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KRISLAI
Ar dar 50,000 turės žūti! 
Nixono patarėjas— 

“kanibalas”
Istorinis laimėjimas 
Puikūs atsiliepimai 
Ir vėl iš Anglijos 
Apie jų troškimą taikos 
Ir per Šventes

— A. Bimba —

Prezidentas Nixonas paža- 
<®jo su 1970 metų balandžio 
•mėnesio pradžia dar 50,000 
amerikiečių ištraukti iš Viet
namo. Bet ten jų pasiliks dar 
121.000. “Daily World” ap

skaičiuoja, kad jeigu padėtis 
griežtai nepasikeis ir nors 
Nixono planas laipsniškai ka
rą suvietnaminti išdegs visu 
šimtu procentų, vis tiek ka
ras tęsis dar penkerius me
tus ir tuo būdu dar 50,000 
jaunų amerikiečių paguldys 
galvas. O kiek tūkstančių ne
teks sveikatos — tiek fizinės, 
tiek dvasinės!

Komunistų Partija kviečia 
ginti pantheriečius

New Yorkas.— Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos pirmininkas Henry Win
ston ir generalinis sekre
torius Gus Hali paskel
bė Komunistų Partijos pa
reiškimą persekiojamų Juo
dųjų Pantherių partijos na
rių klausimu.

Partijos pareiškime nuro
doma, kad valdžios teroras 
smarkiai padidėjo prieš 
Pantherių partijos narius. 
Chicago j e du partijos vado
vai užmušti, kituose mies
tuose taipgi yra nužudytų.

Šimtai areštuotu.
Jie persekiojami todėl, 

kad pasiryžusiai kovoja už 
negrų teises, prieš rasinę 
diskriminaciją. Jų kova yra 
visų civilinių teisių gynėjų 
kova.

Kompartija kviečia suda
ryti bendrą baltųjų ir juo
dųjų kovotojų frontą kovai 
prieš reakciją.

Salt Lake City. — Mažas 
lėktuvas susidaužė, du new- 
yorkiečiai lakūnai užsimu
šė.

Carui moratoriumas Pasaulinė Taikos Taryba
• i *

pasku- 
aikštėn 
patarė- 
ir “lai-

Nebėra jokia paslaptis, nes 
pats prezidentas savo 
tinėje kalboje iškėlė 
tą faktą, kad jo 
ju, kaip karą vesti
mėti,“ yra anglas Sir Robert 
Thompsonas. Pasirodo, kad 
šitas sutvėrimas anais me
tais vadovavo skerdimui Ma
laizijos suki 1 u s i o s liaudies. 
“Daily World” jį vadina, 
labai teisingai, skerdiku ir 
nibalu.

Ir štai šis baisus žmogus 
stato mūsų prezidentui ir
ri augybei gaires, kaip panašiai 
susidoroti su Pietų Vietnamo 
sukilusia liaudimi. Tai pagal 
jo nustatytas gaires karas yra 
“vietnaminamas’! 
čiai amerikiečių 
sunaikinimui.

Ne Amerikos
zidentas atsiklausė, ką daryti 
su karu, bet anglą skerdiką! 
Tarp dviejų šimtų milijonų 
amerikiečių jis nesurado nė 
vieno protingo žmogaus!

ir 
ka-

nu-
vy-

T. S. Aukščiausioji Taryba užgyrė 
vyriausybės siūlomą programą
Maskva. — TSRS A u k š- 

čiausioji Taryba (parlamen
tas) atstovauja visas sąjun
gines respublikas ir autono
mines respublikas su 240 mi
lijonais gyventojų. 1,200 de
putatų išklausė valdžios ra
portus, apdiskusavo ir už
gyrė.

Deputatų skaičių sudaro: 
apie 50 proc. kolūkiečiai ir 
darbininkai, 10 proc. moks
lininkai, menininkai, rašyto
jai, žurnalistai ir tt.

Nutarta padidinti gyny
bos biudžetą 200 milijonų 
ru bliu. Kadangi bendras 
vai s t y b ė s biudžetas yra

Kalėdų šventėse
Kalėdų diena tradiciniai žinoma kaip taikos, ramy

bės ir gražaus sugyvenimo diena, kurioje vienas kitą 
sveikina su “taika žemėje”.

Per šias kalėdines šventes, tačiau, mes taikos netu
rime, kuomet mūsų šalies jaunuoliai, išvesti už 10,000 
mylių į Pietų Vietnamą, kariauja prieš Vietnamo liau
dį siekiančią taikos ir ramaus gyvenimo.

Trečiojo Moratoriumo Komitetas todėl per kalėdi
nes šventes skelbia karui moratoriumą, kuriame ruo
šiami prieškariniai susirinkimai daugelyje JAV miestų 
ir miestelių, dainuojames kalėdinės meliodijos su rei
kalavimais baigti karą Vietname.

Gruodžio 24 d. ruošiamos prieškarinės eisenos su 
šūkiais, reikalaujančiais ištraukti amerikiečius karius iš 
Pietų Vietnamo, baigti ten skerdynes, atsteigti taiką ir 
ramybę žmonėms.

Lai šis taikos ieškotojų sąjudys pasiekia prezid. 
Nixono sąžinę kalėdinių švenčių metu, kad jau tikrai 
laikas haigti kara Vietname.

paskelbė savo programą
Khartoum. — Pasaulinės 

Taikos Tarybos prezidiu
mas priėmė programą, ku
rion įeina sekami punktai:

1. Masinis vajus už surin
kimą parašų, reikalaujančių 
ištraukti Amerikos karius 
iš Vietnamo, už sušaukimą 
tarptautinės konferencij o s, 
už sukėlimą fondų Vietna
mo pagalbai, už tarptautinį 
tyrinėjimą JAV karo kri- 
minalysčių.

2. Vidurio Rytų klausimu 
sušaukti konferenciją arabų

kovotojų prieš Izraelio ag
resiją paramai.

3. Taryba pasmerkė ra
sizmą ir neokolonializmą ir 
pasisakė už paramą dar li
kusioms Afrikoje koloni
joms, kovojančioms už ne
priklausomybę.

4. Taryba remia Europos 
saugumo konferencijos šau
kimą.

5. Taryba ragina pripa
žinti Vokietijos Demokrati
nę Respubliką (Rytų Vokie- 
tiją).

ir tūkstan- 
pasmerkiami

žmones pre-

Šiomis dienomis United 
States Court of Appeals iš
nešė arba išdavė labai svar^ 
t'41 nuosrendį. Jis patvarkė, 
kad valdžia negali, neturi tei
sės priversti Komunistų Par
tijos vadovybę atidengti savo 
partijos narystę. O valdžia 
norėjo tai padaryti, kad pas
kui galėtų persekioti ir tero
rizuoti šios partijos narius.

Apeliacijų teismą tenka pa
sveikinti už tokį žygį.
A ---------

Atsimenate, kaip prieš kele
tą metų Amerikos scenoje pa
sirodė ilgais plaukais, keistai 
pasirengusių jaunų vyrų gru
pė iš Anglijos. Savo džiazinė- 
mis melodijomis ir baisiu krai- 
pymusi jie sužavėjo mūsų jau
nimą. Jie vadinosi “Beatles.

Dabar, atrodo, iš tos pačios 
nelaimingos Anglijos susi
lauksime kitos panašios nelai
mės. Ten jau studentijoje įei
na į madą plaukus kirptis iki 
odos! Jauni vyrukai atrodo 
kaip vakar užgimę. Ant jų 
galvos nė mažiausia blusa ne
begali pasislėpti. Tai irgi esan
ti forma protesto prieš mūsų 
senąją kartą.

Reikia tikėtis, kad ši nau- 
protinga mada pasieks ir 

mūsų krantus ir jaunimą.

daug didesnis, sudaro dau
giau 144 bilijonų rublių, 
;ai gynybai išeina 12.4 proc. 
1970 metams, kuomet 1969 
metais buvo nuskirta 13.2 
procentai.

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo ir Pietų Vietnamo re
voliucinės valdžios delega
tai pareiškė, kad prez. Nix- 
ono nusitarimas ištraukti iš

“LAISVE” NEIŠEIS GRUODŽIO 26 d. Sekama 
“Laisvės” laida išeis gruodžio 30 d. Linkime “Laisvės” 
skaitytojams laimingai praleisti sezonines šventes.

Arabai kaltina Jungt. Valstijas
Kairas. — Jungtinės Ara

bų Respublikos pareigūnas 
Megid pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos su savo pro
grama padrasina Izraelį “iš* 
laikyti savo agresiją ir to-

Jungtinių Tautų Asamblėja baigė 
1969 metų darbą ir išsiskirstė

Jungtinių Tautų Genera-0 
lines Asamblėjos 24 sesija 
užsidarė gruodžio 17 d. Val
stybių atstovai išvyko šven
tėms į namus.

Užsidarant sesijai atsto
vai pasisakė kovoti už tai
ką pasaulyje. Generalinis 
sekretorius U Thantas atžy-

Arabai jokiu būdu negali 5 mė j o, kad ši sesija buvo 
sutikti su JAV “taikos pla-l“asamb 1 ė j a neturtingųjų 
nu”. Arabai reikalauja Iz- ‘ * 1 ------- --1----- ---
raelio besąlyginiai p a s i- 
traukti iš arabų žemių ir tik 
tada tartis dėl taikos.

Los Angeles, Calif.—Pri- 
saikintieji teisėjai pasmer
kė mirties bausmei 22 metų 
Chester A. Johnsoną už nu
žudymą filmų rašytojo B. 
Sillphanto 18 metų sūnaus.

Tarybų Sąjungos Vidurio 
Rytų taikos klausimu. Dvi unijos susijungė

Miami Beach, Fla. — In
te r national. Bakery and 
Confectionery unija susida
rė iš dviejų unijų bendroje 
konvencijoje.

Susijungusi unija dabar 
turi 150,000 nariu. Prezi- 
dentu išrinko Daniel Con
way. •

prieš turčius, silpnųjų prieš 
galinguosius, jaunųjų prieš 
senius”.P. Vietnamo dar 50,000 irliau nepaisyti Jungtiniu 

toliau vietnamizuoti Saigo- Tautu rezoliucijos.
no armiją yra tik karo pra- Jis‘ toliau nurodė, kad
liginimas. . JAV valstybės sekretoriaus

___ . • Rogers siūlomas “taikos
Atmetė antikomunistinį "T T • "I • T) j "T"X "I •£ Vidurio Rytuose. Dabar jau 

pasirodė didelis skirtumas 
tarp Jungtinių Valstijų iri Washingtono valstiją.

liginimas.

pats norėjo sužinoti vietna
miečių nuotaikas ir pažiūras į 
dabartinį karą. Jis sugrįžęs pa
sakoja, kad Vietnamo liaudis 
yra ištroškusi taikos, bet ji 
nesuklups ir nesitrauks iš ko
vos lauko, kol amefi kietis 
agresorius savo kojomis 
tremps jų žemę ir griaus jų 
miestus ir kaimus.

Mūsų prezidentas padarytų 
geriau, jeigu jis klausytų šio 
protingo amerikiečio patari
mo, o ne Azijos žmonių krau
ju rankas susitepusio kokio 
ten Sir Thompsono.

> ----------
Kur tik pasisuku, visur iš

girstu puikių atsiliepimų apie 
Literatūros Draugijos nariams 
šiemet duotą Michalinos Meš
kauskienės knygą “žvelgiu į 
tolius.” Kalbėjausi su drau
gais ir Philadelphijoje. Kai 
kurie jų knygą jau perskai
tė arba baigia skaityti, visi 
labai giria.

Bet to neužtenka. Reikė
tų pagalba šios populiariškos 
knygos laimėti naujų narių į 
mūsų Draugiją.

patvarkymą
Berkeley. — Kalifornijos 

Universiteto Akademinio 
Senato fakultetas atšaukė 
savo patvarkymą, padarytą 
1950 m., kad Komunistų 
Partijos nariai negali užim
ti mokytojų postų.

Fakulteto nariu tarimas 
turi patariamą galią univer
siteto regentams, kurie tu
ri aukščiausią galią.

Padidėjo pabėgimai iš 
Saigono armijos

Saigonas. — Pietų Vietna
mo “vietnamizuojama” ar
mija dabar turi vis daugiau 
dezertyrų — pabėgimų į 
partizanų pusę.

Šiuo metu pabėga iš Sai
gono armijos maždaug po 
10,000 į mėnesį, o pirmiau 
pabėgdavo po 9,000.

n

Seattle, Wash. — Moterų 
organizacija kovai už taiką 
pasiuntė gynybos sekreto
riui Laird raginimą sulaiky
ti vežimą nervų gazų per

jo mažosios valstybės prieš 
didžiąsias. 25-oji sesija su
sirinks 1970 metais.

5 Sukčiai apiplėšia pirkėjus
. — Nassau®

Horsforth, Anglija.--3 me
tų vaikas Simonas Richard- 
sonas gavo pakvietimą eiti 
tarnauti karalienės armijo
je, kaip rezervinės armijos 
narys. Jis karalienės nepa
klausė.

žinoma, paga] išgalę ir sąly
gas, visi mes ruošiamės kuo 
linksmiausiai praleisti žie
mines šventes ir sulaukti Nau
jų metų. Bet būtų gerai, kad 
mes laisviečiai nepamirštu- 
mėm ir savo garbingų parei
gų.

Matote, mūsų “Laisvės” va
jus dar tik dviem trečdaliais 
tėra pasiekęs savo tikslą. Nie
kas iš pašalies mums nepade
da ir nepadės. Visas reikalas 
priklauso mums patiems.

Taigi, net ir per šventes 
nepaliaukime galvoję, kaip

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos pradėjo iš
traukti militarines jėgas 
Tripolio bazės Libijoje.

Mineola, N. 
pavieto viršininkas Nicker- 
sonas paskelbė, kad jo pa
viete yra labai daug sukčių, 
kurie iš publikos pasigrobia 
ekstra 5 milijonus dolerių.

Nickersonas sakė, kad jo 
paviete buvo ištirta daug 
maisto krautuvių, ypač di
džiųjų krautuvių ir surasta, 
kad prastesnės rūšies mėsa 
pardavinėjama kaip geriau
sios rūšies. Tokiu būdu mai
sto pirkėjai paneša nuosto
lius.

Jis aprokavo, kad keturių 
šeima tokiu būdu turi be 
reikalo sumokėti po $5 į sa
vaitę.

Kas darosi Nassau pavie
te, suprantama, gali būti ir 
kituose pavietuose ir mies
tuose.

Pnompengh. — Kambodija 
skelbia, kad Jungtinių Vals
tijų lėktuvai padarė Kam- 
bodijai nuostolių daugiau 
kaip už du milijonu dolerių. 
Reikalauja atlyginimo.

Mexicali, Meksika. — Ki
lus gaisrui departamentinė- 
je parduotuvėje 10 žmonių 
žuvo, 200 žmonių spėjo iš
bėgti iš degančios parduotu
vės.

iš

Neseniai šiaurės Vietname
larikėsi develandietis Eaton, vajaus reikalus pastūmėti pir- 
Jo niekas ten nesiuntė, bet jis myn.

Atsisveikino su 
cigaretėmis

Washingtonas.— Valdžios 
apskaičiavimu apie pustre
čio milijono smarkių rūky
tojų metė cigaretes rūkyti 
tarp 1966 ir 1968 metų.

1968 m. apie 38 procen
tai žmonių rūkė cigaretes. 
Tais 5 procentais mažiau, 
kaip 1966 m. Bet tarp jau
nimo rūkymas padidėjo.

Roma, Italija. — Trans- 
portacijos darbininkams su
streikavus per 23 valandas, 
milijonai žmonių turėjo ei
ti pėsti į darbą ir namo 
Streikuoja laiškanešiai, te
legrafų tarnautojai, taksų 
inspektoriai, kai kurie ligo
nių tarnautojai.

Kompartija pasmerkė 
bombų sprogdinimą
Roma. — Italijos Komu

nistų Partija, darbo unijos 
ir daugelis kitų organizaci
jų pasmerkė bombų sprog
dinimą Milane, Romoje ir 
kitur, kaip provokaciją re
akcijai sustiprinti.

Iš šimto apklausinėtų žmo
nių vienas nušoko nuo poli
cijos nuovados penkto aukš
to ir užsimušė. Dabar pri
metama jam provokacinis 
darbas.

Albany, N. Y. — Narkoti
kų tyrinėtojai patyrė, kad 
daugelis 7, 8 ir 9 metų vai
kų jau rūko marijuana ci
garetes. Vienas 12-os metų 
vaikas mirė nuo per dide
lio narkotikų naudojimo.

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird pra
neša, kad jaunuolių drafta- 
vimas į militarinę tarnybą 
bus sumažintas 10 proc. ar
ba 25,000.

Maskva. — TSjRS valdžia 
paleido iš kalėjimo 41 ja
ponų žvejį. Jie buvo nu
teisti kalėjimu už žvejoji
mą Tarybų Sąjungos van
denyse.

TSRS smerkia Nixono 
ir Salo sutartį

Maskva. — Kompartijos 
dienraštis “Pravda” rašo, 
kad prez. Nixono ir Japoni
jos premjero Šato sutartis 
yra išraiška “atviros agre- 
syvės“ militarines sąjungos, 
kuri blogina ir taip “eksplo- 
zyvę padėtį” Azijoje.

Sutartis sutvirtina Japo
nijos militarizmą ir sudaro 
bendrą dviejų galingų im
perialistinių šalių frontą.

Gaudama pritarimą iš 
Jungtinių Valstijų, dabar 
Japonija reikalauja iš Ta
rybų Sąjungos Kūriįių salų.

Kongas remia Pietų 
Vietnamo kovotojus
Brazzaville.— Kongo val

džia ir Nacionalinė Revoliu
cijos Taryba pasisakė už 
besąlyginę paramą Pietų 
Vietnamo liaudžiai, kovo
jančiai už nepriklausomybę.

Kartu reikalauja baigti 
kriminalinį karą. Pripažino 
Pietų Vietnamo revoliucinę 
valdžią, kaip tikrąją liau
dies atstovę.

Washingtonas. — Izraelio 
užsienio reikalų ministras 
Eban čia lankydamasis pa
reiškė, kad senieji Izraelio 
rubežiai niekad nebus at- 
steigti ir Izraelio militari
nes jėgos nesitrauks iki se
nųjų rubežių.

Jeruzalė. — Izraelio gy
nybos ministras D a j a n a s 
paskelbė, kad nuo 1967 m. 
birželio mėn. izraeliečiai su
naikino 516 arabų namų 
okupuotuose rajonuose, kaip 
bausmę už partizanų veik-

Chicagos Švietimo Tary
ba davė veltui pradinei mo
kyklai W. EL B. DuBois 
vardą. Neseniai miręs Du
Bois buvo negras istorikas, prekių 1968 m.« už 34 bilijo- 
filosofas, kovotojas, Kom- nūs dolerių, importavo už 33 
partijos narys.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos eksportavo

bilijonus.

Fašistai sumušė kunigus
• Madridas. — Fašistiniai 

falangistai užpuolė ir su
mušė 50 katalikų kunigų, 
kai jie ėjo į teismabutį, kur 
buvo teisiamas kunigas Gon- tras OhuI baigė 9 dienų pa- 
zalez už priešvaldišką pro- sitarimą su TSRS pareigū- 
pagandą. nais ir išvyko į Vengriją.

Maskva. — Šiaurės Korė
jos užsienio reikalų minis-

nais ir išvyko į Vengriją.
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Kalėdos šiemet
KRIKŠČIONIŠKOJO pasaulio didžioji šventė, vadi

nama Kalėdomis, arba Kristaus gimimo minėjimu, jau 
seniai religiniu požiūriu visiškai nublukusi mūsų Ameri
koje. Kalėdos taip subiznierintos, kad į jas mažai kas 
bežiūri kaip į religinę šventę. Maldos ir poteriai išėjo 
iš mados.

Jau prieš visą mėnesį visa šalis paskęsta biznierių 
reklamų tvaike. Kad iš Kalėdų biznieriai pasidarytų dau
giau pelno, tai pavartoja sukčiausius būdus ir pažadus 
suminkštinti žmonių galvas, kad jie per Kalėdas savo ar
timuosius ir gimines apibertų dovanomis. Kuo branges
nė ir prašmatnesnė dovana, tuo “šiltesnis” ir “artimes
nis” giminė arba draugas! Ir dasigyvenome jau iki to, 
kad net ir blaivaus proto žmogui sunku atslaikyti prieš 
tos nesvietiškos propagandos vulkaną.

Kaip ten nebūtų, šiemet Kalėdos daugeliui, dauge
liui amerikiečių šeimų bus gilaus liūdesio ir didelio susi
kaupimo šventė. Tos 40,000 šeimų, kurių sūnūs krito 
Vietnamo džiunglėse, pasigęs jų prie Kalėdų stalo. Tie 
šimtai tūkstančių jaunų vyrų, kurie sugrįžo iš tų džiung
lių be sveikatos, nepadės saviesiems nuoširdžiai links
mintis per šias Kalėdas. Daugiau kaip pusė mili
jono jaunų vyrų, kurie Vietname šiandien su 
ginklu rankose tebemedžioja “priešą” ir yra medžio- 
šimtai tūkstančių jaunų vyrų, kurie Vietname šiandien 
su ginklu rankose tebemedžioja “priešą” ir yra medžio
jami, per Kalėdas primins saviškiams namie, kad jų 
sūnūs toli, toli nuo namų... Pagaliau tas faktas, kad 
karui galo nesimato, kad mūsų prezidentas yra nusi- 
sprendęs laikytis karo tęsimo kurso, šias Kalėdas pa
daro vienas iš liūdniausių visoje šios šalies istorijoje.

Visose bažnyčiose visos maldos turėtų būti pavers
tos galingu protestu prieš karo tęsimą ir reikalavimu jį 
tuojau nutraukti. Bet ar taip bus? Gal tik vienoje ki
toje bažnyčioje. Milžiniška dauguma ypač katalikų dva
sininkijos laimins prezidentą už neiškrypimą iš pasirink
tojo klaidingo kelio.

Lotyny Amerikos šalys vienijasi
“BENDRA antipatija link Bolivar Gulf Oil kompa

nijos ir kitų amerikinių kompanijų, atrodo, paskuti
niais keliais mėnesiais labiau suvienijo Pietų Amerikos 
kraštus negu visos per paskutinį dešimtmetį įvykusios 
tarptautinės konferencijos.” Taip rašo iš Čilės sostinės 
“The N. Y. Times” korespondentas M. W. Browne. Gir
di, “tradicinės politinės ir komercinės rungtynės tirps
ta, kadangi daugelis šalių stoja į bendrą kovą prieš, kaip 
daugelis valdžių pabrėžia, ‘ekonominį imperializmą’.”

Šiuo laiku aštriausia kova pasireiškia Bolivijoje 
prieš plėšikišką Bolivar Gulf Oil kompaniją. Korespon-

NEPADARĖ KLAIDOS
Aną dieną New Yorke 

įvykęs smarkus VLIKo su
ruoštas simpoziumas, kuria
me prelatas Tulaba iš Ro
mos dėstęs visokių izmų fi
losofijas ir jų paveikį į mū
sų lietuviškų veiksnių vada
vimo raketą. Jis nurodęs, 
kad šio to galima ir reikią 
tikėtis iš visų kitų izmų, tik 
ne iš komunizmo.

Turime pripažinti, 
prelatas čia nepadarė 
dos. Jo išvados šimtu 
centų teisingos. Iš komuniz
mo tikėtis VLIKo raketui 
paramos negalima. Nejaugi 
nei tos paprasčiausios tie
sos nežinojo visi kiti veiks
niai, jog net iš Romos teko 
parsitraukti prelatą, kad 
jiems protą apšviestų?

kad 
klai- 
pro-

kos dipukų poetų eilėraščiai.
Šiomis dienomis Vilniuje 

leidykla “Vaga” išleido di
puko rašytojo Marijaus Ka
tiliškio (gyvenančio Lemon- 
te, netoli Čikagos) romaną 
“Miškais ateina ruduo”.

Plačiai skaitomai Lietu
voje laikraštis “Gimtasis 
Kraštas” beveik kiekviena
me numeryje rašo apie di
pukų kultūrinę veiklą. Sme
tonos laikais apie JAV pa
žangiečių veiklą spaudoje 
nebūdavo nė gu-gu.

Na, ir dar priekaištauti 
tarybinei Lietuvos vyriau
sybei, tai tik priekabių ieš
kojimas ir varymas prieš ją 
propagandos.

ATMUŠTI DU MELAI
Chicagos kunigų “Drau

ge” (gr. 10 d.) skaitome 
straipsnelį “Auksinis valsas 
ir mirtis”. Jame rašoma, 
kaip praėjusio rugpiūčio 
mėnesio 24 d. Tarybų Lietu- 
voje Ignalinos parapijos 
bažnyčioje įvyko iškilmės 
paminėjimui Marcelės ir 
Kazimiero Meškėnų vedybi
nio gyvenimo 50 metų su
kakties. Sakoma, kad į baž-

vių Literatūros Draugijos 
narius pasieks dar šiemet, 
o gal tik po žieminių šven
čių. Ir šiame numeryje jie 
ras apsčiai gerų, naudingų 
pasiskaitymų. Be poezijos ir 
redakcinių pastabų, dėmesio 
verti straipsniai: Len de 
Caux — “Naujas žvilgsnis 
į Amerikos darbininkų kla
sę”, Rudolfo Baraniko — 
“Apie Amerikos jaunimą ir 
jo nuotaikas”, Robert Minor 
— “Mano susitikimai su Le
ninu”, Juozo Baltušio — 
“Aukštaitijos sūnus” (apie 
Tumą-Vaižgantą), A. Liep- 
snonio — “Mirtininkas”, D. 
M. Šolomsko — “Kinija ir 
jos ateitis”, D r. A. Petrikos 
—“Apgavikų lizdai”, J. Su
bačiaus — “Pasivaikščioji
mas po Vilnių”, Vytauto 
Svetlaičio—“Dainavos kraš
to dainius” ir kiti.

Gražu ir džiugu, kad Li
teratūros Draugija pajėgė 
ir šiemet duoti savo na-

A'

drau-je! laisvamanybės skleidė- Lietuvos, prašė savo 
jas ir visokių religijų kri-Įgus 1960 m. vasario mėnesį: 
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BAISŪS VAIZDAI Iš 
AMERIKOS ISTORIJOS

“Daily World” šeštadieni
nėje laidoje (gr. 13 d.) įžy
musis Amerikos marksis
tas Dr. Herbert Aptheker
savo straipsnyje “The Sys- riams ir visus keturis žur- 
tem Stands Accused” ati- nalo numerius, ir puikią Mi- 
dengia vieną labai žiaurų chalinos Meškauskienės at- 
Amerikos istorijos puslapį, siminimų knygą. Mes nori- 
Jis tai padaro kalbėdamas me palinkėti, kad ir 1970 
apie amerikiečių įvykdytą metai būtų Draugijos na- 

žmonių skerdynę riams tokie pat dosnūs ir 
Pietų Vietnamo ■ Songmy į vaisingi.
masinę

Savo įrodymus jis

tų giminė iš visų Lietuvos 
kampų, buvo daug ir šiaip 
parapijiečių. Tai buvęs pir
mas tos parapijos istorijoje 
įvykis.

Deja, po tų iškilmių tik 
mėnesiui prabėgus, Marcelė 
Meškėnienė mirė. Ir vėl gi
minės skaitlingai susirinko 
ją palaidoti. Ir velionė buvo 
gražiai palaidota “Bajorų 
kaimo kapinaitėse, kur pa
laidoti seneliai ir dvi duk
ros”.

Šiuo straipsneliu netiesio
giniai atmušami du biaurūs 
reakcinės spaudos skleidžia
mi melai apie Tarybų Lietu
vą. Melas pirmas: kad Lie
tuvoje bažnyčia ir tikintieji" 
persekiojami, kad jiems 
draudžiama rinktis ir mels
tis bažnyčiose, kad bažny
čios viena po kitos uždaro-dentas sako, kad beveik visos kitos Pietų Amerikos šalys mog h. tL antrag. kad 

, - - .. ... v.; , a, ’ nūdienėje Lietuvoje kapinės
turi tokią pat problemą su kitomis ne tik žibalo, bet ir išniįkintos sunaikintos. 
šiaip industrinėmis Amerikos kompanijomis bei korpo- įokį biauru mel ana diena

šioje kovoje simpatizuoja Bolivijos valdžiai. . 
turi tokią pat problemą su kitomis ne tik žibalo, bet ir

racijomis, kurios savo nasruose laiko visą ekonominį tų 
kraštų gyvenimą.

Tik stebėtis reikia, kad šis Lotynų Amerikos šalių 
sukilimas prieš Jungtiniii Valstijų ekonominį imperia
lizmą tik vėlesniais laikais pradeda pasireikšti kiek 
aštresnėse formose. Atrodo, kad jam lemta pasiekti 
visas šalis. O sukilimas prieš ekonominį imperializmą 
turi išsiplėsti į sukilimą prieš politinį Amerikos viešpa
tavimą Lotynų Amerikoje. Jau nekalbant apie Kubą, 
jau ir šiandien visoje eilėje kitų Centrinės Amerikos ir 
Pietų Amerikos šalių liaudis vis griežčiau reiškia savo 
nepasitenkinimą militarinėmis diktatūromis, kurias, kaip 
žinia, apginkluoja ir palaiko Jungtinių Valstijų interesai. 
Anksčiau ar vėliau Kubos pavyzdžiu turės pasekti ir 
kitos šio kontinento šalys.

Sukčiai, vagys ir žmogžudžiai
MŪSŲ New Yorko kaimyninėje New Jersey vals

tijoje, atrodo, bus pilnutinai įsigalėję vagys, sukčiai ir 
žmogžudžiai. Ypač jie yra apnikę valstijos didžiausią 
miestą Newarką.. Čia jie savo rankose jau turi ne tik 
policiją, bet ir miesto valdžią. Esąs i visokias suktybes 
įveltas ir miesto majoras. Tie sutvėrimai turi savo or
ganizaciją, vadinamą “Mafia.”

Padėtis pasidarė tokia nebepakenčiama, jog turėjo 
įsimaišyti federalinės valdžios organai. Pravestas ty
rinėjimas atidengė baisiausią padėtį. Federalinė džiū- 
rė išdavė desėtkus apkaltinimų. Įkaitintieji medžioja
mi ir sodinami į kalėjimą. Turės teisintis teisme.

Bet, žinoma, organizuotas kriminalizmas nėra tik 
vienos New Jersey valstijos nuosavybė. Antai tik šiomis 
dienomis mūsų New Yorko mieste pasibaigė byla prieš 
grupę sukčių. Pasirodo, kad jai vadovavo demokratų 
partijos vadas., Šie sukčiai irgi laukia gerai nusipelnytos 
bausmės. Bet ar tai jau ir viskas? Žinoma, kad ne.

- Tiktai tiek suktybių iškilo aikštėn. O iškilo tik todėl, kad 
vagys tarpusavyje susipešė, besidalydami grobį.

yra išniekintos, sunaikintos

per New Jersey Stuko ra
diją paleido viena kalbėtoja.

Na, o dabar matome, kad, 
net pagal tą patį “Draugą”, 
nei tikintiesiems draudžia
ma susirinkti į bažnyčias, 
nei jų numirusius artimuo
sius palaidoti kapinėse.

TAIKLUS JIEMS 
PRAEITIES PRIMINIMAS

“Vilnies” redaktorius S. 
J. Jokubka rašo:

Nacionalistai labai mėgs
ta priekaištauti, kad į Lie
tuvą neįleidžiami jų laikraš
čiai, knygos, nespausdina 
ten jų raštų. Bet kas buvo, 
kai jie valdė Lietuvą — pa
miršta.

“Vilniai”, “Laisvei” ir ki
tokiai pažangiai Amerikos 
lietuvių spaudai į Lietuvą 
durys buvo uždarytos. Už 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos knygų skaitymą žmones 
kišdavo į kalėjimą.

Tokioms knygoms, laik
raščiams ir raštams, kurie 
Tarybų Lietuvos liaudies 
ideologijai nemeta iššūkio, į 
Lietuvą durys atviros.

Prieš porą metų Vilniuje 
išėjo knyga/‘Graži Tu, Ma
no Brangi Tėvyne”. Knygo
je išspausdinta net kelioli-

kaime. 
pavaizduoja masinių žmo
nių žudynių šiurpulingomis 
nuotraukomis.

Antai nuotrauka iš 1890 
metais įvykdytos skerdynės 
prieš indėnus (indijonus). 
Parodomas būrys ginkluotų 
kareivių ir milžiniškoje duo
bėje krūva lavonų. Tai bu
vo tų metų gruodžio mėne
sį. Amerikos armijos Se
venth , kavalerijos divizija 
South Dakota valstijoje su
ėmė Sioux padermės indė
nus ir į kelias valandas iš
skerdė 300 vyrų, moterų ir 
vaikų. Istorijoje ta skerdy- 
nė v a d i n a m a “Wounded 
Knee Massacre.”

Kita nuotrauka iš 1899- 
1901 metų skerdynės Filipi
nuose. Parodomos kapinės 
Luzono saloje. Milžiniška 
krūva žmonių kaulų. Filipi
niečiai sukilo prieš Ispanijos 
ant jų užkartą valdžią ir 
įsteigė savo valdžią. Jung
tinės Valstijos nusiskubino 
sukilimą sutriuškinti ir tą 
valdžią nuversti. Apskaito
ma, kad tame kare žuvo 600, 
000 filipiniečių.

Trečioje nuotraukoje pa
rodoma, kaip vergijos lai
kais karšta geležimi įdegi
namas negrės moters nuga
roje ženklas. Lygiai taip 
tais laikais savininkai savo 
gyvulius susižymėdavo. 
Ketvirta nuotrauka pavaiz
duoja baltųjų gaujos sude
ginimą negro, paimto iš ka
lėjimo, Omaha, Nebraskos 
valstijoje, 1919 metais.

Penkta nuotrauka iš vaiz
do Japonijos Hiro s h i m o s 
miesto po to, kai^ amerikie-į šiuko kepenis tekantis krau

jas turėtų apsivalyti nuo 
kenksmingų medžiagų, o ne
veikiančių kepenų būklė po 
kurio laiko turėtų pasitaisy
ti.

Varšuvos Medicinos įren
ginių centrinio konstrukto
rių biuro darbuotojai kons
truoja aparatą, kuris padės 
trumpam laikui iš kraujo 
apytakos išjungti nesveikas 
kepenis. Kepenų persodini
mo eksperimentai atliekami 
ir kituose Lenkijos medici
nos centruose.

Kepenų persodinimo 
eksperimentas

Lenkijos Mokslų akade
mijos eksperimentinės chi
rurgijos ir organų persodi
nimo grupė tyrinėja kepe
nų persodinimo galimybes. 
Kepenys—sudėtingas organas, 
atliekantis daugelį sudėtingų 
funkcijų. Todėl jas perkelti 
labai sunku. Tačiau prof: J. 
Neliubovičius mano, kad jas 
perkelti nėra sunkiau už 
širdį. Kol kas vienintelė pri- 
einama t r ansplantacijos 
medžiaga yra gyvos, iš kito 
organizmo paimtos kepenys. 
Visame pasaulyje padaryta 
kelios dešimtys tokių opera
cijų žmonėms, tačiau tik du 
pacientai su svetimomis ke
penimis išgyveno kelis mė
nesius.

Pastaruoju metu iškilo 
idėja laikinai persodinti gy
vulio kepenis, esant funkci
niam šio organo nepakan
kamumui. Lenkų mokslinin
kai padarė daugiau kaip 30 
tokių perkėlimų gyvūnams. 
Tinkamas šiam tikslui ob
jektas yra kiaulė, kuriai to
kią operaciją nesunku pa
daryti. Medicininėje prakti
koje šis metodas taikomas 
tiktai kritiniais atvejais, kai 
nebėra jokių kitų priemonių 
išgelbėti žmogaus gyvybę. 
Kaip tik dėl beviltiškos li
gonių būklės metodas tei
giamų rezultatų nedavė. Ta
čiau iš principo sunkių ap
sinuodijimų atvejais šis me
todas turėtų padėti. Pro 
prijungtas kiaulės ar ver-

čiai, prezidento Truman.o 
įsakymu, numetė atominę 
bombą. Griuvėsiai ir lavo
nų kalnai!

šešta nuo trauka vaiz
duoja 1950-1953 m. Korėjos 
karą. Kai amerikiečių jė
gos pasitraukė, tapo atras
tos milžiniškos išžudytų 
žmonių kapinės. Parodoma 
duobė su lavonais.

Pagaliau septintoji nuo
trauka ir vaizdas iš Song- 
my kaimo!

ŽURNALO “ŠVIESA” Ni.4
Jau pasirodė šių metų pa

skutinis žurnalo “Šviesos” 
numeris. Veikiausia Lietu

Londonas. — Parlamentas 
nutarė panaikinti mirties 
bausmę.

tikas tebebūtų gyvas, jis . 
minėtų savo 81-ą gimtadie- < 
nį.

Antaną Metelionį žinojau 
iš jo raštų, kurie retkar
čiais pasirodydavo “Laisvė
je.” (Tuo laiku “Vilnies” 
dar nebuvo.)

Atvykus į Detroitą 1929 
m. su juo susipažinau ypa- 
tiškai ir nuo to laiko buvom 
draugai. Susitikę pasikal- 
bėdavom apie svietiškus 
įvykius, laikraščius ir apie 
jaunystėje pergyventus lai
kus Lietuvoje. Metelioniui 
persikėlus gyventi į St. Pe- 
tersburgą, Fla., susirašinė
jome laiškais.

Antano Metelionio tėvai 
turėjo aštuonis vaikus ir 
tik 10 margų nederlingos 
žemes Dzūkijojė. Buvęs 
skurdus gyvenimas.

“Išėjau piemenauti pas ki
tą ūkininką. Vėliau prisiėjo 
dirbti ir kitokį darbą. Bū
damas tik 17 metų, 1905 m. 
atvykau į aukso šalį, į Penn- 
sylvanijos valstijos nedidelį 
miestelį, kur buvo tiek gy
ventojų, kiek Lietuvos dide
liame kaime; o pusė gyvento
jų lietuviai. Pradėjau dirb
ti angliakasy kloję. Pradė
jau įsigyti vieną kitą laik
raštį. Susipažinau su kuni
gu Vladislovu Dembskiu, 
laisvamanybės skleidėju. 
Skaičiau Dembskio raštus. 
Buvau paimtas į pirmo ka
ro karines eiles; buvau tru
putį sužeistas.

“Jau turiu viską prisiren
gęs kelionei į tėvynę, Tary
bų Lietuvą, ir 16 d. liepos, 
1959 m., orlaiviu išskrisiu 
iš New Yorko. Gegužės mė
nesio 13 d. jau sukako 54 
metai, kai palikau Lietuvą. 
Drauge Vincai, pasisakysiu, 
kad esu “jaunas” 71 metų.”

Taip Metelionis rašė man 
1959 m. birželio 30 d.

“Jei orlaivis nukristų, 
gyvybė dingtų. Tau prisi
eitų parašyti žinią”.

Parašiau Antanui laišku
tį, nesibaiminti apie nukri
timą ...

Metelionis buvo prasila
vinęs angliškai skaityti, 
daug skaitė visokių laisva
manybės skleidėjų raštų. 
Parašė dvi broši ū r a i t e s : 
“Krikščionybė ir ką ji davė 
darbininkams” ir “ P e k 1 a, 
kur ji ir dėl ko?”

Parašė dvi knygas “Apie 
dievą ir žmones,” kurios bu
vo išleistos prenumeratos 
būdu; abu tomus spausdino 
“Laisvės” spaustuvė ir iš
siuntinėjo pre nu merą to - 

. riams.

Kurie perskaitėte jo knygas 
dovanoti jam, jos esančios 
reikalingos Lietuvos' biblio
tekoms. Pasiunčiau savas. 
Kitame laiške rašė: “Aš 
jau esu pasiuntęs į Lietuvą 
visokių knygų virš 50. Ga
vau gražius padėkavoji- 
mus.”

Metelionis daug darbo įdė
jo į laisvamanybės reikalą. 
Beje, jis turėjo gerą pažin
tį su Šliupu, laisvamanybės 
skleidėju. Antanas, gyven
damas pas švogerį Baroną, 
turėjo rūsyje savo raštinę ir 
daugybę visokių knygų. 
Masių šeima, važiuodami į 
Floridą praleisti atostogas, 
nuvežė Metelioniui pilną pri
krautą automobilį knygų. L.

Gyvendamas kitose valsti
jose,. dirbo organizacijose, 
daugiau tarpe darbininki
jos. Detroite gyvendamas 
buvo susikaupęs rašymu 
knygų. Visokiuose paren
gimuose dalyvavo; kalbėjosi 
su pažįstamais; kartais pa
kritikuodavo tuos, kurie ne
turėjo patyrimo darbinin
kų grumtynėse su kapita
listais.

Metelionis man lyg pasi
sakė :

“Gavau rūsčių žodžių nuo 
Rusaičio ir Masių.

Kai įdėjau į laikraštį Pa- 
levičienės mirties prisimini
mą ir užuojautą jos du
kroms, nieko nežinodamas, 
kad Palevičienė palaidota 
su bažnytine ceremoniją, 
mano draugai davė “pipirų” 
man, kad aš užjaučiau baž
nytinį laidojimą, ir turėjau 
jiems bažytis.”

Visa nelaimė įvyko todėl, 
kad Palevičienė neturėjo 
testamento, kaip ji būtų lai
dojama.

Iš tavo korespondencijos 
sužinojau, kad ir Praną Ba
kaitį, Stalino garbintoją, 
Fordo įmonėje uniją orga- 

' nizuojant, nenuolaidų kovo
toją, palaidojo su bažnytine 
apeiga. Jo apsileidimas, ne
padarius testamento, kaip 
jis būtų laidojamas.”

Metelioniui tokie laidoji
mai labai veikė į jausmus. 
Jo tikslas buvo demaskuoti 
visokius religinius įpročius.

Antano raštai pastiprino 
daugybei skaitytojų sąpro- 
tavimą atsipalaiduoti nuo 
religinių dogmų.

Paskutinį laišką gavau 
nuo Metelionio 1961 gruo
džio men. baigiantis su žie
minių švenčių linkę jimais.£

Metelionis, pargrįžęs iš

Metelionis priminė savo 
laiške, būk jam “nepatinka 
Rusijoje palaikymas tįky-

(Tąsa 5-tame pusi.)
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IŠ LAIŠKU
Brangi drauge Ievute:

...Kiek skaičiau, visos 
Rojaus Mizaros knygos pa
traukiančios, įdomios. Pra
dėjus skaityti, nesinori pa
likti antrai dienai. Neturiu: 
“Shake rio,” “Mortos Vilkie
nės Divorso” ir “Bernardo 
Gavelio Klaidos,” o labai 
norėtųsi jas turėti kaip 
nuosavas, savo archyve.

Kuomet Rojus Mizara 
lankėsi 1928 metais Argen
tinoje, mano buvo su juo 
nuoširdūs ir turiningi susi
tikimai. Man gyvai stovi 
jis mano akyse, tarsi aš gy
vą matau — nenoriu, tikėti, 
kad jis miręs. Kuomet vaiz- 
džiais žodžiais prisiminda
vome Lietuvą, man ašaros 
akyse sužvilgdavo, Rojus 
pamatęs susimąstydavo ir 
valandikę nutildavo...
< Džiugu, kad palaikus iš
tesėjote nusiųsti į tėvų že
mę, kurią jis taip mylėjo...

Jūsų knygą “Jaudinantys 
Susitikimai” skaitant vėl 
man sugėlė širdį, tik džiugu 
darosi, kad ten mūsų jau
nieji broliai stato naują nu
valytą nuo fašizmo gražią 
Lietuvą...

Juozas Budrevičius 
Sierras de Cordoba 
Argentina

Nuo redakcijos: “Mor
tos Vilkienės Divorso” ir 
“Sliakerio” nei LLD Cen
tre, nei “Laisvėje” ne 
bėra. Jeigu randasi pas 
skaitytojus, prašytume at
siųsti į LLD Centrą, o Cen
tras pasiųs d. Budrevičiui.

Artėjančių Naujųjų me
tų proga sveikinu Jus ir vi
są Jūsų redakcijos kolekty
vą, bendradarbius, platin
tojus ir skaitytojus. Linkiu 
geriausios sveikatos, ištver
mės Jūsų sunkiame darbe, 
laimės ir ko tik širdys trokš
ta.

Vandalinas Junevičius 
"Žemės ūkio specialisto” 

redaktorius

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija ir visas 
laikraščio personalas!

Sveikinu jus su naujai
siais metais. Linkiu jums 
geros kloties — ilgų gyve
nimo metų, 
už puikų 
vę.”

Visiems 
uju metų!

Dėkoju jums 
laikraštį “Lais-

laimingų 1970-

V. K. Šimaitis
Vilnius

Gerbiamas “Šviesos” 
‘X Redaktoriau:

Laikas kosminiu greičiu 
skrieja. Mes vėl ant Nau
jųjų metų slenksčio. Ką jie 
atneš pasauliui, parodys at
eitis. Mums, tarybiniems 
žmonėms, 1970 metai—jubi
liejiniai.. Balandžio 22 d. 
iškilmingai minėsime prole
tariato vado Vladimiro Le
nino šimtąsias gimimo me
tines, o liepos 21 d. — Ta
rybų Lietuvos trisdešimtą
sias metines. Stengiamės 
šiuos jubiliejus paminėti 
naujais laimėjimais, kuo iš
kilmingiausiai.

Malonu, kad prie derybų 
stalo atsisėdo mūsų ir Jung
tinių Amerikos Valstijų at
stovai. rimti pokalbiai vyks
ta dėl ginklavimosi varžy- 

•4ų nutraukimo, atominio

Baigiame metus. Jie atne
šė daug ką naujo, įdomaus. 
Ypač įspūdingi buvo res
publikinis bei visos Sąjun
gos kolūkiečių suvažiavimai, 
atskleidę didelius socializ
mo laimėjimus kaime, pa
rodę naująjį kaimo žmogų, 
išryškinę šiuolaikines že
mės ūkio problemas. Kolū
kiečiai, su kuriais teko, ben
drauti šiuo metu, yra įsiti
kinę, kad naujieji kolūkių 
įstatai paspartins kaimo pa
žangą..

Drauge su visomis tary
binėmis tautomis ruošiamės 
V. Lenino 100-osioms gimi
mo metinėms, Tikimės, kad 
ir mūsų pažangių išeivių 
organizacijos bei klubai tin
kamai pažymės šią brangią 
visiems mums datą.

Siunčiu linkėjimus Nau
jųjų metų proga Jums ir 
visiems laisviečiams.

Draugai,
Sveikinu “Laisvės” perso

nalą ir abelnai visus lais- 
viečius. Linkiu sveikatos ir 
sėkmės, kad 1970 metai bū
tų laimingi, kad baigtųsi 
tas žmoniją varginantis ka
ras.

Kartu su laisviečiais čia 
Amerikoje sveikinu mano 
bičiulius ir Lietuvoje, nors 
asmeniškai jų nepaž į s t u. 
Mat, mano užprenumeravi- 
mas “Laisvės” Lietuvoje su
vedė mane į draugiškumą 
su tais draugais, kurie gau
na laikraštį per mane. Pa
sirodo, kad jie labai pasi
tenkinę. Kaip pirmiau mi
nėjau, gavau labai gražų 
laišką nuo drg. Mikuckio ir 
labai gražią dovaną nuo Po
vilo Žutauto iš Klaipėdos. 
Tie draugai priimkite nuo 
manęs širdingus sveikini
mus su 1970 metais. Aš la
bai patenkinta, kad mano 
įdėti keli doleriai jums, Lie
tuvos draugai, teikia malo
numo. Tai ir šiemet vėl už
mokėjau už ateinančius me
tus. Sveiki skaitykite ir 
remkite mus Amerikoje sa
vo raštais.

Vera Smalstienė

Brangūs draugai:
Leiskite pasveikinti “Lais

vės” kolektyvą ir rėmėjus 
ir palinkėti daug laimės jū
sų kilniame darbe.

Aš ilgus metus gyvenau 
Argentinoje ir ten veikiau 
pažangiame judėjime. Pla
tinau laikraščius — “Mo-l 
mentą,” paskiau “Tėvynę.” 
o dar paskiau “Vienybę ” 
Grįžau į Tarybų Lietuvą 
1956 metais.

Mano sesutė Alena Pozar 
gyveno JAV ir aš su ja susi
rašinėjau. Deja, ji mirė šių 
metų birželio 25 d. Dabar 
aš nežinau kaip bus man su 
laikraščiu “Laisve.” Ji man 
buvo užsakiusi. Kada atei
na laikraštis, kuris mums 
taip mielas, mes leidžiame 
iį iš rankų į rankas. Jeigu 
kas man užsakytų “Laisvę,” 
aš galėčiau atsilginti kny
gomis arba šiaip kokiais 
dalykais.

Pas mus jau prasidėjo žie
ma, turime sniego, ir šaltis 
jau didėja.

Petras Kanapka 
Pergalės 29z4 
Kaunas

1969—XII—10 d.

Aš tokią mokestį gaudavau, 
ir reikėjo gyventi trims šei
moje. 1911 m. dirbau Athol, 
Mass., 10 valandų į dieną ir 
gavau po 15 centų į valandą. 
Tai buvo tada didelė mokes
tis, ar ne? Mačiau, kaip 
ten atvykę moterys dirbo po 
10 valandų už $1.25, arba 
už $1.15.

Dabartiniai “mokyti” di
pukai sako, kad mes tada 
buvome durniukai. Bet kaip 
mes streikavome po 6 ar 7 
mėnesius ir gavome nuo po
licijos mušti, tai jie negali 
išmislyti jokios kitos panie
kos mums, kaip durniais va
dinti. O kaip garsiojoje 
Chicagoje 15-tais ar 16-tais 
metais per streikus tapo nu- 
"a u t a kokia 12 lietuvių 
streikierių, ant kurių kapų 
dar ir šiandien tebėra pa
statyti paminklai dėl atmi
nimo žuvusių kovoje už kąs
nį duonos ir puoduką juo
dos kavos bei sutrumpinimą 
darbo valandų, tai dipukai 
nesupranta. Mat, kai kurie 
jų Lietuvoje buvo Smetonos 
fašistinio režimo policinin
kai, ministrai ir kitokie mū- 

darbo žmonių išdavikai.
Su godone jums,

Frank Lavinskas

sų

il-

Iš keliones po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

Su naujais 1970 metais 
sveikinu laikraštį “Laisvę,” 
jo ilgamečius nenuilstančius 
redaktorius, rašytojus, rė
mėjus, platintojus ir skaity
tojus.. Linkiu laisviečiams 
daug metų laikyti iškėlus 
taikos ir laisvės vėliavą, 

ginklo suvaržymo, atrodo, kas šiandien taip reikalin- 
ruošiamasi deryboms dėl ga. Jungti mases už sulai- 
Europos saugumo už
tikrinimo. Gerą efektą pa
darė Amerikos pažangiosios 
visuomenės reikal avimas 
išvesti iš Vietnamo1 Ameri
kos ginkluotas pajėgas, nu

braukti nekaltų žmonių žu
dymą. Sveikina visas pasau
lis vietnamiečius, kad paga
liau nutarė spręsti ginčus 
taikiu būdu. Tik man ne
aišku. kokia teisę turi tose 
derybose dalyvauti įsibrovė
liai i svetimą šalį — ame
rikiečiai. Juk tai vietna
miečių reikalas. Jie patys 
turi savo likimą spręsti.

Taikos trokšta ne tik so
cialistinių šalių visuomenė, 
bet ir kapitalistinių kraštų 
darbo žmonės. Vietoje ka
ro teklesti mokslas ir ge
rovė.

Neseniai nustojo plakti žy
maus Amerikos lietuvių 
spaudos darbuotojo, “Vil

ifies” redaktoriaus Leono 
Joniko širdis. Tai didelis 
nuostolis pažangiajai visuo
menei. Teks jums visiems, 
liaudies žurnalistai, už jį 
padirbėti.

kymą lieti kraują niekuo 
neprasika 11 u s i o s liaudies 
kaip Vietname, taip arabų 
valstybėse ir kitur, kur yra 
žudomi ne tik kareiviai, bet 
ir vaikai, ir moterys.

Tau, brangi “Laisve ” dar 
daug daug metų su drąsiu 
tiesos žodžiu lankyti tautie
čius, išsisklaidusius po pla
tųjį pasaulį, kartu ir mūsų 
brangią tėvynę — Tarybų 
Lietuvą.

Rašau Jums apie jūsų 
gamete prenumerat o r e 
Agota Arbačiauskiene. (Gv- 
vena Minersville, Pa.) Ji yra 
95 m. amžiaus. Jau aštuo- 
neri metai kai ii viena akimi 
nemato ir mažai temato ki
ta. Nepaisant jos amžiaus 
'ir tik pusės regėjimo, ji vis 
vien nepraleidžia nei vieno 
numerio “Laisvės.” Ji iš
skaito visa laikrašti, — nors 
ima iai laiko, visvien išskai
to. Tai jos šaltinis, iš kurio 
ii gauna pasaulines žinias. 
Tas daug iai pagelbsti mora
liškai. Čia randate jos $10. 
Atsinaujina prenume ratą. 
Ačiū už vietą laikraštyj.

W. T. Herbert 
Minersville, Pa.

(Tąsa)
Ir Papilėje

Papilė, kuri randasi už 
keliolikos kilometrų už Kur
šėnų pakeliui į Akmenę mus 
traukė dvejais atvejais. Pir
miausia svečias norėjo susi
pažinti su istoriko Simano 
Daukanto gimtuoju miestu, 
su jo biustu, aukštai iškilu
siu miestelio aikštėje. Papi
lė domino ir todėl, jog čia 
ilgą laiką gyveno amerikie
čiams gerai pažįstama, pa
žangiųjų JAV lietuvių vei
kėja Šukienė, garsiojo JAV 
lietuvių socialistų vadovo J. 
Šukio žmona. Prieš pusant
rų metų ji čia mirė. Jos vy
ras vokiškųjų okupantų bu
vo sušaudytas Baltarusijos 
teritorijoje.

Pakelėje į Mažeikius pra
važiavome Akmenę, neretai 
Lietuvoje vadinamą statybi
nių medžiagų karalija. Dar 
toli nuo akmenės išvydome 
aukštai į padanges kilančius 
stulpus dūmų, o kiek vėliau 
ir didžiulius kaminus. Tai 
Akmenės apylinkės statybi
nių medžiagų kombinatas. 
Jo produkcija pasiekė visus 
Lietuvos užkampius.

Pa k e 1 i u i pravažiavome 
šimtus naujais trobesiais 
pasipuošusių kolūkių tary
binių ūkių, pavienių sodybų, 
tai vis šio ir kitų panašių 
statybinių medžiagų kombi
nato produkcijos vaisius.

Artėjome prie Akmenės, 
kuri randasi netoliese nuo 
broliškosios Latvijos. Iš to
lo horizonte iškila aukšti 
dūmų stulpai, kuriuos išme
ta galingi cemento gamyklų 
kaminai. Svečias gerai atsi
mena kai iš New Yorko per 
Pennsylvanijos valstiją ge- 
ležinkliu vykdavo į Chi- 
cagą. Čia tas pats vaizdas. 
Padangė nutiesta dūmų sū
kuriais. Atrodo, jog tai 
Pittsburgho apylinkė, arba 
Pareinės rajonai.

Žinoma, gražūs šių ga
myklų siluetai sudaro ir ku
rių nemalonumų, nes šie 
dūmai, kaip ir Pennsylvani
jos metalo gamyklose, ter
šia šiaurės vakarų, Lietuvos 
orą.

Pakelėmis Mažeikių link 
labai dažnai sutikome ga
lingus 25-50 tonų sunkveži
mius, pakrautus popierinių 
maišų. Vis tai cemento ga-

Kur ir kiek gyvena 
žydų

Amerikos žydų organiza
cijos išleido almanachą, ku
rį paruošė jų statistikos 
specialistas Alvinas Čenki- 
nas. Almanache pažymėta, 
kiek kurioje šalyje, ar jos 
dalyje, gyvena žydų tautos 
žmonių. Statistika įdomi, 
tad, manau, ji sudomins ir 
“Laisvės” skaitytojus. Svar
biausiais skaičiais čia pasi
naudosime.

Visame pasaulyje, sako 
A. Čenkinas, žydų yra apie 
13 786,000 ar daugiau. Izra
elyje gyvena tik 2,436.000. 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose daugiausia — 5,869,- 
000. New Yorko mieste yra 
1,836.000 žydu (apie 27% 
gyventoju). Kai kuriose 
miesto dalyse gyvena apie 
50% žydų, kitose mažiau. 
New Yorko valstijos gy
ventoju tarpe yra apie 
13 95% žydu. New Jersey 
valstijoje 5.46%, Kaliforni
jos 3.59%, Connecticut 
3.50%. Floridos 3.08%. Ki
tose vaiskiose mažiau: So. 
Dakota 0.08%, Aliaskos ir 
Idaho valstijose mažiausia-- 
tik pO 0.07%. Miami mieste myklos produkcija, kurią į 
vra daugiau kaip 140,000 
žydu. Daugiausia jų gyve
na JAV šiaurės rytų ruož
te.

Iš 4.019.000 Europoje gy
venančių žydu daugiausia 
vra. Tarybų Sąjungoje (2,- 
594.000 —daugiau nei Iz
raelyje). Prancūzijoje 235,- 
000. kitose valstybėse po 
mažiau.

A. Verbalis
Sao Paulo

. 1969 m. gr. 2 d. 
Mielas drauge!

Skaudi mums buvo žinia

Čionai rasite įdėta pinigi
nę perlaidą už J. Gasiūno 
knyga “Mano Dešimtmečiai 
Amerikoje.” kurią man pri- 
siuntėte. Malonu buvo skai
tyti anie tuos i o pergyven
tus laikus. Aš daug dau
giau sunkiu laikų pergyve
nau negu jis. Aš buvau an
gliakasys jau 1907 metais.

A. Petriką

Seattle. Washingtono val
stijos Mokytojų Federacijos 
konvencija nutarė reikalau
ti pertraukti mūšius Pietų 
Vietname ir ištraukti ame
rikiečius iš Vietnamo.

apie Leono Joniko mirtį. > Visko patyriau ir pergyve- 
Prisimename | jį linksmą, nau tais sunkiais laikais.
optimistišką, judrų. Be Jo
niko bus ir liūdniau ir sun
kiau “Vilnyje.” Kiekvieno 
prityrusio spaudos darbuo
tojo netekimas yra sunkus 
smūgis, tačiau mes turime 
viltį, kad mūsų bičiulių ryž
tas padės ir toliau sėkmin
gai tęsti Jūsų garbingą 
darbą demokratijos, pažan
gos ir taikos labui.

Šią knygą vertėtų paskai
tyti tiems mūsų mokytiems 
vyrukams dipukams. Jie to 
nesupranta ir nepažįsta. To
dėl, kad jie gauna mokėti 
doleriais už valandą darbo. 
Jie jau gauna po tris ar ke
turis dolerius į valandą. O 
mes tada už 12 valandų dar
bą gaudavome $1.50, tik po 
10 arba 15 centų į valandą.

Vilniaus ir iš Rygos į Ma
žeikių apylinkes patekdavo 
daugybė socialdemokratų 
raštų ir periodikos. Dargi 
revoliuciją nuslopinus Ma
žeikio č i ų socialdemokratų 
ryšiai su Ryga ir Liepoja 
nenutrūko. Dar iki pirmojo 
pasaulinio karo Rygos lie
tuvių darbininkų socialde
mokratų — leniniečių lei
džiamas laikraštis “Vilnis” 
slaptai pasiekdavo kiekvie
ną Mažeikių, Tirkšlių, Sedos 
ir Ylakių apylinkės kaimą.

Po 1917 metų Didžiosios 
Spalio Socialistinės Revoliu
cijos pirmiausia į Mažeikius 
pradėjo grįžti iš Tarybų 
Rusijos lietuviai socialde- 

» momokratai, buvusieji Ru- 
! sijos kovų dalyviai Lenin
grade, Maskvoje, buvusieji 

• kareiviai, dalyvavusieji nu- 
. verčiant carą ir laikinąją 
buržuazinę vyriausybę. Šie 

i Visi Spalio revoliucijos da- 
. lyviai, o taip pat senieji Ma

žeikių apyylinkių kairieji 
socialdemokratai ir pradėjo 
kurti Tarybų valdžią.

Beveik visuose Mažeikių 
apskrities valsčiuose buvo 
įkurtos darbininkų ir vals
tiečių varguomenės tarybos, 
visuose dvaruose buvo su
sikūrę darbininkų komite
tai. Mažeikių miestas ir 
dvarų kumetynai davė šim
tus pirmųjų lietuviškųjų ka
rių, kurie pirmi įsijungė į 
Žema i č i ų raudonarmiečių 
pulką ir su ginklu rankose 
gynė Tarybų valdžios užka
riavimą šiaurės vakarų Lie
tuvoje. Nėra nei vieno vals
čiaus ir kaimo Mažeikių ap
skrityje, kuris nebūtų nu
kentėjęs nuo lietuviškųjų 
nacionalistų, anglų ir ame
rikiečių finansuojamų gau
jų, kurioms vadovavo bude
lis Plechavičius.

Tačiau ir nuslopinus Ta
rybų valdžią Lietuvoje 1919 
metais revoliucinio judėji
mo Mažeikių apskrityje ne
pasisekė nuslopinti. Laiko
tarpyje nuo 1919 iki 1940 
metų Mažeikių apskrities 
revoliucinis judėjimas buvo 
vienas iš stipriausių. Štai 
kodėl šiuo metu šiose apy
linkėse daug memorialinių 
lentų, paminklų ir kitų įren
ginių, kuriais įamžinta žu
vusiųjų už darbo žmonių 
reikalus atmintis.

Pravažiuojant kelią nuo 
Mažeikių iki Ylakių apylin- 

buvo Lietuvos socialdemok- kių sustojome daugelyje 
ratų nuolatinio susitelkimo vietų. Ties viena kita iš šių 
vieta. Čia dažnai atvykdavo vietų bylojo skaudūs pamin- 
Vincas Kapsukas, Lietuvos klai, broliškos kapinės. Jos 
socialdemokratų part i j o s Yra i įr . didikų

Į Centro Komiteto narys. Čia 
rinkdavosi Sedos. Tirkšlių, 
Kuršėnų, Mažeikių ir kitų 
apylinkių revoliuciniai so
cialdemokratai aptarti įvai
riausių reikalų, susijusių su 
kova prie carizmą, prieš 
dvarininkiją ir baudžiavos 
liekanas.

Iš Latvijos teritorijos j 
Lietuvą 1905 metais persiri
to didžioji dvarų kumečių ir 
buožynų samdinių streikų 
banga. Pirmiausia ji atvil
nijo iki Medemrodės. Čia ji 
lyg atsimušė, ir vėl iš čiasu 
daug didesniu impulsu kilo 
ir plėtėsi i visas puses: Skuo
do link. Telšių ir Kretingos 
link, Dabikinės, Kuršėnų ir 
Šiaulių link. Šių streikų pa
seka buvo ta, jog beveik vi
si be išimties dvarų kume
čiai pasiekė didelių laimėji
mų: jiems buvo pakelta or- 
dinarija, sumažintas darbo 
dienų skaičius į metus mo
terims, piemenims, išsiderė
jo kumečiai papildomus 
sklypelius daržams ir li
nams.

Iš garbingos praeities
Jau 1905 - 1907 metais iš

gražiais miškais. Iš esmės 
mes susipažinome su dve- : 
jais Mažeikių miestais. Se
nu vienaaukščiu, ir tik vie
tomis dviaukščiu Mažeikių 
miestu, kuris išsidėstė ap
link geležinkelio mazgą, šis 
mazgas jungia Mažeikius ir 
Liepoją, Rygą ir Šiaulius. 
Tačiau mus daugiau*domino 
Naujieji Mažeikiai, kurie 
plečiasi į visas puses nuo 
Senųjų Mažeikių. Būdingas 
Naujųjų Mažeikių bruožas 
tai jų daugiaaukščiai kvar
talai ir stambūs masyvai 
keliolikos gamyklų. Taip, 
kaip ant delno, skiriasi šie 
du miestai. Naujieji Mažei
kiai virto stambiu pramonės 
centru. Jie tęsiasi Laižuvos, 
Sedos, Tirkšlių link.

Cariniais ir buržuazijos 
viešpatavimo laikais Mažei
kiai, kaip matyti, atrodė lyg 
dideliu kaimu, viduryje 
stūksojo geležinkelio stotis 
ir depo. Tačiau ir anais lai
kais Mažeikiai garsėjo savo 
pažangiomis tradicijo m i s, 
revoliuciniais darbais. Apie 
Mažeikių praeitį Jonas pra
dėjo teirautis dar būdamas 
Vilniuje, vaikščiodamas po 
gražias Valakampių apylin
kes. Kaip tik šiose apylinkė
se teko susipažinti su senais 
pogrindininkais Vladu Tau
rinsimu, šiuo metu Tarybų 
Lietuvos Mokslu Akademi
jos darbuotoju ir Pociumi, 
personaliniu pensininkų. Jie 
abu kilę, augę Tirkšliuose. 
Čia prasidėjo ir jų revoliu
cinė veikla. Kadangi Stefa 
kilusi iš Ylakių apylinkės, 
anuo metu priklausiusios 
Mažeikių rajonui, todėl jis 
viską ir įsistebėjo apie Ma
žeikius ir Ylakius.

Revoliucinių kovų arena
Lankantis Mažeikiu o s e, 

vietos gyventojai tą patį pa
tvirtino, ką V. Taurinsimas 
ir Pociai pasakoja. Jau nuo 
1905-1907 metų revoliucijos 
Mažeikiai ir jų apylinkė 
garsėjo kaip revoliucinių 
kovų arena. 1905 metais Me- 
demrodės dvaras, kuris tuo 
metu priklausė liberalui 
grafui Zubovui, buvo tapęs 
tarsi revoliucinio judėjimo 
centru. Šiame dvare ir jo 
apylinkėse, pas kumečius

visus Žemaitijos užkampius' 
išvežioja statybos reikalams/

Mes skubėjome pasukti 
Mažeikių link. Naujutėlis 
eksfaltuotas kelias tiesia li
nija driekiasi nuo Akmenės 
šiaurės vakarų link. Abipus 
kelio lygūs laukai su prib
rendusiais miežiais, rugiais, 
kurie vietomis jau plaunami 
kombainu ir daug 
arkliais traukiamų 
mųjų mašinų.

Į Mažeikius
Iš kairės plento pusės pra

važiavome Viekšnių mieste
lį. Artėjome prie Mažeikių, 
kurie iš visų pusių apsupti

rečiau 
kerta-

Gyventi vien su linksmu juoku,
Su šokiais, muzika, daina,
Mes negalėjom ir nemokam,
Nes žmogui to dar negana.

Likimas toks kokį sukūrė 
Dienų ir valandų darbai, 
Tokį žmogus ir šiandien turi, 
Tokios jo dienos, vakarai.

Kartus gėrimas daug sveikesnis,
Nors mus vilioja kas saldžiai,
Po darbo poilsis ramesnis, 
Žinai, — neveltui, netuščiai.

V. Tatarelis

apy 1 i n k ė s e. Perkirsdami 
plentu Ventos upę mes gė
rėjomės jos žemumomis, už
liejamomis pievomis. Čia pat 
sužino j ome kaip buržuazi
niais laikais Mažeikių ir 
Tirkšlių apylinkės darbo 
žmonės čia organizuodavo 
slaptus pasitarimus, konfe
rencijas, kurių dalyviai bū
davo pogrindininkai antifa
šistai. Sekmadieniais šiose 
lankose būdavo organizuo
jamos gegužinės, kurių me
tu buvo renkamos aukos an
tifašistams politiniams ka
liniams ir jų šeimoms rem
ti. Tokių gegužinių metu, 
kai paventėmis skambėdavo 
muzikos ir dainų garsai, tuo 
tarpu mažos grupaitės to
kių gegužinių dalyvių išsi
skirdavo iš publikos ir nu
toldavo gilyn į miškus ir 
paupius ir pravesdavo slap
tus pasitarimus.

(Bus daugiau)

Panamos respublikoje jau
ni karininkai buvo nuvertę 
diktatorių Torrijos, kai jis 
lankėsi Meksikoje, o kai jis 
grįžo namo, tai nuvertė nau
juosius valdininkus.
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BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos narių mė
nesinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 1-mą dieną Sokol 
salėje. Narių dalyvavo ne
daug, nors jie į šį susirinki
mą buvo kviečiami per laik
raščius — organą “Tiesą,” 
“Laisvę” ir “Vilnį” — su 
priminimu, kad bus renka
ma kuopos valdyba 1970 
metams..

Kuopos valdyba pateikė 
savo mėnesinius raportus. 
Finansų sekretorė Adelė 
Kumpan savo raporte pa
žymėjo, kad ji yra įdavusi 
nuo pašalpos atsisakiusiems 
nariams V. Sdonienei ir J. 
Strole pašalpos čekius už jų 
sirgimo laiką. Šiuo kartu 
pašalpai užsiregistravu s i ų 
ligonių neturime. Nariai 
duoklių mokėjime stovi ge
rai.

Skaitytas laiškas iš LDS 
Centro. Sekretorius Jonas 
Siurba praneša, kad vienas 
mūsų kuopos narys yra au
tomatiškai perkeltas iš vai
kų skyriaus į suaugusiųjų 
ir tampa pilnateisis narys. 
Taip pat buvo skaityti pa
dėkos laiškeliai iš “Lais
vės” ir “Liaudies” Balso” 
administracijų už jiems su
teiktą finansinę paramą, tai 
pelnas nuo atsibuvusios va
karienės spalio 11 d.

Buvo renkama kuopos val
dyba 1970 metams. Kuopos 
pirmininku išrinkta H. Žu- 
kienė, 
tienė, 
rium 
nansų sekretorė Adelė 
Kumpan ir iždin. K. Vaice
kauskienė. Kuopos kores
pondentė palikta Ona Wel
lus. Į kuopos knygų peržiū
rėjimo komisiją apsiėmė A. 
Maldaikienė, L. Mainionienė 
ir P. Jasilionienė.

Dėl neskaitlingo susirin
kimo paruošimas plano at
eities kuopos veiklai palik
tas sekamam susirinkimui.

Apsižiūrėta, kad dar bū
tų buvęs per greitas susi
rinkimo uždarymas, tai tęsė
me draugišką pasikalbėjimą 
apie mūsų 6 kuopos kai ku
rių reikalų aiškesnį supra
timą. Tai buvo geras da
lykas.

Sekamas LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks sausio 5

d. Sokol salėje, 226 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti ir išgirsti me
tinį raportą iš kuopos veik
los.
Su Naujaisiais 1970 Metais!

Sveikinu “Tiesos,” “Lais
vės” ir “Vilnies” kolektyvą, 
visus bendradarbius, vaji- 
ninkus, skaitytojus ir visus 
visokiais atvejais pažangios 
veiklos rėmėjus, nenuilstan
čius kovotojus už Taiką Pa
sauliui ! Taip pat visus LDS 
6 kuopos narius sveikus ir 
sveikatoj sunegalė j u s i u s, 
kaip A. Navalinską, A. Yu- 
dikaitį, M. Simonaitį ir ki
tur dar man nežinomus. Lin
kiu 1970 metais sėkmės gy
venime ir geros sveikatos, 
o labiausiai įgyvendinimo 
pastovios taikos pasaulyje, 
ramiam valstybių bei tautų 
sugyvenimui.

Ona Wellus
LDS 6 kuopos korespondentė

St. Petersburg, Fla.
LLD 45 kuopos pramogos 

įvyks gruodžio 25 (Kalėdų 
dieną) su šauniais pietu
mis. Dainos Mylėtojai, va
dovystėje A. Pakalniškie
nės, duos gražią meno pro
gramą. Tikimasi svečių iš 
toli. Bus kalbų, linksmi šo
kiai Laiškanešių salėje, 314 
15th Ave. So.

Toj pačioj vietoj sausio 
pirmąją bus sveikinami 
Nauji 1970 metai taip pat 
su gražia programa. Abu 
sambūriai prasidės 12 vai.

1970 m. sausio 4 d. kuo
pos mitingas 11 vai. ir vėl 
pietūs.

I

Visiems linkėjimai su 
Naujais Metais.

Vikutis

S*

Domicėlė ir Juozas Lukai
Worcester, Mass.

SVEIKINIMAS į
Proga žieminių švenčių sveikiname visus, ir j 

linkime geros sveikatos, linksmų naujų metų vi- ? 
siems mūsų giminėms ir draugams, kur tik jie jį 
gyvena. į

į Vietoje atvirukų

't Linksmų sezoninių švenčių linkime 
į visiems draugams ir pažįstamiems

Sveikiname su Žiemos Šventėmis
‘•’V’

Sveikiname draugus, dirbančius “Laisvėje”, 
l vajininkus, skaitytojus ir visus, kas tik darbuo

jasi, kad pasaulyje būtų taika.

J. M. Demenčiai
Redlands, Calif.

(Kilę: Juozas—Joniškės miestas
Marijona—Žemaičių Kalvarija)

Niukai, No., Andover, Mass. jį

vicepirm. A. žemai- 
protokolų sekreto- 

JJ Vaicekauskas, fi-

Washingtonas. — Geležin
kelių įmonių darbininkai 
atmetė naują kontraktą ir 
ruošiasi streikan, kuris ap
ims 48,000 darbininkų.

I
 Sezoninis Sveikinimas į

Sveikiname visus mūsų draugus, pažįstamus jį 
ir gimines. Lietuvoje gyvenančias mano seseris į 
ir jų šeimas ir kitus gimines sveikinu su naujai- 
siais metais. Linkime visiems geros sveikatos, | 
ilgo gyvenimo. ?

Aleksandras ir Domicėlė Veličkai 
ir šeima.

SVEIKINAME |
Sveikiname visas savo gimines šventėmis, Ka- 

ledomis ir naujais metais. Brolį Titus, seseris Ž 
Antosę ir Teklę ir jų šeimas, kurie gyvena Vii- į 
niaus krašte. Visus draugus ir drauges Nor- j 
woode, Miamėj ir kitur., Taipgi “Laisvės” ko- j 
lektyvą, “Laisvės” skaitytojus ir rėmėjus, ir vi- jį 
sus taiką mylinčius žmones. Geros sveikatos ir įį 
laimingų naujųjų 1970 metų! į

Stella ir Adam Rakučiai j
(Stella po pirmu vyru buvo »
Budrevičienė) į

? SVEIKINIMAS |
į Naujųjų metų proga sveikinu South Bosto- 3 
į niečius ir Bostono apylinkės draugus ir drauges, į 
įf taipgi ir visus “Laisvės” skaitytojus. Linkiu ge- i 
į ros sveikatos ir daug sėkmės 1970 metuose. $
h Tony Brosky Ž
f Triadelphia, W. Va. į.

SVEIKINIMAS |
? Žiemos švenčių proga sveikiau visus mano gi- į 
| mines ir draugus Amerikoje ir Lietuvoje. Taipgi i> 
į “Laisvės” kolektyvą ir visus “Laisvės” skaity- $ 
a tojus. Linkiu visiems geros sveikatos ir laimin- * 
tf gų 1970 metų, kovoje už taiką pasaulyje. ?
? Anastazija Paukštiene jį
| Miami, Fla. i

Albertsville, N.-Y į

SVEIKINIMAS
Sveikinu “Laisvės” ir abelnai visus laisviečius, 

kad 1970 metai būtų laimingi, kad baigtųsi tas 
žmoniją varginantis karas. Sveikinu ir mano bi
čiulius Lietuvoje.

į SVEIKINIMAS į
a Sveikinu su Naujaisiais 1970 metais visus gi- ? 
a mines, draugus, Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu 
į geriausios laimės asmeniniame gyvenime ir iš- į 
į tvermės kovoj už taiką. p. jį
? J. Purtiek įį
| ' (Ukmergiškis)
| Pittsburgh, Pa. į

? SVEIKINIMAS |
? Sveikinu su žiemos šventėmis visus savo gimi- į 
| nes, draugus ir pažįstamus Amerikoje ir T. Lie- 5 
į tuvoje. Linkiu daimingų naujų 1970 metų ir sti- į 
į prios sveikatos visiems. į
į Eleanora Belekevich j
į Brighton, Mass.

Vera Smalstienė
Livonia, Mich

SVEIKINIMAS
į ■ ■ _________ _ ____ __ į
rf Su žieminėmis šventėmis ir naujaisiais metais jį 
į sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus į 
į Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems geros jį 
į sveikatos. i

l Laimingų Metinių Švenčių t 
l Sveikinu visas, gimines T. Lietuvoje ir Ame- I 
| rikoje. Sveikinu prietelius ir draugus, atviručių 5 
į nesiuntinėšiu, nes mano gyvenimo draugas mirė. ? 
į Nors dar tik pusė metų praėjo, bet nuliūdimas j 
į? mane visuomet vargina. Linkiu visiems laimin- jį 
į gųjų 1970 metų. jį

l SVEIKINIMAS
į Sveikiname draugus su naujaisiais 1970 me- | 
? tais. Taipgi sveikiname gimines ir pažįstamus į 
| Amerikoje ir Lietuvoje, linkime geriausios lai- | 
| mes asmeniniam gyvenime ir ištvermės kovoje į 
| už taiką. Linkime visiems laimingai praleisti į 
į šventes. j E Katinai i
? Easton, Pa. jį

A. K. Mugianiai
Oakland, Calif.

Chester, Pa.
Viešnia iš Tarybų Lietu

vos Kašte Žabutėnienė (Bu
čytė) atvyko pas seserį So
fiją Lipčienę Lester, Pa. 
Sakė, kad kelionė buvo ge
ra, greita su tarybiniu pui
kiu lėktuvu. Dauguma ke
leivių buvo Kanados sporti
ninkai, puikūs jaunuoliai, 
draugiški.

Dauguma keleivių išlipo 
Montrealyje, likusieji atvy
ko į New Yorką. Stotyje 
pasitiko ją Inturisto atsto
vas ir perkėlė į Philadel- 
delphijos lėktuvą ir į trum
pą laiką pasiekė kelionės

į SVEIKINIMAS į
į Sveikinu su žiemos šventėmis ir naujaisiais me- I 
? tais savo gimines šioje šalyje ir Lietuvoje. Taip- | 
| pat drauges, draugus, visus geros valios žmones ? 
| ir nenuilstančius puoselėtojus, Dainos . Mylėto- jį 
į jus. Spaudžiu dešinę pramogų šeimininkėm, ku- į 
4 rios be atlaidos palaiko judėjimą. Visiems ge- jį 
į riausios laimės 1970 metais ir trokštu pasaulinės Į

taikos. $
Rožė Samulionis

2050 —35th St., No.
St. Petersburg, Fla.

Lėktuvų stotyje jau lau
kė sesutė ir jos duktė Ele
na. Su sesute buvo nesima
tę per 55 metus. Bet greit 
susipažinome ir atvykome į 
Lester, Pa., viešnia sakė.

Atvažiavo ji pamatyti 
Ameriką, tą garsią šalį, su
sipažinti, kaip viskas pas 
mus Amerikoje. Ji nori pa
tirti, kaip Amerikoj pralei
džia žiemos šventes. Už tre
jeto mėnesių žada grįžti pas 
savo šeimą. Grįžusi, sako, 
papasakos savo įspūdžius 
visiems.

t. ŽIEMOS ŠVENČIŲ SVEIKINIMAS
jf Sveikiname gimines ir draugus, gyvenančius 
į Amerikoje ir T. Lietuvoje. Geriausių linkėjimų 
į visiems ir stiprios sveikatos. Lai gyvuoja taika 
? pasaulyje.

Mary ir Frank Kvietkai
No. Miami Beach, Fla.

A. Lipei u s

•>

Mary Kazlauskienė
74 North Main St., Haverhill, Mass.

Sv eikinimas

N. ir P. Dudoniai
Chester, Pa.

Anna Daukus ir šeima
6862 Longacre St., Detroit, Mich. 48228

į Sveikiname su žiemos šventėmis visus mūsų J 
a gimines, draugus ir pažįstamus T. Lietuvoje ir a 
įf Amerikoje, taipgi ir “Laisvės” kolektyvą. Lin- jį 
į kime visiems daug laimės ir sveikatos 1970 me- jį 
? tuose. Lai viešpatauja pastovi taika pasaulyje. į

Su žieminėmis šventėmis nuoširdžiai sveiki- į 
Į name visus gimines, draugus ir visus “Laisvės” 
l skaitytojus Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje, 
į Visiems geros sveikatos ir laimingos ateities.

SVEIKINAME M
f Sveikinu su žieminėm šventėm ir laimingais J* 
j naujaisiais metais gimines, draugus ir drauges.
f Linukiu visiems sėkmės ir stiprios sveikatos įg 
į naujuose metuose.
įf Domicėlė Shultz-šatienė
? Oregon City, Oregon ®

į Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą su žiemos 
šventėmis, kad būtumėt visi sveiki ir laimingi. į

į Lai pasaulyje būna taika ant visados. I
į Antanas Staniulis į
į Hampton, N. J. 'j

SEZONINIAI SVEIKINIMAI į
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįs- jį 

tarnus su Kalėdų ir naujų metų šventėmis Ame- į 
rikoje ir Lietuvoje.

F. ir J. Konteniai
139 Parkview Ter, 

Rochester, N. Y. !
 SVEIKINIMAS į

Su žieminėmis šventėmis nuoširdžiai sveikinu | 
visus draugus, bičiulius ir gimines Jungtinėse j 
Valstijose, Tarybų Lietuvoje, nežiūrint kuriame 
pasaulio kampelyje gyventų.. Visiems linkėda- 
mas geriausios sveikatos, ištvermės ir geriau- jį 
sios sėkmės asmeniniame gyvenime ir visuomė- jį 
.ninėje veikloje. Taikos, ramybės ir daug saulė- jį 
tų dienų 1970 metais.

Motiejus Klimas
Ramsey, N. J.

jw Linkiu linksmų metinių švenčių giminėms Y. įį 
y Lietuvoje ir čia Amerikoje. Kai buvau ligoni- 
ŽS nėję per keturias savaites, tai mane lankė daug 
ja giminių, gerų prietelių ir draugų. Gavau daug M 

laiškų ir kortelių, man neįmanoma atsakinėti 
laiškais, tad su didžiausia padėka linkiu visiems M

vi kuo geriausios sveikatos nuo manęs ir žmonos, Sb

Int Antoinette ir Walter Račkauskai
S 36 Cross Rd., Ward Hill, Mass. 01830 W

I
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ĄĮ. Taraškos nelaimė
“Vilnyje” V. A. rašo apie 

A ^Taraškos nelaimę:
“Aleksas Taraška kai ku

rį laiką dirbo “Vilnies” re
dakcijos kolektyve. Jisai 
taipgi buvo uolus darbuoto
jas eilėje organizacijų. Iš
ėjęs iš redakcijos, jis su 
žmona Violeta apsigyveno 
San Leandro, Kalifornijoje.

Parašiau Taraškams laiš
ką, kad jie, ypač Aleksas, 
parašytų apie savo veiklą, 
apie darbą redakcijoj, į 
“Vilnies” 50 metų sukakties 
albumą.

Gavau iš Violetos liūdną 
žinią.

Aleksas buvo operuotas 
dėl tulžies. Išėjęs iš ligo
ninės jis ilgiau nelaukęs 
ėmėsi darbo. Jam išsivystė 
kita liga, reikėjo antrosios 
operacijos, o po antrosios 
jis gavo paralyžiaus smūgį 
nelegali vieno šono valdyti. 
< Labai gaila gero, naudin
go darbininkų judėjimui ir 
mūsų spaudai žmogaus. Jis 
dar nesenas ir galėjo ilgai 
ir gerai darbuotis, bet nuož
mios ligos jį parbloškė. Jis 
dar gali išeiti, nugalėti li
gas, bet šiuo tarpu nieko 
veikti negali.

Violeta Taraškienė daly
vauja “Vilnies” vajuje.

Atmenu, Taraškams gy
venant Čikagoje, laike di
džios depresijos, trys bedar
biai buvo policijos užmušti. 
Eilė organizacijų siuntė de
legacijas į miesto rotušę 
protestuoti prieš bedarbių 
nušovimą. Lietuvių organi
zacijas atstovavom Violeta 
ir aš.

Ji taipgi veikė mūsų or
ganizacijose Čikagoje ir vel
ija San Francisco apylin
kėje.

“Laisvės” personalas ap
gailestauja A. Taraškos ne
laimę ir reiškia jam simpa
tiją. A. Taraška prieš dau
gelį metų tūlą laiką taipgi 
dirbo “Laisvės” redakcijoje. 
Linkime jam greitai 
sveikti.

pa-

a religija

A. Metelionis
(Tęsinys iš 2-ro psl.) 

bos, be jokios kritikos”.
Atsakiau — “Rusijos Vai

ras turi daug priešų ir ne- 
n o r i tikybinių ’pasidaryti 
priešų. Jie leidžia tikintiems 
užbaigti gyvenimą. Jaunus 
mokslina kitaip”.

Kai A. Metelionis pargrį- 
iš Lietuvos klausiu jį 
ai p lietuvoje

traktuojama?”
Metelionis sako:
“Taip, kaip pačioje di

džiausioje respublikoje — 
Rusijoje. Tu žinai, klausiau 
aukšto rango žmones, ko
dėl religija yra taip laisva?”

Jie man aiškino:
'“Mes turim religiją ,už 

ragų. Seni religiniai miršta; 
studentija mokslinas kitaip. 
Mes turim tūkstančius kom
jaunuolių”.

Toks aiškinimas Metelio- 
niui patiko. Jis norėdamas 
dar daugiau bedievių prida- 
r y t i Lietuvoje, pasiuntė 
daugelį bedievybės knygų į 
Lietuvos bibliotekas.

Metelionio gyvybę pasi
grobė auto vairuotojas 1962 
m. gruodžio mėn. pradžioje. 
(Tūkstančiai žūsta ( avarijo
se). Metelionis fiziniai buvo 
tvirtas. Jei
jis minėtų savo 81 gimta
dienį.

Cambridge, Mass.
Čia nuo 1920 m. gyvuoja 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas, kuris buvo įrengtas 
ant Harvard gatvės. Iš 
klubo kūrėjų tik du yra gy
vi — Michael Wenzlaw ir 
Steponas Janeliūnas. Vė
liau klubas pasistatė savo 
namą ant 823 Main gatvės.

Rodos, kad pirmas klubo 
gaspadorius buvo- J. Aviža. 
Po jo — F. Ramanauskas, 
o po šio — J. Bagdonas. Gi 
dabartinis ir ilgiausiai iš
buvęs klubo kaspadoriu- 
mi—Antanas Žvingilas. Tai 
gabus ir darbštus gaspado
rius

Klubas darė didelę apy
vartą, dažnai įeidavo į mė
nesį tarp 8 ir 9 tūkstančių 
dolerių. Pastovių klubo na
rių yra apie 400.

Klubas turėdavo ir “So
cial” narius, kurie daryda
vo didelį biznį. Bet prieš 
apie trejus metus pasidarė 
tų jaunųjų narių nebepa
kenčiamas elgesys. Dažnai 
įvykdavo muštynės, ir 
klubas turėdavo 2 policma- 
nus, kad suvaldytų riauši
ninkus. Todėl tie “Social” 
nariai panaikinti, o dėl to ir 
apyvarta visai nupuolė. Iš
mokėjimai buvo daug di
desni už pajamas. Klubo 
išlaidos per metus — apie 
15,000 dol., kaip tai: mokes
čiai už žemę, namą, ap- 
draudą, šilumą, šviesą ir 
gaspadoriaus alga $100 į sa
vaitę.

Dabar klubas uždarytas, 
išskyrus susirinkimus bei 
socialinius parengimus.

Lapkričio 30 dieną įvyko 
klubo mėnesinis ir nomina
cijų susirinkimas. Nominuo
ti nariai į klubo v a 1d y b ą 
1970 metams. Beveik visi, 
apsiėmė tie patys, išskyrus 
pirmininką. Vietoje Victoro 
Thomaso, apsiėmė J. Survi
la.

Buvo ilgos diskusijos, ką 
daryti su klubu, nes kaip 
dabar yra, nėra naudos. Po 
diskusijų leista balsuoti. Di
džiuma balsų nutarė klubą 
parduoti. Tik 2 balsavo 
prieš.

Susirinkimas įgaliojo klu
bo valdybą, kad, pasitarus 
su klubo advokatu, paga
mintų registruotus laiškus 
apie klubo padėtį. Patarti
na klubo nariams, kurie yra 
persikėlę gyventi kitur, o 
nepermainė savo adreso, 
tuoj pranešti. Klubas ne
atsakys, jeigu jie negaus tų 
laiškų. Nes tiesos reika-1 
lauja, kad 2 trečdaliai visų 
balsavusių narių sutiktų, 
kad klubą galima parduoti.

S. Rainard

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

giuos 2 8 kp. susirinkimas 
įvyko gruodžio 14 dieną. 
Nors tą dieną pas mus sni
go, bet draugijos narių at
silankė nemažai, ir susirin
kimas buvo pravestas sėk
mingai.

Buvo išrinkta kuopos val
dyba dėl 1970 metų ir bu
vo apkalbėta kuopos veiki
mas ir parengimai ateinan
čiais metais., Buvo padidin
ta parengimų komisija ir į 
tą komisiją dar įėjo John 
Ulozas ir M. Ulozienė.

Kurie atsilankė į susirin
kimą, gavo dovaną po nau
ją 1970 metų kalendorių 
nuo J. Ynamaičio. Mat, jis 
yra spaustuvininkas. Jis at- 
spaudžia tikietus dėl mūsų 
parengimų ir šituos kalen
dorius jis pats padarė.

Buvo linksma matyti šia
me susirinkime ir tuos 
draugijos narius, kurie pir
miau sirgo, o dabar jų svei
kata jau eina į gerąją pu
sę ir dalyvavo susirinkime. 
Tai W. Yokubonis, Klemen- 
tina Yenkeliūnienė, M. Ulo
zienė su savo vyru. Ulozie- 
nės ranka jau išimta iš gip
so, bet dar galutinai nėra 
sugijusi. J. ir M. Ulozai pa
aukojo $10 į “Laisvės” fon
dą. Juozas Zelenakas taip
gi atsilankė ir, matyt, jau 
yra sutvirtėjęs.

Charles Krasnitskas man 
sakė, kad jis bus 92 metų 
kitą mėnesį. Apie prieš dvi 
savaites buvo susirgęs, bet 
dabar vėl sutvirtėjo ir da
lyvavo susirinkime. Ir kas 
stebina visus narius, tai kad 
nuo vietos, kur jis gyve
na, yra apie 4 mylios iki 
svetainės, kur įvyko susi- 
rnkimas, ir jis atėjo i su
sirinkimą pėsčias., Tas žmo
gus daug vaikščioja, gal už 
tai ilgai ir gyvena.

Kai kurie draugai dar 
tebeserga. Ida Ablažienė 
puolė savo namuose ir išsi
narino koją ir dabar randa
si Waterburio ligoninėje.

Buvau nuėjęs pas drau
gus Tolius ir S. Tolių ra
dau sergantį, gulintį lovoje. 
Sakė, skauda koją per rieše- 
lį, tai negali vaikščioti.

Buvom sustoję atlankyti 
Charles Karinauską, kuris 
jau daug metų serga ir dak
taras neleidėidžia jam nie
kur išeiti iš namų. Namuo
se jis dar vaikščioja ir val
gyt pasidaro, bet iš krautu
vės parnešti maistą jam tu
ri jo giminaitis.

Gaila mūsų gero draugo. 
Jis skaito “Laisvę” ir “Vil
nį” ir visuomet jas remia 
aukomis. Dabar jisai atsi
naujino savo.“Laisvės” pre
numeratą ir į Lietuvą dėl 
savo giminaitės ir dar pa
aukojo į “Laisvės” vajaus 
fondą.

Linkiu visiems ligoniams 
geros sveikatos ir laimingų 
Naujų metų.

M. Svinkūnienė

HELP WANTED-MALE-FEMALE

PRODUCTION TYPIST. No ex
perience necessary, minimum 40 W. 
P. M., good quality. Excellent com
pany benefits and working condi
tions, merit raises. Call Mr. Berlin- 
ger, 201-676-3280.

DUNN & BRADSTREET, 90 Hal- 
sted St., East Orange. An Equal 
Opportunity Employer.

(93-96)

OIL BURNER MECHANICS. Due 
to recent expansion, this organiz
ation has position for experienced 
man on 2, 4, and 6 oil. Top wages, 
steady employment overtime avail
able. Paid holidays, vacations, hos
pitalization, health' and life insur
ance and incentive benefits.

LIONE HI FUEL CO. 
201-865-2300 — North Bergen, N. J.

(93-97)

TOOL & DIEMAKER

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

ne ta nelaimė,

V. Žabui

Pranešimas
ROCHESTER, N. Y.

Gedimino Draugija ren
gia banketą pasitikimui 
Naujų Metų. Įvyks gruodžio 
(Dec.) 31-os dienos vakaro 
(Dec) 24-os dienos vakaro 
5 valandą.

Visi Draugijos narįai, eis 
ar ne, turės mokėti įžangą. 
Ne nariams įžanga nemoka
ma.

Visi lietuviai prašomi at
silankyti. Turėsime skanių 
valgių ir gėrimų, visokių 
skambučių ir kepuraičių. 
Visų maloniai lauksime. 
Vieta: 575 Joseph Ave., Ge
dimino salėje. Kviečia

—Draugija

ASSEMBLERS
Wiring

Light Assembly Work
Excellent opportunity with

ing concern for young men—on job 
training.

*
*
*

Call:
Rocco

grow-

Paid Holidays 
Minimum 8 hours 
5 Day Week

Zaccheo, Production
(1) BUYER, JR.

MRO, Materia], 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)

Mgr.

Washingtonas. — Senatas 
atįmetė pietinių valstijų se
natorių pastangas sulėtinti 
mokyklų segregaciją.

Seattle, Wash. — 4,000 
žmonių demonstravo, rei-Į 
kalaudami baigti rasinę dis-' 
kriminaciją darbuose. [

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)

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)

Helsinkis. — Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų atstovai susitarė dėl to
lesnių derybų strateginių 
ginklų limitacijos klausimu. 
Kovo mėnesį susirinks į Ge
neva pasitarimų tęsimui.

Tokijas. — Japonija bal
suos, ar prisidėti prie Jung
tinių Valstijų Azijos gyny
bai. 69,600,000 yra užsire
gistravusių piliečių. Ameri
ka nori pajungti Japonija 
imperialistiniams siekiams.

Montrealas, Kanada.—150 
amerikiečių iš armijos pa
sitraukusių kareivių ir atsi
sakiusių tarnauti militari- 
nėje tarnyboje turėjo kalė
dinių švenčių iškilmę, dai
navo prieškarines dainas.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prekybinis lėktuvas su
sidaužė. 7 žmonės žuvo.

BombosNew Yorkas 
sprogo net trijose vietose. 
Nesusekta, kas jas padėjo.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frederick White
Mirė Kalėdų rytą, gruodžio 25, 1968 m.

Suėjo vieneri metai kai mirė mano mylimas 
gyvenimo draugas ir vaikų tėvas. Mums Kalė
dos liūdnos. Su dideliu liūdesiu ir pagarba šir
dyje visuomet prisimename tave, brangus Fred
erick, niekad nepamiršime, kol gyvi būsime.

Ada White, žmona
Joseph, Stanley ir Fred White, 

sūnūs
W. Kiburis, Edw. Kiburis ir 
Bob Zenewicz, posūniai 
Adelė Kaake, podukra

Brockton, Mass.

Mirus

Marytei Deltųvaitei - Patrosky
Reiškiame širdingą užuojautą jos broliui Juo

zui Deltuvai, brolienei Frances, mirusio brolio Ka
zio žmonai Idai ir visai Deltuvą šeimai Amerikoje 
ir T. Lietuvoje.

M. Šilanskienė K. Griberienė
W. Balčiūnas A„ Stankevičius
O. Čepaitienė L. Stankevičienė
J. Kasparas K. Pečkis
J. Stanienė N. Pečkienė
J. Stanys L. Antanaitis
H. Antanaitienė M. Antanaitienė
J. Deltuva A. Žemaitienė .
O. Kučiauskaitė P. Kupris
K. Kuprienė P. Paserskis

NIGHT SHIFT TAB OPERATOR.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.

3-6 months light experience neces
sary. 37 V2 work week on the clock. 
Salary $115-$120. Good fringe be
nefits. Call Jack Lane, 824-5100, 
Newark.

Must be able to 
i or instructions. 

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

RED M. CORP.

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

Routes 46- & 23.
Equal Opportunity Ejnployer.

(88-95)

Experienced.
work from sketch
Paid 
paid 
time

(90-99) (90-99)

70
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Plonieji sluogsniai
Vilnius. — Lietuvos Mok

slų Akademijoje įvyko visa
sąjunginis plonų sluogsnių 
fizikos simpoziumas.

Dešimtatūkstantoji mili
metro dalis. Su šitokiais mi
kroskopiniais dydžiais susi
duria LTSR Mokslų akade
mijos Puslaidininkių fizikos 
instituto plonų sluogsnių ir 
kiti sektoriai. Plonų sluogs
nių fizikos pasiekimais pla
čiai naudojasi radioelektro
nikos, skaičiavimo techni
kos, optikos, o taip pat ei
lės kitų mokslo ir pramonės 
šakų.

DISTRIBUTION CLERK in I.B.M. 
Dept., 37’/2 work week with pleas
ant working conditions. Good com
pany benefits. Call 824-5100 New
ark and ask for Mr. Jack Lane.

(90-99)

Draugystės misija
Vilnius. — Čia įvyko vie- 

šinčios Suomijos - Tarybų 
Sąjungos draugijos delega
cijos susitikimas su Lietu
vos Draugystės ir Kultūri
nių Ryšių su užsienio šali
mis draugijos prezidiumo 
nariais ir žurnalistais.

Atvykusi su draugystės 
misija į Tarybų šalį, Suomi
jos — Tarybų Sąjungos 
draugijos delegacija, vado
vaujama šios draugijos pir
mininko pavaduotojo, Suo
mijos darbininkų švietimo 
sąjungos generalinio sekre
toriaus O. Hurio, aplankė ir 
mūsų respublikos sostinę, 
aptarė tolesnių kontaktų, 
kultūrinių ryšių gaires.

Rabat, Morokas. — Arabų 
šalių konferencijoje pa
reikšta, kad visoms arabų 
valstybėms reikia vieningai 
kovoti prieš Izraelio agresi
ją, remti partizanus.

San Francisco. — Pacifi- 
ko pakraščio laivų krovėjų 
unija paskyrė $50,000 Gene
ral Electric streikieriams.

Madridas.—Ispanijos val
džia užmezgė diplomatinius 
ryršius su Vengrija.

Ji

MANAGEMENT

This is an opportunity to associate 
with a company that recognizes our 
employes and customers, as our 
most valuable asset. We peed mat
ure men to fill positions created by 
our expansion program. No exper
ienced required. A willingness to 
learn and an honest desire to work 
—will assure your success. i

We Offer:

. 1. Permanent Positions 
Above average salary 
Paid vacation
Company paid hospitalization 
for Employee and family 
Company paid life insurance 
Company paid retirement 
program
For Interview call:

BURGER . KING MAIN OFFICE
500 West Ridge Pk 

Conshohocken, Pa.
828-8205

(93-86)

309

2.
3.
4.

5.
6.

CRANE

Has Openings For

CASTER

APPRENTICES
NEEDED

Learn to be a Caster. 
No experience necessary.

We will train you.

OTHER JOBS
AVAILABLE

Good pay benefits.
Apply 9 AM to 4 PM.

Call 609-392-7111, ext. 713 
for appointment.

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

An Equal Opportunity Employer.
(90-94)

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)

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION

AVAILABLE
FOR LEASE

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

(82-99)

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. Thorofarc, N. J. 609-845-2800, 
or 456-0255 (88-96)

*

*

PRODUCTION WORKERS

WAREHOUSE MEN

TRUCK DRIVERS

Good Paying Company Benefits

Call S. Tardy 
617-894-4020

GENERAL BATTERY &
CERAMIC CORP.

55
•4

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

BUTCHERS 
or 

APPRENTICES

Hospitalization
Major medical

Pension and Dental Plan
Top Salaries

We have many positions available 
in our new Garfield Store. Inter
views are being held at the Garfield 
Boys Club, 490 Midland Ave., Gar
field, N. J. APPLY NOW! Mon., 
Tues., Thurs., 11 ĄM-6 PM. Weds., 
Fri. 11 AM-8 PM. Sat. 10 AM-4 
PM. STAFF. GOOD DEAL 
SUPERMARKETS. (88-97)

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 medical cov
erage plus free life insurance and 
profit sharing. $97 per week. Op
portunity for overtime.* Apply First 
Penna Bank, 1500 Chestnut Street, 
20th fl., Philadelphia, 
AM & 4:30 PM. An 
tunity Employer.

between 8:30 
equal oppor-

(93-95)

HUSBAND & WIFE. Healthy, 
mature couple, groundskeeper with 
some mechanical aptitude. Seams
tress and food service. Live in. 
Fringe benefits. Good salary. Call 
Brother Stephen. 673-2022, 9 to 5. 
Philadelphia. (92-98)

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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SPECIALIAI “LAISVEI”

Niekam nevalia niekinti 
mūšy Vilnių!

Dainininkas Eduardas Kaniava 
apie savo viešnagę Amerikoje

Parengimų Kalendorius
Gruodžio 31 d.

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

Svečias iš Lietuvos
Šiuo tarpu Brooklyne pas 

brolį Adomą vieši mokyto
jas (jau pensininkas) Mo
tiejus Venslauskas, iš Aukš
tadvario (Trakų rajono). 
Čia, žinoma, jis svečiuojasi. 
Tikisi apie porą mėnesių 
praleisti.

Apie šį svečią 1966 metais 
“Tėvynės balse” (liepos mė
nesyje) buvo atspausdintas 
įdomus straipsnis, kuriame, 
tarp kitko, buvo sakomą:

“Mokytojas M. Venslaus
kas nuo seno domisi peda
gogika, literatūra, tautosa
ka, krašto kultūros istorija. 
S e m i n a r i niai rašinukai, 
dienraščio ištraukos-, laiš
kai, pranešimai konferenci
jose rodo mokytoją buvus 
labai aktyvų. Į mokyklą ir 
mokymą žiūrėjo labai rim
tai, aukojosi šiam darbui. 
Štai žinoma, kad jis su di
džiausia energija mokė su
augusius žmones — iberaš- 
čius. O paskui... čigonų 
vaikus Kleboniškyje. Negir
dėtas buvo daiktas. Ir pats 
ėmėsi šio sunkaus darbo be 
jokios naudos sau. Turėjo 
daug ir vargo, rūpesčių. 
Daug kam ‘keistas’ atrodė 
jaunas mokytojas.”

visiškai atsinaujino didelis 
Antakalnio priemiestis, de
šiniajame krante naujo Žir
mūnų rajono projektuoto
jai ir statytojai praėjusiais 
metais atžymėti didžiąją są
jungine premija. Ir arčiau 
centro statomi ar pastatyti 
įspūdingi nauji pastatai, 
kaip Operos ir baleto teat
ro rūmai, Žemėtvarkos, 
Chemijos, Fizikos - matema
tikos, Puslaidininkių fizikos, 
Miestų projektavimo ir kiti 
institutai, “Dainavos” resto
ranas ir daugelis kitų rūmų.

žinoma, Vilniui dar daug 
,ko trūksta. Dar nemaža 
menkaverčių namų tebelau
kia, kada bus nugriauti ar
ba kapitališkai atremontuo
ti, dar yra žmonių, kurie 
vengia našaus vaisingo dar
bo, girtuokliauja. Per pir
muosius keliolika pokarinių 
metu pasitaikė nevykusios, 
nevilnietiškos statybos.

Mūsų jais nusivylimas
Kai matai visa tai, kas 

padaryta ir daroma, kai Vil
niaus gyvenimą pažįsti sa
vo akimis per visą pusšim
tį metų, kai brangini tą cen
trą, apie kurį sukosi daug 
išimtų metų mūsų krašto gy
venimas, sunku tesuprasti 
tuos mūsų : 
netraukia pamatyti ir nors 
trumpą laiką pagyventi Vil
niuje. Ir tiesiog apmaudu 
dėl tu tėvynainių ir jų spau
dos. kurie drįsta Vilnių nie-

Vilnius — vienas įdomiau
sių ir seniausių Pabaltijo 
miestų, Vilnius — žinomas 
mokslo ir kultūros centras, 
Vilnius — įvairiašakės pra
monės, naujos industr i n ė s 
statybos vieta, Vilnius — 
turistinė įdomybė, Vilnius— 
buvusios Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės ir da
bartinės tarybinės Lietuvos 
respublikos sostinė. Todėl 
suprantama, kad Vilnius iš
tisus metus, o ypač vasarą, 
gausiai lankomas moksli
ninkų, menininkų, architek
tų, įvairių profesijų turistų. 
Ne tik iš visų plačiosios Ta
rybų Sąjungos kraštų, bet 
ir iš užsienio, ne tik iš Eu
ropos, bet ir iš Amerikos, 
Azijos ir kitų žemynų.

Svečių atsiliepimai
Daugelis lankytojų dalija

si savo įspūdžiais ne tik 
Vilniuje su senesniais ir 
naujais savo pažįstamais, su 
agentui^ bei laikraščių ko
respondentais, bet savo pa
stebėjimus bei samprotavi
mus skelbia savo krašto 
spaudoje. Jų atsiliepimuose 
atsispindi ir žavėjimasis se
nojo Vilniaus romantika ir 
gėrėjimasis jo augimu. Pa- 
prastai gerai atsiliepiama ^platinamos ir asfaltuojamos kinti Antai «tautings min.

gatvės. Per Neri pastatytas L- ,, ^Ir^Triln It/^4-t t x tt t t

mose ar mažai tekūrenamo
se patalpose, šiaip taip su- 
ramsčius duris, fanera ir 
kartonu užkalinėjus langus, 
dirbti ir gyventi nekūrena-

Palyginti negausūs pir
mųjų pokario metų Vilniaus 
gyventojai, baigę tiesioginį 
darbą, su kastuvais ir lo- 
mais, ėjo į talkas ardyti 
griuvėsių, rinkti plytų sta
tyboms ir remontui, kasti 
šulinių atstatomajam van
dentiekiui, tvarkyti gatves 
ir šaligatvius, dirbti pagal
biniuose žemės ūkiuose.

Tokia buvo padėtis Vil
niuje prieš nepilną ketvirtį 
amžiaus. Kur kitur gyvenę 
žmonės ir norėdami negali 
tos praeities taip gyvai pri
siminti kaip patys vilniečiai. 
O ir noro turi ne visi.

Mūsų Vilnius šiandien
O ką šiandien turime? 

Įdomiausia senoji Vilniaus 
dalis rūpestingai restauruo
jama. Nulupus tinką, ati
dengtas ne vienas architek
tūrinio paminklo pirmykštis 
veidas. Remontuojami puoš
niausi architektūriniai pa
minklai — bažnyčios, pilys, 
istoriniai pastatai.

Kur galima, tiesinamos,

apie Vilniaus gyventojus: 
jų išvaizdą, apsirengimą, 
svetingumą, darnų tautybių 
sugyvenimą. Žinoma, tuose 
atsiliepimuose norint gali
ma įžiūrėti ir tam tikrą sve
čio mandagumo duoklę šei
mininkui, tačiau iš jų nuo- 
š i r d u m o ir originalumo 
dvelkia neišpūsta teisybe..

Reikliau žiūrime į svęčių 
lietuvių ir kitų buvusių Lie
tuvos ar vien Vilniaus gy
ventojų pasisakymus. Viena 
vertus, suprantamas jų sen
timentas senajai savo kraš
to sostinei, išgyvenusiai vi
sokias istorines peripetijas, 
ir jų jautrumas įvairiems, 
trūkumams, kurie kartais 
svečiui labiau pastebimi, ne
gu nuolatiniam šio miesto 
gyventojui. Todėl iš lietuvių 
ir kitų Lietuvos gyventojų 
laukiama ir didesnės meilės 
Vilniui, ir drąsesnių pasta
bų dėl pasitaikančių nege
rovių bei pasiūlymų, kaip 
jas šalinti.

Užmiršta ar nenori 
prisiminti

Deja, kaip tik šių Vilniaus 
lankytojų tarpe vis dar pa
sitaiko asmenų, kurie per 
mažai pažįsta Vilniaus isto
riją, kurie užmiršta ar ne
nori prisiminti, kaip sunkiai 
Vilnius išgyveno vien šiame 
šimtmetyje kelis karus, dvi 
vokiečių ir vieną lenkų oku
pacijas. Ypač siaubingi bu
vo hitlerinės Vokietijos 
okupacija ir antrojo karo 
padariniai.

Vilniaus gyventojai neuž
miršo baisių žudynių, išveži
mų ir trėmimų. Kone pusė 
iš okupantų išvaduotojo Vil
niaus, karui baigiantis, tū
nojo griuvėsiuose. Ir svei- 
kesnieji namai žiojėjo be 
langų, be durų. Mies
te neliko nei vieno til
to per Nerį, nei vienos 
galinčios dirbti gamyk
los, nei vienos mokslo bei 
kultūros įstaigos. Trūko 
žmonių ir medžiagų atstaty
mo darbams pradėti. Mies
tas neturėjo vandentiekio, 
neveikė kanalizacija, elek
tros tebuvo tiek, kiek jos 
galėjo duoti atvykęs elek- 
trotraukinys. Žiemą teko

jau ketvirtas tiltas ir pro
jektuojamas penktas.

Visiškai iš naujo sukurta 
didelė pramonė, tankus pre
kybos tinklas, troleibusų, 
aut o b u s ų ir automobilių 
transportas. Vilniaus uni
versitetas atgaivina geriau
sias XVIII ir XIX amžių se
nojo universiteto tradicijas 
ir vėl darosi žinomas pla
čia iame pasaulyje.

Jei senajame lotyniškai— 
lenkiška j ame universitete 
net neatsirado vietos lietu
vių kalbos katedrai, tai 
šiandien plačiašakiame uni
versitete tūkstančiai stu
dentų semiasi mokslą gim
tąja lietuvių kalba. Šalia 
universiteto, veikia politech- 
mikos ir dailės institutai, 
konservatorija, kel i o 1 i k a 
specialiųjų vidurinių mo
kyklų, daugiau kaip trisde
šimt pilnų bendrojo lavini
mo mokyklų, įvairių kursų. 
Daugumai mokyklų pasta
tyti nauji, patogūs rūmai, 
studentams b e i mokslei
viams bendrabučiai.
Vilnius — mokslo centras
Vilniuje yra daugiau kaip 

dvidešimt mokslo įstaigų. 
Juose dirba šimtai moksli
ninkų. Jų atstovai aktyviai 
dalyvauja ne tik Tarybų Są
jungos, bet viso pasaulio 
mokslininkų forumuose. At
gimusi Lietuva, atsistatęs 
Vilnius darosi vėl žinomas 
visai mūsų planetai.

Vilniuje sėkmingai veikia 
keturi teatrai, filharmoni
ja, dainų ir šokių ansamb
lis, radijo ir televizijos cent
ras, įvairiaspalvė meninė 
saviveikla, sporto įrengi
niai.

Vilnius auga
Vilnius jau nebetelpa se

nuose rėmuose. Griaunami 
menki mediniai namai, ku
rių apščiai buvo likę kai ku
riuose miesto kvartaluose ir 
jo pakraščiuose, užimami 
miestui nauji plotai. Juose 
dygsta. 5-12 aukštų mūrai.

Nepaisant spartaus indu
strinio statybos pobūdžio, 
atskiriems naujiems kvarta
lams netrūksta žavumo. 
Kairiajame Neries krante

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentė Irena Litvinaitė 
turėjo interviu su įžymiuo
ju Lietuvos operos solistu 
Eduardu Kaniava, tik su
grįžusiu iš Jungtinių Vals
tijų. Apie savo viešnagę ir 
koncertus Amerikoje daini
ninkas išsireiškė maždaug

—Tai jau antroji mano 
kelionė į Jungtines Valsti
jas. Šių metų sausyje, ten 
viešėdamas su grupe Tary
bų Lietuvos kultūros veikė
jų, gavau pakvietimą su
ruošti koncertus, atvykti 
gastrolinėms kelionėms po 
JAV lietuvių kolonijas. Per 
pusantro mėnesio su daina 
apvažiavau stambiausius 
JAV miestus—Bostoną, Či
kagą, Vašingtoną, Niujor
ką, kur daugiausia susitelkę 
lietuvių. Drauge su manimi 
keliavo ir mano žmona, te
levizijos aktorė Barbora 
Abramavičiūtė, kuri supa
žindino klausytojus su lie
tuvių poetų Salomėjos Nė
ries, Maironio, Janinos De

gutytės, x tarybinių poečių

nors ją vėl iš
jos žmonėmis

šiltas susitiki-
Niujorke, laik- 

“Laisvė” įstaigoje,

Kovo 8 d.
Niujorko Lietuvių Mote

lių klubas rengia MOTERS 
DIENOS minėjimą, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

išeivius, kurių.Veronikas Tušinovos, Silvi-

Clevelando lietuvių 
laikraštis “Dirva” neseniai 
rašė: “Klivlendiečiai Irena 
ir Stasys Paulauskai aplan
kė Vilnių ir Lenkiją. Vaikš
čiodami po Vilnių... parsi
vežė įdomių vaizdų pynę. 
Filme matomas dar labiau 
nasenusis Vilniaus veidas, 
skurdo prislėgti žmonės, ne
jaukūs tarybiniai pasta- 
tai...” (Komentuoti nerei
kia !)

Kad ir ne taip melagingų, 
bet pasitaiko ir kitoje išei
vių spaudoje “įspūdžių” at
pasakojimo, kur šykštima 
Vilniui geresnio žodžio vien 
dėl to, kad jis tarybinis, kad 
lankytojas yra pasidaręs 
svetimas visai Lietuvai, ko
kia ii bebūtų.

Vilnius — tai ne tik mūsų 
istorija, ne tik tautos šir
dis, ne tik mūsų kūrybos, 

gyvenimo vieta — 
mūsų gražiausios

jos Kaputikian ir kitų eilė
mis.

Už Atlanto nuvežiau vi
są šūsnį lietuvių liaudies 
dainų, tarybinių autorių 
dainų, rusų bei Vakarų kla
sikų kūrinių. Pažangūs lie
tuviai sutiko mus labai šil
tai ir džiugiai, viską darė, 
kad koncertai praeitų sėk
mingai, kad mūsų viešna
gės dienos būtų malonios ir 
svetingos. Koncertų rengė
jai negailėjo nei laiko, nei 
jėgų jų sėkmingumui. Žmo-

nes čia atviliojo lietuviška 
daina ir tėvynės ilgesys. Il
gai netildavo plojimai, klau
sytojai dėkodavo stovėdami, 
sugiedodavo mums “Ilgiau
sių metų.” Juose — pagar
ba Tarybų Lietuvai, meilė 
tėvų žemei, 
vysti ir su 
bendrauti.

Ypatingai 
mas įvyko 
raščio
su gerai pažįstamais. Jiems 
taip pat davėme koncertą.

Įspūdingas koncertas irgi 
buvo Bostone. Čia įvyko 
kompozitoriaus Klovos nau
jo vokalinio ciklo “Šiena
pjūtės dainos,” sukurto lie
tuvių liaudies d^inų moty
vais, premjera. Klausytojai 
šiltai ir nuoširdžiai sutiko 
naująjį kompozitoriaus vo- 
kalįni kūrinį. Čikagoje teko 
laimė dainuoti įžymioje 
koncertinėje estradoje, tal
pinančioje 800 žmonių. Be 
to, buvau pakviestas koncer
tuoti Tarybų Sąjungos at
stovybėje prie Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos, kur 
koncerto klausėsi ir socia
listinių šalių diplomatai. O 
vėliau dainavau Suvienytų
jų Nacijų Organizacijos rū
muose.

1 Kelionė buvo sėkminga, ji 
paliks neišdildomus įspū
džius mūsų atmintyje. Ma
nau, kad lietuviška daina 
Tarybų Lietuvos meno da
lelė, kurią nuvežiau į Jung
tines Valstijas, irgi paliks 
pėdsakus Amerikoje, tarnaus 
kilniai misijai — geresniam 
savitarpio supratimui, tai
kos labui.

v

MIEŠTE PASIDAIRIUS
Miesto valdžia nupirko 

ant Staten Island geležinke
lį. Iki šiol jis buvo priva- 
tiškai operubj&tnas. Užmo
kėjo -3,000,000. Savininkai 
skundėsi, kad jie nebegali 
išsiversti, o valdžia atsisakė 
leisti fėrą pakelti.

Kalbama apie streiką, jei
gu darbininkų reikalavimai 
nebus patenkinti.

Miesto važiuotės sistemo
je dirba apie 35,000 darbi
ninku.

darbo, 
Vilnius

Newyorkietis Fluellen už
dusino savo mažytę dukrai
tę tik todėl, kad ji verksmu 
trukdė jam tėmyti televizi
ją

Pranešimas
“LAISVĖS”

DIREKTORIAMS
Kadangi dėl Kalėdų atei

nančio penktadienio “Lais
vės” laida neišeis, tai šiuo 
primenu, kad “L” Direkto
rių Tarybos posėdį laikysL 
me ateinančio pirmadienį 
vakarą, gruodžio 29. Sekr.*

New Yorko moterų kalėji
me dvi Juodųjų Pantherių 
partijos narės paskelbė ba
do streiką prieš- pantherių 
nužudymus Chicagoje ir 
Los Angeles mieste.

Gaisre žuvo 11 žmonių
New1 Yorke žuvo 11 žmo
nių namuose kilus gaisrui. 
Brooklyne sudegė aplūžęs 
namas, kuriame žuvo šeši 
vaikai ir du suaugę vieno
je šeimoje. Kitoje šeimoje 
9 sužeisti. Bronx sudegė 3 
žmonės.

Svarbi konferencija
New Yorkas. — Ameriki

nė Sąjunga kovai su fašiz
mu, rasizmu ir antisemitiz
mu šaukia konferenciją sek
madienį, sausio 18, Penn- 
Garden Hotel, 7 Ave. ir 31 
St. Pradžia 10 vai. ryto.

Įvairios draugijos kvie
čiamos atsiųsti delegatus ir 
užsimokėti po $3 už kiekvie
ną delegatą. Pavieniam—$2.

Konferencijoje svarstys, 
kaip geriau kovoti prieš ka
rą, beaugantį fašizmą, ra
sizmą, anti semitizmą.

šeimoje 5 peršauti
Huntington Station* L. I.g 

N. Y. — Richard Baier šei
moje didžjausia tragedija. 
Trys vąikąį ir abu tėvai per
šauti, kulkos, s ų,v a r y t o s į 
galvas. Vienas vaikas jau 
mirė Kiti kritiškoje pa
dėtyje. Manoma, kad šei
myniški kivirčai privedė 
prie tragedijos. ■

Sakoma, kad jau nutarta 
tiltų ir tunelių fėrą automo- 

Majoras John Lindsay sa- bilistams padvigubinti. Vie- 
vo atstovu valstijos sostinė- toje 50 centų, reikės mokė
ję pasiskyrė d e m o k r a t ąĮ ti visą dolerį! Taip pat rei- 

Dau-jkėsia beveik dvigubai dau
giau mokėti automobilį re-' 
gistruojant. Be to, vienu 
centu būsianti ant galiono 
pakelta žibalo (gazalino)j 
kaina.

Taip pat bus pakeltas sub
vių ir autobusų fėras. Gal 
bus 25 centai, o gal net 30 
centų!

Richard A. Brown. x/<au-į 
gelis jo šalininkų yra ne-

ateities simbolis. Niekam pasitenkinę. Kodėl Lindsay 
nevalia ji niekinti!

A. Juška
Vilnietis nuo 1918 metų

HOLIDAY THOUGHT
Among Holidays’ gayety 
And New Years fun 
Is a broken heart...
Not only one.
Many, o, so many 
Mothers and wives
Are telling their story 
In tears, deep sighs... 
Many, o, so many 

Sweethearts love 
Has turned to mourning... 
Holidays gayety
Is cruel, a lie
As long as our loved ones 
On battlefields die...

Use Bimba

inesurado tinkamo republi- 
kono arba liberalo? Atrodo, 
kad majoras nori savo pu
sėn patraukti Brooklyno de
mokratus.

Mr. Browno metinė alga 
$25,000.

Didžiulis šuo “Oliver” 
pralaimėjo. Teisėjas Joseph 
Sarafite patvarkė, kad jis 
negali kartu su savo savi
ninku keltis liftu, o turi 
naudoti taip vadinamą “ser
vice”. Šuns savininkas Bors 
Greisov žada apeliuoti šį tei
sėjo “nežmonišką” patvar
kymą. Nežmoniškas todėl, 
kad esanti pažeidžiama jo 
konstitucinė laisvė su savi
mi vestis šunį.

Iš Notre Dame College re
zignavo 19 mokytojų. Jie už
pyko, kai mokyklos vado
vybė pašalino keturis moky
tojus.

Notre Dame kolegija yra 
katalikų bažnyčios įstaiga.

Su pabaiga šių metų pa
sibaigia miesto sutartis su 
subvių ir autobusų darbi
ninkų unija Transit Wor
kers. Nors derybos seniai 
vedamos, bet prie susitari
mo neprieinama.

Darbinikų reikalavi m a i 
yra gana aukšti., Jie reika
lauja algas pakelti 30 pro
centais, įrašyti į naują kon
traktą, kad ateityje algos 
automatiškai kils kartu su 
kilimu pragyvenimo reik
menų kainų. O gal pats 
didžiausias reikalą v i m a s, 
tai įvedimas keturių dienų 
darbo savaites.

Šiandien šie darbininkai 
gauna nuo $3.54 iki $6 į va
landą.

Federalinio Darbo Depar
tamento atstovas Mr. Wilks 

^kalbėjo miesto žydų organi
zacijų . suruoštame mitinge' 
ir pareiškė, kad dauguma 
pramonės ir biznio didžiųjų' 
firmų diskriminuoja žydus 
ir katalikus. Jų neįsileidžia 
į aukštesnius vadovaujan-1 
čius postus. Jis pasmerkė 
tokią praktiką.

Auk š t o s i o s Apšvietos 
miesto tarybos komisija su
radimui Hunter kolegijai 
(moterų mokyklai) prezi
dento, pataria paskirti bu
vusią vienuolę Mrs. Wexler. 
Ji gavusi iš paties popie
žiaus atleidimą nuo vienuo
lės pareigų. Bet tuoj kilo 
protestų audra. Dabartinis 
laikinasis prezidentas Dr. 
Weyl yra I populiarus, turi 
daug pasekėjų, kurie reika
lauja, kad jis būtų paskir
tas mokyklos prezidentų.

Taryba svarstys komisi
jos pasiūlymą ir protestus.

Vajininky Atidai
Vajininkai, kurie gaus naują skaitytoją Ameri

koje, tai nuolaida laike vajaus yra $8 metams, vie
ton $9, ir prie to, naujas skaitytojas gaus vieną 
iš žemiau nurodytų knygų veltui.

J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS 
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

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

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

Iš ATSIMINIMU

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIKAITĖ
Dr. A. Petrikos — LLD IR PAŽANGIEJI .

AMERIKOS LIETUVIAI

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

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstmus, kurie dar neužsipre
numeravę laikraščio “Laisvės” tapti prenumerato
riais. Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai tu- i' 
retų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbė Jums, ir jūsų miesto vajininkui.

—ADMINISTRACIJA




