokių unijų neturėjome. 
Žmonės mažai apie unijas 
tesuprato. Buvo neorgani
zuoti, nes fabrikantai ir re
ligija pastojo kelią unijoms. 
Darbininkai ligi 1925 metų

atrodo, gal tuo pačiu sykiu

Parengimų Kalendorius
Gruodžio 14 d.

Naujų filmų rodymas fe 
Tarybų Lietuvos “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke, N. Y. 
Pradžia 2 valandą.

Pranešimas
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks 13 dieną 
gruodžio, 2 valandą popiet. 
Visi nariai kviečiami į šį 
paskutinį šių metų susirin
kimą, nes bus perrenkama 
kuopos valdyba sekamiems 
1970 metams. Taipgi kurie 
dar negavote puikios kny
gos “Žvelgiu į tolius”, tai 
gausite šiame susirinkime. 
Knyga labai įdomi.

Valdyba

Klaidos pataisymas *
Pereitame “Laisvės” nu

meryje (6- ame pusi.) buvo 
paskelbtas Margaretos Čes- 
navičiūtės - Petrikienės Pa
dėkos žodis, kur įsibrovė dvi 
klaidos .

Vietoje Padėkos žodžio 
buvo uždėta antraštė Pas
taba. Taipgi vietoj brolio 
Reimondo, tilpo Reinoldas.

Šiuomi klaidą atitaisome 
maloniai atsiprašome7 Cj X */ •

ir Rojus Mizara važiavo. lr 
Petkus pasiliko Tarybų Są- Margaretes Petrikienės už 
jungoje visiems laikams — jai padarytą nemalonumą.
apsigyveno. Bet, po metų ki
tų sūnus Jurgiukas bombar
duoja motiną laiškais, kad 
jis norįs grįžti į Ameriką, 
nes Tarybų Sąjungoje jam 
gyventi nepatinka. Supran
tama, Sofija sunkiai dirb
dama darė viską, kad sūnų 
parsitraukus ■ pas save. O 
apie Jurgį Petkų neturėjo 
jokių žinių: gyvas ar miręs 
Tarybų Sąjungoje.

Sofijos Armulaitės - Pet
kienės gyvenimo kelias ne
buvo rožėmis klotas. Bet, 
tai buvo sunkaus gyvenimo 
mokykla.

Tebūna amžina ramybė, 
“po sunkių dienos darbų...”

Liūdesyje liko sesutė Ona 
Armulaitė-Klemon s k i e n ė,

Anna Walins
Florida

M1R E
Nuo širdies smūgio mirė 

“Tėvynės” linotipininkas 
Domas- P i e n i k a s r Mi$ 
spaustuvėje iš gruodžio 1 d. 
į gruodžio 2. Nuliūdime li
ko du sūnūs ir žmona, feu- 
vo tik 63 metų amžiaus. Gy
veno Woodhavene. Palaikai 
pašarvoti Shalino šermeni
nėje. Bus laidojami gruo
džio 5 dieną Cypress Hills 
kapinėse.

Washingtonas. — 14 proc, 
automobilių padangų ir

dirbdavo nuo šešių ryto iki. penkių 1968 m. gamintų au- 
šešių vakaro. |tomobilių stabdžiai pripa-

Sofija ir Jurgis Petkai žinti nesaugūs važinėjimui, 
gana rimtai susirgo ir tū
lam laikui buvo priversti

Dar visai neseniai britų 
karo laivyne buvo privalo
mi trys gripo gydymo bū
dai: karininkams — aspi
rinas ir romas, sunkiai 
sergantiems — gulėti lovo
je; puskarininkiams — as
pirinas ir sunkiai sergan
tiems — romas; jūreiviams, 
tik sunkiai sergantiems, as
pirinas. k

Paryžiuje iš varžytinių
Denver, Colo. — Dviejų parduota Napoleono skry-

pasiduoti į valstijos sana- savaičių mokytojų streikas bele. Kaina — 140,000 fran- 
toriją sveikatos pataisy
mui. Apleidę sana t o r i j ą, 
sykiu apleido ir Maine. 
Apsigyveno kur nors New 
Jersey. Dirbo pas kokį ten 
lietuvį gėlininką. Paskui 
persikėlė į New Yorką. Tai 
ten ir liko Sofijos kelio ga
las.

Ne užilgo po Piimojo Pa
saulinio karo Jurgis Petkus 
sū sūnum Jurgiuku išvažia
vo į Tarybų Sąjungą. Man

baigtas su pilnu laimėjimu, kų.

nė, o turėjo būti N. Buk- 
nienė ir H. Šiaulienė. At
siprašau už klaidą.

V. B—ne

Vietoje atvirukų

Linksmų sezoninių švenčių linkiu 
visiems draugams ir pažįstamiems

S. Večkys

LAST OPPORTUNITY
Our Quota on Automobiles 
MOSKVICH-408-E 

expires December 31, 1969 
(Automobile “Volga” is no longer available for gifts) 
Your last chance to give a wonderful Holiday Gift 

to your relatives in U.S.S.R.
RUSH YOUR ORDERS to

PODAROGIFTS, INC. 
220 Park Avenue South 

. 10003New York, N.
Tel. 212—228-9547

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP. 
45 West 45th St., New York, N; Y. 10036
Tel. 212-245-7905
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455 1
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