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KRISLAI
Skaudus nusivylimas 
Dabar aišku. . .
Pakartota klaida
Prakeikimo šalininkas
Irgi “lygybė” 
Gyvensime šimtą metą!

— A. Bimba —

žieminės šventės jau čia 
,pat. Jas pusė milijono Ame-j 
nįjkis jaunų vyrų švęs Vietna-' 
arto džiunglėse. Per jas ne 
vienas neteks sveikatos, dau
gelis net gyvybės.

Koks nusivylimas jų tėvams'klausė įvairių komisijų ra
il- artimiesiems!

O pradžioje metų, kai į pre- į kad badaujančių Amerikoje 
zidento sostą atsisėdo naujas 
žmogus, 

šių metų pabaigoje ka
bus tikrai baigtas ir kad 
mūsų sūnūs ant švenčių 
bus namie pas savuosius!

Alkanieji kovoja už1 
$5r5OO pajamų

Washingtonas. — Nixono 
administracijos suš a u k t a 
konferencija mitybos klau
simu nepatenkintai išklausė 
prez Nixono kalbą, kurioje 

i nieko konkrečio nepasaky- 
|ta, kaip panaikinti skurdą 
Amerikoje.

4,000 delegatų, susirinkę į 
Sheraton-Park viešbutį, iš-

$5,500 metinių pajamų ketu- 
riu nariu Šeimai, c- v

daug • kas tikėjosi,

portus, kuriuose pažymėta,

kad
ras 
tie 
jau

gali būti 25 milijonai. Dele
gatai pasibrėžė kovoti už

Konferencijos atstovybė 
yra labai plati. Ji turi ry
šius su daugeliu organizuo
tų badaujančių ir kovojan
čių grupių beveik visose val
stijose. Jeigu Kongresas ir 
Nixono administracija to
liau dels su tinkama pagal
ba badaujantiems, tai bus 
išvystyta plati ir aštri ko
va prieš skurdą ir jo palai
kytojus.

Dar ir šiandien per radi
ją ir televiziją nesiliauja plau
kę iš Vietnamo pranešimai, 
kad ten ir ten buvo susikirti
mas, kuriame mes netekome 
tik vieno kito mūsiškio, o tų 
“priešų” mūsų vyrai paklojo 
kelis šimtus!

Dabar tie skaičiai pasidarė 
daug aiškesni, kai iškilo aikš
tėn baisioji Songmy kaimo 
tragedija. Tie paskersti sene
li, moterys ir kūdikiai 1 
priskaityti prie t ų n u d ė t ų 
“priešų” (liaudiečių- v ietkon- 
gų). Tai paliudija pats tos 
žinios pranešėjas. Jam taip 
buvę armijos įsakyta priešo 
nuostolius paskelbti. Jis žino
jo, kad ten nužudyti ne ko
kie ten ginkluoti “priešai,” 
bet moterys ir vaikai, bet tei
sybės negalėjo pasakyti.

Prezidentas Nixonas gavo 
du skaudžius smūgius

t!

Naųjasis Vilnius. M. Baranausko nuotrauka

C
t ,

Washingtonas. — Dar ne- 
atsigavęs nuo pirmojo skau
daus smūgio, kai Senatas 
atmetė Nixono nominuotą 
Haynsworthą A. T. teisėju, 
trečiadienį Senatas sudavė 
prezidentui k it ą skaudų 
smūgį.

58 senatoriai pries 37 nu
buvo suteikti lengvatų paja- 

' * ■» 4- I r m i I f 4- /■« ■«.-v r xmų taksų mokėtojams, pa
keliant nemokamą sumą

nuo $600 iki $800. Dar Nix- 
onui skaudžiau, kai devyni 
republikonai senatoriai bal
savo su demokratais sena
toriais prieš Nixono nusis
tatymą taksų klausimu.

Prez. Nixonas jau pasakė, 
kad jis vargiai galės tą bi
lių pasirašyti. Jis nori paja-! tautinės knygų iliustracijų 
mų taksų mokėjimą palikti prizų, laimėjo lietuvių tary
tą patį, tik su visai mažomis binė dailininkėj Žilytė. Jos 
reformomis. ;

1964 metų rugpiūčio mėne
si mūsų Kongresas beveik 
vienbalsiai priėmė taip vadi
namą “Tonkin Gulf” rezoliu
ciją, kurioje atidavė visą ga
lią prezidentui Johnsonui Pie
tų Vietname pasiekti “garbin
gą taiką.” Ta rezoliucija apsi
ginklavęs, prezidentas, kaip 
žinia, davė Amerikai ir pasau
liui vieną iš kruviniausių, vie
na iš barbariškiausių karų 
žmonijos istorijoje.

Tuoj po to kai kurie sena
toriai ir kongresmanai pama
tė klaidą ir gailėjosi tokį įga
liojimą įdėję į prezidento ran
kas.

Bet 
liuciją 
šiomis
prezidento Johnsono, skamba 
prezidentas Nixonas. Jam ir
gi išreikštas pilnas pasitikėji
mas pasiekti Vietname “te i- paskyrė pagarsinimui prelato 
singą taiką.”

Ta pati tragedija, ta pati 
klaida.

lygiai tokią .pat rezo- 
Kongresas vėl priėmė 

dienomis. Tiktai vietoje

NATO grasina socialistinėms 
šalims atomą ginklais

Briuselis, Belgija. — Čia motų pažeisti NATO šalių 
susirinkę Šiaurės Atlanto ------ 
Sąjungos (NATO) valsty
bių pareigūnai nusitarė pa- 
grąsinti socialistinėms ša
lims atomų ginklais.

NATO gynybos ministrai

teritoriją.
Tokį tarimą padarė NA

TO militaristai tuo metu, 
kai Maskvoje susirinkę Var
šuvos pakto socialistinių ša
lių pareigūnai svarsto, kaip 

priėmė politinę ir militarinę geriausia Europą apsaugoti 
programą, kurioje įrašyta nuo karo ir išlaikyti taiką, 
ir atomų ginklų naudojimas 
tokiame momente, jeigu bet 
kuri socialistinė šalis pasi-

JAV jau turi 7,000 bran
duolinių ginklų NATO pa
ramai.

retų angažuotis atstovaują bet 
kokią išeivijos grupę ar orga
nizaciją !”

Tokią “teisę” turi tiktai po
nas Nagys ir jo kolegos, kh- 
rie tokius koncertus uždrau
dė rengti. Jie viskas, o jūs, 
jauni čikagiečiai, kurie Kania- 
vams koncertus rengėte, esate 
niekas!

Belgradas.— Jugoslavijos 
prezidentas Tito pasmerkė 
Izraelio agresiją prieš ara
bus.

SLA organas “Tėvynė” lap
kričio 28 d. gerą pusę skilties

smarkiai prabilo sena- 
Edward Kennedy. Jis 
šiame Vietnamo kare

Jono Balkūno mišių už kun. 
Tumo-Vaižganto dūšią, o ne
surado vietos nė trumpiau
siam žodeliui apie Kaniavų 
koncertus. Tai irgi “lygybė,” 
tik jau, žinoma, ne lietuviška.

Vėl 
torius 
sako, 
civiliniais žmonėmis nuostoliai
jau pasiekė visą milijoną. Iš 
jų 700,000 sužeistų, o 300,000 
užmuštų.

Kas labai svarbu, tai sena
toriaus pasakymas, kad didelė 
tų užmuštųjų dauguma krito 
amerikiečių ir Saigono milita- 
rinės klikos aukomis.

Kanadiečių “N. L.” naujasis 
bosas Henrikas Nagys šimtu 
docentų užgiria VLIKo išleis
tą įprakeikimą tiems, kurie 
ruošia koncertus arba susiti
kimus menininkams iš Lietu
vos. Jis tiesiog šaukia: “to
kių koncertų rengėjai netu-

Tarp liūdnų ir baisių žinių 
kartais sužiba ir šviesi, skais
ti. Antai, Gerontological So
ciety prezidentas Dr. Sinex 
sako, kad jeigu tik mes lėšų 
skirtumėm kovai su ligomis ir 
senatve, o ne Vietnamo karui 
ir kitokioms beprotybėms, dar 
šio šimtmečio pabaigoje mūsų 
amerikiečių vidutinis amžius 
pasiektų visą šimtą metų!

Gaila, kad, kaip atrodo, šio 
protingo mokslininko balsas 
taip ir pasiliks balsu girioje. 
Mūsų lėšas ir toliau rys Viet
namo karas, o savo amžiui il
ginti jų dar ilgai kaip nebu
vo, taip ir nebus!

P« Vietname užmušta 
300,000 civilinių

Washingtonas.— Sen. Ed.jninkai nuodingais chemika- 
Kennedy, kalbėdamas apiedais apnuodijo 4 milijonus 
skerdynes Songmy kaime,'žemės akrų Vietname. Ap- 

! pasakė, kad apierikiečiai su nuodyta 
savo talkininkais užmušė 
Pietų Vietname daugiau 
kaip 300,000 civilinių, dau
giausia moterų, vaikų ir se
nelių, kurie tik nespėjo pa
sislėpti. Lėktuvai ir helikop
teriai sėjo mirtį visiems. •

Yale universitete baigęs 
mokslus Robert Cook, tyri
nėjęs padėtį Vietname, tvir
tina, kad JAV ir jos talki-

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Prizą laimėjo žily te

Vilnius. — Tasso kores
pondentas praneša iš Slova
kijos: Aukso obuolio premi
ją, vieną iš penkių pirmųjų 
1969 metų Bradislavos tarp-

apipavidalintįjfanio Rainio 
knyga “Auksinis sietelis” 
buvo pripažinta geriausia 
šioje tradicinėje vąikų lite
ratūros iliustruotojų darbų 
apžiūroje.

Apžiūra rengiama kartą 
per dvejus metus Slovakijos 
respublikos sostinėje. Į ją 
susirenka daugelio šalių at
stovai.

Gruodžio 2 d. Maskvoje 
tarybinio parodos ruošimo 
komiteto pirmininkas, 
TSRS liaudies dailininkas 
Smarinovas įteikė Žilytei 
diplomą ir Aukso obuolį.

žemė nebeduoda 
reikalingo vaisiaus. Šimtai 
kaimų sulyginta su žeme. 
285,000 žmonių taipgi ap-

Tokijas.—Japonijos prem
jeras Šato, grįžęs iš Jungti
nių Valstijų su sutartimi, 
paleido parlamentą ir pa
skelbė naujus rinkimus 
gruodžio 27 d.

Brazilijos diktatoriai jau 
gauna JAV šautuvų

Kairieji siekiasi 
bendro fronto

Santiago. — Čilės Komu
nistų Partijos 14-ame suva
žiavime dalyvavo ir kitų 
kairiųjų partijų atstovai ir 
visi bendrai kalbėjo už vie
ningą veiklą.

Kompartijos generalinis 
sekretorius Corvalan rapor
tavo apie reikalingumą de
mokratinių ir kairiųjų jėgų 
vienybę, kuri gali suteikti 
liaudžiai jėgą.

Kviečia boikotuoti
G. E. produktus

Washingtonas. — AFL- 
CIO ir kitos unijos atsišau
kia į visus General Electric 
produktų pirkėjus, kad jie 
darbininkų streiko metu su
silaikytų nuo pirkimo tos 
kompanijos produktų.

150,000 G. E. darbininkų 
tebėra streiko lauke. Kor
poracija nenori skaitytis su 
darbininkų reikalavimais.

Nauja tropiška liga
Denver, Colo. — Iš Pietų 

Vietnamo čia atvežė 150 
amerikiečių karių, susirgus 
šių nauja tropiška liga, ku
ri turi panašumo plaučių 
tuberkuliozei.

'Šie ligoniai — helikopte
rių vairuotojai. Jie aiškina, 
kad liga plečiasi tarp ame
rikiečių karių.

paaiškėjo, kad tik dvi kom
panijos į mėnesį pagamina 
60,000 šautuvų.

Kadangi tūlą laiką valsty
bės departamentas vilkino 
leidimo išdavimą parduoti 
Brazilijai šautuvus, tai da
bar Brazilijos diktatoriai 

UULl V1OUŪ IXCtLlJO. LIO1UO 1 LAO1V.O j pareiškė U 6 P aSl 16 U Id U1 UI ą y
šautuvus, kiek tik kompani-Įkam ilgai buvo užvilktas 
jos pagamina. Bet dabar, ginklų užsakymas.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas davė lei
dimą ginklų gaminimo kom
panijoms parduoti Brazili
jos diktatoriams 10,000 mo
derniškiausių šautuvų.

Pirrha buvo manyta, kad

Dienotvarkėje technikos 
mokslai

Kaunas. — Čia įvyko res
publikinė mokslinė metodi
nė konferencija “Technikos [ 
mokslai Lietuvoje”. Konfe-, Vietnamo karas gali sunau- 
rencijoje dalyvavo daugiau doti visus naujausios rūšies 
kaip 150 lektorių.

Konferencijos dalyviai iš
klausė akademiko Požėlos 
pranešimą: Karštieji elek
tronai, plazma puslaidinin
kiuose, jų taikymas radio
elektronikoje; technikos 
mokslu daktaro Jono Moc
kaus — apie optamalius 
sprendimus ir jų taikymą 
liaudies ūkyje; Lietuvos 
mokslų akademijos nario- 
korespondento Nemuros — 
apie nūdienę kibernetiką, ir 
kitų mokslo specialistų pasi
sakymus.

Antanas Vaivutskas

Moteris ™ bažnyčių 
tarybos prezidentė
Detroitas. — Generalinė 

asamblėja išrinko Mrs. C. 
Wedel prezidente Naciona
linės Bažnyčių Tarybos, ku
ri jungia 33 protestantiškas 
religines sektas su 45 mili
jonais narių.

Tai pirmoji moteris baž
nyčių tarybos prezidentė. 
Mrs. Wedel — smarki kovo
toja už moterų teises.

Pentagonas sutiko išvesti iš 
Okinavos nuodingus gazus

Washingtonas. — Gynybos 
departamentas paskelbė, 
kad Pentagonas sutiko iš
vežti iš Okinavos nuodingus 
gazus ir perkelti į militari
nę bazę Oregono valstijoje.

Okinavos gyventojai per 
ilgą laiką kovojo, kad tie 
nuodingi chemikaliniai gin
klai būtų išvešti iš Okina
vos. Atrodo jie dabar savo 
kovą laimi.

Bet kaip Oregono gyven
tojai tą “dovaną” priims? 
Juk tie gazai sudaro žmo
nių gyvybei pavojų.

51--------------------------------------------------------------

Richmond, Va. — Advo
katas L. D. Wilder išrinktas 
pirmas negras į valstijos se
natą, gavęs 5,000 balsų dau
giau už republikonų kandi
datą.

Berlynas. — 300,000 Rytų 
Berlyno gyventojų sudarė 
protesto1 demonstraciją 
prieš amerikiečių surengtas 
skerdynes Pietų Vietname.

Mirė karo priešas
New Yorkas. — Mirė nuo 

kraujo vėžio Robert M. 
Ockene 35 metų, Bobbs- 
Merrill kompanijos spaudos 
viršininkas.

R. M. Ockene buvo vienas 
veteranų ir rezervistų orga
nizacijos kovai už Vietnamo 
karo baigimą kūrėjų. Jis 
taipgi įsteigė Jaunimo Tarp
tautinę partiją, kurios na
riai vadinami “yppies”. Jis 
visur kovojo prieš karą 
Vietname.

Žemes drebėjimo aukos
Apskaičiuojama, kad šia

me šimtmetyje nuo žemės 
drebėjimo žuvo apie 900,000 
žmonių.

Agnew sudaro pavojų
New Yorkas. — Amerikos 

Civilinių Laisvių Sąjunga 
pareiškė, kad vice preziden
to Agnew išstojimas prieš 
spaudą ir televiziją sudaro 
pagrindinėms Amerikos lai
svėms pavojų.

Sąjunga kviečia civilinių 
laisvių gynėjus atremti Ag
new atakas, apginti Konsti
tucijos pirmąjį priedą, ku
ris garantuoja visiems žo
džio, spaudos, susirinkimų 
laisvę.

Dar es Salaam. — Visos 
Afrikos Darbo unijų Fede
racija pasmerkė Izraelio 
agresiją prieš arabus ir 
JAV imperialistų agresiją.

Renault© darbininkai 
- šėrininkai

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia užgyrė bilių, kuris 
suteikia nacionalizuotų Ren
ault© įmonių darbininkams 
teise šėrininkais būti.

Bilius paliečia 80,000 dar
bininkų, kurie dirba Ren
ault© įmonėse.

Lėktuvas veža 500 žmonių
New Yorkas. — Į Kenne

dy International aerodro
mą atskrido lėktuvas Boe
ing 747. Tai didžiusias kelei
vinis lėktuvas, galįs pervež
ti 500 žmonių.

Hanojus. — Daugiau kaip 
tūkstantis Saigono valdžios 
karių su visais ginklais per
ėjo į Pietų Vietnamo revo
liucinės valdžios pusę tarp 
lapkričio 7 ir 26 dd.

Europos saugumui 
pasitarimai

Viena, Austrija. — 300 
įvairių organizacijų atstovų 
iš 26 Europos šalių dalyvavo 
pasitarime, kuris užgyrė 
šaukimą Europos saugumo 
konferencijos.

Pasitarimas kviečia visas 
Europos partijas ir visuo
menines organizacijas dar
buotis, kad 1970 m. būtų su
šaukta Helsinkyje Europos 
saugumo konferencija.

TSRS parama Kubai
Maskva. — Armijos laik

raštis “Krasnaja Zvėzdą” 
rašo, kad Tarybų Sąjunga 
suteikia Kubai “naujausius 
ginklus ir militarinius įren
gimus”.

Darbo unijų parama 
Vietnamo liaudžiai

Berlynas. — Į penk tąją 
pasaulinę darbo unijų kon
ferenciją atvyko delegatai iš 
37 šalių. Jie atstovavo tarp
tautines maisto, tabako, gė
rimų pramonės ir valgyklų 
darbininkų unijas.

Konferencija s v ei k i n o 
Pietų Vietnamo Darbo Uni
jų Federacijos atstovus ir v 
pasižadėjo visais galimais 
būdais teikti paramą Viet
namo liaudies išsilaisvinimo 
kovoms.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
— ■ ■ —-  — — ■ - - ■ ■■ ■  —

Kas naujo religijoje? *
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Kovų perspektyvos
JAU daugiau kaip šešios savaitės streikuoja General 

Electric korporacijos darbininkai. Atrodo, kad visa ka
pitalo jėga stovi šios korporacijos užnugaryje. Ji bijo, 
kad jeigu šie 145,000 darbininkų kovą laimėtų, tai mili
jonai kitų pramonės darbininkų jų pavyzdžiu pasek
tų. Džiugu, kad už šiuos darbininkus kovos lauke mo- 
jasi užstoti visos didžiosios darbo unijos. Visa Amerikos 
Darbo Federacijos - Industrinių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO vadovybė pažadėjo streiką paremti.

Reikia pripažinti, kad General Electric korporacijos 
darbininkai yra savo rūšies pionieriai. Po ilgos industri
nės “tylos” jie pirmutiniai laužo ledus. Kapitalas teisus, 
kai jis į šių darbininkų streiką žiūri kaip į pradžią di
delių kovų bangos. Jis siekia jai užstoti kelią. Kaip jam 
pavyks, jau kitas klausimas. Atrodo, kad streikierių ryž
tas tebėra nepalaužiamas. Kitų organizuotų darbininkų 
jų kovai pritarimas reiškia jiems didelį padrąsinimą ne
pasiduoti, kol nebus jų reikalavimai laimėti.

Naujai streikų bangai visoje šalyje sąlygos labai pri
brendusios. Infliacijos, gyvenimo reikmenų kainų ne
sulaikomas kilimas, kapitalistų pelnų iškilimas į padan
ges, turi darbininkų klasę išvesti iš kantrybės. Antai au
tomobilių pramonės darbininkų unijos vadovybė atvirai 
kalba apie naujus reikalavimus. Kas buvo laimėta algų 
pakėlime pirmiau, kainų pakilimas jau seniai suėdė. Pa
naši atmosfera sutinkama kitose skaitlingosiose unijo
se. Bendrai paėmus, 1970 metai sutinkami su įsitikini
mu, kad mes esame naujų didelių kovų išvakarėse.

NELABAI KUKLU
Naujasis SLA sekretorius 

Algirdas B u d r e c k i s ilgu 
straipsniu Clevelando “Dir
voje” (lapkr. 28 d.) narius 
mokina, už ką jie turėtų 
balsuoti į savo viršininkus. 
Agituodamas už senus “ve
teranus,” kaip Dargis ir Mi- 
kužiūtė, nepamiršta ir sa
vęs. Jis ir save skaito “lie
tuvių visuomenėje plačiai 
žinomu.”

Mums gi atrodo, kad už 
save agituoti iki šiol tąrp 
lietuvių nebuvo priimta. 
Švelniausiai pasakius, tai 
nelabai kuklu... Matyt, Al
girdas tos vietos labai nori.

vos” bei “Keleivio”—trykš- daugiametės žolės ir kitos kul
tūros.

Uždraudimas ar apgavyste?
PRIEŠ keletą dienų prezidentas Nixonas pareiškė, 

kad jis išleidžia įsakymą nustoti gaminus ir tobulinus 
cheminius ir bakteriologinius karo įrankius. Dar dau
giau: jis įsakęs tokių ginklų atsargas sunaikinti. ,

Tai, žinoma, labai svarbi žinia. Tai istorinė žinia. 
Ji daug ką labai pralinksmino.

Beveik sunku ir tikėti. Tiek daug milijonų dolerių 
išleista, tiek daug laboratorijų įkinkyta į darbą tuos 
ginklus gaminti ir tobulinti, o va štai viskas nutraukia
ma. Ir nutraukiama “savanoriškai.”

Klausimas: Kas pasidarė? Ar pabijota tokio gink
lavimosi baisių pasėkų? Ar nusileista pasaulio opinijai 
prieš tokius žmonių naikinimui pabūklus? Iš tikrųjų: 
Kas pasidarė?!

Nė valandėlei nereikia pamiršti, kad Amerika pir
mutinė pagamino branduolinį (atominį) ginklą ir vie
nintelė šalis pasaulyje jį išbandė praktikoje, nušluoda- 
ma nuo žemės paviršio šimtus tūkstančių civilinių japonų 
ir su žeme sulygindama porą ištisų miestų. Taip pat ne
sigirdi, kad kuri kita šalis būtų tiek daug lėšų ir pa
stangų dėjus išradimui, gaminimui ir tobulinimui che
minių bei bakteriologinių karo ginklų, kiek mūsų Ame
rika. Nesigirdėjo, kad kur nors kitur tie ginklai būtų 
buvę panaudoti, apart Vietnamo.

Viskas būtų gerai, bet tuoj, kaip yla iš maišo, išlen
da sena problema su mūsų prezidento “credibility gap.’’ 
Ar galima juo pasitikėti? Ar jo darbai atitinka jo pa
reiškimus? Juk nekartą jis Ameriką ir pasaulį su savo 
pareiškimais jau apvylė. Jau visiems žinoma, kad juo 
negalima daugiau pasitikėti, kaip Lyndonu Johnsonu.

Ir dabar jau daugelis; įmato prezidento dramatišku
mo pažade didelę skylę, per kurią jis gali išlysti nieko 
faktinai nepakeitęs. Pav., “Daily World” kreipia dėmesį 
į prezidento pažadėjime aiškią apgavystę. Jis sako pa
naikinsiąs visus cheminius ginklus, išeitus tuos, kuriais 
šiandien Vietname nuoginami (nulapuojami) miškai, nuo
dijami ir naikinami laukuose javai, kad Vietnamo žmo
nes badas priverstų mums pasiduoti, pasitraukti iš ko
vos, paliekant mus ir mūsų ant jų nugaros užtupdytą 
•militarinę kliką pilniausiais šalies viešpačiais. Jo che
minių ginklų “naikinimas” taip pat nepaliečia taip va
dinamų “ašarinių dujų,” kurios šiame kare yra plačiau
siai naudojamos. Na, o nereikia gudraus chemiko, arba 
didelio mokslininko žinoti, kad tas baisiai pavojingas du
jas galima beregint padaryti dar pavojingesnėmis* ir jo
mis kloti civilinius žmones kaip muses! Jeigu šitie du 
ginklai paliekami ir bus naudojami toliau, tai kokius 
kitokius cheminius ginklus mūsų prezidentas turi galvo
je? Kokius kitokius ginklus jis; žada uždrausti ir jų at
sargas sunaikinti?

Štai kodėl daugelis amerikiečių nepasitiki ir šiuo 
savo prezidento pažadu.

BUVUSIO PREZIDENTO 
BROLIS PASIPINIGAUS

Kai Lyndon Johnsonas 
Johnsonas prezidentavo, 
apie jo jaunesnį brolį Sam 
Houston Johnsoną niekas 
nieko negirdėjome. Leidi- 
nis “Parade” (lapkr. 30 d.) 
teigia, kad prezidentas savo 
brolį buvo “paslėpęs” nuo 
žmonių akių. Mat, Sam tu
rėjęs silpnybę dažnai finan
siniai įsiklampoti, “pamirš
damas” pasimokėti bilas, o 
tokių faktų iškėlimas nebū
tų buvęs labai malonus da
lykas mūsų prezidentui. To
dėl Sam buvo priverstas 
tylėti ir mažai kur tesiro- 
dyti.

Bet dabar Sam yra laisvas 
nuo tokių “įsipareigojimų.” 
Ir jis prabilo. Prabilo apie 
savo brolį Lyndoną, kurį jis, 
žinoma, taip puikiai pažįsta 
ir kuriam jis net per ke
letą metų • tame pačiame 
Washing tone tyliai tarnavo. 
Savo kūrinį jis pavadino 
“Mč Brother Lyndon.” Jis 
pasirodys ateinančių metų 
pradžioje. Dabar jis atski
rais straipsniais spausdina
mas žurnalo “Look” skilty
se. O žurnalo savininkas 
Mr. Cowles Šamui Johnso- 
nui už knygą iš anksto su
mokėjo $100,000!

Vadinasi, buvusio prezi
dento brolis staiga smarkiai 
praturtėjo ir dabar galės 
apsimokėti visas bilas, vy
resniajam broliui gėdos ne
bedarys.

te trykšta karčiausia prieš 
Tarybų Lietuvą tulžis. Jis 
mūsų gimtajame krašte ne
mato nieko gero, nieko gra
žaus, nieko prakilnaus, 
nieko lietuviško. Ir gaila, 
kad iš šio padidinto 
jubiliejinio “Tėviškės žibu
rių” numerio nesimato, jog 
jie, įžengę į savo gyvavimo 
trečiąjį dešimtmetį, pasida
rytų, Lietuvos klausimu, 
žmoniškesni, lietuviškesni.

JAUDINANTIS 
PRANEŠIMAS 
KOLŪKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMUI

Pabaigoje lapkričio Mask
voje įvyko visos Tarybų Są
jungos trečiasis kolūkiečių 
suvažiavimas. Tai buvo is
torinis suvažiavimas. Jame 
iš visų šalies kampų suva
žiavimui raportuota apie di
delius Tarybų šalies žemės 
ūkio pasiekimus.

Vienoje suvažiavimo sesi 
joje kalbėjo daugeliui ame
rikiečių lietuvių ne tik gir
dėtas, bet ir pažįstamas So
cialistinio darbo didvyris A. 
Adomavičius, Kapsuko ra
jono Černiachovskio kolū
kio ilgametis pirmininkas. 
Jo kalba atspausdinta Vil
niaus “Tiesoje” lapkričio 28 
dieną. Tai didelio pasididžia
vimo pranešimas. Kolūkio 
pirmininkas turėjo kuo pasi
džiaugti ir pasididžiuoti. Jo 
vadovaujamas kolūkis yra 
vienas iš pačių geriausių vi
soje Tarybų Sąjungoje.

Savo kolūkio pasiekimus 
pirmininkas apibūdino ši
taip:

Leiskite pranešti, kokius re
zultatus pasiekg mūsų Čer
niachovskio kolūkis. Savo dy
džiu mūsų ūkis respublikos 
sąlygomis — vidutinis. Pa
staraisiais metais kolūkis išau
gina gausius pastovius visų 
kultūrų derlius. šiemet iš 
kiekvieno hektaro mes gavo
me po 48.5 centnerio grūdų 
(plojimai), po 276 centnerius 
bulvių, po 500 centnerių cuk
rinių runkelių (plojimai), po 
760 centnerių pašarinių šak
niavaisių. Gerą derlių duoda

Mūsų sėkmes pagrindas tas, 
kad kolūkiečiai ir ūkio spe
cialistai atkakliai kovoja už 
žemdirbystės kultūros kėlimą, 
už intensyvų žemės ir tech
nikos naudojimą. Mes džiau
giamės kad naujųjų Įstatų 
projektu siekiama toliau gi
linti šį darbą.

Gyvulininkystė mūsų kolū
kyje vystoma moksliniu pa
grindu. Mūsų melžėjos, kiau
lių šėrėjos ir veršelių augin
tojos tapo tikros savo darbo 
meistrės. Iš kiekvienos kar
vės iki metų pabaigos bus pri
melžta po 4,250 kilogramų 
pieno, visi mėsos kombinatui 
pristatomi galvijai yra kuo 
geriausio įmitimo. Vidutinis 
galvijo svoris siekia 450-500 
kilogramų. (Plojimai.)

šiemet mūsų kolūkis įsipar
eigojo kiekvienam šimtui hek
tarų žemės ūkio naudmenų 
pagaminti po 1,100 centnerių 
pieno ir 320 centnerių mėsos. 
Aš džiaugiuosi, gale damas 
pranešti suvažiavimui, kad sa
vo žodį mes jau garbingai iš
tesėjome. (Plojimai.)

Kartu plačios perspektyvos 
atsiveria ateityje. Kolūkyje 
pradėtas įrengti 400 hektarų 
kultūrinių ganyklų komplek
sas su dirbtiniu drėkinimu, 
mechanizuota melžimo aikšte
le ir žolės miltų gamybos 
agregatu. Tai įgalins padidin
ti pieno gamybą 100 hektarų 
naudmenų iki 1,300 centne
rių, o mėsos — iki 400 cent
nerių. Kapitališkai įrengia
mos fermos, jos visiškai me
chanizuojamos, tvarkoma jų 
teritorija.

— Kaip jums pątįkų .mūsų 
pietūs ? —- paklausė ofician
tas kliento.

—• Jeigu buljonąs būtų bu-: 
vęs toks šiltas, kaip alus, o' 
alus toks šaltas kaip buljo
nas, aš neturėčiau jokių* 
pretenzijų.

Šio dešimtmečio pabaigo
je San Paulo kapinės bus 
visiškai užpildytos. Miesto 
valdžia kreipėsi į laidotuvių 
firmas, kad įtikintų savo 
klientus ir pradėtų statyti 
kapines dangoraižius.

Amerikiečių kelneriai su
skirstė klientų kategorijas 
pagal arbatpinigius. Ma
žiausiai dosnūs yra sporti
ninkai, toliau: gydytojai, 
moterys, rašytojai, aktoriai 
ir dailininkai. Dauginusia

arbatpinigių moka teisėjai 
ir aukštųjų mokyklų dėsty
tojai.

Iš pasaulyje žinomų 2967 
kalbų beveik 1,200 kalbų 
naudoja Amerikos indėnai.

KANADIEČIŲ 
LAIKRAŠČIUI 
20 METŲ

Kanados klerikalų savait
raštis “Tėviškės žiburiai” 
šiomis dienomis minėjo sa
vo 20-metinę. Lapkričio 27 
dienos laida išėjo dviem 
puslapiais padidinta. Iš 
straipsnio ‘‘Lemiamieji 
pradžios žingsniai” sužino
me, kaip tas viskas prasi
dėjo. Paaiški, kad laikraš
tį leisti 1949 metais sumanė 

ir pradėjo Kanados lietu
viški kunigai. Pradžia bu
vusi labai labai sunki. Pra
džioje buvę prisiglausta len
kų spaustuvėje. Tik 1950 
įkūrus akcinę spaudos ben
drovę dalykai pasitaisę ir 
buvę įsigyta laikraščiui leis
ti įrankiai. i

Pirmuoju “Tėviškės žibu
rių” redaktoriumi buvo Dr. 
A. Šapoka, dabar jau miręs. 
Dabar juos redaguoja Pr. 
Gaidamavičius.

Ką galima apie “Tėviškės 
žiburių” turinį pasakyti? 
Daug sąkyti nė nereikia. Jį 
leidžia kunigai ir pasaulie
tiški jų statiniai. Jis yra na- 
chališkai klerikališkas. Iš jo 
kiekvienos eilutės, kaip iš 
mūsiškių “veiksnių” laik
raščių ■— “Draugo”, “Nau
jienų”, “Darbininko”, “Dir-

IŠ LAIŠKU
Gerb. “Laisvės” laikraščio 
administracijos Vadove 
drg. L. Kavaliauskaite,

Man buvo malonu gauti 
Jūsų laišką, kuriame teirau- 
jatės, ar aš gaunu “Laisvę’,’ 
kurią man užsakė. Gerb. A. 
Valins iš Floridos. Ačiū, 
“Laisvė” ateina reguliariai. 
Sutrikimai buvo, kaip rašė 
pati “Laisvė”, dėl Jūsų šalies 
kokio tai streiko. Dabar — 
viskas tvarkoje.

Mus nudžiugino žurnalis
tas Albertas Laurinčiukas, 
atsiuntęs oro paštu porą 
iškarpų iš “Laisvės”,, k u r 
rašoma apie Šiaulius. Šią 
žinią pranešėme mūsų mies
to gyventojams per miesto 
laikraštį, kurį man tenka 
redaguoti. Malonu, kad iš 
“Laisvės” laikraščio užsie
nio lietuviai galėjo sužinoti, 
kaip iš griuvėsių, kuriuos 
mums paliko hitlerininkai, 
Šiauliai išaugo: į stambų 
pramonės ir kultūros cen
trą Šiaurinėje Lietuvos da
lyje. Ačiū Jums už tai.

Su pagarba—
Alf. Šidlauskas

1969.X.12
Šiauliai \
Vytauto 67-55

Gerbiama pedakcija,
Atleiskit, už Jūsų sutruk

dymą tokiuo reikalu.
Aš neturėdamas Ameri

koje giminių ir pažįstamų, 
kreipiuosi pas Jus, norėda
mas sužinoti vieno ar kito 
lietuvio muzikos specialisto 
adresą. Pirmiausia norėčiau 
susirašinėti su dainininku 
Baru - Baranausku, Stansle- 
riene ir kitais. Pirmiausia 
norėčiau, kad jie man at
siųstų Rudolfo ariją iš Pu- 
čini operos “Bohema” iš Ka- 
varadosi arijos, Pučinio 
operos “Toska”, IlI-čiojo 
veiksmo, abi arijas italų kal
ba. Aš nusiūsčiau jiems rei
kalingos lietuviškos muziki
nės literatūros.

Prašau gerbiamą redak
ciją man į tai atsakyti. Jū
sų adresą gavau “Lietuvos 
kultūrinių ryšių su tautie
čiais komiteto.”

Su pagarba, A. Kraujelis 
' Adresas:

Anykščių raj. Kavąrskas 
Antanas Kraujelis

1968rais metais JAV kas 
mėnesį vidutiniškai 58 ka
taliku kunigai metė kuni
gystę.

Daug, labai daug kas kei
čiasi visuomenėje, papro
čiuose, politikoje, o gal dar 
daugiau — religijoje. Kas 
buvo prieš 400 ar 500 metų, 
dabar jau nėra gera, nepri
imtina “Dievo pravesta 
tvarka” keičiama, jo neat
siklausus.

Kaip jau visiems gerai ži
noma, lotynų kalba sena, 
mažai kame vartojama, o 
kai kas net skaito ją esant 
šventa. Kiekvienas dvasi
ninkas, kad padarytį jį skir
tingesnių nuo abelnai žmo
nių, išmokslintas lotynų kal
bos. Jis laiko mišias lotynų 
kalboje, todėl, kad mišios 
yra svarbios; čia kalbamasi 
su “dievu”.

Alto;’ prieš kurį mel
džiasi kunigas, yra “dievo 
namai”, todėl ne tik kuni
gas, bet ir maldininkai pri
valo prieš altorių pulti ant 
kelių, kad užbovyti tikin
čiuosius, kad įtikinti juos, 
kad jie esą tik žemės dulkė.

Bet laikai pradėjo keis
tis. Virš visko, žmogus įgi
jo daugiau teisių, jau jis su 
dievais susikalba! Jau mi
šios laikomos jo gimtoje 
kalboje, būtų lietuviškoje, 
lenkiškoje, angliškoje; jau 
“dievas” pradeda suprasti 
šias visas kalbas.

' Jau mišių apeigos tvarko
mos taip, kad kunigas sto
vi antroje pusėje altoriaus, 
kuris jam yra iki juosme- 
nįo, ir visada atsisukęs prie
kiu į maldininkus, nes jei 
eina pasikalbėjimas su die
vu, tai ir maldininkai pri
valo tame pasikal b ė j i m e 
dalyvauti., Tai yra logiška.

Išmesta daug šventųjų iš 
šventų Altorių ir prie jų jau 
neberėikėš daugiau hielstis; 
Pasninkai ir sausos dienos, 
kaipo bausmė už žmogaus 
“nuodėmes”, pan a i k i n t a. 
Priimkie šventą komuniją 
po išpažinties ir be išpažin
ties, prieš valgį arba po val
gio, tas nebe svarbu.

Bet kodėl krikščionis pri
valo suvalgyti savo dievą, 
o suvalgęs vėl prie jo mels
tis? Jei dievas turėjo kūną 
ir buvo kaip žmogus, tai 
munms nepridera jį suval
gyti.

Manau, tai yra religinė 
paklaida, kaip ir daug jų 
yra. Ateityje katalikai sa
vo dievą gerbs ir jo neval
gys.

Mokslas eina pirmyn, 
žmogus ruošiasi užkariauti 
erdves, jau skraido dan
gaus skliąute, iškelia koją į 
Mėnulį, apžiūri jį, paima 
dangiškus šmotelius ir par
sineša į šią žemę, atiduoda 
mokslininkams daugiau tir
ti, daugiau surasti, daugiau 
apie tai suprasti.

O tai dalis dangaus. M$s 
iš tos dalies dangaus gavo
me pasitikimą šviesą, kuri 
mus siekė iš aukštųjų erd
vių ir mes gėrėjomės, žvel
gėme į mėnesėlį, o tikrai 
nežinojome, kas jis ir ko
dėl jis ten randasi. O viš
tai moksliški šiandieniniai 
atradimai, kurie davė žmo-' 
gui galimybę surasti, kas, 
yra toje dalyje dangaus.’* 
Jau nėra paslapties, nėra, 
stebuklų. Žmogus jau žino, 
o ne tiki.

Religija visus šiuos sam
protavimus skelbė esant 
prieš dievą, ir nuo trylikto, 
šimtmečio iki pabaigos aš
tuoniolikto j o naudojo in-, 
kviziciją, kankino, baudė 
mirtimi tuos, kurie išdrįso 
priešintis taip vadinamam 
bažnyčios dėstymui, nes jei 
priešinasi bažnyčios dėsty
mui, tai priešinasi dievįu 
šventai valiai. Už tokį pra
sižengimą mirties bausmė!

To viso pasekmėje, antro
joje dvidešimto šimtmečio 
pusėje, dugnas iškrito. Vi
sose šalyse, kur religija ir 
bažnyčia turėjo įtekmę 
žmonių protavime, pasireiš
kė nesusiklausymas, pairi- 
mas, ištvirkimas. Susirūpi
no buržuazijos tarnai, dva
sininkai, visuomenininkai 
ir aukštose vietose valdinin
kai.

Į šias visas nepaprastas 
problemas atsakymą reikia 
surasti visuomenėje. Nesu
radus tokio atsakymo, joks 
herojus negali pasisiūlyti 
su “receptu” kaip jas iš
spręsti, kaip tas blogybes 
pašalinti.

O atsakymą ir “receptu” 
turi tiktai tas, kuris siekia 
naujos a,draugijos, naujos, 
beklasinės visuomenės?

Dzūkelis

Nauja magistrale
Kaunas, (ELTA). — Nuo 

geležinkelio stoties miesto 
transportas į Petrašiūnus ir 
naująjį pramonės rajoną 
Žaliakalnyje pasuko perpus 
trumpesniu keliu — rekon
struota Baršausko gatve. 
Rikiuotėn stojo dviejų kryp
čių eismo magistralė, ker
tanti vaizdingą Adomo Mic
kevičiaus slėnį.

Baršausko gatvėje keli
ninkai atliko apie 200 tūks
tančių kubinių metrų žemės 
darbų, įrengė 30,000 kvad
ratinių metrų asfalto dan
gos, nutiesė 4 kilometrus 
troleibuso linijų. Gelžbeto
nine pažeminę galerija nu
kreiptas daug nemalonumų 
polydžių metu kauniečiams 
pridarydavęs Girstupis.

Garbinamos žiurkės
Pagal senovės indų legen

dą, Bikaneros valdovas su
sapnavo dievus, kurie jam 
prisakė rūpintis ži u r k i ų 
maitinimu. Šėrykla buvo pa
rinkta šventykla Dešnuke, 
kuri yra už 24 km. nuo sos
tinės. Dabar tai žiurkių ro
jus. Žyniai kasdien “auko
ja” garbinamiems g y v ū- 
nams 25 kg. grūdų. Patys žy
niai taip pat gauna gerą pel
ną: metinis šventyklos biu
džetas yra 25 tūkst. runįių. 
Be to, žyniai griežtai sa$go, 
kad apylinkėse nepasirody
tų nė vieną katė, kad nė vie
nas piligrimas neatsistotų 
ant žiurkės ir t.t.

Tokia senų tradicijų ga
lia. O juk žiurkės daro mil
žinišką žalą. Sveikatos ap
saugos ministras Mu r t i s 
pranešė, kad kas met žiur
kės sunaikina apie du mili
jonus tonų grūdų, kurie taip 
reikalingi gyventojams.

Užsigalvojęs ir išsiblaškęs 
gydoytojas priima pacientą.

— Gydytojau, man labai 
skauda galvą.

— Ir seniai tai jums?
— Nuo pat gimimo •..
— O iki tol jūs gerai jau

tėtės?

Juodojoje rinkoje prekiau
jama ir žvėrimis, nelegaliai 
sumedžiotais, pavogtais ar 
įsigytais kontrabandos bū
du. Kapitalistinių šalių po
licijai neliko nieko kŽo, 
kaip rinkti vertingiausių zo
ologijos sodų gyventoju pir
štų atspaudus. Pirmoji ^eido 
paimti pirštų atspaudą Bris
tolio, zoologijos sodo gorila.
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GII^ĖS-PALYDOVĖS

Iš keliones po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

Vilniaus universitetas
Daug laiko praleidome 

apžiūrėdami Vilniaus mo
kyklas, jų tarpe ir univer
sitetą. Nors ir niūrūs se
nasis Vilniaus universite
tas, tačiau jis savaip įdo
mus savo pastatais ir labai 
nuoširdžiais tarnaut o j a i s. 
Nemažiau kaip su pora de
šimtų šio universiteto tar
nautojų teko ir mums kal
bėtis. Jie visi domisi Ame
rikos lietuvių gyvenimu. 
Ypatingai Vilniaus Valsty
binis universitetas dėkingas 
JAV pažangiesiems lietu
viams už literatūrą, už mū- 

•1 leidinius, o taip pat už 
‘Encyclopedia Britannica” 
lu komplektus, kurie papil
dė universiteto bibliotekos
nvgyną.
Teko susipažinti ir su 

naujais universiteto rūmais, 
neseniai išaugusiais ties che
mijos fakulteto rūmais. Už

(Tąsa)
Ir apie bažnyčias

Iš kokių 40 Vilniaus mal
dos namų, tikriau sakant 
bažnyčių, svečias pirmiau
sia lankėsi Aušros Vartuo
se. Norėjo įsitikinti ar kai 
kurių JAV žmonių pasako
jimai atitinka tikrovei, bū
tent, kad čia ignoruojamos 
bažnyčios. Jis nustebo pa
matęs, kad, nepaisant žmo- 
nių kalbų, čia galima nusi
pirkti ir rožančių ir tik ką 
Lietuvoje išleistą malda
knygę ir “stebuklingos” die
vo motinos paveikslus. Se- 

moterėlės suHūne ant 
’ ehn ant trotuarų, dargi 

iudėūma, o praei
vei iu prasilenkia, ju neuž- 
ga^lioja. O pas ką sugenda 
elektra ir, jei patys nepa
kerta jos pasitaisyti anks
čiau. kol ateina elektrikai į 
na^alba. tai kad nereiktu ' l. L l> I V/V) Jk A > V* a w W JL VA A A AVA>A A-»

Korti toliau j krautuves,!Antakalnio susisiekimo žie- 
ateina nrte Aušros Vartų do, apie ketvertą kilometrų 
vaškinių žvakių nusipirkti nU0 jo, matėme kaip stiebia- 
’rt^inam elektros šviesos sį pirmieji korpusai naujai 
nžkeitimui; Jokio transpor-pradėto statyti Vilniaus 
to automašinų, ar vežimų, valstybinio universiteto ir 
ar dviračių nesutiksi prie Statybos aukštosios mokyk- 
Aušros Vartų. Į los miestelis, studentų pa-

Toks yra auto inspekcijos pildomi bendrabučiai, 
nurodymas, toks ir vyriau- _
sybės nurodymas, nes čia keitimąsi galima pasakyti, 
skaitomasi su tikinčiųjų 
jausmais ir įsitikinimais, jei 
tik jie nepažeidžia visuome
ninės tvarkos.

Kiti vaizdai
Joną domino ir privatus 

Vilniaus miesto ir apylinkės 
sektorius. Apvažiavome 
ir pabuvojome daugelyje 
privačių namukų, sodų, dar
žų. Išsikalbėjome su jų sa
vininkais. P a si r o 
kiekvienas Vilniaus miesto 
darbininkas bei tarnauto
jas, jei tik jis panori, gali 
įsigyti žemės sklypą už 
miesto ribų. Šiame sklype 
gali daržovių pasisodinti, 
gali vaismedžių ir vaisinių 
krūmų užsiveisti ir, paga
liau, gali sau dviejų ar net 
trijų kambarių ir neriboto 
dydžio verandos sau butuką 
įsigyti. Statbos darbus ga
li atlikti valstybinio pobū
džio kontoros. Jos aprūpi
na statybas ir medžiagomis 
ir darbo jėga. Tokių daržų, 
sodelių ir namelių gali šim
tu^ pamatyti visomis kryp
timis už Vilniaus priemies
čių ribų.

Važiuojant autobusais, 
troleibusais ir lengvomis 
mašinomis ant kiekvieno 
žingsnio sutinki žmones, ku
rie vežasi kibirus braškių, 
agrastų, serbentu, pamido- 
nj ir obuoliu. Kiekvienas 
juos sutikės žino, jog tai 
yra ju darbo vaisius, jog tai 
jų pačių išauginti produk
tai, jog jie po darbo ir ne
darbo dienomis turi progas 
lankytis užmiestyje ir ten 
padirbėti, pernakvoti, apsi
prausti, o neretai ir pasi
naudoti. Daugelis miestie
čiu savo užmiestinius 
melius ir sodus pavertė 
sarvietėmis ir vasarai 
apsigyvena.

Lankantis po tokius sodus 
ir grįždami į miestą ir mes 
apsirūpindavome gėlėmis 
įvairių rūšių. Čia pat mes 
tiesiog nuo medžių skinda- 
vome vaisius ir uogas bei 
agrastus. Čia pat mes p-ėrė- 
jfciės ir jaunųjų mičiuri- 
ninkų darbo vaisiais. Jie 
savo tėvų sklypus panaudo
ja gamtos mokslo studijoms, 
gamtos pajungimui šeimos 
reikalams.

tai su puse atskirų knygų 
užvesta JAV lietuviij leidi
niams aprašyti tuo tikslu, 
kad lengviau būtų galima 
juose susigaudyti, surasti juose 
aprašytus klausimus. Jis 
jautėsi patenkintas, kai R. 
Šarmaitis papasakojo, jog

“NUO MAŽENS PAMILAU MOLIO KVAPĄ”

Apie įžymųjį Tarybų Lietuvos 
dailiosios keramikos meistrę

Dailiosios keramikos mei-ijonu Mikėnu, kuris lako- 
stras Mykolas Vrubliauskas niškai patarė:

— Stok į Kauno Taikomo- 
dailės

tės spalvinga glazūra žaL; kūrybinį darbą iš esmės ir
V ’ . . v. _ fpiQinCrni OricntUO-

o, jog

na- 
va- 
ten

apie dešimt jaunų moksli- sun^^a^s Lietuvos liau-
j^iy^kų šiuo metu pasirinkę dziai 1919 metais, spalio 2 sios-Dekoi alyvines 
savo darbams temas, susi- dieną Ramygalos miestely, institutą ir studijuok kera- 
jusias su pažangiųjų J A v |dal‘bininko—mūrininko šei- miką.

bo, buvo Amerikoje, nėrėsi minus išlaikė. Tuo metu 
iš kailio, kad tik susitaupy- Kauno T.-D. dailės institu- 
ti “visam gyvenimui”. Už- to direktorium buvo paskir- 
dirbo, susisuko lizdą ir pa- tas Lietuvos profesionalio- 
sikvietė “paukštytę”1—kaip sios dailiosios keramikos 

profesorius

Paklausė. Stojo ir egza-

Kalbant apie Vilnių ir jo
--------- o------------ x------- v 
kad Vilniaus apylinkės yra 
tikros statybinės aikštės. 
Jų kryptimi dieną ir naktį 
keliais ūžia statybinės me
džiagos, statybinės mašinos. 
Kaip atrodys Vilnius po de
šimties metų sunku įsivaiz
duoti, tačiau viena aišku, 
kad jis bus dar didesnis 
kaip dabar ir dar gražesnis. 
Juo naujesnės sodybos, tuo 
jos įvairesnės ir gražesnės, 
patogiau jose bus gyvento
jams.

Vilniečių sveikinimas
Vilniuje teko su daug kuo 

susipažinti, išsikalbėti. Visi 
ir visur šiltai prašo perduo
ti geriausius linkėjimus pa- 
žangiesiems JAV lietu
viams. Ištisą parą pralei
dom su buvusiu pogrindi
ninku visuomeniniu veikėju 
Feliksu Bieliausku. Kartu 
buvo ir Anglijos svečiai Lo- 
ganavičius Viktoras ir jo 
žmona, o taip pat kiti vil
niečiai. Daug įdomaus F. 
Bieliauskas papasakojo iš 
anų laikų kovos prieš fa
šizmą, iš dabartinės jo veik
los, kaip Tarybų Lietuvos 
spaudos komiteto vadovo. 
Jis labai domėjosi “Laisvės” 
gyvavimu ir sunkia jos re
daktorių ir bendradarbių 
našta.

Teko daug laiko praleisti 
su visuomeniniais veikėjais 
kaip Ona Puteikyte, Vladu 
Taurinsku ir kitais. Nuo
stabu, kaip rūpestingai jie 
seką pažangiųjų JAV lietu
vių spaudą. Todėl būtų 
tikslinga daugiau jiems 
siųsti “Laisvės” egzemplio
rių.

Istorijos institutas
Gilų svečiui įspūdį padarė 

istorijos institutų darbuo
tojai, ypatingai Romas 
Šarmaitis ir jo bendradar
biai.

Jis įsitikino, kaip šio in
stituto darbuotojai brangi
na mūsų išleistus leidinius 
ir laikraščių komplektus. 
Kiekvienas pažangiųjų JAV 
lietuvių leidinėlis susilaukė 
šiame institute didelio dė
mesio. Jie visi surūšiuoti, 
įtraukti į tam tikrus katalo
gus, aprašyti, suklijuoti. 
Kiti iš jų dargi perfotogra
fuoti, įrišti ir saugiai užlai- 

Ikomi. Daugiau kaip du šim-

lietuvių gyvenimu ir jų veik- nioje. Mūrininkas pluše, dir
ia. Juk ir jis pats prisidė
jo, kad tik daugiau jiems 
parūpinti leidinių, leistų 
LSS, ALDLD ir kitų pažan
giųjų JAV lietuvių organi
zacijų. Šie surinkti ir iš- pataria liaudies išmintis, pradininkas 
saugoti leidiniai kruopščiai Sugyvenęs šeimą džiaugėsi,'Liudvikas Strolis. Techno- 
studijuojami, apdorojami ir bet ... visanaikinantis ka-|logiją dėstė kitas įžymus 
iš jų gims daug knygų ir ras atūžė ir viską apvertė mūsų keramikas docentas
monografijų apie pažangių- aukštyn Iš uždirbto nieko Jonas Mikėnas. Piešimą
ių JAV lietuvių judėjimą, nebeliko ir reikėjo lenkti pradžioje vedė profesorius
apie atskirus šio judėjimo nugara., iš naujo taupyti, o Jonas Šileika, vėliau docen-
dalyvius ir organizatorius.

Susitikimai su veikėjais
Gyvenimas Vilniuje suda

rė galimybes pasimatyti ir 
pasikalbėti su Tarybų Lie
tuvos vadovais, su Antanu 
Sniečkumi, Justu Paleckiu, 
su rašytoju Juozu Baltušiu, 
su artiste Monika Mironai- 
te, su menininku Motuzu, 
rašytoju ir redaktoriumi 
Reimeriu, žurnalistu Valiu
mi, Vaivutsku ir daug daug 
kitų žymių Tarybų Lietuvos 
žmonių, kurie visą savo 
energiją pašvenčia vado
vaujamam darbui, kūrybi
niam darbui, švietimo ir 
kultūros reikalams.

Vilninuje teko dalyvauti 
ir vestuvėse. Vedėsi meteo
rologas A. šalaviejus ir vyr. 
agronome, žemės ūkio mi
nisterijos darbuotoja. Šia 
proga teko susipažinti su 
dešimtimi vestuvių d a 1 y- 
vių, su tarybinių vestuvių 
tradicijomis, kurios gana 
linksmos ir patrauklios jau
nimui ir suaugusiems.

Daug laiko tektų sugai
šinti ir popierio išeikvoti, 
kad bent trumpai būtų gali
ma suminėti visus svečio iš 
Amerikos susitikimus, at
liktus Vilniuje, visas vietas 
ir visus butus, kur jam te
ko pabuvoti.

(Bus daugiau)

metai vijosi — jau 40, šei- tas Alfonsas Janulis.. Skulp- 
ma didėjo.

— Palikimo jokio, moky
kitės ir padėkite kits ki
tam.— tarė tėvas.

Vaikai mokėsi, laikai kei
tėsi. gyvent reikėjo sunkiai 
dirbant.

1938 metais Mykolas išva
žinei a. i Kauną ir įstoja į 
Dailiųjų amatu mokyklos 
dailiosios mokyklos kerami
kos skyrių. Čia dėstė daili
ninkai. Pajutęs kūrybinę 
atmosferą, pamilo molio kva- 
na. Mokėsi noriai, gerai ir LTSR Valstybinio Dailės 
1941 metais su pagyrimo instituto keramikos kated- 
lapu baigia amatų mokyklą 
ir grįžęs i Ramygalą stoja 
dirbti į vietos pieninę rašt
vedžiu. Svaigo galva, širdį 
kuteno kūrybinio džiaugs
mo troškimas, kurio vos pa
ragauta.

Kaip toje pasakoje
Ir antrą kartą baisi karo 

audra, okupacija ir jaunuo
lis būtu pasilikęs pieninės 
raštvedžiu. Bet vos atsta
čius Tarybų valdžią Lietu
voje, jis buvo paskirtas tos 
načios pieninės direktorium 
ir, kaip pasakoj, viskas pa- 
krvno geroion pusėn.

Karta užsukęs į Kauną 
su reikalais, susitiko su bu
vusiais pedagogais — daili
ninkais, įsikalbėjo... Susi
pažino su žymiu keramiku

tūros mokė Juozas Kėdai- 
nis.

Mykolas noriai mokėsi, 
dirbo nesiskaitydamas su 
laiku. Jo prigimti gabumai 
ir darbštumas pastebėti ir 
dar nebaigusį, studentą ski
ria į keramikos katedra 
dirbti vvresniuoju prepara-

žaruojančios plytelės, . ba
seinų, fontanų apdaila, įvai
ri keramikinė skulptūra-te- 
rakotas.

1953-54 metais, laimėjęs 
konkursą, sukuria įdomų 
didelį bareljefą “Pašarų ba
zė” V. Ž. U. A. parodai 
LTSR paviljono interjerui. 
Tais pačiais metais su ko
lektyvu skulptorių ir kera
mikų dirba LTSR paviljo
no eksterjerui didelius fi
gūrinius terakotos gorelje- 
fus. Vos įžengus į gražųjį 
brolių A. V. Nasvyčių “Ne
ringos” kavinės interjerą, 
mus sutinka, kaip upokšnis, 
žaismingai vingiuojantis ke
ramikiniame ultram arine 
gracingas fontanėlis.

Jis žavi mus
Įdomi jo buitinė kerami

ka. Įvairūs indai, alaus, ar
batos, kavos, vyno servizų 
ansamblėliai. Jie žavi muš 
elegantiška kompo z i c i j a, 
formų paprastumu, subtilių 
spalvų niuansais, arba ryš
kiais kontrastais ir visur 
aukštu technišku atlikimu.

padeda teisingai orientuo
tis pedagoginiame ir gamy
biniame darbe.

Ir kaip žmogus
Išvadoje mes matome. 

Mykolas Vrubliauskas ne 
tik talentingas dailininkas, 
kurio kūriniai šiandieną 
eksponuojami ir teigiamai 
įvertinami ne tik pas mus,, 
namie, bet ir užsienyje. 
1956 metais jau jis dalyvau
ja pasaulinės keramikos pa
rodoje Šveicarijoje, 1957 
metais Varšuvoje, 1960 me
tais Čilėje, 1961 metais Lon
done, 1965 metais Rumuni
joje ir Jugoslavijoje, o 1967 
metais — Expo 67 parodo
je. M. Vrubliauskas yra gi
męs gražia asmenybe, ma
lonus, doras žmogus šeimo
je, kolektyve ir visuomenė
je. Už tai jis ne kartą yra 
apdovanotas visokiais gar
bės dokumentais, o nuo 
1968 metu jis docentas ir 
LTSR Valstybinio Dailės 
instituto dekanas.

Dailininkas pilnam jėgų 
žydėjime, kupinas naujų

Kai reikėjo vykti jaunam piemenauti, 
Į parapiją trečią kažkur nusigauti; 
Kai reikėjo pačiam savo patirtį krauti, 
Suprasti, ką diegti į širdį, ką rauti, —

Išvykstant, nelaimino niekas tavęs, 
Nejutai rankos švelnios 
Ant vaikiškos savo

Galvos
Palenktos, 

Niekas į kaktą tavęs
Nebučiavo.

Kai reikėjo rinktis gyvenimo taką,
Kai tau vidaus balsas, rods, nieko nesakė;
Kai leistis į užjūrį tolimą teko,
Kur akino, plieskė šviesos patrakę, — 

Išvykstant neperspėjo niekas tavęs,
• Netarė žodžių švelnių 

Maloningai, palankiai;
Ant pečių 
Tau jaunų

Neuždėjo per išleistuves 
Savo rankų.. .

Bet motinos paveikslą mažą
Tu prie širdies visad glaudei, 
Kaskart jos veidą — skaistų, gražų — 
Prisiminei, kada klydai.

Ir nors seniai ji buvo mirus, 
Seniai nebuvo jos gyvos,
Tu vaizdavąis, kaip lūpos tyros 
Tau prisiliečia prie galvos...

Kaip laimina tave į kelią
Ir taria išminties žodžius,
Tave paėmus stotis kelia— 
Tau žengt per akmenis sūdžius.

D Ir jos palaiminimas karštas 
Lyg saugojo visur tave;
Gyvenimo varguos ir varžtuos 
Lydėjo motina gyva...

S. Juzapėlis
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Sėkmingai jis bandė įvai- užmanymų ir plačios veik
ias keramikos medžiagas. los savo asmeninėje kūry- 

, visuomeninio darbo 
porcelano-fajanso “Pietų baruose ir reikšmingam pe- 
servizas.” Savo kūriniuose 
jis jautriai, saikingai su
randa ir derina prie visu
mos dekoro ornamentą. Pir
miausia, savo kūrybinį užma
nymą komponuodamas, dai
lininkas suranda didžiąją 
forma, visumą, siluetą-pro- 
filį išeinant iš turinio, pa
skirties, o jau vėliau turė
damas vertikalę, rotondą, 
ar plokštumą — derina me
ninių išraiškos priemonių 
panaudojimą. Jis atsargiai 
dengia formos paviršių or
namentu, suranda visai fi
gūrai spalvini foną, numa
to ramų matinį ar žaiža
ruojantį glanco rūbą. Vie
nur jis tapybiškai orna
mentuoja, naudoja “šaltąja 
ir karštąją” 'paletes, o kitur 
su žinojimu, dideliu skoniu 
ir taktu panaudoja skulp
tūrinį dekorą. Ypač jis pa
milo senąji prūsų ornamen- 
tavimo būdą.

Būdamas geru praktiku 
iis puikiai valdo nelengvą 
dekoro tehniką visoje jos 
sudėtingoje ir karpzingoie 
griežtu taisyklių technolo
gijoje. Kartu jis sugeba po 
protinės įtampos atsipalai
duoti. maloniai susijaudinti 
pasitikus poetini po lėkį, 
leisti sau be ypatingo bra- 
vuro sna 1 v i n g a i pavaliu- 
kaut, akvarele palieti orna
mentą, karštoj redukcijų ap
linkoj priversti sužėrėti ne
tikėtais emalio-glazūro nu
tekėjimais.
Reikia ir teoretinių žinių
Ir šiandien dailiosios ke

ramikos meistras Mykolas 
Vrubliauskas yra vienas 
stipriausių profesionaliosios 
keramikos kūrėjų, vienas 
geriausių technikų ir tech
nologų. Jo kūriniai pasižy
mi gražiai surasta, kilnia, 
atrinkta forma, yra saikin
gi. santūrūs, paprasti, arti
mi liaudies keramikai. Jis 
vra suradęs visą eilę naujų 
receptūrų glazūrų, engobų 

; ir emalių technologijoje.
Jis giliai įsitikino ir skie

pija jaunimui, jog dailėje 
. aplamai, apart talento ir 
darbštumo būtina turėti te-

■ eretiniu žinių, nes tai pade- 
i da pasiekti meninės formos
■ išraiškos ir įtaigumo, meni- 
, nio paprastumo, medžiagų 
• tinkamo panaudojimo—pa
tvarumo. <Tai veda prie

■ aukšto meistriškumo, nau
jų atradimų, turtina visą

torium. 1950 metais, baigus] Džiugina akis jo sukurtas boję, • i • 1 1 — •• 1*1 • _ ____ lt • « 1institutą, jis lieka jame 
dirbti, o apjungus Vilniaus 
ir Kauno dailės institutus, 

, jis persikelia, i Vilnių ir dir-

ros mokymo meistru, vėliau 
vyr. dėstytoju. Šiandien jis 
jau docentas. 1955 metais 
jis priimamas į LTSR Dai
lininku Sąjungą.

Jaunas, darbštus ir kūry
bingas dailininkas, kuris 
didelę praktiką su aistra 
įsilieja į kūrybini kolekty
vą. Jis taikomosios-dekora
tyvinės ir monumentaliosios 
dailės sekcijos biuro pirmi
ninkas, LTSR Dailininkų 
sąjungos valdybos ir Res
publikinio parodinio komi
teto narys.

Dabar prieš ji atsivėrė iš
svajotos kūrybos sąlygos. 
Jis mokosi pats ir moko ki
tus. Vienok jis visados pri
simena savo profesoriaus 
L. Stro-lio* patarimus, devi
zą: “Reikia kelii ir išmokti 
ivvkdvti tokius kūrybos už
davinius. kad vėliau niekuo
met dėl savo kūrinio nerei
kėtų gėdytis.”

Savo brandume 
nesustingsta

Jis važinėja po Lietuvą, 
lankosi pas liaudies kera
mikus, įdėmiai studijuoja 
žiedinimo. degimo., glazū- 
ravimo, dekoravimo proce
sui ir technologiją, perku
rta liaudies meno - kūrybos 
palikimo tradicijas. Jis 
vnnč kreipia dideli dėmesį į 
d^iliortos keramikos speci
fika. bando įvairias medžia
gas. emaliu, glazūrų recep
tūras. Daug skaito, studi
juoja svetimus, pasaulinius 
natvrimus, naujoves. Tuo 
tikslu iis važiuoja 1959 me
tais i Belgija. Čia pirmą 
karta akivaizdžiai susipa
žįsta su pasaulinės kerami
kos paroda 1961 metais 
komandiruojamas i Čeko
slovakija, o 1962 metais 
antra karta; grožisi pasau
linės keramikos parodos 
eksponatais Pragoję.

Dailininkas nesustingsta 
savo brandume. Jis plečia 
savo kūrybini diapozoną. 
Studijuoja dailiosios kera
mikos įvairius žanrus, sritis 
ir medžiagas. Dar anksty
vesniam periode jis dirba 
architektūrinėje keramiko
je. Domisi ivairia interjero 
dekoro problematika. Čia ir 
dekoratyvinės vazos ir lėkš-

dagoginiame darbe.
Palinkėsime Jubiliatui vi

sokios sėkmės.
Boleslovas Motuzą

Vilniaus Dailės 
muziejaus aikštė

Ten, kur dabar Dailės 
muziejus ir aikštė su Vinco 
Mickevičiaus - Kapsuko pa
minklu, senovėje buvo tur
gavietė, vėliau apsodinta to- 
noliais ir paversta skveru. 
Rūmai, kurių- frontonas su 
kolonomis atkreiptas į aikš
tę, kadaise buvo miesto rotu
šė. Viršum jos stiebės ketur
kampis bokštas su varpais 
ir laikrodžiu. Rotušėje vyk
davo svarbūs teismai, buvo 
miesto iždinė, archyvas... 
Iš vienos rotušės pusės sto
vėjo gėdastaktė, prie kurios 
pla k d a v o nusikaltėlius, iš 
antros — kartuvės, sargy
bos būstas, kalėjimas, gink
lų ir parako sandėliai.

Pro čia žygiavo Petro I 
pulkai, traukėsi nuvargę iš 
Rusijos Napoleono armijos 
likučiai. 1794 metais čia vy
ko įnirtingi sukilėlių ir ca
rinės kariuomenės mūšiai, 
pasibaigę sukilėlių pergale. 
Tais pat metais čia viešai 
buvo pakartas hetmonas 
Kosakovskis ir kiti.

1781 metais rotušės bokš
tas nugriuvo, padarydamas 
pastatui žalos ir sunaikin
damas vertingų dokumentų 
archyvą. 1783 metais šioje 
vietoje iškilo klasikinis ar
chitekto Stuokos - Gucevi
čiaus pastatas. 1845 metais 
šiuose rūmuose buvo įsteig
tas miesto teatras, kuris 
veikė iki 1924 m. Nuo 1919 
metų pradžios čia veikė 
ir J. Vaičkaus skrajojantis 
teatras. Per pirmąjį pasau
linį karą kaizeriniai oku
pantai buvo įsirengę vokiš
ką teatrą.

Be to, ši aikštė siejasi ir 
su 1901 metais vykusia di
dele Gegužės Pirmosios de
monstracija bei 1905 - 1907 
metų revoliucijos įvykiais. 
1918-1919 metais, kuriantis 
Lietuvoje Tarybų valdžiai, 
čia įvyko mitingai demons
tracijos.

V. šaulys

— Klausyk, Čarli, ar tu 
pagalvoji, ką darytum, j ei 
tavo pajamos būtų tokios, 
kaip Rokefelerio?

i
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LLD reikalai
Beabejo, kai kurie Lietu

vių Literatūros Draugijos 
nariai jau bus perskaitę, ki
ti baigia skaityti Michailuos 
Meškauskienės “Žvelgiu į 
tolius”. Pradėjus knygą 
skaityti negalėjau padėt į 
šalį, paki užverčiau pasku
tinį puslapį.

Kaimo mergaitė, dar kū
dikystės dienose, girdėjo 
daug kalbų apie 1905 m. re
voliucinį judėjimą, carizmo 
gynėjų represijas, kazokų 
žiaurumus. Kiek paūgėjus, 
kilo karas, užgulė okupan
tai, kurie viską plėšė-naiki- 
no. Okupantams tėvų namus 
apleidus, su keturiais ma
žais kūdikiais tėvai sugrįžę 
rado sujauktą savo ūkį — 
tušti pastatai, išgrūsti lan
gų stiklai, apdraskytos sie
nos. Kiti ir pastogės neteko.

Tokioje aplinkoje veržėsi 
į gyvenimą jaunas diegas.

Gražia, sodria kalba su 
ryškiais gyvenimo įvykių 
vaizdais autorė pradeda at
siminimus nuo pat kūdikys
tės dienų ir užbaigia pirmą
jį jų tomą slenkančių gyve
nimų purviname, blakių, pe
lių ir kitų parazitų prigužu- 
siame Ukmergės kalėjime, 
kuris buvo prigrūstas poli
tiniu kaliniu. V v

Michalina Meškauskienė, 
tada Navikaitė, veržėsi į gi
lesnį ekonominio ir politinio 
gyvenimo supratimą. Lan
kant Marijampolės Realią 
gimnaziją Michalina įsijun
gė į pažangių mokinių eiles, 
įstojo į Eserų maksimalistų 
partiją. Gimnaziją užbai
gus, studijavo Kauno Uni
versitete teisių skyriuje. 
Pragyvenimui skrum n i a s 
lėšas pelnėsi duodama pri
vačiai pamokas. Suareštuo
ta už platinimą nelegalės li
teratūros ir priklausymą 
Eserų maksimalistų parti
jai.

Kalėjimas ją atskyrė nuo 
Universiteto katedrų, prasi
dėjo niūrus gyvenimas su 
visomis fašistų valdžios re
presijomis. Jeigu kuriam 
politiniai valdžios teismas 
nedrįso oficialiai paskelbti 
mirties nuosprendžįo, tokių 
atsipalaiduodavo kalėj i m o 
drėgnuose karceriuose.

Michaliną karo teismas 
nubaudė 16 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Kadangi ji 
buvo dar jauna mergaitė, 
pritaikius amnestiją, likosi 
aštuoni metai kalėti.

Po teismo, Michaliną įgrū
do į bendrą politinių kalinių 
kamerą, kurioje kalėjo ko
munistės ir komjaunuolės. 
Politinės kalinės veltui lai
ko neleido. Įsižiūrėjus į vieną 
jauniausiųjų, kuri jai atro
dė antros arba trečios kla
sės gimnazistė, užklausė Mi
chalina, katroje klasėje ji 

Turkijos sostinės Ankaros centre

mokėsi. Mergaitė nesupra
to klausėjos. Kitos paaiški
no, jog ji yra fabriko dar
bininkė, neturėjo galimybės 
lankyti gimnazijos klasių. 
Michaliną stebino, kad tos 
fabriko darbininkės intere
suojasi knygomis, kolekty
viai mokosi, diskusuoja gy
venimo eigą.

“O šviestis jos pačios iš 
visų jėgų veržiasi, kad tik 
būtų sąlygos! Jas pats gy
venimas verčia būti kritiš
kai mąstančiomis asmeny
bėmis. Ne vienos čia kame
roj besimokinančių merginų 
sąsiuvinyje užrašyta: “Arit
metika. Kalėjimas-darbinin- 
kų mokykla” Štai Bronė Ba- 
brauskaitė paprašė manęs 
kažką jos sąsiuvinyje pa
tikrinti. Paaiškinus aš pa
varčiau tą sąsiuvinį ir pir
ui a m e puslapyje radau 
stambiomis raidėmis įrašy
ta: Kalėjimas mano mokyk
la ir mano universitetas”, 
(pusi. 491).

Su dideliu dėkingumu au
torė prisimena daugelį Rea
le je gimnazijoje mokytojų. 
“Jie siekė perduoti mums 
naujo, gražaus gyvenimo” 
tingumą niekuomet nesu
stingti vietoje, nuolatos ieš-

Turkija nauju keliu
Spalio mėnesį Turkijoje 

įvyko parlamento rinkimai. 
Juos antrą kartą iš eilės 
laimėjo šalies valdančioji 
teisingumo partija, kurios 
lyderis — Turkijos minis
tras pirmininkas Sulaima- 
nas Demirelis. Kaip rašė to
mis dienomis spauda, viena 
priežasčių, kodėl ši partija 
medžlise gavo daugumą, 
buvo ta, kad ji savo ikirin- 
kiminėje programoje įrašė 
reikalavimą plėsti prekybi
nius santykius su Tarybų 
Sąjunga ir kitomis socialis
tinėmis šalimis.

Pastaraisiais metais Tur
kijos, vyriausybė rūpinasi 
paspartinti savo šalies pra
monės vystymąsi. Šalyje gy
vena apie 34 milijonus žmo
nių, kurių nemaža dalis dar 
nėra pakankamai aprūpin
ta. Apie 4 milijonus gy 
ventojų žiemą tampa bedar
biais ir todėl yra priversti 
emigruoti į Vakarų valsty
bes. ypač į VFR, ieškoti už
darbio.

Turkija turi nemažų ir 
finansinių sunkumų, nes už
sienyje perkasi daugiau, ne
gu parduoda. Priklausymas 
agresyviam NAiTO blokui 
pareikalauja kasmet didelių 
karinių išlaidų, o tai irgi 
apsunkina šalies ekonominį 
plėtojimąsi.

Štai kodėl Turkijoje to
kios gyvos “antiatlantinės” 

koti, siekti ir kovoti dėl 
naujo, gražaus gyvenimo” 
(pusi. 332).

Vienas iš tų pedagogų, 
Dr. Stasys Matulaitis dėstė 
istoriją. (LLD išleido dr. S. 
Matulaičio du tomus “Reli
gija” 193? ir 1934 m.).

“Žvelgiant į tolius” mums, 
senajai kartai skaitytojų 
gerbiama autorė primena 
daug pergyventų įvykių, 
sunkumų. Ji atskleidžia su 
kokiu pasiaukojimu, savęs 
nepaisymu liaudies gynėjai 
aukojo savo jaunystę, jėgas, 
buvo pasiryžę mirti dėl kil
nios idėjos. Šimtai, tūkstan
čiai tokių kovotojų mirė, 
daug jų įvairiose šalyse už
daryti urvuose, už storų 
grotų kenčia, žūsta, bet kaip 
pati knygos autorė, jie ne
lenkia galvos prieš žudikus, 
neprašo pasigailėjimo. Des
potai negarbingai nuslenka 
į užmirštį, liaudies išlaisvi
nimas triumfuoja.

Tikiu, kad LLD nariai, 
perskaitę gerb. M. Meškaus
kienės knygą, dėkos jai už 
sunkų darbą, linkės jai svei
katos ir lauks antrojo kny
gos tomo kada rašytoja, pa
likus niūrias kalėjimo sie
nas, sadistų pasityčiojimus, 
sugrįžusi į laisvę, vėl džiau- 
giasi Lietuvos gražiaja 

nuotaikos, siekimas įveikti 
atsilikimą, plėsti geros kai
mynystės santykius. Darbo 
žmonės ir progresyvūs vei
kėjai gerai supranta, jog 
santykių su Tarybų Sąjun
ga gerinimas gali atnešti 
ypač daug naudos. Tam pri
taria ir vyriausybė, kuri 
pastaraisiais metais deda 
nemažai pastangų, kad su 
didžiąja kaimyne nuolat 
tvirtėtų prekybiniai bei 
ekonominiai, o kartu ir po
litiniai santykiai.

Sutinkamai su 1967 me
tais pasirašytu susitarimu 
Tarybų šalis padeda Turki
jai statytis eilę stambiv pra
monės objektų — aliuminio, 
naftos perdirbimo, metalur
gijos gamykla. Pastarai
siais metais net dvigubai 
padidėjo prekių apyvarta, 
nuolat plečiasi moksliniai- 
techniniai bei kultūriniai 
ryšiai, turizmas. Pernai 
tarp TSRS ir Turkijos nu
statytas tiesioginis keleivių 
susisiekimas traukiniais ir 
lėktuvais.

TSRS ir Turkijos dabarti
niai santykiai atitinka abie
jų šalių nacionalinius inte
resus, padeda stiprinti tai
ką. Jie gana geri, nepai
sant to, kad abi valstybės 
turi skirtingas socialines- 
visuomenines sistemas.

V. P. 

gamta, jos rūpestinga liaudi
mi. Mes, LLD nariai, stip- 
rinkim D-jos eiles, kad dar 
daug vertingų knygų pa- 
skleistume.

K. Petrikiene
LLD pirmininkė

Baltimore, Md.
Mirtys

Gruodžio 1 dieną mirė Ma
rytė Deltuvaitė-Patrosky, 
sesuo J.:. F. Deltuvos ir ve
lionio Kazio Deltuvos. Pa
laidota gruodžio 4 d. Re
deemer kapinėse.

Gruodžio 1 dieną mirė 
Pranas Razauskas, gyvenęs 
Oak Drive, Crownsville. Pa
laidotas gruodžio 5 dieną, 
Redeemer kapinėse.

Petras Paserskis

Waterbury, Conn.
LLD 28 kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio. 14 die
ną, 1:30 valandą popiet, 103 
svetainėje.

Nariai prašomi dalyvauti. 
Kurie esate neužsimokėję 
duoklių, galėsite užsimokėti 
ir pasiimti naują knygą 
“Žvelgiu į tolius”. Knyga 
labai puiki ir verta kiekvie
nam nariui perskaityti.

Noriu priminti, kad šitas 
susirinkimas labai svarbus. 
Turėsime rinkti valdybą se
kantiems metams ir turėsi
me pasitarti, ką veiksime 
toliau. Mirtis praretino mū
sų gretas, todėl turėsime 
dėti pastangas gauti dau
giau naujų narių į mūsų 
LLD 28 kuopa. Apsvarstę 
visus reikalus, turėsime 
vaišiu.

Fin. sekr.
K. Yankeliūnienė.

Pranešimas
CRANFORD, N. J.

Du svarbūs susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 54 

kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, gruodžio 14 d., 
2 vai. popiet, pas L. Šerelie- 
nę (Novak), 460 Brookside 
Place, Cranforde.

Šiame susirinkime turėsi
me rinkti LLD 54 kuopos 
naują valdybą sekantiems 
metams. Yra keletas ir ki
tų klausimų apsvarstyti. Vi
si nariai būtinai dalyvauki
te.

LLD 54 kp. Valdyba
(90-91)

$50 piešinys parduotas 
už 537,600 dolerių

Londonas. — Edinburgho 
dailės mokytojas šiomis die
nomis pardavė piešinį už 
$537,600. Jis per 15 metų 
kabojo ant gyvenamo kam
bario sienos ir buvo skaito
mas turįs tik apie $50 ver
tės.

Dabar pasirodė, kad jis 
buvo pieštas 16-ame šimt
metyje garsaus vokiečių ar
tisto Baldungo, dabar tu
rintis didžiulės vertės.

j LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ! i 
į Sveikinu visus savo gimines, draugus ir pa- į 
į žįstamus šioje šalyje ir Tarybų Lietuvoje, kurie į 
? pereitą vasarą taip draugiškai mane visur pri- į 
$ ėmė ir padėjo daug, “
I Sveikinu “Laisvės” kolektyvą, rėmėjus, 
į tytojus ir visus taiką mylinčius žmones.
? Vale Sutkieriė
ž San Francisco Calif.

San Francisco, Cal.
Indėnai užėmė Alcatraz salą

Jąu keli metai, kaip Al
catraz sala bei kalėjimas 
yra tuščias, tad Indėnai, pa
sinaudodami 1868 m. įsta
tymu, kad jiems yra ga
limybė užimti federalinės 
valdžios žemę, salą užėmė. 
Jie pasiryžę joje įkurti in
dėnams kultūrinį centrą. 
11 dienų, kaip jie užėmė sa
lą ir juo toliau, tuo dau
giau jų atvyksta. Daugu
moje jaunuoliai, atstovau
jantys įvairias indėnų gen
tis.

Padėkavonės dieną iš 
Fi'shermanas Wharf resto
rano laiveliais nugabeno in
dėnam į salą paruoštą mais
tą dėl dviejų šimtų žmonių. 
Apart maisto, dar nugaben
ta nemaža drabužių ir guo
liui reikmenų.

Alcatraz salą supa jūros 
šaltas vanduo^ ir ypač šiuo 
metų laiku toje akmens sa
loje naktys gan vėsios. O 
indėnai yra su savim at
sivežę šeimas, kuriose ran
dasi ir mažyčių.

Valdžios pareigūnai ban
do indėnus iš salos išpra
šyti, sakydami, kad saloje 
nėra gėlo vandens ir stoka 
sanitariškumo. Bet indėnai 
griežtai pareiškė, kad jie 
neis iš salos. Jie sako, kad 
ši sala bus jų simbolis ir 
kad visas pasaulis žinotų 
apie jų kultūros centrą. Pa
vyzdžiui, jie sako: Pro 
Golden Gate (aukso vartai) 
iš viso pasaulio atplaukia 
laivai ir pirmiausia būtų 
pastebima indėnų žemė. Ir 
jie teigia, kad ši 12-kos ak
rų maža žemė bus jiems 
simbolis, kur didžiuliai že
mės plotai vieną kartą bu
vo jų. Kaip šis dalykas už
sibaigs, tik ateitis tai žino.

Padėkavonės Dienos 
pramoga

Šioje Amerikos tradicinė
je šventėje vaišinomės su 
skaniai paruoštais kalaku
to pietais. Atsilankę svečiai 
grįžo į namus geroje nuo
taikoje. Baigiantis vaišėm 
komisijos narė Connie Mu- 
gianienė pristatė pakalbėti 
mūsiškę už taiką kovotoją 
Ksaverą Karosienę. Ksave
ra trumpais bruožais palie
tė šiandieninę neramią mū
sų šalies padėtį., Ypač kal
bėtoja drūčiai pabrėžė besi
tęsiantį Vietnamo pražū
tingą karą, kur tūkstančiai 
žūsta mūsų jaunų parink
tų jaunuolių.

Padėka Ksaverai už bran
džią kalbą, šeimininkėm už 
puikius pietus ir vyram, ku
rie sukėsi su įvairiais pa
tarnavimais svečiam.

Teko nugirsti, kad mirė 
Antanas Šatas - Shultz. Ve
lionis pastaruoju metu gy
veno Oregono valstijoje. 
Nuo seniai jo sveikata šlu
bavo.

Velionis buvo jau peržen
gęs 8-tą dešimtį metų am
žiaus.

Drg. Šatas yra ilgai pa
gyvenęs San Francisco, Yu
caipa, ir nemaža kitur., An

tanas Šatas savu laiku bu
vo veiklus ir, galima saky
ti, stambus spaudos rėmė
jas.

Lai būna lengva, ramu 
Antanui amžinai ilsėtis jo 
numylėtoje ir amžinai ža
liuojančioje Oregono valsti
joje, kur daug metų jis iš
gyveno. Gili užuojauta An
tano gerajai žmonai Domi
cėlei ir visiems jo drau
gams bei giminėms. Gal 
atsiras kas nors iš velio
nio draugų, kurie išsamiau 
parašys apie jį.

L—ma

Ekonomistų ir geografų 
konferencija

Vilnius, (Elta).—Pasibai
gė triš dienas trukusi de
šimtoji Pabaltijo ekonomis
tų ir geografų konferencija. 
Paskutinę dieną konferenci
jos dalyviai'paskyrė pažin
čiai su Alytumi, vienu jau
niausių Lietuvos centrų. Jie 
taip pat aplankė Trakus ir 
Pirčiupį.

Konferencijoje, kurią or
ganizavo Vilniaus universi
tetas kartu su Lietuvos ge
ografų draugija, buvo per
skaityta beveik 40 praneši
mų. Mokslininkai aptarė 
svarbiąsias liaudies ūkio 
vystymo problemas, gyven
tojų migracijos klausimus, 
pasikeitė patyrimu, planuo
jant gyvenvietes.

-----------------TrrrTt! ’
• ••

- Ottawa. — Kanados Na
cionalinę .Bažnyčių Taryba 
konferencijoje priėmė rezo
liuciją raginant Kanados 
valdžią sulaikyti Jungtinių 
Valstijų karo Vietname rė
mimą.

Washingtonas. — Auto
mobilių apdraudos kompa
nijos per 10 metų turėjo 
pajamų arti 82 bilijonus do
lerių. Atmokėjus išlaidų 60 
proc. kompanijoms liko 40 
proc. pelno.

Banano lapai, karve 
ir religinis kultas

Pakistane yra relig. kultas 
žmonių, kurie manė ir ma
no, jog, jų kulto tikyba yra 
geriausia šiame “griešna- 
me” sviete, o to jų kulto vi
si prisakymai buvo surašy
ti ant banano lapų, o tie ba
nano lapai yra po 10 pėdų 
ilgio. Tuos lapus karvė su
ėdė, ir jie paliko be jokio 
testamento. Tada jie nu
sprendė nedovanoti karvės 
veislei, kol ji ir jie patys gy
vens šioje purvinoje žemė
je.

Dabar jie kas metai ren
gia karvei keršto dieną, ge
riau sakant, naktį, klausy
dami kreivų triūbų ir bub- 
nų keistų garsų, šoka viso
kias šiurpingas pakraipy- 
nes, šokina ir kuo nors ap
svaigintą karvę, paskui ją 
užmuša ar papiauna, jos irfį' 
są sukapoję į šmotus ir už
movę ant ilgų smaigų kepa 
degančiame lauže; paskui 
valgydami ir užsigerdami 
drąsos priduodančiu skysti
mu, šoka keistus šokius ir 
dūksta per kiaurą naktį.

Tokios keršto naktys 
ne vienoje vietoje vyksta, 
būna suėsta ne viena niekuo 
nekalta karvė!

Pakistanas yra Indijos 
“susiedas.” Pakistane kar
ves žudo, kad jos suėda die
viškus prisakymus, o Indijo
je karvės yra šventos, nelie
čiamos, miestų gatvėse se
nos karvės voliojasi purvi
nos, mėšluotos, ir jų nevalia 
judint, nepaisant, kad jos 
šaliai neša milžiniškus nuo
stolius.

J.

Washingtonas. — Seaato 
demokratų vadovas Mans
field pasiūlė rezoliuciją už 
JAV militarinių jėgų suma
žinimą Europoje.

Roma, Italija. Streikuojan
čių metalo darbininkų de
monstracijoje dalyvavo 75, 
000 žmonių.

Vajininkų Atidai
Vajaus skelbime skaitote, kad naujiems prenumera

toriams bus $8 metams, vieton $9. O prie to 
dar gaus dovanai vieną iš sekamų knygų:
J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA
F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO 

BRANGI TĖVYNE
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
J. Baltušio — TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS
T. TILVYČIO — USNYNĖ —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS
J. KAŠKAIČIO — ŽMOGUS IR MAŠINA 

Iš ATSIMINIMŲ

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIKA1TĖ
Dr. A. Petrikus — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

R. MIZARA — POVILAS JURKA
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI 
ŪKANOS
I. MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos .yrą labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstmus, kurie dar neužsipre
numeravę laikraščio “Laisvės” tapti prenumeratoj 
riaią. Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai tu
rėtų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbė Jums, ir jūsų miesto vajininkui.

—ADMINISTRACIJA
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* Kai valstybe rūpinasi
^Dirbant man Kudirkos I žinoma, ne man vienam, 
Naumiesčio Žemės Ūkio o šimtams tūkstančių Tary- 

m o k o m o j o I bų Socialistinės Sąjungos 
piliečiams, įvairiuose Lietu
vos ir kitų sąjunginių res
publikų kurortuose, kurių 
žinoma priskąitoma šimtai, 
suteikiama tokia pat pa
galba. Ir aš neįsivaizdavau 
tokio kilnaus poilsiautojų 
priėmimo ir užlaikymo, ne
žiūrint išsilavinimo bei tau
tybės skirtumo. Švarios, 
šiltos, šviesios su visais pa
togumais, korpusų patalpos, 
daugumoje tik po 2 poil- 
siautojus į vieną erdvų 
kambarį. Ypatingai valgyk
la verta dėmesio .savo ska
nių valgių asortimentu, ir

HELP WANTED-MALE-FEMALP HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-HALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
^Dirbant man Kudirkos

.i i X i r/zA-wi 7;,,, T Tiži r. CRANE

Technikumo, 
ūkio, Bajoraičių skyriaus 
valdytoju 1867 metais ru
denį širdies “Infarkto” prie
puolio buvau parblokštas 
ant mirties patalo.

Dėka staigos ir nuošir
džios medicinos pagalbos 
asmenyje K, Naumiesčio li
goninės vidaus ligų sky
riaus vedėjos gydytojos J. 
Šoliūnienės ir kitų medici
nos darbuotojų pastango
mis, po ilgo ir rūpestingo 
gydymo, buvau grąžintas į 
gyvenimą. Bet ta visa pro
cedūra truko virš 5 mėne
siai laiko. Ir tas visas gy
dymas ne tik man nieko ne- pilnu pasotinimu net penkis 
kainavo, bet dar gavau 100 
procentų atlyginimo vidurkį 
už susirgtą laiką. Negalė
damas po ligos dirbti anks
čiau man patikėtą atsakin
gą žemės ūkyje darbą, bu
vo suteiktas lengvesnis pri
taikytas mano sveikatai negali atsidžiaugti ta lai- 

Praėjus porai me- minga senatve, kad gyveni 
sustiprėjus širdies socialistinėje šalyje, kur 

veikimo apykaitai, gavau amžių baigiant netenka rū- 
poilsinį-gydomąjį kelialapį į pintis, kaip reikės gyventi, 
Palangos kurorto sanatori- kai sušlubuos .sveikata, nes 
ją “Banga” 26 dienoms. Iš tavimi 
kur ir rašau šias malones

kartus j parą, vis paįvairi
nant menių sulyg valgytojų 
pageidavimais, ko ir kiek 
nori. Aptarnaujama punk
tualiai, švariai ir kultūrin
gai.

Visa tai kaip pagalvoji,
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Has Openings For

CASTER

APPRENTICES >
NEEDED

Learn to be a Caster.
No experience necessary.

We will train you.

OTHER JOBS
AVAILABLE

Good pay benefits.
Apply 9 AM to 4 PM.

Cail 609-392-7111. ext. 713 
for appointment.

N. Clinton Ave., Trenton, N. J.

An Equal Opportunity Employer.
(90-94)

DRAFTSMEN. Engineers Office in 
Princeton, N. J.

HUAC-PLUMBING

FULL & PART TIME

PRESS OPERATORS
MIG WELDERS

Also General Help

Apply Personnel Office

Straightline Manufacturing Co.

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

Monday through Saturday 9 AM to 4 PM. (86-92)

SUPERMARKET PERSONNEL

ELECTRONIC 
INSPECTOR

Outstanding opportunity for man 
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, vacation. Apply in person:

RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO

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

(82-91

Port

The following positions are available 
and Berkeley

at the Foodtown of Parsippany 
Heights.

COOK

* MEAT MANAGERS. * MEAT CUTTERS. ♦ PRODUCE CLERKS.
* NIGHT PACK-OUT CREW. * DAIRY CLERKS.

darbas.
tu ir

Juniors and Seniors. Top salary.
For interview call 609-924-6660.

90-92)

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)

Small College for girls needs cook. 
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)

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)

rūpinasi valstybė. 
Noriu išreikšti didelę ir 

eilutes. nuoširdžią padėtką socialis-
Čia ne tik rūpestingai tinės valstybės vadovams 

gydo mano širdies pastipri- už rūpestį žmogumi ir 
nimo procedūras, bet tuo 
pačiu gydo ir kitus orga
nizmo sutrikimus, kurių se
natvės sulaukus netrūksta.

sveikata.
K. Kairys

Pensininkas-poilsiautojas
Palanga, sanatorija “Banga”

JO

GUARDS

PART TIME JOBS
MALE DISHWASHERS

11 AM — 3:30 PM

Ištrauka iš Meksikos 
karaliaus testamento

Prisirengę sutikti 
tamsą, ilgas naktis

Norvegijos šiaurėje saulė 
virš horizonto netekės per 
63 dienas. Naktis bus 17-kos 
ir pusės valandos ilgio. Bet

Banking. Must be 21 or over. 
Must have current Penna, license 
and no previous record for misde
meanor. 2 weeks paid vacation, 12 
paid holidays. Broad medival cov
erage plus free life insurance and 
profit sharing. $97 per week. Op
portunity for overtime. Apply First 
Penna Bank, 1500 Chestnut Street, 
20th fl., Philadelphia, 
AM & 4:30 PM. An 
tunity Employer.

between 8:30 
equal oppor-

(90-92)

5 Days a Week

DINING ROOM ATTENDANTS

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

kitchen work. Mature 
$2 per hour. 6 PM to 

Full or part time.
King

(86-92)
Monday through. Friday

Apply in Person
to:

HOT SHOPPES

WILLOWBROOK MALI.

ASSEMBLERS
Wiring

Light Assembly Work
Excellent opportunity with

ing concern for young men—on job 
training.

*

*

grow-

WAYNE, N. J.

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, 
or 456-0255 (88-96)

MAINTENANCE MAN

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
(88-92)

Call:
Rocco

Paid Holidays 
Minimum 8 hours 
5 Day Week

MAN. 
short 
in 30 
7663.

TIMEKEEPER - WAREHOUSE- 
Starting pay 1100 a week. For 
term construction job. Raise 
days. Call Mr. MANN, 486- 

Linden. (90-92)

GENERAL HELP“Viskas žemėje turi ribas.
Patys galingiausiejiirlinks- 
miausieji nustoja, savo didy
bės ir linksmumo ir virsta į 
dulkes. Visas žemės rutulys— norvegai yra pripratę prie
tik didelis kapas, ir nieko nė- tokios padėties.
ra jo paviršiuje, kas nepa
sislėptų tame kape po žeme.’ 
Vandenys, upės ir srautai

• veržiasi į savo paskirtį ir 
nebegrįžta į savo laimingą 
versmę. Visi skuba pirmyn, 
k a d pasilaidotų begalinio 
vandenyno gelmėse. To, kas 
buvo vakar, jau nebėra 
šiandien, ir to, kas yra šian
dien, nębebus rytoj. Pil
ni kapai sudūlėjusių kūnų— 
tų, kurie kadaise buvo gyvi, 
buvo karaliais, tautų valdo
vais, pirminninkavo susirin
kimuose, vadovavo kariuo- 
ifienėms, užkariavo naujas 
šalis, reikalavo sau pagar
bos, didžiavosi garbe, pra
banga ir galybe.

Bet garbė pranyko, kaip 
juodi dūmai, iškylantys iš 
ugnikalnio, ir nieko nepali
ko, išskyrus metraštininko 
puslapyje paminėjimą.
* Didi, gudrūs, narsūs, — 
deja, — kur jie dabar? Jie 
visi susimaišę su moliu, ir 
tai, kas ištiko juos, ištiks ir 
mus; ištiks ir tuos, kurie 
bus po mūsų.

Bet nenusiminkit! — ne
nusiminkit jūs, garsūs vir
šininkai, ir tikri bičiuliai, ir 
ištikimi valdiniai, — sieki
me visi to Dangaus, kur vis
kas amžina ir kur nėra nei 
puvimo, nei išnykimo.

Tamsa — saulės lopšys, 
ir žvaigždžių spindesiui 
reikalingos tamsios n a k- 
tys”. i

z Tetskuko Nezagual Ro
poti (rašyto apie 1460-sius

.unetus prieš mūsų erą).
Išvertė iš Levo Tolstojaus 

jubiliejinio veikalo (45-to 
f .tomo, 456 psl.).

Edvardas Levinskas 
Žagarė.

Vienoje Italijos dalyje, 
kuomet saulė lapkričio pra
džioje “užlenda” už Alpių 
kalnų, tai iš ten išlenda tik 
vasario mėnesio pabaigoje. 
Reiškią, žmonės toje pakal
nėje išbūna keturis mėne
sius be saulės šviešos.

Ta 17-kos ir pusės valan
dos naktis Norvegijoje pri
mena ir mūsų Lietuvos 
prieškalėdines dienas, ku
rios pasidaro labai trumpos, 
o naktys labai ilgos.

Bonna.— Tarp Vakarų 
Vokietijos ir Tarybų Są
jungos prasidėjo pasitari
mai dėl nenaudojimo jėgos 
vienai prieš kitą valstybę.

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

Should be familiar with repair 
and maintenance of electrical air 
conditioning, heating and plumbing 
equipment. Penn Center location. 
Salary commensurate with exper
ience. Excellent benefits and work
ing conditions. Call Mr. Robert 
Morrow, LO 4-6394, ext. 537. Phi
ladelphia.

CENTRAL PENN 
NATIONAL BANK

(90-92)

NIGHT SHIFT TAB OPERATOR.

3-6 months light experience neces
sary. 3716 work week on the clock. 
Salary $115-$120. Good fringe be
nefits. Call Jack Lane, 824-5100, 
Newark.

BUTCHERS

(90-99)

Experienced only for pork pack
ing plant in the North East. Pre
mium wages and benefits. Excellent 
working conditions.

KLAYMAN A COMPANY
5701 Tacony St., Philadelphia.

(90-91)

DISTRIBUTION CLERK in I.B.M. 
Dept., 3716 work week with pleas
ant working conditions. Good com
pany benefits. Call 824-5100 New
ark and ask for Mr. Jack Lane.

(90-99)

Announcement: 3 Day Art Show 
and Sale at Temple Emanuel, 181 
Lafayette Ave., Pasaic, N. J. (be
tween Passaic Ave. A Penrtington. 
From Sun. Dec. 7th—Tues. Dec. 9th.. 
1—10 PM. Over 700 works of art 
in all media from top N.Y. AN. J. 
galleries and artists. Admission. 
$1.50. (Good each day ) Free baby I
sitting. All purchases tax deductible?

SERVICE MAN

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

Year round work.
LEVITT A 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)

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)

BUTCHERS
or

APPRENTICES

Hospitalization
Major medical

Pension and Dental Plan
Top Salaries

SHIPPING 
and

BINDERY DEPT.

Wrappers needed. Men and women. 
Steady days. 40 hour work week. 
All benefits paid by Co. Excellent 
starting salaries. Call Mr. Art 
Roselli. 529-4333.
NEW JERSEY BUSINESS FORMS 
126 Christie Ave., Mahwah, N. J.

(90-93)

TOOL & DIEMAKER

Experienced. Must be able to 
work from sketch or instructions.’ 
Paid 
paid 
time

Blue Cross/Blųe Shield. 10 
holidays. Paid vacation. Over- 
available.

We haye 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.' 10 AM-4 
PM. STAFF. GOOD DEAL 
SUPERMARKETS. (88-97)

70
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RED M. CORP. FACTORY HELP

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

Material, Heavy Phone Ex-MRO, 
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)

Set

8 AM—4:30 PM 
Helpers Paint Dept. 

Power Shear Operators. 
Stock Room Helpers. 

Packers for Shipping Dept. 
Mechanical Assemblers.

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) '

Old Turnpike, Wayne, N. J.
256—6010. S7E, Junction

Routes 46- & 23.
Equql Opportunity Employer-

(88-95)

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

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

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 
ply to 
CORP., 
Bristol,

to work various shifts. A^- 
personnel Dept. PUREX 
LTD. 1414 Radcliffe St., 
Pa. 215-788-9215.

(88-92)

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 A SUP
PLY CO. Rt. 130, Riverside, N. J.

(84-90)

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)

WOOD FINISHERS & CABINET 
MAKERS. Because of our growth 
we have openings for wood finish
ers and cabinet makers. Must be 
experienced. Top wages plus bene
fits. Call for interview. 861-1200. 
North Bergen, N. J.

(90-99)

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. Cąll 
VI 3-8299. (88-90)

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

Apply: SILVER STREAM NURS
ING HOME, Penllyri Pike, Spring 
House, Pa,, or call MI 6-1500.

(88-90)

*

*

*

PRODUCTION WORKERS

WAREHOUSE MEN

TRUCK DRIVERS

Good Paying Company Benefits

Call S. Tardy 
617-894-4020

GENERAL BATTERY & 
CERAMIC CORP.

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

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

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

(84-90)

STRUCTURAL layerouts, fitters, 
welders, punch operators. Day and 
night shifts. Apply to Mr. Hill, shop 
office, 7 AM to 3:30 PM. SPECIAL
TY STRUCTURES INC., Front & 
Thprlow I Sts., Chester, Pa. 494-5858 

(88-96)
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Šviesos-Chanukah festivalis
Žydų minėjimas šviesos—mą bažnyčios apeigose, už- 

chanukah festivalio prasi-terštą, purviną.
astuonias dienas. . keli lasai cysto ahe-

ši šventė tarpe žydujal’s .stebuklingai’ dege
draugu ir šeiniu reiškia :a“las dlenas- Ir
imk ir duok dovanas kialleJau? de^.ln?? dabar 
tiems, būk linksmas ir sma-kas, vakarą u,zzlebla. "au^as 
gus minėti kova už religi-zvakes’ k?® lyg^si^kriks- 
jos laisvę prieš arti 2,000CI°n.^ uždegimui žvakių, 
metu senovės Palestinoje, uždedant vainiką keturiems

Tuo laiku žydai išvijo si-a dv? " % sekmadieniams 
rijomis ir jų tironišką ka-Prles kaledas’
ralių Antiochus Epiphanes Kalėdos ir šviesa — cha- 
iš Jeruzolimo. nukah charakterizuoja tą

Po sirijonų išvijimo žydai patį: imk ir duok dovanas, 
norėjo išreikšti dievui pa- ir giedok specialiai gamin- 
dėką už laimėjimą, bet ra-tas giesmes...
do šventą aliejų, naudoja- J. N.

Palinkėjome laimingos 
kelionės

Pereitą penktad. į “Lais
vės” įstaigą buvo užėjęs se- 
n a s, nuoširdus laisvietis 
Juozas Mankauskas. Jį at
lydėjo Jonas Lazauskas ir 
Pranas Budronis. Pasirodo, 
kad tą pačią dieną Juozas 
su savo žmona Damute lėk
tuvu išskrenda net į Brazi
liją. Jis ten turi brolį, o žmo
na sesutę, kurių esą pasiil
gę-

Kaip ilgai jiedu ten sve
čiuosis? Neilgai, tiktai porą 
gerų savaičių. Kodėl taip 
neilgai ? Ogi todėl, kad juos 
pradėjo “nagan imti” mūsų 
New Yorko valdžia. Ji no
ri iš jų paimti visą nuosavy
bę, kuri, pasirodo, yra ne
maža. Visa bėda, Juozas sa
ko, tame, kad ji nenori už
mokėti tiek, kiek ta nuosa
vybė verta ir kiek jis yra 
įdėjęs dolerių jos ištaisy
mui. Eina ginčas. Nežino, 
kuo užsibaigs.

Su mumis atsisveikinda
mas draugas Mankauskas 
parėmė “Laisvės” vajaus 
fondą visa šimtine. Širdin
gai jam ačių.

Tikimės, kad jų kelionė į 
tą tolimą kraštą visais at
žvilgiais bus laiminga. To 
mes jiems ir linkime.

Rep.

Berlynas. — Vokiet i j o s 
Demokratinė Respublika ir 
Tarybų Sąjunga pasirašė 
prekybos ir ekonominę su
tartį, kuri padidina prekybą 
1970 m. bilijonu dolerių.

Karakas, Venezuela. — 
Susidaužė Prancūzijos ke
leivinis lėktuvas. Žuvo 62 
žmonės

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
(88-90)

Milžiniška demonstraci
ja prieš prez. Nixona

Šį antradienį (gruodžio 9 
dieną) į New Yorką atvyks 
prezidentas Richard Nixo- 
nas. Jis apsistos Waldorf- 
Astoria Kotelyje, kur jam 
bus įteiktas medalis kaip 
“Year’s Most Accomplished 
and Distinguished Ameri
can”. Jam tą medalį suteiks 
National Football Founda
tion.

Ryšium su jo pasirodymu 
ruošiama milžiniška protes
to demonstracija. Ruošia 
Fifth Avenue Peace Comm
ittee. Tai bus protesto de
monstracija prieš Vietnamo 
karą ir Nixono politiką.

Ji įvyks tarp 5 ir 8 vai. 
vakare. Komitetas sako, 
kad ši demonstracija bus 
viena iš didžiausių šio mie
sto istorijoje.

Šypsena gydo slogą
“Tikimybė susirgti gripu 

pirmadienį yra du kartus 
didesnė, negu penktadienį,” 
pareiškė Niujorko universi
teto gydytojas Džakelis. Po 
daugelio bandymų jis priėjo 
išvadą, kad žmogui bloga 
nuotaika pavojingesnė, ne
gu mikrobai. Gydytojas 
tvirtina, kad kur kas daž
niau persišaldo bailūs, linkę 
į depresiją žmonės. Vadina
si, persišaldymo ligos yra 
ne infekcinės, o psichosoma
tinės.

Niu j o r k o universitetai, 
atsižvelgdami į žmogaus 
psichiką, pagamino vais
tų nuo įvairių ligų, Tai 
įvairių formų ir spalvų 
piliulės, kurios niekuo nesi
skiria nuo paprastų ledinu
kų, nes jose nėra jokių vais
tų. Žmogus gydosi savitai
ga.

Pittsburgh, Pa.— Jungti
nė mainierių Unija gruo
džio 9 d. turės prezidento 
rinkimus. Kandidatais yra 
dabartinis prezident. Boyle 
ir kiek pažangesnis Yablon- 
skis.

WE APOLOGIZE
In the last issue of “Lais

ve” Use’s write-up “Interna
tional Luncheon” was in
serted before the proof
reader had an opportuni
ty to check. For this rea
son, there appeared a num
ber of misspelled words, 
as “luncheon” and “be
tween.” The last sentence 
before the last paragraph 
should read:

“All of us are human be
ings with the same desires 
and hopes for a better 
world.”

In the last paragraph the 
word “nappier” should be 
“happier.”

Edit.

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
berty Avė., Ozone parke. 
Pradžia 2-rą valandą.

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

Esperantininkų klubas 
Vilniuje

Be vertėjų jie gali susi
kalbėti su visų žemės kon
tinentų žmonėmis. Jų dra
bužiuose visada žėri ženk
lelis — baltame fone žalia 
penkiakampė žvaigždutė. 
Tai — švietimo darbuotojai 
esperantininkai. Jie įsteigė 
klubą Vilniaus mokytojų 
namuose ir dabar kiekvieną 
sekmadienį savo iniciatyva 
susirenka į mokytojų na
mus. Esperantų kalba skai
to Tarybų Sąjungoje ir už
sienyje leidžiamus laikraš
čius. žurnalus ir knygas. 
Ruošia, susitikimus su žy
miais žmonėmis - esperanti
ninkais Klubo pirmininkas 
A. Mekys pasakoja įspū
džius iš Pabaltijo esperan
tininku stovyklos Estijoje 
Viliandi mieste, o medici
nos mokslu kandidatas A. 
Vaitilavičius — iš 54 pasau
linio esperantininku kon
greso Suomijoje Helsinkio 
mieste.

Klubo nariai ne vien pa
tys mokosi esperantininku 
kalbos, bet. vadovaujami 
pirmininko A. Mekio ir 
stipresnių esperanti ninku 
V. Grigaičio, E. Grigonie- 
nės. padeda dėstytojams ir 
mokvtojam^. kurie esperan
tų kalbą dėsto vidurinėse 
mokyklose ir institutuose, 
kain fakultetivinį dalv.ka. 
Teikia metodine pagalba 
savaranki š k a i besimokan
tiems. kursu bei grupiu va
dovams. Atvkusiems iš už
sienio esnerantin inkams, 
kur besusitiktu klubo n ari 
su žalia žvaigždute, jis. 
kain priimta, tam esperan
tininku. visada parodo sa
vo miesto žymesnes vietas, 
sunažindina. su kultūros pa
minklais. nanasakoia. istori
ja Kad galėtu bendradar
biauti visncj resmihlikos es>- 
nerantininkai, klubas cent- 
riniamo pašto turi savo abo- 
nimentine dėžute Vilniųs- 
C, abonimentinė dėžutė, 149.

Dabar Esperan t i n i n k ų 
klubo nariai aktyviai ruo
šiasi 1970 metų Pabaltijo 

i esperanti ninku stovyklai, 
kuri pagal eilę bus Lie
tuvoje.

Bronius Jauniškis

Apie mūsų Aido Chorą
Gruodžio 5 d. “Laisvės” 

salėje įvyko labai svarbus 
organizacinis Aido choro su
sirinkimas . Jame dalyvavo 
visi svarbiausi aktyvistai. 
Padarytas pranešimas iš 
mieliausiems svečiams Ka- 
niavams priėmimo popietės. 
Visi aidiečiai labai dėkingi 
Eduardui ir Barborai Ka- 
niavams už dalyvavimą pas 
aidiečius. Taipgi B. Šak
naitei, buvusiai Aido choro 
mokytojai, už dalyvavimą ir 
akompanavimą svečiams ir 
Aidui.

Labai rimtai ir konstruk- 
tyviškai disku su o ta Aido 
choro pav a s a r i n i a m pa
rengimui programa. Kal
bėjo ir sumanymus darė 
šie: P. Venta, mokytoja 
Mildred Stensler, W. ir B. 
Keršuliai, J. Grybas, J. Juš
ka, V. Bunkienė ir kiti. Bet, 
kaip choro vadovei, Mildred 
Stensler palikta galutinai 
sutvarkyti pava s a r i n i a m 
parengimui programą.
Naujųjų metų pasitikimas

Aidas,kaip ir kas metai, 
rengia naujųjų metų pasiti
kimą gruodžio 31 d., trečia
dienio vakarą, “Laisvės” sa
lėje. Bus pakankamai įvai
raus maisto, gėrimų, muzi
ka šokiams ir kiti smagūs 
įvairumai. Bilietas tik $5.

Aido dainavimo pamokas 
nutarta pertraukti iki po 
naujųjų metų.

Netikėtos vaišes
Amelia Burbaitė-Juškevi- 

čienė, buvusi per keletą me
tų Aido choro pirmininkė, 
atvažiavo iš Connecticut o 
kaip LDS knygų peržiūrėji
mo narė. Kartu atvažiavo 
ir jos vyras Waite ris Juške
vičius. Po choro susirinki
mo W. Juškevičius visus ai
diečius pavaišino meksiko- 
niška “Tia Maria” ir “San 
Pedro.” Aidas sudainavo 
jiems “Ilgiausių metų” ir 
palinkėjo ilgo ir gražaus gy
venimo.

Po s m a g i ų vaišių visi

Mirė

Zofija Zmitriene
(I vaškai tė)

Tarybų Lietuvoje, Šiaulių rajonas, Kuršėnai, kolūkis 
“Raudonasis Spalis“.

Mirė lapkričio 1 d., sulaukus 62 metų amžiaus.
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui, duk

roms Amilijai ir Zofijai, sūnums Vytautui ir Ry- 
mui, ir visų jųjų šeimoms, ir visiems giminėms ir 
draugams.

Bronė Zmitraitė-Keršulienė ir 
Walter Keršulis,

Brooklyn, N. Y.

□ a

Liūdna Sukaktis

I Ė.

Ona Nečiunskiene
Mirė 1954 m.

Šių metų gruodžio 7 dieną sukako penkiolika metų 
kai mirtis atskyrė mano mylimą gyvenimo 

draugę ir dukterų motiną. Mes jos liūdime.
Kazys Nečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys

, . J. Wilson ir B. Fair ei, žentai
Brooklyn, N; Y.

linksmai ir draugiškai išsi
skirstėme iki kito susitiki
mo.

J. Grybas

Streikuoja parapinių 
mokyklų mokytojai
Katalikų bažnyčia New 

Yorko mieste ir keliuose 
rajonuose už miesto užlaiko 
daugiau kaip 300 mokyklų. 
Iki šiol jų mokytojai dirbo 
už palyginamai “ubagiš
kas” algas. Kardinolas ir 
vyskupai, kurie turtuose 
skęsta, nekreipė dėmesio į 
mokytojų pakartotinus rei
kalavimus pakelti algas ir 
pagerinti darbo sąlygas.

Mokytojų kantrybė išsi
sėmė ir jie pirmadienį pa
skelbė streiką. Jie reikalau
ja, kad jų algos būtu maž
daug sulygintos su viešųjų 
mokyklų mokytojų algomis. 
Tie reikalauja, kad mini
mum metinė alga būtų $5,- 
400, o aukščiausia pasiektų 
$11,000.

Atrodo, kad mokytojai 
tvirtai laikosi. Skaitlingai 
nikietuoja atsakingas baž
nyčios įstaigas.

Prasidėjo derybos. Kuo 
streikas baigsis, dar anksti 
pasakyti.

Mirė
šeštadienio naktį (gruo

džio 6) mirė dailininkas 
Adomas Galdikas. Pašarvo
tas Šalins koplyčioje. Ant
radienio vakare bus atsi
sveikinimo apeigos, o trečia
dienio rytą laidotuvės.

’ Rep.

New Yorkas.— Harlemo 
bažnyčioje First Spanish 
Methodist Church 'sekma
dienį per mišias įvyko riau
šės. Militantai reikalavo, 
kad bažnyčia padėtų skur
džiai gyvenantiems ne
grams. 13 žmonių areš
tuota, 5 sužeisti.

LDS 1-os Kuopos žinios Parengimų Kalendorius
Šių metų, paskiausias mū

sų kuopos susirinkimas, įvy
kęs praėjusį pirmad., gruod.| Tarybų Lietuvos “Laisvės 
2 d. buvo sėkmingas. Tiesa, 1 ” 1 ' x
narių susirinkime ne daug
buvo, gal tik tie, kurie dar 
buvo užsilikę su mokestimis 
į Centrą už šiuos 1969 metus. 
Iš kp. valdybos raportų at
rodė, kad mūsų kp. nariai 
su duoklių mokėjimu neap- 
sileidę gal net pirmūnais 
galėtų tapti LDS šeimoje.

Baigus susirinkimo reika
lus turėjome nedideles links
mas vaišes, kurias buvome 
nusitarę iš pirmesnio susi
rinkimo turėti “užbaigtu- 
vių” šių metų veiklos.

Sekantis, Pirmasis mūsų 
kuopos draugų-narių susi- 
sinkimas įvyks sekančių — 
1970 metų sausio 6 dieną. 
Taipgi pradžią veiklos, atei
nančiais metais pradėti su 
vaišėmis — kavute ir gar- 
dum-saldum pyragu. Žino
ma, po mitingo, po susirin
kimo. Neužmiškime datos— 
sausio 6 d. vakare.

Jūsiškis

Livermore, Calif.—Rolling 
Stones orkestras sekmadie
nį sutraukė 300,000 klausy
tojų. Kimšatyje 4 žmonės 
mirė, dvi moterys pagimdė 
kūdikius.

? Taikingųjų Naujųjų Metų! i
L • • •į Sveikiname su žiemos šventėmis ir naujai- fi 
į siais metais gimines, draugus ir visus gerus lie- į 
į tuvius Amerikos kontinente ir Tarybų Lietuvo- į 
jį je. Linkime visiems geros sveikatos ir taikos į 
į pasaulyje. i
į Nelė ir Povilas Ventai, ir
? sūnus Konradas ir Povilas, Jr.
į Jamaica, N. Y. į

i Sveikinimas
| Šiais metais vieton atvirukų, sveikinu viešai 
| spaudoje mano visas seseris ir jų šeimas, arti- 
į mas gimines ir draugus čia Amerikoje ir Lietu- 
į voje!

Taipgi sveikinu savo kolegas—visą “Laisvės” 
į kolektyvą. Linkiu visiems sėkmės savo darbuo- 
? se, stiprios sveikatos ir kad 1970 metai neštų vi- 
? siems laimę ir taiką pasaulyje!
į Lilija Kavaliauskaitė
? Ozone Park, N. Y

j Sveikinimas
T
? Su žieminėmis šventėmis nuoširdžiausiai svei- 
| kiname visus “Laisvės” skaitytojus, draugus, 
į bičiulius ir gimines Jungtinėse Valstijose ir Ta- 
į rybų Lietuvoje. Visiems linkime sėkmės asme- 
? niniame gyvenime ir visuomeninėje veikloje. Te- 
į gu 1970 metų saulė visiems skaičiau šviečia.

S Ilse ir Antanas Bimbai
į Richmond Hill7 N. Y.

I SEZONINIS SVEIKINIMAS 1

3?’ Sveikiname su sezoninėmis šventėmis gimi-
nes, draugus ir pažįstamus čia Amerikoje ir

X* Lietuvoje. Linkime visiems daug sėkmės 1970 H?
M metuose. &
M Kancijonas ir Irene Levanai

Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 14 d.
Naujų filmų rodymas iš 

>” 
salėje, Ozone Parke, N. Y. 
Pradžia 2 valandą.

Gruodžio 31 d.
Aido Choro Naujų Metų 

sutikimo vakaras banketas. 
Pradžia, 8 vai. (taip kaip ir 
pernai). Įžangos bilietas tik 
$5.Iš anksto užsisakykit vie
tas.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks šį antradienį, 
gruodžio 9 d., 2 vai. popiet. 
Prašome narius susirinkti.

Valdyto 
------------- ¥

Sofija. — Per pirmuosius 
šių metų 9 mėnesius Bulga
rijos valstybės ir kooperaty
vų pramonė padarė 10.4 % 
daugiau gamybos, negu bu
vo padaryta 1968 m. tuo pa
čiu laiku.

Istanbul, Turkija. — Trys 
amerikiečiai “Pęace Corps” 
nariai pasitraukė, nes jie 
įsitikinę, kad tarnauja JAV, 
imperializmui, militarizmui 
ir rasizmui.




