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KRISLAI
Sibiras pirmiau ir dabar 
Leninas apie nusiginklavimą 
Sąžinė mirė skerdynėse 
Negrai gydytojai 
Taksų reformos

. — J. Gasiūnas —

Gruodžio 2 d. buvo galima 
matyti televizijoje dokumen
tinis filmas apie Sibirą. Na- 
ci^alinė Geografinė Draugi
ją visą valandą rodė naująjį 
Sibiro gyvenimą.

Matai tikrus stebuklus, kaip 
tarybinis žmogus nugali di
džiausiuos šalčius, kurie kar
tais siekia iki 90 laipsnių že
miau nulio.

Prieš socialistinę revoliuciją 
Sibire tebuvo ne daugiau, 
kaip 5 milijonai žmonių ir 
gera jų dalis—politiniai trem
tiniai. Dabar Sibire jau pa
stoviai gyvena daugiau kaip 
25 milijonai žmonių.

Pirmiau Sibire buvo anglies 
ir druskos kasyklos, kuriose 
dirbo tremtiniai. Dabar išau
go nauji miestai su stambio
mis įmonėmis.

Irkutskas jau turi daugiau 
kaip 100 pramoninių įmonių. 
Prie ilgiausio pasaulyje gele
žinkelio dirba pora milijonų 
žmonių. Naujame Bratako 
rujeste didžiausia pasaulyje 
elektros jėgainė. Naujasis 
mokslininkų miestas jau turi 
4,000 nuolat dirbančių moksli
ninkų.

Uždarbiai Sibire 40 procen
tų aukštesni, kaip europinėje 
Tarybų Sąjungoje. Manoma, 
už kiek laiko Sibiro pramoni
nė gamyba gali pralenkti eu
ropinės Tarybų Sąjungos pra
moninę gamybą.

Jeigu kitas karas nesutruk
dys socialistinėms šalims pir- 
mynžangos, tai jos su laiku 
pralenks didžiąsias kapitalis
tines šalis. Todėl taika—svar
biausias reikalas.
“Nusiginklavimas yra socia

lizmo idealas,” Leninas yra 
pasakęs. Nusiginklavimas užti
krina taiką ir progresą pasau
liui.
■fbdėl Tarybų Sąjunga ir ki

tos socialistinės šalys nuolat 
veda kovą už nusiginklavimą 
ir taikos išlaikymą.

■ •
Rašydamas apie amerikiečių 

karių papildytas skerdynes 
Pietų Vietnamo kaime Song- 
my, “New York Post” labai 
tesingai pastebėjo:

* “Mūsų šalies sąžinė mirė 
tame Azijos kaime kartu su 
sušaudytais seneliais, moteri
mis ir vaikais.”

Vietnamo karas visai nepa
teisinamas. Bet skerdimas ci
vilinių žmonių yra toks pat 
baisus kriminalizmas, kokį pa
pildė 2-ojo pasaulinio karo 
metu hitlerininkai, Lietuvoje 
išžudydami visus Pirčiupio gy
ventojus, kitose šalyse taipgi 
išžudę milijonus gyventojų.

Gydytojų mūsų kraštui la
bai trūksta ir nededama pa
kankamai pastangų išlavinti 
daugiau gydytojų.

Bet blogiausia padėtis tarp 
negrų, tarp kurių visoje Šaly
je tėra tik apie 6,000 gydyto
ji arba tik 2 proc. visų gy- 
nytojų, kuomet negrų gyven
tojų skaičius siekia daugiau 
kaip 10 procentų visų gyven
toj.

Rasinė diskrimi nacija ir 
aukšti mokesčiai kietai uždaro

III visasąjunginis kolūkiečių suvažiavimas. A* Kosyginas, L. Brežnevas, N. 
Podgornas kalbasi su Marija Šiauliene.

Kalima Jhmgtines Valstijas& c

kariavimu Kambodžoje
aKambodijos amba s a d o- 

rius Jungtinėse Tautose 
H u o t Sambath pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos be 
jokios atodairos puldinėja 
Kambodijos teritoriją arti 
Pietų Vietnamo rubežiaus.

Kamhodija protest u o j a 
prieš tokius kriminalinius 
JAV karių veiksmus, kurie 
pažeidžia Kambodijos teri
torinę neliečiamybe ir šalies 
nepriklausomybę. Amerikie
čių lėktuvai Bu Prange už
mušė 25 civilinius žmones.

Spaudoje skelbiama, kad 
ir šiomis dienomis amerikie
čiai užmušė 150 žmonių 
Kambodijos teritorijoje.

Bažnyčios siūlo Jungt. Tautoms 
tyrinėti JAV skerdynes Vietname

Detroitas. — Nation ai i- legatai smerkė Nixono ad- 
nės Bažnyčių Tarybos kon-Įministracijos “vietnamizaci- 
vencija vienbalsiai priėmė jos programą”. Jie reika- 
rezoliuciją, kurioje ragina lavo tuoj baigti karą Viet- 
Jungtines Tautas tyrinėti name, 
amerikiečių papildytas 
skerdynes Pietų Vietname. Jungtinės Valstijos imtų

Konvencijoje dalyvavo iniciatyvos Paryžiaus dery- 
790 delegatų, kurie atstovą-.bose, sudarytų prielankias 
vo 45 milijonus narių. De-susitarimui sąlygas.

Delegatai pataria, kad

20 bilijonų daugiau išmokėta už 
ginklus kontraktoriams

-----------------------------------------------------H

Nixonas priešingas 
taksus mažinti

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas, atsakinėdamas į 
reporterių klausimus gruo. 
8 d., pasakė, kad jis ve
tuos (atmes) Kongreso nu
tarimą taksus mažinti ir So
cial Security pakelti.

Jis pasakė, kad Pietų 
Vietnamo kaime Mylai buvo 
pravestos skerdynės ir viską 
ištyrus kaltininkai bus nu
bausti. Iš Pietų Vietnamo 
laipsniškai bus ištraukta 
daugiau amerikiečių karių, 
kai kurie bus parvešti na
mo dar prieš Naujus Me
tus.

Biurokratija trukdo
Maskva. — Komunistų 

Partijos organas “Pravda” 
rašo, kad kai kurie tarybi
niai biurokratai savo nuo
sprendžiais trukdo reikalin
gas ekonomines reformas 
pravesti.
- Tokių biurokratų dar ne
mažai yra Tarybų Sąjungo
je, nors prieš juos ir kovo
jama.

negrams studentams medici
nos mokslo kolegijų duris.

Senatorius Wm. Proxmire, 
kritikuodamas taksų mokėji
mo progamą, pasakė, kad 
daugiau kaip 2 milijonai be
turčių priversti mokėti fede- 
ralinei valdžiai pajamų tak
sus, kuomet milžiniškos kor
poracijos išsisuka nuo mokėji
mo.

Pavyzdžiui jis paduoda At
lantic Richfield, kuri tarp 
1964 ir 1967 m. padarė 465 
milijonus dolerių pelno, o tak
sų nemokėjo, kuomet mažai 
apmokamas kambarių šlavi
kas moka taksus.

Taksų mokėjimo programos 
reformos, kokias siūlo sen. 
Proxime ir kai kurie kiti se
natoriai, būtinai reikalingos.

“Laisvės” finansinis vajus 
eina gana sėkmingai. Jau tu
rime apie $9,000, tai dar lie
ka sukelti apie $6,000.

Šį mėnesį laisviečiams tenka 
kiek pasispausti, kad galėtume 
pasidžiaugti pilnu laimėjimu.

Vilnius. — Į namus sugrįš 
žo trečiojo visasąjunginio 
kolūkiečių suvažiavimo da
lyviai. Savaitę laiko Mask
voje viešėjo 74 visų Lietuvos
rajonų kolūkiečių pasiunti
niai, taip pat grupė svečių 
— Lietuvos Komunistų par
tijos ir respublikos vyriau
sybės vadovų.

Suvažiavime buvo išrink
ta Visasąjunginė kolūkių 
taryba, į kurią įėjo ir ketu
ri mūsų atstovai — Rasei
nių rajono “Raudonosios 
žvaigždės kolūkio zootech-
nikė Genė Slapšienė, Kapsu
ko rajono Černiachovskio 
kolūkio pirmininkas Vincas 
Adamavičius, respubl i k o s 
žemės ūkio ministras Me
dardas Grigaliūnas, Joniš
kio rajono Bariūnų kolūkio 
pirmininkas Pranciškus Ra
monas.

Dabar sugrįžę į namus de
legatai pasakoja savo įspū
džius, dalijasi mintimis, iš
girstomis suvažiavime.

V. P.

Mūšių pertrauka 
per šventes

Saigonas. — Saigono val
džia paskelbė, kad mūšiai 
bus pertraukti per kalėdi
nes ir naujų metų šventes 
po 24 valandas.

Pietų Vietnamo revoliucinė 
valdžia tuo pačių kartu pa
skelbė, kad per'tas pačias 
šventes mūšiai bus per
traukti po tris dienas.

Roma. — 220,000 metalo 
darbininkų laimėjo streiką, nius ginklus.

J. T. ragina sulaikyti 
atominius išbandymus

Jungtinių Tautų politinis 
komitetas nutarė paraginti 
atomines valstybes, kad jos 
visai sulaikytų branduolinių 
ginklų išbandymus.

Jungtinės Valstijos, nors 
ir balsavo už rezoliuciją, 
bandė padaryti tam tikrą 
išimtį, kad jos ir toliau po

Los Angeles, Calif. — Po
licija persišaudė su Black 
Panthers partijos nariais, 
buvusiais partijos raštinėje. 
Sužeisti 3 policininkai ir 3 
negrai, 11 areštuotų.

Draudžiama būti su 
drabužiais

Kahalui, Hawaii. — Tei
sėjas Sam King išrišo nuo
galių problemą Maul saloje. 
Jis patvarkė, kad Maul sa
los pliažas (maudynės) turi 
būt paskirtas nuogaliams ir 
užrašai padėti, kad ten ne
legalu būti su drabužiais.

Washingtonas. — Penta
gonas raportavo Ginklų Ta
rybos Komitetui, kad šiuo 
metu išmokėta už 35 svar
biausių ginklų rūšis 20 bi
lijonų dolerių daugiau, ne
gu buvo pirmiau apskaičiuo
ta.

Tie 20 bilijonų nugarmė
jo į kontraktorių kišenes.

Iš karo kontraktoriai gali 
pasidaryti milžiniškus pel
nus. Jie apiplėšia taksų mo
kėtojus.

Komiteto pirmininkas sen. 
Stennis, nors visada užgiria 
Pentagono žygius, dabar la
bai nepatenkintai kalbėjo 
apie tokias milžiniškas iš
laidas.

Izraelis išmėtė iš namy pusantro 
milijono Palestinos arabų1

žemyje išbandys branduoli-

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y........................ 3832
Connecticut valstijos vajininkai ...................... 3159
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla.................... 2408
So. Bostono vajininkai ..................................... 1876
Lawrence-Haverhill, Mass.................................. 1380
New Jersey vajininkai ..................................... 1296
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass............................1216
Philadelphia, Pa...................................................... 1128
Chicago, III..............................  1104
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. .. • •............. 1084

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1076
M. Valilioniene, Miami, Fla......1048
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 936 
Vera Smalstiene, i

Livonia, Mich.................... . 900
E. Kralikauskienė

Lawrence, Mass..................... 792
V. Sutkienė, V. Taraškienč,

San Francisco, Calif. ....... 732
Kanados vajininkai ..............  624
J. Staniene, Baltimore, Md....... 552
Rochester, N. Y.......................... 508
Pittsburgh, Pa............................ 488

LLD 20 kp. ir Mot. skyrius,
Binghamton, N. Y.............. 484

M. Žiedelis, Nashua, N. H: .....  323
P. Bečis, Great Neck, N. Y...... 420
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 252
L. Tilwick, Easton, Pa.............. 228
LLD 74 kp., New

Kensington, Pa.............. ....... 144
C. K. Urban, Hudson, Mass..... 72
Chester, Pa..................................... 72
Marytė Smalstis,

Ludington, Mich............ ......... 72

(Nukelta į 3-čią psi.)

Roma. — Influenzos epi
demija siautėja Italijoje. 15 
milijonu serga. Sergančių 
pilnos ligoninės.

JAV raketos Izraeliui
Kairas. — Laikraštis “Al 

Ahram” rašo, kad Jungti
nės Valstijos davė Izraeliui 
raketinių ginklų karui su 
arabais.

Laikraštis toliau nurodo, 
kad tokiu savo žygiu Jung
tinės Valstijos papildo dar 
viena “tarptautinę krimina- 
lystę”.

Jungtinių Tautų speciali- 
nėje komisijoje kalbėjo Bal
tarusijos delegatas Šarapo- 
vas. Jis nurodė, kaip Izrae
lis iš namų iškraustė ir iš
trėmė pusantro milijono 
Palestinos arabų.

Dabar tremtyje gyveną 
Palestinos arabai neturi tin
kamos pastogės ir pakanka-

mo maisto. Daugelis jų 
badmiriauja, kuomet Izrae
lis ir toliau nelegaliai laiko 
okupavęs arabų žemes.

Baltarusijos žmonės, bai
siai nukentėję hitlerininkų 
okupacijos metu, dabar sim
patizuoja nuskriaust i e m s 
Palestinos arabams, sakė 

.Šarapovas.

Socialistinių šalių santykiai su 
Vakarų Vokietija gėrėja

Žmonos laimėjo
Roma. — Italijos aukš

čiausiasis teismas nuspren
dė, kad moterys turi lygias 
teises su vyrais ir vedybi
niame gyvenime.

Teismo sprendimu, tos 
žmonos, kurios meilinasi su 
kitais vyrais, dabar nebe- 
s k ai t o m o s kriminaliniai 
prasižengusios. O pirmiau 
tokios būdavo baudžiamos 
vienų metų kalėjimu.

/

San Quentin, Calif.— Sen. 
Roberto Kennedžio užmušė
jas Sirhan jau badauja an
tra savaitė, priima tik ka
vą ir kokavą. Bado streiku 
jis protestuoja prieš kalėji
mo reguliacijas.

Tokijas.— Laikraštis “Jo- 
miuri” rašo, kad Okinavos 
gyventojai susirūpinę Ame
rikos militariniais žygiais: 
atvežimu į salą naujausių 
bombų ir kitų moderniškų 
ginklų. ... L .

Maskva. — Varšuvos pak
to socialistinių šalių vado
vai baigė pasitarimą pareiš
kimu, kad Vakarų Vokieti
jos pasirašymas branduoli
nių ginklų limitacijos sutar
ties yra pozityvus žygis į 
saugumą ir taiką.

Dabar Vakarų Vokietija 
turėtų atsiriboti nuo praei
ties balasto, pripažinti nau
juosius rubežius, taipgi Vo
kietijos Demokratinę Res-

publiką. Tuomet socialisti
nės šalys ir taiką mylintieji 
žmonės bus patenkinti to
kiais V. V. žygiais.

Pasitarime taipgi pasisa
kyta prieš Amerikos agre
siją Vietname ir pasižadė
ta toliau remti Vietnamo 
kovotojus.

Tarybų Sąjunga jau pra
dėjo pasitarimus su Vaka
rų Vokietijos atstovais.

JAV gali garbingai pasitraukti
Budapeštas.—Jeigu Jung

tinės Valstijos sutiktų besą
lyginiai ištraukti karius iš 
Vietnamo, “mes būtume pa
sirengę vesti derybas pasi
traukimo metu”, čia pasakė 
Pietų Vietnamo revoliucinės 
valdžios užsienio ministrė

Binh.
Ji dalyvavo Pasaulio De

mokratinės Jaunimo Fede
racijos biuro susirinkime. 
Buvo tada priminta, kad 
Jungtinės Valstijos gali pa
sitraukti iš Vietnamo be jo
kios garbės praradimo.

Ultradešinieji gauna ginklų
Washingtonas. — Ultra

dešiniųjų grupė slaptai gau
na ginklų iš Pietų Vietna
mo. Jie ginkluojasi naujiems 
žygiams, nors jiems ir ne
pavyko 1967 m. įsiveržti į 
Kubą ir Haiti respubliką

Ši rasistinė grupė turi

savo agentus Pietų Vietna
me. Vienas Atlanto biznie
rius ir vienas armijos kapi
tonas yra tyrinėjami, kaip 
ginklų perdavėjai.

Atėnai. — Audros metu 
sudužo Graikijos lėktuvas. 
Žuvo 90 žmonių.
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Rabino protingos pastabos
MES jau kalbėjome, kad Izraelio premjerė Goldą 

Meir sveikino mūsų prezidento Nixono politiką Vietnamo 
klausimu, o Amerikos žydų dešinieji vadai nuolat pabrė
žia, kad Amerikos pasitraukimas iš Vietnamo dabar 
reikštų ir Izraeleiui pralaimėjimą.

Dabar prieš tą politiką pakėlė balsą vienas įžymiau
sių žydų dvasininkijos vadų. Rabinas Solomon J. Sharf- 
man tokius žydų vadus vadina “politiniais ir moraliniais 
neregiais.’7 Suplakimas Vietnamo likimo su Izraelio liki
mu, jis sako, yra klaida ir beprotybė. Jis pasmerkia tuos 
savo kolegas, kurie teigia, kad tie žydai, kurie kritikuoja 
Amerikos vyriausybės politiką karo klausimu, kenkia 
Izraelio reikalui.

Girdisi, kad Amerikos žyduose, kaip ir visose kitose 
amerikiečių grupėse, nesulaikomai plinta nuomonė, kad 
Amerikos karas Vietname yra baisi klaida ir didžiausia 
nelaimė. Bet, žinoma, taip pat tarpe jų netrūksta pre
zidento Nixono šalininkų. Jie puoselėja tą supratimą, 
kad sutriuškinimas Vietnamo, liaudies kovos sustiprin
tų Izraelio poziciją prieš arabus. Kaip tik tokiuo supra
timu vadovaujasi ir dabartinė Izraelio vadovybė su Mrs. 
Goldą Meir priešakyje.

Ta pati istorija
“The N. Y. Times” gruodžio 8 dieną atspausdino ži

nią, kurioje sakoma, kad viename susirėmime su liaudie- 
čiais už 80 mylių į šiaurę nuo Saigono amerikiečiai ir 
pietvietnamiečiai nudėjo 53 priešo kareivius. O amerikie
čių nuostoliai — vienas užmuštas ir keturi sužeisti. Sai
gono armijos nuostoliai taip pat labai maži.

Ar galima tuo tikėti? Nejaugi liaudiečiai, kurie per 
tiek metų kariauja, dar tiek neišmoko kariauti, jog lei
džiasi būti masiniai skerdžiami, jog turi moderniškus 
ginklus, bet nemoka juos vartoti?

Du keliai
t I I» •

BEVEIK tomis pačiomis dienomis Varšuvos pakto 
(sutarties) valstybių vadai ir NATO valstybių premje
rai laikė susirinkimus. Aišku, kad abiejuose susirinki
muose buvo kalbėta apie saugumą ir taiką.

Septynių socialistinių valstybių atstovai daugiausia 
laiko pašventė ieškojimui būdų ir pasiūlymų sumažinti 
Europoje ir visame pasaulyje įtampą, užbėgti už akių 
naujo karo grėsmei ir t. t.

Tuo tarpu NATO valstybių premjerai tesitarė vienu 
klausimu, būtent, kaip geriau apsiginkluoti. Oficialiai 
pranešta, kad jie nutarė visas NATO valstybes apgink
luoti taktiniais atominiais (branduoliniais) ginklais. 
Amerika jas jais apginkluos. Prahešime sakoma, kad 
jau dabar Jungtinės Valstijos Europoje tokių ginklų 
turi 7,000. O tie ginklai, kaip žinia, yra atominės bom
bos, kurių viena gali sunaikinti ištisą miestą!

Šie premjerai tuo dar nepasitenkino. Jie užgyrė to
kių ginklų vartojimą.

Ir tai padaryta kaip tik tuo laiku, kai Jungtinių 
Tautų Nusiginklavimo Komisija posėdžiauja Ženevoje ir 
Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga tariasi Helsinkyje 
dėl užstojimo kelio atominio ginklavimosi lenktynėms!

Dar daugiau. Tai padaryta kaip tik tomis pačiomis 
dienomis, kai Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga pa
sirašė sutartį neleisti toliau atominiam ginklavimuisi 
mui plėstis.”

Geras pasiūlymas
SENATORIUS Charles Mathias iš Maryland© siūlo 

Senatui atšaukti keturias “šaltojo karo” rezoliucijas. Jos 
visos siejasi su prezidento galiomis “nebeleisti komuniz
mui plėstis.”

Senatoriaus Mathias pasiūlymas atšauktų šias rezo
liucijas: Quemoy-Matsu-Formosa Resolution (1955 m.), 
Mideast Resolution (1957 m.), Cuban Resolution (1962 
m.) ir Tonkin Gulf Resolution.

Nors senatorius Mathias republikonas, bet labai abe
jotina, kad prez. Nixonas pritartų jo sumanymui.

 'w

Robotų šeimoje
TSRS LŪLLP “Jaunųjų 

technikų” paviljone ekspo
nuojamas robotas, kurį 
Ščelkovo jaunųjų technikų 
stotyje iš puslaidininkių su
montavo vaikai, vadovauja
mi V. Mackevičiaus. Robo
tas vaikšto*, kalba, atskiria 
žmonių balsus, sprendžia už
davinius: moka sudėti ir at
imti.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Be to, robotas labai mu
zikalus — ant jo “krūtinės” 
“sųmontu o t o s spalvotosios 
muzikos ekranas. Čia viso
mis vaivorykštės spalvomis 
ats i s p i n d i “jausmai”, ku
riuos “pergyvena’’ robotas, 
klausydamasis muzikos kū
rinių.

Pirmų žinių apie muilą 
randame 11 mūsų eros am
žiaus raštuose. Jį gaminda
vo iš ožio taukų.

Kas ką rašo ir sako
KODĖL TIK DAINA?

Vilniaus “Tiesoje” (gr. 2 
d.) skaitome B. Zuibricko 
pagyrimą ir nusiskundimą. 
Jam patinka, kad laikraš
čiuose ir žurnaluose pasiro
do dainų su muzika. Bet, 
girdi, “visų pirma, daina tu
ri būti atspausdinta aiškiai, 
kad natas bei tekstą būtų 
galima įskaityti... be pa
didinamojo stiklo.” Dabar 
sako, dainos spausdinamos 
kuo smulkiausiu šriftu ir

Na, o tartum tyčia jo tas 
straips nelis “atpiškintas” 
taip, kad retas kuris skai
tytojas galės be padidina
mojo stiklo įskaityti.

Zubricko patarimas geras, 
labai sveikas. Bet kodėl tik 
daina turėtų būti aiškiai 
atspausdinta ir tokiu šrif
tu, kad žmogus ją galėtų 
įskaityti be padidinamojo 
stiklo? Kaip su žiniomis 
ir straipsniais?

Lietuvos žurnalistai, rašy
tojai ir visi veikėjai turėtų 
rimtai susidomėti ir susirū
pinti P. Zubricko pakeltu 
klausimu.

Tiesa, mes, amerikiečiai 
skaitytojai, jau senesnio am
žiaus žmonės. Bet nejaugi 
Lietuvos laikraščiai ir žur
nalai leidžiami tiktai vai
kams ir jaunuoliams? Kaip 
su įmonių darbi n i n k a i s ? 
Kaip su valstįečiais?

RAGINA 
PRASIKRAPŠTYTI AKIS

Al. Gimantas ir vėl krei
piasi į “vaduotojus’’ ir ra
gina juos nesipūsti, nesi
girti tuo,.ko jie nebeturi. Jų 
“vadavimo” raketas nusu
sęs, susmukęs. _. > < ■ ... ■

Giliasiai atsidusęs Gi
mantas sako: .

Apie liūdnus reikalus visada 
sunku kalbėti, tuo labiau, kai 
šis autorius kitų jau buvo pa
kaltintas pesimizmo skleidi
mu. Bet ar geriau būtų, ar pa
dėtis pasikeistų, jei bandytu
me save apgaudinėti, saldžiais 
sapnais gėrėtis? Taip save 
liūliuojant ir migdant, bus 
sunku vieną dieną prabusti ir 
išvysti visą, gal net ir baisią 
tiesą. Ar negeriau tad, žvelgti 
į padėtį atvertomis akimis ir 
vertinti ją taip, kokia ji ištik
iu jų šiandien yra. Tik tada, 
gal bus galima rasti veiksmin
gesnių priemonių ir būdų 
ties veiklai.

atei-

TEISINA NEKALTŲ 
ŽMONIŲ SKERDIMĄ

Smetonininkų orakulas 
Vytautas Meškauskas suši
lęs teisina amerikiečių ka
reivių pravestą masinę 
skerdynę Songmy kaime 
prieš civilinius žmones. 
Tai, girdi, neišvengiama to
kiame kare. Jis rašo:

Tokio žiaurumo pavyzdžių 
turbūt rasime visuose karuose. 
Tai beveik neišvengiama blo
gybė partizaninio pobūdžio' 
karuose, kuri niekados neži
nai, kas tavo priešas ir kas 
draugas. Bandymai kariauti 
pagal taisykles--kariai gali ka
riauti tik uniformose — nebu
vo visai sėkmingi. Teroro ka
ras reikalavo itin griežtų at
baidymo taisyklių. Už partiza
nų •veiksmus būdavo sušaudo
mi įkaitai ar net visi kaimai, 
ką mes žinome iš vokiečių 
okupacijos laikų Lietuvoje.

Vadinasi, kadangi visiškai 
sužvėrėję naciai masiniai 
skerdė nekaltus civilinius 
žmones Lietuvoje ir kitur, 
tai kur logika dabar smerkti 
tuos amerikiečius, kurie to
kiais pat baisiais darbais 
pasižymi šiame Vietnamo 
kare? Be to, jam už viską 

kalti Vietnamo komunistai, 
nors, kaip žinia, nė vienas 
Vietnamo komunistas nėra 
nė kojos įkėlęs į mūsų Ame
riką ir nė vieno čionai žmo
gaus nėra užmušęs. Mat, 
Meškauskui jie kalti, kadan
gi jie, jo žodžiais, “nori sau 
pavergti daugiau žmonių.” 
Taigi, pagal jį, ir gerai, kad 
mes, “gelbėdami” nuo ko
munistų, tuos žmones iš- 
skerdėme!

Tai protas, logika to sme
toninio sutvėrimo.

KAM JIE Iš LIETUVOS!
Chicagos menševikų laik

raštis (gr.2d.) neatsidžiau
gia pasirodymu iš Anglijos 
atvykusių dviejų lietuvių 
rašytojų — Vlado Šlaito ir 
kunigo Jono Kuzmickio- 
Gailiaus. Daug rašo apie 
programą jiems pasitikti.

Mes nieko prieš tai. Sve
čius iš visur reikia pagerbti.

Bet kaip tada su svečiais 
iš Lietuvos, su tokiais'įžy
miais menininkais, su to
kiais jaunais talentais kaip 
Eduardas ir Barbora Ka
niavai? Tas laikraštis juos 
ne tik nepasveikino, bet dar 
gi išplūdo, apipurvino, šau
kė savo pasekėjus neiti į jų 
koncertus. Todėl, kad jie iš 
Lietuvos, o ne iš Anglijos, 
ar kurios kitos šalies!

Tai šitaip menševikai my
li Lietuvą ir jos talentus...

O KODĖL TIK SAPNE?*
Brooklyno tėvų pranciš

konų organe “Darbininke” 
(gr. 2 d.) moksleivė Onutė 
Matulaitytė sako sapne ap
lankiusi Vilnių. Juo buvusi 
sužavėta. Ji sako: “Aš pa
stebėjau pirmą dalyką: Vil
nius1 labai švarus. Niekur 
nematyti nė vieno popieriu
ko, visai kitaip negu New 
Yorke.” Buvus ir Šv. Onos 
bažnyčioje ir tt.

Kūrinėlis “Sapne lankiau
si Vilniuje” labai gražus.

Bet kodėl lietuvių vaikams 
Lietuvos sostinė turėtų pa
sirodyti tiktai sapne? Ko
dėl jų tėvai negalėtų juos 
nusivežti į Vilnių ir jį jiems 
aprodyti? Kokia puiki būtų 
jiems dovana! Tėvams, ku
rie nori, kad jų vaikai pa
miltų ir atsimintų Lietuvą, 
verta apie tai pagalvoti.

Kokio didumo gimsta 
kengūra, koks Dunojaus il
gis, kada gimė Napoleonas? 
Į tokius klausimus Budapeš
te atsako specialus biuras. 
Jame dvi telefonininkės, ke
turi telefonai. Kai kurie 
klausimai būna gana kom
plikuoti : pavyzdžiui, kodėl 
žąsis vaikščioja žąsiškai?

, ’ Vilniuje Parodų rūmuose atidaryta visasąjunginė estampo paroda, skirta V. 
Lenino gimimo 100-osioms metinėms, ši paroda ketvirtoji, tradicinė: ji rengiama 
kas treji metai. Ekspozicijos salėse 300 autorių eksponuoja 900 darbų. Jų tar

ty pe — V. Judkūno, J. Kuzminskio, A. M akūnaitės ir daugelio kitų lietuvių dai- 
lininkų^ darbai.. Nuotraukoje: vienoje ekspozicijos salių. A. Brazaičio nuotrauka

■S
r.,

IŠ LAIŠKU
Mielas Drauge Antanai,
Jau gerokas laikas praė

jo nuo XI. 18, kada su 
Genovaite grįžome iš Indi
jos, bet vis dar atsipeikėti 
negalime. Turbūt tenykščio 
klimato pasėkoje abudu sir- 
ginėjame. Mane užpuolė an
gina, nors paprastai mano 
liga tai plaučių uždegimas. 
Bet sirgau lengvai,. teko 
apie savaitę pagulėti namie. 
O dabar ruošiamės keliom 
dienom nuvažiuoti į Vilnių, 
kur seniai bebuvome.

Skaudu buvo sugrįžus iš 
Indijos sužinoti apie mielo
jo Leono Joniko mirtį. Tai 
naujas skaudus smūgis, o jų 
šiemet ir taip buvo daug, 
nes keletas draugų pasi
traukė iš gyvųjų tarpo. Gi 
pažangiesiems lietu vi am s 
Amerikoje Leono mirtis la
bai opus nuostolis.

Beje, šiandien išgirdau, 
kad ką tik miręs įžymus ta
rybinis karys, pagarsėjęs 
pilietinio karo didvyris mar
šalas Klimentas Vorošilovas. 
Dar oficialiai apie jo mirtį 
nepaskelbta, bet iš informuo
to draugo girdėjau, kad 
jis šiąnakt miręs. Tiesa, to 
galėjo laukti, nes 88 metus 
amžiaus turėdamas, K. Vo
rošilovas paskutiniuoju me
tu buvo gerokai susilpęs ir 
niekur nesirodė.

Tai vis nelinksmos naujie
nos. Bet gyvenimas eina sa
vo keliu. Štai mudu jau bai
gi a m e metus praleisti 
po šiemetinių sausio 
22 dienos bendrų sukak
tuvių, nors vis atsilieku 
5 metais. Dabar laukiu pasi
matymo su mūsų jauniau- 
siuoju anūku—Martynu Bu- 
draičiuku, kuris vos pradėjo 
penktąjį ^avo, gyvenimo mė
nesį, o jo tnama Vith‘ džiau
giasi, kad jis toks žvalus ir 
sveikutis, gerai auga. Taip 
pat gerai auga ir visi, kiti 
mūsų anūkai, kuriuos ryt 
pamatysime. Į jaunimą Vi
sada malonu pažvelgti, nes 
jame ir mūsų ateitis, kurios 
vardan plušame, dirbame, 
kovojame.

. Labas dienas prašau per
duoti visiems laisviečiams. 
Būkite sveiki!

Justas Paleckis
Maskva,
1969. XII. 3.

Raseiniai 1969 XI 27
“Laisvės” Redakcijai
Nuoširdžiai dėkoju visai 

“Laisvės” redakcijai, gerb. 
p. Lilijai Kavaliauskaitei už 
rūpestį man užprenumeruo
ti laikraštį, kurio aš taip 
labai laukiu ir mėgstu skai
tyti. Gerb. prieteliui J. Sma- 
lenskui parašiau laiškutį, 

nuoširdžiai padėkojau ir vė
lei paprašiau mane nepa
miršti ir pradžiuginti atei
nančiais metais. Kitaip at
silyginti negaliu, tik daugel 
kartų sakau ačiū, ačiū.

Sėkmingo vajaus ir lai
mingų Naujų Metų linkiu

Ivaškevičienė Anelė 
Raseiniai, Liepos 21 g-vė 11

Berlynas, 1969 XI 29 
Gerbiamas Redaktoriau!

Leiskite visų pirmiausiai 
perduoti širdingiausius lin
kėjimus — jau Naujųjų Me
tų proga! — Jums asmeniš
kai ir visai “Laisvės” laik
raščio redakcijai.

Kreipiuosi į Jus štai su 
tokiu p.rAymu:

Sužinojau, kad “Laisvės” 
74-tajame numeryje (1969 
X. 7) patalpinote didoką — — • ’ / JL" A  ■"'S V — - —( A. * AVVJL 4. W 4.

straipsnį apie mano knygą I jį metams tautietė A 
“Vokie t i j o s Demokratinė 
Respublika” Labai norėčiau 
šį numerį įsigyti. Tiesa, ne
turiu galimybės iš demokra
tinės Vokietijos pervesti už 
šį leidinį. Gal galėčiau kaip 
nors kitaip Jums būti nau
dingas?! Sakysime, galė
čiau atsiųsti kokią nors me
džiagą (straipsnį arba nuo
trauką) iš mano padangės. 
Ypač daug gražių pavyz
džių apie demokratinės Vo
kietijos draugystę su Lietu
va ir panašiai. Aplamai Jū
sų laikraštis mane domina. 
Stengiuosi neišleisti jo iš 
ąkių ir bent retkarčiais ras
ti galimybę ir jį peržiūrėti. 
Ateityje labai džiaugčiausi, 
jei redakcija .man atsųstų 
vieną-kitą įdomesnį numerį. 
Tiktai, žinoma, nenorėčiau 
pasitikti, skolininku. Man 
tai tyiųtų labai nemalonu.. 
Na, tikiuosi, kad kaip'nors’ 
atsiras galimybė iš' Jūsų 
gauti bent jau mano pagei
dautąjį .numerį.

’ Negaliu šia proga /nepri
durti mane užliejančių pri
siminimų: prieš daug metų 
(bene pirmaisiais pokario 
metais), kai .Jūs lankėtės 
Lietuvoje, rašytojų sąjun
goje buvo • surengtas susiti
kimas su jaunais rašytojais 
ir žurnalistais. Aš sėdėjau 
šalia Jūsų prie prezidiumo 
stalo ir netgi , sveikinau 
“jaunųjų” vardu. Mes tuo
met nuoširdžiai pasikalbė
jome. Nuo to laiko ant “jau
nųjų” pečių užvirto poros 
desėtkų metų našta. Gyve
nime įvyko daug pasikeiti
mų. Štai jau ir aš šešetas 
metų gyvenu demokratinėje 
Vokietijoje. Dirbu žurnalis
tinį darbą. Beje, visais sai
tais esu susietas su Lietuva. 
Taipgi esu Lietuvos žurna
listų sąjungos narys. Labai

būtų malonu, jei Jūs, eer- 
biamas Redaktoriau (arba 
Jūsų redakcijos bendradar
biai), būvodami Europoje, 
užsuktumėte ir į Berlyną. 
Jums, be abejo,^žinoma, kad ‘ 
taip pat ir iš Vakarų Berly
no be jokių kliūčių galite 
kada norite į mūsų aemo- ’ 
kratinę pusę užsukti. Štai" 
atminkite, kad mano pasto
gėje būsite laukiamiausiais '' 
ir mielais svečiais.

Tiek šį sykį. Dar kartą , 
su geriausiais linkėjimais į 
Jūsų duris beldžiasi Jūsų

Leonas Stepanauskas

Gerbiamas Redaktoriau!
šių metų pradžioje krei- > 

piausi pas Jus laišku, prašy-' 
damas tarpininkauti, kad kas ■ 
nors iš laisviečių, prenumera-- • 
tos pasikeitimo tvarka, užra
šytų man “Laisvę”. Laiškas . 
tilpo “Laisvėje” ir nuo šių 
metų kovo mėnesio laikraštį. \ 
reguliariai gaunu. Užrašė rjiin '

skienė, prisiųsdama “Laisvei” 
pinigus per draugę P. V. Gas- 
parienę iš Grand Rapids, 
Mich. , .

Labai nuoširdžiai dėkavo- 
damas gerbiamosioms tautie
tėms už laikraštį, kreipiausi 
prie jų laišku, prašydamas 
pranešti, kokius leidinius už
prenumeruoti iš Lietuvos. Bet 
atsakymo negavau ir iki šiol 
jaučiuosi neatsilyginęs skolas.

Norėdamas kaip nors atsi
teisti ir neturėdamas galimy- ; 
bės atsilyginti gerbiamajai A.,; 
Labanskienei betarpiai, norė
čiau paremti “Laisvę” savo 
rašinėliais ir bent moraliai 
padengti skolą. Pirmąjį raši
nėlį siunčiu dabar. Tai rašinys 
apie sunkius pokario laikus. 
Kitais, paliečiu klausimus ki
tus.

Su pagarba,
Juozas Gudukas^

Mano adresas:
Ji .Juozas Gudukas 

Ignalina ' ,
Melnikaitės 29, b. 4 
Lithuania, USSR

♦

Nuo Redakcijos: Širdingai 
dėkojame už pasižadėjimą 
mums bendradarbiauti. Strai
psnį “Sunkius laikus prisimi
nus” gavome ir prie progos 
panaudosime.

Vandens temperatūra 
matuojama iš lėktuvo

Leningrado hidrometeo
rologai, oro ekspedicijos da
lyviai, su dar,ė Juodosios 
Azovo ir Kaspijos jūros pa- 
viršio vandens temperatū
ros pasiskirstymo jūrlapius 
iš lėktuvo. Leningrado ntok- 
slininkai — pirmieji, pritai
kę vandens temperatūros 
matavimo iš lėktuvo meto
dą. Šis būdas žymiai grei
tesnis už anksčiau taikytą 
temperatūros matavimą iš 
laivų.

ŽMOGAUS ŠIRDIS 
DUOSNI

Ar dirbai prie staklių
Ar namus statei
Ten širdies dalelę

x Savo palikai.
Ar brandinai duoną— 
Miškus auginai 
Tenai irgi dalį 
Širdies palikai.

Jei valdei mašinas 
Jūrom vedei laivus 
Ten širdies dalelė 
Irgi likus bus.

Ar mokei vaikus rašto 
Ar anglis kasei 
Tenai taip pat dalį 
Širdies palikai.

Kur tik tu bedirbai, 
Ir ką bedarei 
Visad savo širdį 
Duosniai dalinai.

Žmogaus širdis duosni 
Tankiai moka plakti 
Visur po kibirkštėįę 
Turi jos užtekti.

P. A. Stunžėnas

MH——»»»   ~
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LAISVĖS' VAJUS
(Tasa iš 1-moio pustonio)

^Valys Bunkus laikosi pirmoje vietoje. Jis pridavė 
atnaujinimų. Jam pagelbėjo J. Gasiūnas ir Anna Cibuls
ke su atnaujinimais.

M. Svinkūnienė, prisiuntė nauja prenumeratą ir 
dau" atnaujinimu, ji gerokai darbavosi Waterburyje. V. 
Staugaitis. W. Suf field, prisiuntė atnaujinimų.

Labai gerai darbuojasi Povilas Alekna, LLD 45 kuo
pos vajininkas, St. Petersburg, Fla. Prisiuntė keturias 
prenumeratas ir atnaujinimų.

New Jersey vajininkai prisiuntė atnaujinimų K. 
Pa<*]ūnas. elizabethietis; J. Bimba, hawthomietis; Geo 
Stasiukaitis. fairlawnietis; A. Laukaitis, bayonnietis, ir 
P. Dennis, cliftonietis.

A. Bimba gavo Chicagoie tris naujas prenumeratas 
ir atnauiinimų, punktus paliko Chicagoje.

A. Bemat, Los Angeles, Calif., prisiuntė naują pre
numerata ir atnaujinimu. Jai kreditavo punktus S. F. 
Smith, nuo keleto atnaujinimu.

Sekami vajininkai kredituojami su atnaujinimais: 
George Shimaitis, Brockton, Mass.; R. Merkis, Philadel
phia Pa : M. Išdavinis. Norwood. Mass.: V. Sutkiene- 
V. Taraškienė, San Francisco, Calif.; O. Wellus ir H. Žu- 
kienė (LLD 20 kp. ir moterų kl.), Binghamton, N. Y.; J 
Puiįikas, (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; Marytė Smals- 
tis/iLudington, Mich.

1  *

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $137.

Aukojo:
LLD 28 kp. parengimas davė .................... $100.00
Wm. Jokubonis ... ......................................... 7.00
A. Rakoža......................................................... 6.00
W. Ruginis ...........................   6.00
J. Vaitonis....................................................... 5.00
Klementina Jenkeliūnienė....... •...................... 5.00
Ida Ablažienė.....................   5.00
Po $1: S. Kutelis, A„ Latožius, Košt. Seikas, J. Zele- 

nakas, A. Marshall, F. Kemežis, J. Matusevičius, A. Žu- 
taut, Ona Petrauskienė (Prospect).

S. Rainard, So. Boston, Mass., prisiuntė $86. Au
kojo:

Gera spaudos rėmėja bostonietė ...................... $20.00
P. Žukauskienė ...........................................   • 10.00
J. L. Smitai......... .........................   7.00
Alex Kandraška .................................................. 5.00
J. Družienė........................................................... 5.00

4 R. Zaluba .........................   5.00
Po $2: M. šarkiūnas, H. Tamašauskienė, Starkienė. 

P. Gajinis, P. Lupševičius, M. Gutauskienė, K. Kalvelienė. 
H. žekonienė, R. Valen, Stepanauskiene, J. Butkus, M. 
Wenzlow.

Po $1: A. Kodienė. K. čereškienė. D. Kukstienė. J. 
Valančausky, A. Navitskas, A. Račkauskienė, M. Kaz
lauskienė, J. Milvidas, Petkienė, G. Shimaitis.

E. Repšienė, So. Boston, Mass., prisiuntė $60. Au
kojo:

OI va ir Frank Graham....... •.........................  $20.00
F. Ivanauskas.................................................... 5.00
W Raltnshis ..........................   5.00
V G. Kvetkai........................................................ 5.00
Q MaVfivitig ..............................................   5.00
Pa Ch A; TTrbanai. K. P. Katonai. A. Zarubas, 

M. Trakimavičienė, A. Jankus, A. Jelowsky, A. Skir
iant.

P^ $1: J. Bevardis. S. Bodrevičienė, D. Keršis, K. 
Makūnas. M. Uždavinis, N. Grybienė.

\T. Daugirda. Miami, Fla., prisiuntė $57. Aukojo:
H. F. Mankauskai........................•..................... $10.00
J. U. Daugirdai ................................................ 5.00
S. Kanapė....... . ...........................................  5.00
J. Paukštaitis ......................................................... 5.00
P. Urban .........................   5.00
V. J. Stankus....................................................... 5.00
Mr. ir Mrs. Fenenko.............................................. 5.00
J. Šukaitis....... . ................................................... 5.00

* Po $2: J. M. Kanceriai, Miamės rėmėjai, E. Vitartie- 
nė ir Ona Siderienė.

Po $1: R. Chulada, V. Sodeiker, J. B. Zutra, M. 
Cvirka.

Paul Alekna, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $54.
J. Ragauskas .......................   $28.00
J. P. Miller (Largo) .......................................... 7.00
A. Fercik........... . ................................................... 5.00
John Stukas (Largo) ............................................ 5.00
Eliz. Ecenia ......................................................... 3.00
A. Pakali (Clearwater) ......................................   3.00
O. Žukas (Valrica) ................................................2.00
A. Klimas (Valrica) ............................................  1-00

R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė $42. Aukojo:
F. Lešinskas......................    • $21.00
P. GHciūnas ......................................................... 6.00
P. Plungis........... . ............................................... 6.00
F. Raubas ...........   6.00

<>Po $1: A. Pauliukaitis, H. Tureikis, J. Zuikis.

Nuo kitų gauta sekamai:
D. Mankauskai, Crown Point, N. Y.......... $100.00

P. Dennis, Clifton, N.J.......................•............ 25.00
Agnes Petrukaitis, Falls Church, Va..............•. 11.00

LAISVE

V. I. Pranaičiai, Whitestone, N. Y.......................10.00
Anna Cibulsky, Maspeth, N. Y. . •..................  10.00
Charles Vita, Flushing, N. Y............................ 10.00
S. F. Smith, Los Angeles, Calif..................... •. 6.00
J. Kirmelas, Bayonne, N. J...................................6.00
P. Purtiekas, Pittsburgh, Pa...................  6.00
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa.......... ..........  6.00
Helen Žukas, Binghamton, N. Y. •...................... 5.00
M. Lužinas, Binghamton, N. Y............................. 5.00
A. Sereika, St. Petersburg, Fla.............................5.00
Joe Margaitis, Windsor, Conn.......... •.................. 5.00
A. Dagis, San Francisco, Calif.......................... . 3.00
C. Romeitienė, Berlin, Conn............•....................3.00
Adam Zeikus, Metuchen, N. J........................... 2.00
Povilas Pandelietis ........................................... 2.00
Po $1: K. Derenčius, Cliffside, N. J.; Anna Banulis, 

Billerica, Mass. ; A. Lugauskas, Northport, N. Y.; P. 
Smalstis, Ludington, Mich.; R. S taken as, Scottville, 
Mich.; K. Prokapas, Fitchburg, Mass.; T„ Shan tor, Ali
quippa, Pa.; Mrs. J. Naudžius, Pearl River, N. Y. V. 
Grozan, Lake Worth, Fla.; P. Jočionis, Dearborn, Mich.; 
P. Paulauskienė, McKees Rocks, Pa.

Šį syki gauta $677. Anksčiau iplaukė $8,320.00 Viso 
gauta $8,997.00. Dar reikia $6,003.00.

Oficialiai vajus turėtų baigtis su šio mėnesio 31 d., 
bet kiekvienais metais Direktorių Taryba vajų pratęsia. 
Atrodo, kad ir šiais metais taip padarys, nes fondas toli 
gražu nuo nustatytos kvotos. Apie pratęsimą bus pra
nešta.

Skaitytojų prašome pagelbėti savo miesto vajininkui. 
Jeigu nesulaukiate jo į namus, tai prisiųskite patys at
naujinimą, o punktus priskaitysime jam.

Ačių viršminėtiems valininkams už jų pasidarbavi
mą ir geriesiems prieteliams už dovanas laikraščiui.

Administracija

šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:
Jamaica ir apylinkė, N. Y.............................$2,472.00
Worcester, Mass................................................  532.00
Hartford, Conn............................................... 476.00
Philadelphia. Pa............................... •.............. 469.00
Baltimore, Md................................................... 292.00
Miami, Fla.......................................................... 327.00
So. Boston, Mass..........................•.................. 295.00
Pattenburg, N. J............................................. 288.00
Rochester, N. Y................................................. 255.00
Waterbury, Conn............................................... 216.00
Cranford, N. J.................................................. 212.00
St. Petersburg, Fla.......................................     183.00
Norwood. Mass.....................................................181.00
Easton, Pa.......................................................... 180.00
Harrison, N. J.......... ...................................... 175.00
Yucaina. Calif...................  174.00
Great Neck, N. Y.................................   170.00
Chester, Pa............................................................168.00
Stamford. Conn.................................................... 150.00
Los Angeles. Calif.............. . ........................  143.00
Bavonne. N. J.................... 124.00
Haverhill, Mass................   99.00
Canada .............................................................    94.00
San Francisco. Calif. .............................................94.00
Brockton. Mass.................................. •.............. 92.00
New Jerspv valstija.......................................... 88.00
Chicago, Ill........................................................ 84 00
Bridp’enort. Conn................... . ........................... 83 00
Detroit. Mich.............................. •............ 77.00
Oakland. Calif......................................................67.00
Cliffside. N. J. .................................................... 52.00
Pittsburgh. Pa........................................................49.00
Paterson, N. J..................................................... 49.00
Binghamton, N. Y.................................................45.00
Auburn, Me........................................................ 41.00
Cleveland. Ohio ................................................. 40.00
New Kensington, Pa......................................... 39.00
Huntington Sta., N. Y...................................... 29.00
Scranton, Pa. .....................................................  29.00
Newark, N. J..................................................... 25.00
Elizabeth. N. J.......................................................20.00
Livonia, Mich.............................. •........................... 9.00
Nashua. N. H...................................................... 4.00
Grand Rapids. Mich. .....................•.............. 2.00
Lawrence, Mass................................................. 2.00
Lewiston, Me..................................................... 2 00
Ludington, Mich. ................................................ 2.00

Elektrėnai - šviesos 
miestas

Tūkstančiai svetingų ži
burių šiandien sutinka kiek
viena atvvkusj į jauniausią 
Tarybų Lietuvos miestą — 
Elektrėnus. O prieš dešim
ti metų čia tyvuliavo pelkė
tas Anykštos ežeras. Darbš
čios statybininkų rankos 
nrivertė pelkes pasitraukti. 
Iškilo daugiaaukščiai švie
sūs namai, nusitiesė plačios 
asfaltuotos gatvės.

Šiandien Elektrėnuose 
gyvena apie septynis tūks
tančius žmonių. Jų patogu
mui pastatyta keturios žyd
rios parduotuvės, buitinio

aptarnavimo kombi natas, 
valgykla, trys vaikų darže
liai. Laisvalaikį šio miesto 
žmonės gali praleisti turi
ningai,. Jų laukia erdvūs 
kultūros namai, stadionas, 
gerai įrengta vandens spor
to bazė, kavinė. Mokytis 
Elektrėnuose taip pat yra 
kur. Be vidurinės mokyk
los, čia veikia nauja pro
fesinė technikos mokykla, 
Kauno politechnikos insti
tuto vakarinis filialas.

Kartu su miestu išaugo 
stambiausia respub 1 i k o j e 
šilūminė elektrinė. Ji per 
metus gamina 6.500,000,000 
kilovatval a n d ž i ų elektros 
energijos. Tai 25 kartus vir
šija visus buržuazijos val-

domos Lietuvos elektrėnu 
naiėgumns Paleidus ši ener- 
tikos milžiną buvo visiškai 
elektrifikuota Tarybų Lie
tuva.

3 pusk

Iš kelionės po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

(Tąsa)
Pas bitininką

Tačiau negalima nutylėti 
kad ir paskutinio jo ir ki
tų pažįstamų atsilankymo 
Žemųjų Panerių, išsidėsčiu
sių anapus Neries, šiltadar
žiuose ir bičių ūkyje. Čia 
buvo supažindintas su agro
nomu bitininku Kučinsku. 
Jis parodė dešimties su vir
šum ha šiltadaržius, stam
bų bičių ūkį. Šiam ūkiui 
būdinga tai, jog visos jo bi
tės gyvena savotiško mies
to' gyvenimu, būtent po ke
lias dešimtis bičių avilių 
gražiai sumontuoti ant ilgų 
sunkvežimių platformų. Šie 
sunkvežimiai kilnojami iš 
vienos pievos į kitą, iš vie
no miško į kitą, kur dau
giau gėlių, kur daugiau ga
lima būtų surinkti medaus. 
Pirmą karta savo gyvenime 
svečias gėrė garsų senovės 
lietuvių mėgiamą midų. Jis 
ne tik skanus, bet ir kvans- 
nus. sveikas gerti. Vėliau lie
tuviškojo midaus dar teko 
gerti pas Jurgaičius, senus 
pogrindininkus, o taip pat 
pas F. Bieliauską, taip pat 
sena pogrindininką antifa
šistą.

Lankantis agronomo Ku
činsko bute pirmą kartą 
savo gyvenime matė kam
baryje laikomą stiklinį bičių 
avilį, klausėsi jo ūžesio, ste
bėjo bičių judėjimą ir dar
bą; kambaryje laikomos bi
tės per atitinkamas avilio 
kiaurimes susisiekia su lau
ku ir triūsia, lyg jos gyven
tų kur nors toli nuo gyve
namųjų trobesių. Jos tiek 
pat prineša iš žiedų me
daus, kiek ir laukuose gy
venančios bitės.

Negalima nutylėti ir kito 
bitininko ir mičiūrininko 
Vvtauto Mizaros, Rojaus 
Mižaros artimo1 giminaičio, 
o-vvenancio netoliese nuo 
Vilniaus aerodromo. Jis 
mokėsi pas agronomą Ku- 
ninska ir įsisavino jo darbo 
metodu s. Ir io bi tės keli au
la po tokias vietoves ir pie-

c, kur daiur’an žiedu ir 
rrnliil R*t V Mizara kartu 
iv mičinrinlnkas. Jis augina 
rlmio- Įvairiu rūšių vaisme-

Anapus Valakampių ir 
Neries tęsiasi taip pat gra
žūs miškai, vedantieji vil
niečius prie Žaliųjų ežerų.

Iš kelionės po visą 
gimtąją žemę

Vilnius ir artimos jo apy
linkės buvo Jono įžanga į 
tolimesnes keliones. Jis la
bai dėkingas vilniškiams bi
čiuliams, kad jie sudarė ga
limybes jam pabuvoti pas jo 
artimuosius gimines. O šie 
giminės išsidėstę trijose 
Lietuvos teritorijos dalyse: 
Aukštaitijoje, Rubikių eže
ro apylinkėse, Žemaitijoje— 
Ylakių apylinkėje, Kauno 
mieste ir Dzūkijoje—Onuš
kio apylinkėse, Trakų rajo
ne.

Suteikimas galimybės ap
lankyti gimines, kartu reiš
kė ir susipažinimą su pla
čiąja Lietuva. Jo giminės 
turi savo nuosavas mašinas. 
Jie panaudojo jas ir svečio 
kelionėms.

Vykdami prie Rubikių 
ežero į Katleriškių kaimą 
pravažiavome daug stambių 
gyvenviečių ir miestų, jų 
tarpe Molėtų ir Utenos ra
jonų centrus. Šiuose mies
tuose sustoję susipažinome 
su jų visuomeninio pobū
džio pastatais, parduotuvė
mis, valgyklomis. Ypatin
gai į akis metasi šių ir ma
žesnių miestų nauji trobe
siai. Jie sudaro daugiau 
kaip tris ketvirta dalius 
visų namų, tuo labiau 
ūkinių trobesių, įmonė
lių, mokyklų. Kiek mažiau 
naujų trobesių kaimo vieto
vėse. Bet ir čia jie sudaro 
didesnę puse visų gyvena
mųjų trobesiu ir visus ko
lektyvinius ūkinius pasta
tus, sandėlius, dirbtuves.

(Bus daugiau)

Tegu pereina viešpaties 
s žodžiai

1 Prancūzu miestelio Bui- 
Konženje bažnyčios kunigas 
per pamokslą taip kreipėsi 
į tikinčiuosius: “Broliai ir 
seserys, tenelieka mūsų vie
špaties žodžiai jūsų galvose, 
o tegul nusileidžia žemiau— 
į jūsų širdis. Bet ir tenai lai 
nepasilieka amžiams ir lai 
pereina į jūsų kišenes. Tas 
padės jums būti dosnesniais, 
kai bus renkamos aukos 
bažnyčios tarnams”.

nocrinin krūmu vSh’u. 
npmiJoru. agurku ir kitko

i
Kaip smagu matyti sava-; 

moksli gamtininką, kokiu 
vra V. Mizara! Jis veda 
susirašinėjimą su daugelio 
tarybinių resnublikų mičiu- 
rininkais. dalinasi su jais 
«avo patirtimi, seka iu pa
ruošta ir išleista periodiką 
ir knvgas. Ne vienas kitu 
rosnubliku mičiurininkas 
lankėsi V. Mizaros sodybo- 
ie. darže ir sode. Jam savi
ta tai. jog iis ir savo trims 
sūnums skieniia Mičiūrino 
mokslo pagrindus. Tai daro 
«u dideliu taktu, iuos na- 
tra ūkdamas, sudominda
mas.

Apie Kauno gvdvtoius
Gyvendamas Vilniuie sve

čia hnkesi ir poliklinikose, 
susipažino ir su ju irengi- 
™ais. o tain nat gvdvtoiais. 
Teko nasinandoti ir dantų 
gydytojos Vinsbe r g i e n ė s 
paslaugomis. Dantistu kabi
netuose tokia, nat sudėtinom 
technika ksin ir JAV kabi
netuose. Čia. nž p-vdvma ne
ima nei kaneikos o gvdvto-

jų lygis aukštas. Gydytojai 
papasakojo, jog jie kas trys 
metai ir dažniau vyksta 
kelti savo kvalifikacijas, 
susipažinti su naujais me
dicinos prietaisais, juos įsi
savinti, pasidalinti patirti
mi. Patys geriausi specialis
tai gydytojai skaito jiems 
paskaitas ir demonstru o j a 
savo darbo patirtį ir meto
dus.

Būdamas Vilniuje jis ap
lankė ir gero buvusio pa
žįstamo ir bičiulio Jono Kaš- 
kaičio kapą. Jis palaidotas 
gražiausiose Vilniaus mies
to kapinėse, karinėmis ka
pinėmis vadinamose. Čia de
ga amžina, niekad negęs
tama ugnis. Čia palaidoti 
kariai, kurie žuvo kovose 
už Vilniaus ir Rytprūsiečių 
Lietuvos išvadavimą iš vo
kiškųjų okupantų jungo. 
Vilniaus gyventojai gerbia 
savo išvaduotojus, žuvusius 
kovose. Čia nuolat pilna 
lankytojų, kurie ilgu susi
kaupimu atiduoda pagarbą 
savo išvaduotojams. Gėlių 
buketai puošia jų antka
pius. Šios kapinės yra ir 
visų turistų mėgiamos ir 
lankomos. Jose galima su
tikti įvairiausių tautų ir 
spalvų lankytojus.

Garsioji poilsio vietovė
Dideli ispūdį svečiui pa

liko Vilniškių poilsio vieta— 
Valakampiai su dvieiais ge
rai organizuotais pliažais, 
šiltomis dienomis gausiai 
lankomais vilniečių. Kiti du 
pliažai (bvčiai) mažesni, 
daugiau natūrališkesni. Ir 
jie pilni žmonių. Jiems ap
tarnauti yra keli bufetai, 
moderniškiausia vasar i n i o 
tipo valgykla, daug limuna- 
do, gazuoto' vandens ir gi
ros pardavimo taškų, dvi 
krautuvės.

Išilgai Neries Valakamniu 
ruožu tęsiasi puikus pušv- 
nas. kuris nuolat gausiai 
lankomas. Lankytojų pato
gumui čia privesta traiei- 
busu linija, čia kursuoja ir 
autobusai ir garlaivvėliai. 
Ilgai netrunka pasiekti šia 
gražia poilsio ir maudymosi 
vieta, kuri iš visų pusių ap
supta miškais.

MOTINA IR DUKTĖ
Jau lygiai metai nuo to mirksnio skirto, 

.Kai išmušė lemtoji valanda
Ir teko tau nuo mūsų atsiskirti,
Kada įvyko smaugianti skriauda,

Kai liovės plakusi širdis
Ir įveikė tave mirtis.

Lyg plaukiantis upe vingiuota laivas,
Nebekeli teškenančių bangų,
Lyg žygyje nuvargintas keleivis
Jau neberagini šypsniu draugų —

Atsigulei tu amžinai
Ilsėtis žemėje ramiai.

Bet žodžiai tavo tykūs aidi, skamba
Kas žingsnis nuolatos man ausyse'
Ir, jų klausydama, širdis nustemba —
Kokia tavoji išmintis, drąsa,

Tu su manim visur žengi
Ir, rodos, vis mane regi.

Man tavo pavyzdys jėgų priduoda,
Tu — man lyg kelrodis, didžiai brangus;
Tu — man varge raminanti paguoda,
Tu — gyvas, lydintis mane žmogus,

Tu — mano ramstis ir viltis, 
Tu— inkaras ir paspirtis.

Nors tavo kūnas dūla smėlio žemėj 
Ir nebūty nėra džiaugsmų jokių, 
Bet siela tavo manyje gyvena, 
Aš — kupina tavų minčių lakiu,

Aš laime už tave alpstu!
Juk aš, duktė, tai—TU! Tai —TU!

Gyvent troškimą, karštus norus tavo 
Užgniaužė karsto amžina tyla, 
Bet manyje tie norai sunulsavo
Veržliau, stipriau, su didesne valia, -—

Tuos norus vykdyt aš smelkiuos 
Ir žygiuos, ir darbuos smulkiuos.

J.. Vagietis
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Prisiminimai
Du metai, bet pergyveni

mo vaizdams tik keletas sa- 
Yaičių.

Penktadienio rytas. Pus
ryčių laikas. “Gintaro” vieš
butis. Vilnius. 1967 metais. 
Keletas iš mūsų turistų spe
cialiai užkviesti dalyvauti 
Lietuvos Komunistų parti
jos pastatuose, kad susipa
žinus su Partijos nuveik
tais darbais, ir kiek galima 
išaiškinti ir suprasti atei
ties planus.

Džiugu, kaipgi nedalyvau
ti. Pastatas nors ne nau
jas, bet švarus. Pilnai atsa- 
Ko savo tikslui.

Sutinka draugai pasiren
gę atsakyti į mūsų klausi
mus. O ypatingai mano 
mintyse jų radosi gana 
daug. Atsakymai — vieni 
aiškus, kiti gan sudėtingi. 
Kalbėjo grupei turistų.

Nuskirtas laikas mūsų po
kalbiams baigtas.. Artinasi 
pietų laikas.

.Draugas rudu švarku 
kviečia, kad su drauge ei
tume pietų į jo šeimos bu
tą. Nuoširdžiai užkvietimą 
priimame.

Erdvūs du kambariai (jų 
buvo ir daugiau, tik aš jų 
nepastebėjau). Vienas ap
statytas gardžiais valgiais.

Seimininkės linksmos 
akys tik ir seka kiekvieną 
musų juddesį, tarsi iš įpro
čio, kad svečiai liktų pilnai 
pasotinti, o dar daugiau, 
kad sužinoti kas mes tokie 
esame. Bet draugiškumas 
ima viršų.

Kad šis susitikimas liktų 
atmintyje - dr mielas kaip 
Lietuvos auksas —gintaras, 
mudvi su drauge apdovano
ja grandinėlių, ant kurio 
kabo puikus gintaro gaba
las, tik nušvelnintas, kad 
dar aiškiau būtų matoma 
amžiais gulėjusiam jūros 
dugne, buvusiam gyvių pa
stoge.

Bet ir čia laikas pasakė, 
kad reikia skirtis.

O tas Vilnius, įstabių vietų 
tvirtovė, reikia su juo su
sipažinti, matyti kuo dau
giausia.

Taip ir seka vietos, kurios 
surištas su darbu, kuris 
šiam draugui yra labai 
brangus.

Lenino Prospektas — par
kas. , ,

Nuošaliai tarpe suolelių 
trys kapai, žydi gėlės, tarp 
kurių matosi tamsi lenta su 
užrašais pavardžių. Tai 
1863 metų valstiečių sukili
mo vadai caro valdžios čia 
nužudyti.

Kambarių gatvė, kurios 
nuošalyje palipus į kalnelį 
stūkso medinis nedidelis 
namukas. Tuo laiku buvo 
taisomas, kad išlaikius ori- 
ginalę formą, tą kuri glo
bojo Vincą Mickevičių-Kap- 
suką, kada buvo įkurta pit* 
moji Lietuvos socialistinė 
Taryba 1919 metais.

Komunarų Gatvė —krau
jo krikšto gatvė., Sukaupto
mis fizinėmis ir dvasinėmis 
jėgomis draugas rodo kam
pe stovintį tvirtą mūrinį 
namą. Tai ten žuvo, kad 
nelikus areštuotais aštuo'ni 
komunarai. Kokia buvusi 
šiurpi tragedija. Giliai šir
dyje, ką liudijo veido išraiš
ka, draugas pergyveno dar 
kartą savo tautos sunkius 
pergyvenimo įvykius.

Saulėleidis už V ii niaus 
kalnų dengė dieną, ir nrustį 
įgytus įspūdžius.

Dešimta valanda ryto. 
Vilniaus aerodromas, rug
pjūčio 21 diena, kurios vie
ni laukė džiaugsmingai grį-

ašarose atsisveikinant sa
vuosius, net ir gyvų gėlių 
puokštės rankose, džiaugs
mo nesuteikė.

Ir štai susirinkusiųjų tar
pe išvystu taip gerai pažįs- 
tamo draugo veidą, tik šį 
kartą kaž kaip rūstesnį, 
daugiau užsimąsčiusį; tarsi 
nei nepastebintį šalia jo 
stovinčios, malonios šeimi
ninkės, jo žmonos.

Kas tas draugas—bičiulis, 
tiek daug prisiminimų pali
kęs atminčiai?

Niekas kitas kaip draugas 
Romas šarmaitis.

Jam šešiasdešimt metų 
minint, jį sveikina ir gerbia 
jo draugai, Lietuvos liaudis 
ir iš šio kontinento noriu 
jus, drauge, pasveikinti, 
linkėdama tvirtos svėika- 
tos, nes žinau, kad savo 
ateities laiką skirsite liau
džiai.

Jūsų ypata ir ši kelionė 
ilgai ilgai pasiliks mano at
mintyje.

Vinco’ Duktė.

kantą ir. darbininkų miešto 
centre Washington Sq.

■ Dalyvavo apie 300 žmo
nių. Pirmininkavo miesto 
majoras James E. Waldron, 
kalbėjo Gė’ofgė O. Fėstean, 
prezidentas United Shoe 
Workers of t Ąmericą, kon- 
gresmanag Michael J. Har
rington, legisįat orius Wil- 
H. Ryan/ ir kiti.

Darbininkė

Torrington, Conn.
Lapkričio 19 dieną nuvy

kus į Tbfringtoną su “Lais
vės” vajaus reikalais.

Pirmiausiai sustojome pas 
W. Kėlmėlius. Radau Kel- 
mėliėnię trusiantis virtuvė
je. Užklausiau; kaip einasi? 
Atsakė, kad nelabai gerai. 
Sako', mano fyras jau su 
virš 80 metų ir toks pasida
rė, kad jau niekuo riėūžsiji- 
ma if nieko’ skaityti nega
li. O sūnus Charles, kuris 
dalyvavo antram pasauli
niame kare, dar nesenas, 
bet turi azmą ir ta liga jį 
taip' vargina; kad jis nieko 
nedali dirbti ir jau du me
tai kaip niekur nedirba, o 
gyventi reikia.

Aš atjaučiu Kelmelių šei
myną, kad tokios nelaimės 
atėjo į jų gyvenimą.

Po tam sustojom pas F. 
Kemežius. Atradau abudu 
namie. Franas skaito laik
raščius ir pradėjo man 
skustis kad į “Laisvę” yra 
pridėta tokių naujų žodžių 
kad jų negalima suprasti. 
Ne tik F. Kemežis, beį ir 

skaitytojųdaug ‘‘Laisves”

Chicago, 111.
Policija nušovė du negrus

Apie 4 valandą ryto gruo
džio 4 d. 14 policininkų stai
ga įsiveržė į Illinois Black 
Panther vadų butą ir to 
pasekmėje buvo nušautas jų 
vadas Fred Hampton ir 
Mark Clark.

Jie gyveno 2337 W. Mon
roe Street. Policija pareika
lavusi atidaryti duris ir pa
reiškusi, kad turinti leidimą 
padaryti kratą. Pastarie
siems skubiai' ■ neatidarius’ 
durų, policija išlaužė dūris 
ir po tė įvykęs susišaudy
mas, kuriame jie' ir žuvo.

Vienas policininkas, sako
ma, irgi yfa pašautas į ko
ją, b kitas stiklais apsipiaus- 
tė. Po jų sveikatos padėties 
patikrinimo, jie buvo paleis
ti iš ligoninės.

Black Panther nariai šiuo 
įvykiu yra pasipiktinę ir sa
ko, kad dėl to gali kilti di
deli protestai prieš policiją 
ir prieš tuos, kurie ją ten 
pasiuntė.

KepOrt.

Haverhill/Mass.
Jau per daug metų buvo 

vaikščiojama gatvėmis lap
kričio 11 d. su visokiomis iš
kilmėmis, bet šiais metais 
lietus sulaikė, nes lijo per 
porą savaičių su mažom 
pertraukom. Todėl apvaikš- 
čiojimas atsibuvo miesto 
svetainėje — City Hali.

Priėškarinėm demonstra
cijom pakenkė’, bet nesulai
kė. Lapkričio 13 d. tūrėjo 
būti eisena iš vieno parko 
ligi kito, bet kadangi lietus 
lijo,tai eiseno’s nebuvo, pa
lydėjome pilną būSą jaunų 
žmonių į Washingtoną, ki
ti važ i a v o* automobiliais. 
Taigi iš Haverhillio lapkri
čio 15 d. atstovybė Wa
shingtone buvo gera if visi 
■laimingai sugrįžo namo*.

Rasfryžimas prieš karą 
viską nugalėjo-—nė’gerą orą, 
ilgą kelionę ir išlaidas.

Jau užsidarė kelios kur
pių dirbtuvės ir keli tūks
tančiai darbininkų neteko 
darbo. Todėl jau pradėta 
veikti, kad neuždarytų liku
sias dirbtuves ir darbinin
kams darbus.. apsaugotų. 
Kaltinama’ įvežimas kurpių 
iš kitų šalių. .Kad .sulaikytų 
įvežimą kurpių iš kitų šalių 
buvo, laikomas viešas susi
rinkimas lapkričio 27 d. tar
pe 12 ir pirmos valandos 

žti paš saviškius, kiti plūdodieną bendrai miesto fabri-

neapsižiūrėjimą turėjo du 
kartu kentėti nuo tos pa
čios ligos.

J. Matusevičius papasa
kojo apie savo padėtį. Bu
vo nuėjęs pas gydytoją pa
tikrinti savo sveikatą. Gy
dytojas viską ištyrinėjo ir 
pasakė jam, kad sveikata 
yra geram stovyje.

J. Matusevičius buvo link
smas, kad sveikata jo yra 
gėra ir davė $10.00 už “Lai
svės” prenumeratą.

Aš linkiu Torringtono 
draugėms ir draugams ge
ros sveikatos ir gerų pasek
mių jūsų gyvenime ir kad 
mes visi būtume laiminges
ni ir linksmesni ateinančiais 
1970 metais ir kad karas 
Vietname būtų baigtas.

M. Svinkūnienė

Montello, Mass.
Netikėtai mirė Peter Mi

liauskas, 85 m., lapkričio 21 
d. Buvo pašarvotas V. Ya
kavonio šermeninėje.

P. Miliauskas išgyveno 
MontellOje 67 metus. Jis pri
klausė prie Sandaros ir Ka
zimiero klubo.

Liko nuliūdime sūnus An
thony Miliauskas, 3 anūkai, 
seserėnai ir brolėnai. Palai
dotas religiniai Kalvarijos 
kapinėse.

naujų žodžių negali supras
ti; nes jie nėra lietuviški, 
bet pairutį iš kitų tautų kal
bos. Redaktoriai turėtų pa- 
mislyti, ką jie deda į laik
raštį.

Keniėžienę radau taip su
si jaudinusią, kad net verkė. 
Pasakojo, kad jos anūkas 
buvo toks geras ir gabūs 
.vaikas ir buvo gavęs stipen
dijas už pasižymėjimą mok- 
(slė. Baigė mokslą ir po to 
fūėjaū' buvo paimtas į ka- 
riūorfiefię if išveštas į Rietu 
(Vietnamą kariauti. Dabar 
nežinomė ar jis sugrįž gy
vas’ ar ne.

Aš atjaučiu ją ir visus 
tuos kurių giminės yra iš
vesti į P. Viethamą kariau
ti,- kad jie Visi turi didelį 
širdies skausmą. Po pasikal
bėjimo jie davė $10,00 ir at
sinaujino “Laisvės” prenu
meratą.

Nuvažiavome pas A. Mar- 
shąlus. Radome abudu na
mie ir pradėjome kalbėtis. 
A. Maršalas sako, kad jis 
neseniai sugrįžo iš ligoni
nės. Turėjo, operaciją, (kūri 
buvo pas'ėkihinga ir dabar 
jis jaučiasi geriau. Draugė 
Sfarshaįienė taip pat pradė
jo pasakoti apie savo nelai
mes. Du metai atgal puolė 
savo namuose. ir sulaužė 
koją. . Dabar jau yra. sugi- 
jūs, bet n’ėfa tokia gera, 
kaip pirmiau buvo. Man bu
vo lin’kšmar girdėti, ka’d jiehis 
pasisekė ligas nugalėti. Jie 
davė $19.09 už “Laisvės” 
prenumeratą. •

Paskutinis sustojimas tai 
buvo pas J. Matusevičius. 
Irgi radome ■ abudu namie. 
Draugė Matusevįčienė tuo
jau pradėjo pasakoti kad ji 
Seseniai sugrįžo iš ligoninės, 

tetai atgal jai darė opera
ciją ant tulžies,, ėmė ąkme- 
riis laukan, bet visų neišėmė 
ir čR'ėf^čija4 A'ėbūVd į$šėk- 
mth'įa’. Už metų laiko vėl 
tuf ė jo* ėiti į h^Ohinę ir dak- 
tdraiŠ fėl da?e oįėraciją’, 
kad Išimti likusius akmenis’ 
iš tulžies. Tai per daktaro

Chester, Pą.
Jau ilgas laikas prabėgo 

kaip rašiau, bet tai priežas
tis dėlei mano nelaimės. Su
sižeidžiau ranką gana sun
kiai.

Dėlei nelaimės mano ir 
“Laisvės” vajus nukentėjo. 
Vajus jau gerokai įpusėjęs, 
o' Philadelphijos miestas ga
na žemai ant listo pažymė
tas. Tokiu būdu dabar rei
kės smarkiau padirbėti, 
nors ranką dar nešioju pa
sirišęs.

Taigi, darau atsišaukimą 
į “Laisvės” skaitytojus ir 
vajininkus mūsų apylinkė
je: stokime į darbą, kad 
Philadelphijos vardas pakil
tų aukščiau vajininkų sąra
še. Aš su šiuo atsišaukimu 
prfeiunčiū 22 atnaujinimus 
ir du naujus skaitytojus, 
Petrą Virkšą ir Marytę Tu- 
revičiūtę Tarybų Lietuvoje. 
Tai pirmas šūvis — vėliau 
bus daugiau.

A. Lipčius

Lietuvoje jau 114,000 
komunistų

Vilnius. — Žurnalas “Ko
munistas” skelbia, kad šiuo 
metu Lietuvoje Komunistų 
Partija turi 114,000 narių ir 
5,200 kandidatų.

Lapkričio 30 d. mirė Ge
orge Puidokas Cardinal Cu
shing ligoninėje. Jis pavasa
rį, jau sirgdamas, parvažia
vo iš Miami, Florida, ir per 
vasarą liga jam pablogėjo. 
Turėjo kelis “šokus”, vėliau 
neteko kalbos.

Puidokas buvo pašarvo
tas V. Yakavonio šermeni
nėje. Skendo karstas gyvų 
gėlių puokštėse, o lankyto
jų taipgi buvo daug. Laido
tuvės buvo religinės su 
daug palydovų į Kalvarijos 
kapines.

Velionis priklausė Kazi- 
mierinėje parapijoje, taipgi 
buvo narys Lietuvių Frank
lin Club ir Lietuvių piliečių 
klube.

Nuliūdime liko dvi dukte
rys: Mary ir jos vyras Ben
ny Yazukevich, Florence ir 
jos vyras Alfonsas Miškinis. 
Taipgi liko 5 anūkai, 4 pro- 
anūkai, pusseserė Matilda 
Klamins Brocktone, brolis 
Jonas Puidokas Lietuvoje, 
kuris •vargoninkauja Griš
kabūdžio bažnyčioje.

1967 metais velionis lan
kėsi Lietuvoje, kur dar rado 
gyvą savo vyriausią brolį 
93 metų amžiaus. Iš Lietu
vos jis paėjo nuo Plokščių, 
Ilguvos parapijos, Šakių ra
jono.

Visi palydovai buvo pa
prašyti sugrįžti iš kapinių 
į V. Yakavonio koplyčią ir 
ten labai draugiškai pavai
šinti su geru patarnavimu.

Velionis Montelloj išgyve
no 65 metus ir tik keletą 
žiemų dėl nesveikavimo žie- 
mavojo Miami.

George Shimaitis

Brocktori, Mass.
Šiuomi pranešame, kad 

Lietuvių Meno Sąpungos 
antroji apskritis Mass, val
stijoje likviduota. Apskri
ties pinigai padalinti seka
mai: “Vilniai” $60, “Lais
vei” $56 ir “Liaudies Bal
sui” $56.

Taipgi apskritis turėjo 
vieną Lietuvių Naum Ben
drovės šėrą už $25. Tą šėrą 
dovanojo “Laisvei”. Taip 
buvo visas turtas išdalintas 
ir apskritis likviduotą.

M. Sukackienė, fin. sekr.
Ch. Ustupas, ižd.

Pranešimas 1
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)

Harlem, Florida. — 2,000 
nuomininkų, daugiausia ne
grų, paskelbė streiką prieš 
smarkiai pakeltas nuomas.

Į pačius brangiausius Is
panijos vynus dedama men
ka dalelyte gyvates nuodų.

g SVEIKINAME |

Sveikiname visas gimines Amerikoje, Brazilijoje MĮ 
ir Lietuvoje. Taipgi visą “Laisvės” kolektyvą, vi-y 
sus draugus... Linkime visiems laimingųjų naujųjų 

1970 metų ir stiprios sveikatos. ®

Juozas ir Damė Mankauskai ir 
sūnus Juozas,

Crown Point, N. Y.

• ii
' u,

ŽIEMOS ŠVENČIŲ PRQjGA

į į... .Sveikinu visus gimines ir. draugus Amerikoje 
rf ir Lietuvoje, visus “Laisvės” skaitytojus ir re- į 
įf mėjus, taipgi visus taiką mylinčius žmones. Lin- ? 
? kiu visiems geros sveikatos ir laimingųjų 1970 $ 
x metų, daug sėkmės. + a
X Alfonsas Švėgžda į
į Bridgeport, Conn. į

Riyadh. — Saudi Arabija 
skelbia, kad ji padeda Je
meno rojalistams kariauti 
prieš pažangią Jemeno val
džią. Amerika ginklais re
mia Saudi Arabiją.

Pittsburgh, Pa. — Jung
tinė Plieno Darbininkų uni
ja mini 50 metų nuo didžio
jo plieno darbininkų streiko 
1919 m., kuriam vadovavo 
Wm. Z. Fosteris.

Laimingų Naujųjų 1970 Metų

Sveikiname “Laisvės” kolektyvą ir gimines jį 
Amerikoje ir Lietuvoje. Taipgi Miartiės Aido 3 
Choro narius, Lietuvių Socialį Klubą ir LLD jį 
75 kuopos narius, visus mūsų draugus, ko- į 
respondentus mūsų laikraščių, ir rėmėjus su žie- į 
mos šventėmis. Lai mūsų laikraščiai gyvuoja j 
dar per ilgus metus, ir kad 1970. metais įvyktų į 
taika pasaulyje. p

Helefi ir Frank iviafikabskai
Miami, Florida 3

Sveikiname su Žiemos Šventėmis
Svėikinamė visas klubo hares, vietines ir gyve

nančias kitur, taipgi ir “Lai'sv^s” kolektyvą. Visiėms 
lirikirtiė daug Tainiės 1’970 in'ėtudse. tai buha praves
ta pastovi taika visame pasaulyje!

Detroito LietuViŲ Moterą 
/ .Į. . .

Pažangos Klubas

SVEIKINAME $
Kalėdų ir naujųjų metų švenčių proga svei- p 

kiname mūsų spaudos darbuotojus ir rėmėjus, m 
pažangos bendrakeleivius. Taipgi visus gimines y 
ir draugus Amerikoje ir Lietuvoje. Turėdami & 
viltį, <kad nauji metai atneštų taiką pasaulyje. tį 

2 h
J. J. Mockaitis ir žmona 
Lucy Mockaitis y

Bridgeport, Conn. A

| SVEIKINIMAS |
rf Sveikinu visas savo gimines Lietuvoje, taipgi jį
į Kultūrinių Ryšių Su Užsienio Lietuviais Komi- jį 
į tetą ir visus kultūrinių ryšių darbuotojus. Svei- jį 
jį kinu draugus ir drauges čia Amerikoje ir visą 
? “Laisvės” kolektyvą ir “Laisvės” skaitytojus,., j 
? Visiems linkiu geros sveikatos, laimingų naujų K 
? metų ir daug energijos kovoje už taiką pašau- |
I lyje. į

H. Tamašauskienė,
Hingham, Mass.

1 SVEIKINIMAS I
(gį Sveikinu su metinėmis šventėmis, su Kalėdomis 

ir naujaisiais metais visas gimines ir draugus Ame- 
Įvį, rikoje ir Lietuvoje, kaip tai Vilniuje, Kaune ir Geiš
oj teriškių kolūkyje ir Bakapių kolūkyje. Nabašninko 

P. Stanelio sūnų ir dukrą, taipgi ir Lenkijoje Punsko 
įU parapijoje, Paliūnų kaiihe seserį Staneliūtę ir Mas- 

kvoje mielus draugus, kurie mane gerai pavaišino 
0 man ten būpant. Taipgi sveikinu ir dėkavoju tiems 

giminėms ir draugams, draugėms ir pažįstamiems, 
V kurie mane lankė ligoninėj ir Sanatorijoje laike ma- 

no ligos per tris mėnesius. Dabar randuosi namie 
■r pas sūnų Eugenijų. Geriausi linkėjimai visam “Lai- 
® svės” kolektyvui.
$ JUOZAS STANELIS

t

įB kurie
® no Iii

lSj Warren, N. J.

'b
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Kunigy gyvenimas Lietuvoj HELP WANTED-MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED--MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
(Specialiai “Laisvei”)

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad viešėdamas Lietuvoje 
“Vilnies” redaktorius Jo- 
kubka, susitiko su Vilniaus 
diecezijos valdytojų (vysku
pu) prelatu Krivaičiu.

Drg. Jokubka sako, kad 
“dabar kunigų būdas pasi
keitęs, kad jie kultūringes
ni, žmoniškesni — neberei- 
kalauja paskutinės pagalvė
lės iš varguolių parapijiečių 
už palaidojimą. Pasitenki
na, kiek kas duoda. —Tikin
tieji, kaip buvo, taip ir te
bėra dosnūs. Kylant gyveni
mo lygiui,kyla jų dosnumas, 
o kartu ir kunigų pragyve
nimo lygis. Daugelis kuni
gų turi nuosavus automobi
lius, motociklus, žodžiu — 
gyvena sočiai, nors tikinčių
jų masė ir mažėja”.

čia įdomus straipsnelis 
tiems tikintiesiems, I 
pokario metais nesilankė 
Lietuvoje ir tiki melagingai 
propagandai užsienyje. Būk 
Lietuvoje kunigėliai badau
ja- •• _ . _

Tuo būdu aš noriu išsa-|yra jiems visa 
miau painformuoti užsie- kurios jie taip verkia per 
niečius apie mūsų kunigų Vatikano radiją, kad Lie- 
gyvenimą.

Taip, dabar kunigai “ne- 
bedrasko akių” savo para-'pilnateisiais piliečiais, lais- 
pijiečiams, kad kuo daugiau vai gali pirkti, parduoti savo 
•išlupus pinigų, kaip kad bū- gyvenamuosius namus, sta- 
davo buržuazijos laikais, ir tyti vilas ir 1.1.

Pavyzdžiui, praeitą vasa
rą su ekskursija lankantis 
Vilkijoje, norėjome apžiūrė
ti bažnyčią iš vidaus. Pava
kario metu, bažnyčia buvo 

_ ~ ~ . .uždaryta. Užėjome į klebo-
pusės metų ir teks palaukti nįj^ paprašyti raktą. Klebo- 

»4plės... Tada žmogelis pn- no nebuvo. Priėmė — mote- 
deda dar 5-10 rub., kad - '
tų “be eilės”.

Kaip matome, po 10 Tub. leistų man pagroti vargo- 
į dieną — 300 rub. į mėnesį, nūs, bet vargonų rakto ji 
o su priedais — apie 400-500 neturėjo.

klebonijos kambarį — rašti
nę. Klebonas, surašęs su
tuoktuvių aktą, paprašė 100 
litų už “šliūbą”. Jaunave
džiai buvo neturtingi, kaip 
sakydavo—“bernas su mer
ga” ... O už 100 litų bernui 
reikėjo dirbti pas ūkininką 
ištisus metus.

Jaunasis padėjo ant stalo 
50 litų ir prašo klebono, kad 
sutuoktų už 50, sakydamas 
kad daugiau pinigų neturi. 
Jaunoji, taipgi, dar pabu
čiavo į abi rankas klebonui...

Kunigas įsižiūrėjo, kad 
piniginė dar ne tuščia, kaip 
jaunikis kad sako. Tada 
griebė piniginę iš jaunojo 
rankų, iškratė visus pinigus 
ant stalo ir, priskaitė lygiai, 
kiek jam dar reikėjo — 50 
litų. Numetė tuščią piniginę 

__._(ant stalo ir pasakė: “Tu bol- 
kurielševykas, panie, tu kunigą 

apgaudinėji... rašykis, 
parše duosiu “šliūbą”!. (Ko
mentarai nereikalingi).

Žinoma, taip dabar kuni- 
igai elgtis nebegali. Tai ir i  •:  u t.

davo buržuazijos laikais, ir 
tikintieji yra dosnūs, nes vi
si dirba — visi turi...

Už mišias visi (kaip susi
tarę) duoda po 10 rublių. 
Bet būna kad kunigėlis pa
sako, jog mišios užimtos ant

REFINERY
TRAINEES

ELECTRONIC 
INSPECTOR

FULL & PART TIME

Challenging permanent positions 
are now available in growing refi
nery. We are looking for bright, 
High School grads (Chemistry cour
ses helpful) who can be trained for 
these responsible positions. Must be 
available for rotating shift work. 
Good benefits and salaries.

Apply or write to Personnel De
partment.

HESS OIL &
CHEMICAL DIVISION

Amerada Hess Corporation
Cliff Rd., P. O. Box 200

Port Reading, N. J. 07064
Equal Opportunity Employer.

(91-93)

Įvairios Žinios
Los Angeles, Calif. — Jau 

5 hippiai areštuoti ir kalti- 
n a m i nužudymu artistes 
Sharon Tate ir 6 kitų žmo
nių rugpiūčio mėn. Charles 
Manson, vienas kaltinamų
jų, sako, kad tai buvusi 

“bėda”, dėl “diev° valia” naikinti ”šg“ 
. tonus .

tuvoje nebėra jiems laisvės.
Kunigai pas mus būdami

Montrealis. — Quebeko 
Komunistų Partija, Kana
dos Kompartijos sekcija, 
šiomis dienomis turėjo tre
čią konvenciją, kurioje nu
sitarta iškilmingai minėti 
Lenino šimtmetinę gimimo 
sukaktį.

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)

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 of 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

COLOR MATCHER

PART TIME JOBS

11 AM — 3:30 PM

5 Days a Week

DINING ROOM ATTENDANTS

Monday through Friday
Apply in Person 

to:

HOT SHOPPES

WILLOWBROOK MALL

WAYNE, N. J.

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
(88-92)

gau- rjs jr pati pasisiūlė atrakin
ti bažnyčią. Paprašiau kad 

i pagroti vargo-

Hong Kongas. — Du 
amerikiečiai S. Baldwin ir 
Mrs. Donald, išbuvę dau
giau kaip 9 mėnesius Kini
jos kalėjime, kai prisipaži
no įplaukę į Kinijos vande
nis, paleisti namo keliauti. 
Jie sako turėję gerą užlai
kymą ir patyrę, kad Kinija 
ginkluojasi prieš Jungtines 
Valstijas ir Tarybų Sąjun-

CRANE

Has Openings, For

BUTCHERS 
or 

APPRENTICES

CASTER

APPRENTICES
NEEDED

Learn to be a Caster. 
No experience necessary.

We will train you.

Hospitalization
Major medical

Pension and Dental Plan
Top Salaries

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.

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)

(86-92) PLATRONICS, INC.

MALE DISHWASHERS

kitchen
$2 per hour.

Full or part time.

work. Mature
6 PM to

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

King

(86-92)

ASSEMBLERS
Wiring

Light Assembly Work
Excellent opportunity with

ing concern for young men—on job 
training.

*
*
*

grow-

Call: 
Rocco

MRO,

Paid Holidays 
Minimum 8 hours 
5 Day Week

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

Material, Heavy Phone Ex
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)

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

201-925-3600.
(88-91)

TRUCK BODY BUILDERS. Trai
ler repair men. exp. pref. Best pay 
in Phila. area. Steady employment, 
pension, Blue Cross, other benefits. 
Call for interview H. A. DeHart & 
Son. Thorofare, N. J. 609-845-2800, 
or 456-0255 (88-96)

MAN. 
short 
in 30 
7663.

TIMEKEEPER - WAREHOUSE- 
Starting pay $100 a week. For 
term construction job. Raise 
days. Call Mr. MĄNN, 486- 

Linderi. (90-92)

GENERAL HELP

rub. 0 dar krikštai, šliūbai, 
pakasynos... Rinkli a v o s, 
įvairios ;
palikimai..
nigėliui už pusvalandį clie-Į 
nos darbo lengvai įplaukia' 
apie 700 ir daugiau per mė
nesį. Taip duplikuoja ir tri- 
plikuoja aukštų pareigūnų 
algas, kurie dirba intensy
vaus darbo ilgas dienų va
landas.

(Pietų Amerikos kuni
gams būtų tik svajonė, jei
gu jie žinotų apie mūsų ku
nigų pajamas.) 
„^Pavyzdžiui, tūlas kunigas, 
kalbėdamas apie Kybartuo
se atsibuvusius atlaidus, pa
sakojo, kad “kunigai neblo
giau gyvena, kaip Smetonos 
laikais”.

Sako: “Visi kunigai suva
žiavo į atlaidus su savais 
automobiliais, motociklą i s. 
Kaip atsibodo savas šampa
nas, pasiuntė mašiną par
vežti konjako ir šampano iš 
Vokietijos”.

“Po pamaldų įvyko vestu
vės. Dvidešimt žmonių jau
nųjų palyda sumetė kunigui 
po 5 rub. kiekvienas”.

Tai dabartinio “šliūbo” 
100 rublių apmokėjimo pa
vyzdys.

, Kitas pavyzdys. Buržua
zijos laikais Lietuvoje skur
di, maža buvo mažažemių 
valstiečių per karą išbadė
jusių, Nevarėnų parapija 
Žemaitijoje. Bet turtingas 
ir storas buvo šios parapi
jos klebonas Aleksandra 
Kemėšis. (Tikras vardas ir 
pavarde. Aut.)

I-jo pasaulinio karo, 
susikūrus Lietuvos “nepri
klausomybei”, man, — teko 
dalyvauti “šliūbo” apeigose 
pas minėtą kleboną.

Žiemos metas. Suėjome į

Jau iš tolo patraukė dė-
OTHER JOBS
AVAILABLE '

aukos bažnyčiose, mesŠ nauJas> baltas^ nuosa-
. Taip, kad ku- namas. Tai puošni rezi-

* 7 z-J z-s. -v> z-*-» t r'i n I- Ir o I za va z-x vx n 4-dencija, ant kalno, prie pat 
bažnyčios. Per namo dide
lius langų stiklus, atsiveria 
nepaprasto grožio peizažas. 
Po kojomis — miestas, Kau
no — Jurbarko plentas, Ne
munas, ir — lapuočių miš
ku žaliuojantis kitas Nemu
no krantas. •.

Pamaniau... Gal ne vie
nas Amerikos kunigėlis pa
norėtų tokioje pozicijoje 
gyventi. ...

S. Gimbutas
Kaunas, 1969

Pranešimas

Ann Aiboi\ Mich. — Nuo
mininkų unija vadovauja 
nuomininkų streikui jau 10 
mėnesių.

Macon, Ga. — Georgia 
valstijos balsuotojų sąjunga 
pasirinko negrą advokatą 
Kingą kandidatu guberna
toriaus vietai.

Nairobi. — Kenijos par- 
1 lamentiniuose rinkim u o s e 
laimėjo keturi unijistai ir 
viena moteris. Išrinkta dau
giau pažangesnių atstovų.

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

New Yorkas.—Emma La
zarus Federation of Jewish 
Women’s Clubs sulygino 
Songmy kaime skerdynes su 
hitlerininkų barbarizmu.

Manila, Filipinai. — Taal 
vulkanas pradėjo veikti ir 
daro pavojų 10,000 kaimie
čių, kurie atsisako iš namų 
išsikelti.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos siūlo Izraeliui 
pasitraukti iš okupuotų ara
bų žemių ir tartis dėl tai
kos. Izraelis atnieta siūly
mą.

'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)

309

Good pay benefits.

Apply 9 AM to 4 PM.
Call 609-392-7111, ext. 713 

for appointment.
N. Clinton Ave., Trenton, N.

An Equal Opportunity Employer.
(90-94)

DRAFTSMEN. Engineers Office in 
Princeton, N. J.

HUAC-PLUMBING

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

90-92)

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)

MALE CLERK. High School edu
cation. Knowledge of credits and 
debits, accounting control, figure 
inventory, and office machines. Ex
cellent opportunities, good benefits. 
Call 201-826-6000, Mr. Van Hoose 
between 8:30 AM—3:30 PM. Equal 
Opportunity Employer.

(91-100)

We have many positions available 
in our new Garfield Store. Inter
views are being held at the Garfield 
Boys Club, 490 Midland Ave., Gap
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)

FACTORY HELP
Steel Tube Mfg. Plant 

1st and 2nd Shifts.
Blue Cross & Blue Shield

Call DE 6-2000 (86-92)

GUARDS

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.

PRINTING PRESSMEN. First 
class. High or vocational school gra
duate. Five yrs. experience. Must 
be able to operate a Platen and Cyl
inder Press. Experienced in compo
sition, press work and related work 
in printing. Excellent opportunities. 
Good benefits. Call 201-826-6000. 
Mr. Van Hoose, between 8:30 AM— 
3:30 PM. Equal Opportunity Emp
loyer. , (91-100)

between 8:30 
equal oppor-

(90-92)

NIGHT SHIFT TAB OPERATOR.

3-6 months light experience neces
sary. 37^ work week on the clock. 
Salary $115-$120. Good fringe be
nefits. Call Jack Lane, 824-5100, 
Newark.

(90-99)

TOOL & DIEMAKER

Experienced. Must be able 
work 
Paid 
paid 
time

70

An

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)

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)

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.

*

*

BUTCHERS

(90-99)

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

KLAYMAN & COMPANY
5701 Tacony St., Philadelphia.

(90-91)

DISTRIBUTION CLERK in I.B.M. 
Dept., 37% work week with pleas
ant working conditions. Good com
pany benefits. Call 824-5100 New
ark and ask for Mr. Jack Lane.

(90-99)

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)

MAINTENANCE MAN

to 
from sketch or instructions. 
Blue Cross/Blue Shield. 10 

holidays. Paid vacation. Over- 
available.

SHIPPING 
and 

BINDERY DEPT.

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. £all Mr. Robert 
Morrow, LO 4-6394, ext. 537. Phi
ladelphia.

CENTRAL PENN 
NATIONAL BANK

(90-92)

RED M. CORP.

Old Turnpike, Wayne, N.
256-6010. S/E Junction

Routes 46- & 23.
Equal Opportunity Employer.

(88-95)

J.

Wrappers heeded. 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)

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 & 
Thurlow Sts., Chester, Pa. 494-5858 

(88-96)
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ALMUS ŠALČIUS

Lietuviški apmąstymai 
New Yorke

Kas trukdo lietuvių kultūriniam bendradarbiavimui?

Šį sekmadienį matysime 
Narkeliunaitės filmus

APIE KANIAVŲ 
KONCERTUS

Trylika metų Antrajam 
karui pasibaigus, “naujieji’ 
išeiviai pakelėm balsą, kad 
Lietuvos pasiilgom, kultū
rinio palikimo, jos klonių ir 
miškų ir pievose dainos ai
dų. Politikieriai pasiuto! 
Vienoj pusėj “provokato
rium,” kitoj pusėj “degene
ratu” išvadino.

Septyniolikai metų pra
ėjus, nedrąsiai, iš Lietuvos 
grįžus, Valstybės Departa
mentui parodžius “susido
mėjimą,” Amerikos Lietu
vių Fondacija buvo įsteig
ta tikslu “populiarinti Lie
tuvos kultūrą Amerikoje, o 
amerikiečių—Lietuvoje.” Ir 
vėl pakilo toks ūžimas, kad 
buvo apsispręsta palaukti... 
kultūros tarp lietuvių.

Ir sulaukėm — vis dau
giau amerikiečių aplanko 
senąją tėvynę, o iš ten at
važiuoja jauni ir seni, gra
žūs ir išmintingi, pradžioje 
lyg nedrąsūs, be didelių 
pretenzijų, ne Amerikai, bet 
lietuviškiems rateliams pa
sirodyti. Atmintyje tebėra 
gyvas praėjusių metų Lie
tuvos menininkų pasirody
mas —nebrolių Noreikų — 
vienas žavus savo balsu, ki
tas aktoriaus talentu, o da
bar pakartojamam vizitui 
su žmona Barbora atvyko 
Eduardas Kaniava.

Ir vėl pradėjo triūbyti 
Amerikos lietuvių ne-kultū- 
rininkai! Nenoromis prisi
minė iš “Pergalės” Antanas 
Miškinis, aprašęs Vaižgan
to išvedžiojimus: “...Ir te
ko mums lietuvišką kultū
rą inicijuotis pavėluotai... 
Į savo kultūrą žiūrėkime 
blaivai: kur rūgštu,—rūgš
tu, ir džiaukimės ten, kur 
jau juntame, kad prispė- 
ję..-”

VLIKo ir ALTo “vaduo
tojų” kvietimas, boikotuoti 
atvykusius iš Lietuvos Ka
niavas buvo biauriai rūgš
tus. Šie broliai lietuviai aiš
kiai “neprispęję”!..

Kreivėnas apie Kaniavas
Chicagos Juozas Kreivė

nas, vienas iškiliausių te
nykščių lietuvių intelektų, 
šitaip aptarė Kaniavų kon
certą :

“. •. Kaniava yra operinis 
baritonas. Dainavo arijas 
ir buvo meistras ne tik 
dain avime, bet ir laikyse- 
noje scenoje. Iš lietuvių 
kompozitorių jis padaina- 
navo tik liaudies dainų, 
ir tai tik V. Klovos, ki
tus prisimindamas tik biso 
proga. Kaip operinis solis
tas, jis ir liaudies dainas 
dainavo kaip operų arijas. 
Iš vienos pusės tokia inter
pretacija yra labai įdomi, 
bet iš kitos pusės — lietu
viškųjų dainų charakteris 
ne visur operinis. Pirmoje 
koncerto dalyje girdėjome 
V. Klovos vokalinį ciklą 
“Šienapiūtės dainos.” Per
nai V. Noreika Čikagoj dai
navo taip pat V. Klovos vo
kalinį ciklą iš piemenų dai
nų. ... Iš kiek primityvios 
ir šių dienų gyvenimui net 
svetimos folkloro medžiagos 
jis siekia padaryti kažką 
kas būtų nauja ir patrauk
lu... (Gal dėl to mačiau ke
lis lietuvius studentus New 
Yorke iš lietuviško Came- 

7 gie Recital Hall koncerto 
persimetant į užu sienos mil
žinišką ir sausakimšę di-

džiąją Carnegie Hall, kur 
juokdarys Dick Gregory su 
dviemis hippie grupėmis da- , 
vė šiųdienių dainų, ir rock 
and roll programą.—A. Š.). j 
Visokių yra tų liaudies dai
nų, kita teturi ketverto tak- ’ 
tų melodiją ir vieną posmą 
teksto. Gražios būtų tos 
dainelės, tik nelabai ilgos. 
Koncerto numeriais jos ne
tinka, nors šiaip įdomios. 
Šienapiūtės cikle suskaito
me vienuolika dainų. Kai ; 
kurios jų teturi vieną nesu- : 
ilgintą posmą, kituose jau
čiamas tam tikras išplėti
mas (a-b-a forma). Visu
moje turi gautis koncent
ruotas, įvairus ir temomis 
turtingas derinys. Man ro
dos, “Šienapiūtės ciklas” 
kompozitoriaus įdomiai pa- 
rašvtas ir E. Kaniavos ne
mažiau įdomiai interpretuo
tas. bet po kiekvieno ciklo 
dainos daroma pertraukėlė, 
kurios metu solistas pasi
rengia naujam numeriui, o 
publika ploja. Tas plojimas 
trukdo susigaudyti kūrinio 
visumoje ir patį kūrinį ap- 
blankina. Suoperintas liau
dies dainų pildymo būdas 
čia daug pataiso, bet ne
įstengia nulemti. Antroje 
koncerto dalyje girdėjome 
tris nelietuviškas dainas ir 
keturias operų arijas, o bi- 
sai šį skaičių padidino. Bu
vo šio to klasiško, barokiš
ko ir t. t. ligi G. Puccini. 
Gerai parinkta, nuoseklu, 
skoninga. Kaip solistas, E. 
Koniava rodėsi beveik de
šimtyje kraštų ir lietuvius 
reprezentavo neabe j o t i n a i 
gerai.”

’ “Sweet sixteen” (tary
tum viena Birutės vaidilu
čių) išvaizdos Barbora Ab- 
ramavičiūtė - Kaniavienė 
pertyliai, kaip dera TV ak
torei. nepratusiai prie salių, 
pateikė lietuviškos poezijos 
klasiką ir Janiną Degutytę. 
Ir vėl sutinkam su Kreivė
nu: “Jos menas nebus leng
va užmiršti ir po ilgesnio 
laiko.”

•Rašo toliau čikagiškis: 
“Oi, nepaprastai graži ta 
mūsų lietuviškoji kalba, ir 
labai gili dvasia turi gali
mybių subtiliai save išreikš
ti. Labai turtinga mūsų tė
vynė, jei jos poetai taip ku
ria, o artistai taip tą kūry
bą moka parodyti!”

New Yorke Kaniavoms 
akompanavo Mari i g i r d a s 
Motiekaitis.

Iš planuoto pikieto, atro
do, nieko neišėjo. Du to
kie pastovėję (vienas jų, ar 
patikėsite, poetas Leonar
das Žitkevičius) po kiek lai
ko nusiėmė plakatus.

Sekmadienį, gruodžio 14, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Aye., Ozone Park, N. 
Y., bus rbdomi naujausi fil
mai iš Lietuvos. Pradžia 2 
vai. popiet. Įėjimas $1.

žurnaliste Salomėja Nar- 
keliūnaitė, pereitą vasarą

su-keliaudama po Lietuvą 
suko filmus, kuriuos dabar 
mums parodys. Taipgi ji 
aiškins, ką matė Lietuvoje.

Filmų popietę r engia 
LLD 185 kuopa ir kviečia 
visus lietuvius dalyvauti.

Komitetas

Masiniai prieškariniai 
susirinkimai

Vietnamo Moratori u m o 
Komitetas skelbia, kad šį 
mėnesį įvyks masiniai prieš
kariniai susirinkimai net 36 
miestuose.

New Yorke tokie susirin
kimai įvyks šį savaitgalį, 
gruodžio 12, 13 ir 14 dieno
mis. Žydų Chanukah festi
valis prieš karą pradės ce
remonijas gruodžio 11 d. 
vakare. Dalyviai susirinks į 
Duffy Square (Broadway ir 
47 St.) ir iš ten maršuos į 
Town Hall, kur įvyks masi
nis susirinkimas.

Gruodžio 12 ir 13 dieno
mis taikos kovotojai lanky
sis kolegijose ir turės susi-

rinkimus su studentais. Su
sirinkimai įvyks ir dauge
lyje kitų vietų.

Gruodžio 24 d. demons- 
tratyvis susirinkimas įvyks 
Central Parke (Sheep Mea
dow) tarp 2 ir 5 vai. popiet. 
Toje pačioje vietoje ir tą 
pačią dieną bus dainų ir mu
zikos programa 8 vai. va
kare.

Kolegijų ir universitetų 
studentai aktyviai dalyvaus 
visuose prieškariniuose pa
rengimuose.

Visi bendrai pasmerks 
Mylai skerdynes ir reika
laus prez. Nixono baigti ka
rą Vietname.

Išlydėjome E. ir B. Kaniavus Parengimy Kalendorius
Antradienį Tarybų Są- ke net penkiais atvejais te- 

jungos Aeroflot lėktuvu iš-jko jiems pasirodyti. Visur 
skrido į namus LTSR nu
sipelnęs artistas, akademi
nio operos ir baleto teatro 
solistas Eduardas Kaniava 
ir jo žmona Barbora Abra- 
mavičiūtė, Vilniaus televi
zijos aktorė.

Iš viso Kaniavai pabuvojo veikėją, 
JAV apie 2 mėnesius atvykę, ’ 
į svečius pas giminaitį Pa
lubinską Baltimorėje. Ka- 
niavams buvo suruošti kon
certai Bostone, Chicagoje, 
Washingtone, o New Yor-

of'i

'buvo šiltai sutikti, griaus
mingais aplodismentais pa
lydėti ...

Atsisveikinant su artis
tais aerodrome, teko sutik
ti choreografą Juozą Lingį, 
LTSR nusipelniusį meno 

, liaudies artistą. 
Jis Lietuvos dainų švenčių 
vyriausias šokių vadovas. 
Gaila, kad nebuvo progos il
giau pasikalbėti su gerb. 
Lingiu. Tik tiek spėjau su- 

; žinoti, kad jis čia buvo at- 
’ vykęs į svečius Clevelande, 
■ lankėsi Chicagoje.

Atrodo, kada tik nuva
žiuoji į Kennedy aerodro
mą, pasitikti ką nors bei iš
lydėti, visuomet sutinki 
daugiau žmonių iš Lietuvos. 
Smagu, kad mūsų tautiečiai 
atvyksta pamatyti mūsų ša
lies, susipažinti su čia gyve
nančiais lietuviais.

Ieva Mizariėnė

Gruodžio 14 d.
Naujų filmų rodymas Iš 

Tarybų Lietuvos “Laisvės” 
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.

Policija žiauriai susidorojo 
su prieškarine demonstracija

Antradienį prezidento Ni- mas! Dėl vienos mažos rau- 
xono pasirodymas New.donos vėliavos tokioje mil- 
Yorke davė vietinėms taikos 
jėgoms progą pasirodyti su 
demonstracija prieš Vietna
mo karą. Nors greitomis su
ruošta, bet, reikia pasakyti,

Junk: What To Oo 
With lt?

In this modern age
highly developed technical 
skills to make indestruct
ible materials of plastic and' 
metals we have created an
other problem of where to 
dispose of unwanted items 
after they have served their 
purpose. One of the most 
common items that defies 
destruction, other than 

t burning, is the common rub
ber auto tire.

They will not rot, will not 
compress into a small dis- .mimui. Dabar tik esąs klau- 
posable lump and y et are not’simas: koks tas pakėlimas

J bus Ar užteks 25 centų, ar
turėsime mokėti po 30 cen-

Pakels važiuotės kainą?
Taip atrodo. Paaiški, kad 

važiuotės sistemos vyriau
sybė jau viską yra paruo
šusi aukštesnio “fėro” priė-

Prancūzijoje arklius pra
dėta kaustyti plasmasinė- 
mis pasagomis. Pasaga iš
liejama pagal arklio kano
pą ir priklijuojama sinteti
niais klijais.

žiniškoje ramioje demons
tracijoje policijai reikėjo 
žvėriškai pulti visus demon
strantus, juos lazdomis mu
šti ir arklių kojomis tremp- 

demonstracija buvo viena iš( ti! ’ O gal buvo pačios poli- 
skaitlingiausių prieškarinių ei jos pasiųstas provokato- 
manifestacj j ų. Manhattan rips tą vėliavą iškelti? Juk 
Waldorf - Astoria viešbučio aišku, kad. demonstracijos 
apylinkėje susirinko milži- rengėjai— Fifth Ave. Peace 
niška jaunų žmonių minia. Parade Committee — nepla- 
Visaip apskaitoma. Vie-inavo ir neiškėlė tos vėlia- 
niems ten buvo penki tūks- vos.
tančiai, o kitiems du kartus 
daugiau. Niekas tikrai ne
galėjo suskaityti.

Policija demonstrantų ne
prileido prie viešbučio per 
du blokus. Sakoma, kad pre
zidentas, kuris slaptai buvo 
į viešbutį pristatytas, jokios 
deriionstracijos nematė. Po
licija tuo pasirūpino, demon
strantų neprileisdama.

Visi sutinka, kad demon
stracija buvo labai, labai 
rami, kol kas nors minioje 
neiškėlė mažytės raudonos 
vėliavos. Tai ir buvo ženk
las policijai pradėti demon
straciją blaškyti, demons
trantus mušti ir arklių ko
jomis trempti, kitus areš
tuoti. Aišku, jog tas žvėriš
kas užpuolimas iššaukė iš 
demonstrantų pusės pasi
priešinimų. Gynėsi kaip kas 
galėjo. Kiti įtūžę ant polici
jos nepasigailėjo ir polici
ninkų. Sakoma, kad keli po
licininkai sužeisti.

Kiek suareštuotų ? Šiuos 
žodžius rašant trečiadienį, 
dar nebuvo tikrai žinoma. 
Radijas pranešė, kad sulai
kyta esą apie 63.

Koks čia dabar pakvaiši-

Sakoma, kad kai kurie su
areštuoti žmonės laikomi 
izoliuotai, prie jų neprilei- 
džiami nei lankytojai, 
jų advokatai.

Rep.

nei

ne-Purchase, N. Y. — 18 
grų užėmė Manhattanville 
College pastatą. Jie reika
lauja priimti į kolegiją dau
giau negrų studentų ir mo
kytojų. Kolegijoje mokosi 
1,300 studentų, daugiausia 
katalikų.

Newark, N. J. — Federa
linė valdžia pradėjo čia ra- 
ketierių medžioklę. Miesto 
majoras Addonizio ir kele
tas kitų valdininkų yra kal
tinami, kad jie turi ryšių su 
Mafia raketieriais.

Neseniai Anglijoje panai
kintas XVII amžiuje priim
tas įstatymas, kad “asme- 
nys, užsiimantys oro spėji
mu, turi būti deginami ant 
laužo”.

worth melting down to 
make another tire. Some 
imaginative persons thought 
of the idea of creating an 
artificial reef in ocean wa
ters where fish may breed. 
This was done by taking 
several tires, inserting them 
partially in concrete 
and dropping them in 
an area where the ocean 
bottom is flat. This artifi
cial reef affords a place for 
fish to breed and hide from 
enemies. It seems that salt 
water has very little cor
rosive effect on the tire and 
such a reef should last for 
many years.

Another common item 
used in creating reefs is the 
auto itself. The auto must 
first be cleaned of oil and 
gas before dumping it into 
the ocean. This method 
of creating fish breeding 
grounds has been carried on 
for a number of years by 
the N. Y. Conservation t)ept. 
and private fishing clubs. 
The results reported by fish
ermen and scuba divers have 
justified the efforts by these 
inventive groups and also 
provided a way to dispose 
of unwanted junk.

Almost any kind of rough 
materials such as rocks, 
concrete pipes, old barges, 
all encourage fish breeding 
when placed in selected are
as. The Japanese have been 
dumping rocks into the 
ocean for centuries in an at
tempt to increase the pro
ductivity of their waters. 
Ships that were sunk du
ring the last two wars are 
now proving excellent fish
ing spots. A.

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, gruodžio 17 

d., 6 vai. vakare įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bo prieš-metinis susirinki
mas ir kalėdinis pasivaišini
mas. Vieta, kaip visuomet, 
“Laisvės” salėje, 102-02 li
berty Ave., Ozone Park. \

Susirinkimas bus svarbus, 
nes reiks išrinkti ateinan
tiems metams valdybą, pasi
tarti dėl busimųjų parengi
mų, dėl glaudesnės ir dides
nės veiklos.

Po susirinkimo, klubietės 
pasivaišins, palinkės vienos 
kitoms laimingų Naujųjų 
Metų ir žieminių švenčių.

Laukiame visų narių.
Pirmininkė

Kitas klausimas, tai ka
da pakėlimas įeis galion. 
Gal dar šių metų pabaigo
je, o gal mūsų ponai mūsų 
pasigailės ir atidės iki po 
Naujų Metų. Juk būtų “ne
žmoniška” miesto piliečius 
pasveikinti su Naujais Me
tais žymiai aukštesniu mo
kesčiu už važinėjimą mies
to autobusais ir trauki
niais ...

Svarbu, įdomu ir tas, kad 
“fėro” pakėlimas atlieka
mas be miesto majoro ži
nios. Mr. Lindsay sako, kad
visiškai niekas jo neatsi-: 
klausė, reikia ar nereikia i ' j
kainą pakelti. Mat, mūsų 
važiuotės sistemą kontro
liuoja valstijos valdžia. Ma
joras sako, kad jis priešin
gas šiuo laiku “fėrą” pa
kelti.

Tarp lietuvių
Mirė Samuel A. Kavalaus- 

kas, buvęs delegatu ir biz
nio agentas International 
Longshoreman’s Assoc., local 
1291. Buvo 60 metų am
žiaus, gyveno po 142 Durfor 
St. Jis . išbuvo su Unija 
metų, ir anksčiau dirbdavo 
kaipo laiyakrovis Philadel- 
phijos uoste.

Nuliūdime liko jo našlė 
Eleanor, dvi dukros, Mrs. 
Eleanor Martino ir Mrs. Pa- 

1 tricia Ramon, sūnus Samuel, 
Jr.„ devyni anūkai, trys bro
liai, Joseph, Stephen ir Tho- 

i mas.
Šią žinią pranešė velionio 

brolis Juozas Kavalauskas, 
plačiai žinomas laidotuvių 
direktorius Philadelphijoje. 
Užuojauta Juozui ir jo šei
mai.

1958 metai Antarktidai 
buvo rekordiniai: tada 20 
mokslinių stočių dirbo 872 
žmonės.

Dabar Antarktidoje yra 
600-700 žmonių.

Washingtonas. — W. A. 
Boyle ir vėl išrinktas mai- 
nierių unijos prezidentu.

Vieno kandidato į Hono
lulu burmistrus pavardė: 
Kekoaluliiharalichuauliulio- 
kekoolau David Kaaruavtt- 
kamechomec h a (“Dovydas, 
medis su nuostabiais lapais 
ant žalių Koolau apylinkės 
kalvų, yra didžiųjų Kame- 
chomecho vadų polikuonis”).

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

SEZONINIAI SVEIKINIMAI
Sveikiname su sezono šventėmis visus mūsų drau

gus čia Amerikoje ir gimines T. Lietuvoje — Laukai
čių šeimą, Žemaitkiemio' kaime, ir Pranskevičių šei
mą, Matiešonų kaime. Apgailestaujame, kad nega
liu dažnai atsakyti į jų laiškus, iš priežasties Mykolo 
ligos. Linkime visiems stiprios sveikatos ir sėkmės 
1970 metuose.

Marytė ir Mykolas Riskevičiai
Brooklyn, N. Y.

Pijušas Valaitis
Gruodžio 14 d., š. m., sukanka vieneri metai kai 

mirė mano pusbrolis Pijušas, ir mano sūnaus dėdė. 
Kai gyvas buvo, tai visuomet rėmė savo mylimą 
laikraštį “Laisvę”.

Ilsėkis ramiai, mielas giminaiti.
William Baltrušaitis 
Arthur Baltrušaitis

Brooklyn, N. Y.

Apartments in U. S. S. R. *
We are pleased to inform our clients that we can again 
offer apartments in the larger cities of the Soviet Union 
for residents of those cities.
These apartments can be purchased by their relatives 
and friends in U. S. A. on first-come, first-serve basis.
For further details, apply to any of the following affil
iates of Podarogifts, Inc. or to their branches.

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

or directly to:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South

New York, N. Y. 10003
Tel. 212—-228-9547

INC.
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