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KRISLAI
Tai kur tas žmoniškumas?
Iš anksto susmuko 
Kubiečiai “bėga”

Didėja priešingumas 
karui Vietname “LAISVES” VAJUS

gavimui naujų skaitytojų

Seni bolševikai rašo 
atsiminimus

Ka<i čia dedasi 
Tikrieji didvyriai

a

Washingtonas. ’— Vis 
daugiau ateina žinių apie 
visoje šalyjesąjudį taikos 

Giliai šalvie ramiai gulintis žygiui į Washingtona, kll-
visas kaimas i< oro nušluotas rjs įvyks lapkričio 27 dieną, 
nuo žemės paviršiaus. I z.mus- Xumatoma, kad tūkstan- 
ta 18 žmones—seneliai, mote*- v. . , . v. . . ...

.. . n i •j -• (tlll, ciai karo priešininku pikie- rvs, vaikai. Penkiasdešimt sun- 1 1
k'iai sužeistu! tuos Baltąjį Namą, o po to

Ar tuo baisiu žygiu kaip to-: prie Washingtono pamink- 
kiu piktinamasi? Xe. Pikti-laikys susirinkimą, 
namasi tiktai tuo. kad tapo į 
sunaikintas ne tas kaimas. 1 New Yorkas. 
Pasirodo, kad jis buvo valdo-j 
mas mūsų amerikiečių šaliniu-' 
kų. Jis sunaikintas per 
dą. per neapsižiūrėjimą.

Ot, “niekas“ i
“niekas“ nesibaisėtų, j e i g u Į 
panašiai būtų buvę susidoro- i Edelman,

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 
KONTESTANTIJ STOVIS DABAR YRA TOKS:

ta su tokiais pat nekaltais 
žmonėmis tokio kaimo, kurį 
valdo partizanai.
^Žmogus galvoji ir’ klausi: 

Kafįp su žmoniškumu? 
Vietnamo karas su juo 
•re ?

testo susirinkimas prieš ką
rą Vietname, v

Edelmanas pareiškė: “Aš 
sunaikinsiu drafto kortą 
protestuodamas prieš Jung
tinių Valstijų nepateisina
ma kara Vietname”.€ V

New Yorkas.—šeštadieni 
lapkričio 6 dieną, Union Sq. 
aikštėje penki jaunuoliai

Union j sudegino draftavimo ko r-i 
i Square aikštėje įvyko karo į tas. Prie viršuj Įvardintų!
i priešininkų s u sirinkimas. į keturių dar prisidėjo James j 
i Kalbėjo kunigas A. J. Mus-1 E. Wilson.

nesipiktintų, į te ir kiti kalbėtojai. | jie sudegindami sakė: Ge-;
Keturi jaunuoliai —Mare ; rįau sudeginti draftavimo

Thomas C. Cor- J kortas, negu deginti Viet- Philadelphia. Pa. .

David! „amo vaikus, moteris ir se- M Uždavlnis. Norwood. Mass. 
kad Helius. Aikštėje įvyko SU- Mildred Friberg. Chicago, UI.

; draftavi m o sirinkmias. Dalyvavo dau- M- 1T<Iazla\,SnlcrW A’ Navickas- 
įvykins roley • giau'negu du tūkstančiai | Great. Neck, .Huntington, N.

pada-1 Square aikštėje, kur tam žmonių. Kalbėjo 1 '
I tikslui bus sušauktas pro-: Mušte ir kiti kalbėtojai.

Brooklyn, N. Y., vajininkai............................
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla....................
J. Jaskevičius, Worcester, (Mass.......................
S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence, Mass. 
Chester, Pa........................................................
So. Boston, Mass................................................
Connecticut vajininkai ..................................
New Jersey valstijos vajininkai ....................
M. Valilioniene, Miami, Fla.............................
George Shimaitis, Brockton, Mass..................

Punktai
... 2636 
... 1932 
... 1932 

1620
,.. 1476 
... 1440
.. 1247
... 1192 
... 1128 
.... 816

nell, Rov Lisker ir 
McReynolds pareiškė, 
jie

Stanienė, Baltimore, Md......... 852 LLD 20 kuopos Moterų skyrius,
664 i Binghamton, N. Y. ...

S. F. Smith. Los Angeles, Cal. 612 j Kanadiečiai ..........................
436 i L. Tilwick, Easton. Pa. . 
338 ! G. K. Urban, Hudson, 

Į Rochester. N. Y...
288 ' Cleveland, Ohio ..............

Y. 276 Scranton, Pa........... ..............
“/in B. Sutkus. V. Taraškienč 

San Francisco, Calif. ..

J.

Mass.

148
148
144
120
108
108

72
ktinitjaS ALDLD 87 kp.. Pittsburgh, Pa. 240, 

. . j K. Naravas, Shenandoah. Pa. 24013jai. j Vora Smalstis. Detroit, Mich. 192
48

Maskva. — “The New 
i York Timeso’ koresponden
tas Peter Grose praneša, 
kad Tarybų Sąjungoje, iš

vakarėse 48-rų revoliucijos 
metinių sukakties, seni bol
ševikai daug pateikė atsi
minimu.

Revoliucijos muzieja u s 
vedėjas sakė, kad gavo šim
tus atsiminimų. Jie aprašo, 
kokiose sąlygose revoliucija 
brendo, kaip ji buvo pa
ruošta ir įvyko.

Korespondentui teko su
sipažinti su trijų atsimini
mais, tai dabar esamos 82 
metų amžiaus Margarietos 
Vasilievnos Fofanovos, ku
rios namuose revoliucijos 
išvakarėse Leninas slapstė
si, Nikalojaus F. Izmailovo, 
buvusio Baltijos karo laivy- 

! no veikėjo ir Sergejaus G.

Ulanovo, tais laikais buvu
sio jaunuolio.

TSRS vyriausybė ir Ko
munistų partija ragina re
voliucijos dalyvius, kad jie 
pateiktų kuo plačiausius 
savo atsiminimus, kaip re
voliucijos istorijos medžia-

Maskva. — “Krasnaja 
Zvezda”, TSRS gynybos oi> 
ganas, kritikavo tik paga
mintą naują filmą “Salvė iš 
Auroros”.

Filme Kerenskio valdžia 
perstatyta kaip “lepšė”. 
Laikraštis rašo, kad tas nea
titinka tiesą. Ji turėjo pase
kėjų, bet liaudis buvo už re
voliuciją ir reakcijos jėgas 
nugalėjo.
Kritikavo ir už Stalino ir 
Trockio rolių neįvertinimą.

<4- V

finan- j 
s u o j a m i vaikėzai sugalvojo i 
“lapkričio 13 dienos 
Girdi, užpildysime < 
Madison Square salę “gryna-

nežinomu šaltiniu Pasikeitė vietomis vajaus lentelėje Florida su New 
Yorku. Pirmoj vietoj stovi Brooklyno vajininkai, su pa
galba V. Bunkaus. Jo prietelius A. Vildžius, manhatfa- 
nietis, pridavė tris naujas prenumeratas.

Jurgio Gendrėno punktai irgi pasikeitė. Jam pagel- 
(Tąsa 4-me puslapyje)

PAKFTIT TT?T7NIG^UTTQ ■ Kritikavo Johnsono 
i užsienio politiką

Tokio. — Japonijoje

RAKETŲ ĮRENGIMUS į
Saigonas. — Jungtinių' 

Valstijų karo orlaivyno vir- 
kampu ir pareika-; šininkai sako, kad lapkričio I 

kad i Lietuvą būtųj 1 dieną, 35 mylios nuo Ha-i kosi dešimt JAV guberna-j 
as senasis režimas. Vietnamo L-zm.;,, h, t-nvnn LncniAli'bn

merikos 
laušime, 
sugrąžintas ...............................
Girdi, mūsą balsą išgirs ne tik 
visa Amerika, bet ir visos i 
Jungtinės Tautos. Sudrebės 
visa Tarybų Sąjunga!

Bet šito paketo promotoriai 
apsižiūrėjo ir pamatė, kad A- 
merikos lietuviuose tiek savo 
tautos priešų nepavks sume
džioti. Ir tie šaltiniai, kurie 
tą žygi finansuoja, bus suvilti.

Tai dabar matau, kad “lap
kričio 13 
lietuvių.
latvių, ir 
niečių, ir 
tų.’’

d. žygis” nebus tik 
Jis bus taip pat ir 
estu, dar ir u k mi
kitų “pavergtu tau-

lan-

i nojaus, Šiaurės Vietname, j torių, jų tarpe respifbliko- i = 
.JAV bombonešiai sunaiki- j nas George Romney, Michi- Į 
no tris įrengimus ] 
miš šaudyti.

Kiek tame tiesos, sunku
žinoti, nes dažnai būna pa
ruoštų bombonešių apgavi
mui netikrų įrengimų.

Leningradas.. — Darbi
ninkai betaisydami vieno 
namo grindis po jomis su
rado aštuonias aukso ply
tas, virš 280 svaru.

Pirm 1917 metu revoliu- v

raketo-1 gano gubernatorius.
Romney kritikavo John- 

sano politiką, kuria namie 
siūlo sviestą, o užsienyje ją 
remia kanuolėmis.

Ronmev sakė, kad komu
nistai Azijoje ir kitur lai
mi ideologiniai, komunistų 
įtaka auga, o Johnsono po
litika kenkia demokratijos 
principams.

Gal net iki 50.000 kubiečių į cijos name buvo auksinių 
apleis s a v o salį, persikels Į • c]aiktu krautuvė.
Jungtines Valstijas. Kubos Į______
vyriausybė leidžia 
visiems, kurie nori 
apleisti.

Kai kas sako:

Washingtonas. — Spalio 
mėnesi sumažėjo JAV be
darbių skaičius.

DIDELIS KINŲ 
FABRIKAS

Pekinas. — Changchuno 
mieste, Mandžurijoje, vei
kia Kinijos sunkvežimių ir 
automobiliu gaminimo fab
rikas Nr. 1. Dirba 23,000 
darbininkų. Dabar jau per 
dieną pagamina po virš 100 
sunkvežimių. Kada fabri
kas bus pilnai Įrengtas, tai 
per metus pagamins 60,000 
sunkvežimių.

GAUDYS GREITAI - 
VAŽIUOJANČIUS

Washingtonas.—Iš šiaur
rytinių valstijų turistai va
žiuodami į Floridą dažnai 
nesilaiko nustatyto greičio

Todėl tarp Washingtono 
ir Floridos įste i g t a 22 
punktai, kur važiuotos poli
cija gaudys ir baus 
greitai važiuojančius.

per-

savo IŠ VISO PASAULIO
žiūrėkite

CHARLES CHAPLIN
GAMINA FILMĄ

Londonas. — Paskilbęs 
juokdarys Charles Chaplin 
dabar jau yra 76 metų am-

JAPONIJOS ARMIJA 
IR KITOS JĖGOS

Tokio. Dabar Japonijos 
armijoje yra 175,000 vyrų, 
karo orlaivyne — 40,000, 
laivyne — 34,000.

TASS apie įvykusius 
JAV rinkimus

I
Maskva. — Tarybų Są

jungos žinių agentūra 
TASS plačiai informa v o 
žmones apie įvykusius 
Jungtinėse Valstijose rinki
mus.

Kas dėl Lindsay laimėji
mo, tai sako, jog tai yra re
zultatas žmonių persitikri
nimo, kad demokratų parti
jos žadėjimai gerinti žmo
nių gyvenimą tik žadėji
mais ir pasilieka.

TASS sako, kad tai yra 
išreiškimas JAV žmonių 
nepasitenkinimo JAV inter
vencija į Vietnamą.

DE GALLE IR NAUJI 
PREZID. RINKIMAI

Paryžius. — Gruodžio 5 
dieną Prancūzijoje įvyks 
prezidento rinkimai. Prezi
dentas De Gaulle pareiškė, 
kad nors jis jau yra 75 me
tų amžiaus, bet kandida
tuos.

Prancūzijoje prezidento 
terminas yra 7 metai. Dau
gelis mano, kad De Gaulle 
bus išrinktas ir po kelerių 
metų prezidento vietą už
leis kitam asmeniui.

Berlynas. — Vakarinio 
Berlyno vokiečiai prašo ry
tinio Berlyno vyriausybės, 
kad atidalytų Brandenbur
go perėjimą (vartus).

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
kiek tų kubiečių bėga nuo ko
munistų valdžios?

Gerai jiems atsakė Castro. 
Tegu Jungtinės Valstijos at
sikreipia i braziliečius ir sako: 
Važiuokite pas mus, čia gausi
te gerus darbus, gražų pragy
venimą. Mes jums ir kelionę 
apmokėsime!

Ar žinote, kad (.augiau kaip 
pusė visų Brazilijos žmonių 
susižavėtų tokiais pasiūly
mais? Ar žinote, kad dau
giau kaip 30,000,000 brazilie- 

norėtų patekti Dėdės Šamo 
p^togėn ? O Brazilijos gi ne
valdo komunistai.

Arba jeigu toks viliojantis 
pasiūlymas būtų p a s i ų s t as 
prancūzams arba italams?!

Iškilo aikštėn, kad reakci
ninkai ir visokios šnipų agen
tūros nepasitikėjo ir Roosevel- 
tiene. Kur tik ji keliaudavo, 
kur tik ji nakvodavo, šnipai 
paskui ją sekiodavo, visur bu
vo Įvesti slapti klausymo Įren
gimai. Kiekvienas telefonu 
jos pasikalbėjimas buvo slap
tai užrekorduotas. . .

Mus jau pasiekė labai gra
žiai Vilniuje išleista nedidelė 
knyga “Kovų Augintiniai.” 
Tai įžymaus kovotojo, seno re
voliucionieriaus, vierlo iš drą
siausių lietuvių tautos sūnų 

'Mo Gaškos, 1915-1927 metų 
laikotarpio išgyvenimų ir pa
tyrimų atsiminimai.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Londonas. — Vakaru Eu
ropoje: Prancūzijoje, Ang
lijoje, Olandijoje ir Skandi
navijoje siautė galingi vė
jai ir didelis lietus. Daug 
upių išėjo iš krantų. Žuvo 
žmonių, padaryta d a u g 
nuostolių. Jūrose nuskendo 
žvejų laivelių.

Tirana.—Per dešimt pas-, 
tarųjų metų Albanijos ir 
Jugoslavijos santykiai buvo 
blogi. Bet vėlesniu laiku jie 
žymiai pagerėjo. Pasienyje, 
kuris sudaro 290 mylių il
gio, nėra nesusipratimų.

Panama. — Costa Ricos 
pakraštyje dingo Argenti
nos lėktuvas su 68 žmonė
mis, daugumoje studentais. 
Manoma, kad jis nukrito į 
jūrą.

Chicago. — Virš 5,000 
sunkvežimių v a i ruotojų, 
daugumoje gazolino prista
tytojų, laimėjo s t r e iką. 
Jiems pakelta alga po 50 
centų per valandą.

Saigonas. — JAV nuo 
pradžios bombarda v i m o 
Šiaunrės Vietnamo jau ne
teko 120 bombonešių.

Maskva. — Daug įžymių 
žmonių, kurie prie Chruš
čiovo vadovavimo buvo at
statyti nuo pareigų, dabar 
grįžinami prie jų, arba jie 
gauna kitus atsakomingus 
darbus.

Washingtonas. — Du ad
mirolai, William A. Bro
ckett ir Charles A. Curtze, 
rezignavo protes t u o d a m i 
prieš McNamaros diktato- 
riavimą.

Seulas. — Pietų Korėjos 
militaristai kelia triukšmą, 
pageidaudami naujo užpuo
limo ant Šiaurės Korėjos 
respublikos.

Haga. — Olandijos sosto 
įpėdinė princesa Beatrix 
ištekės už buvsio Hitlerio 
tankisto Claus von Amsber- 
go.

Santo Domingo. — JAV 
ir Brazilijos kareiviai išvai
kė dominikiečių demonstra
cijas prieš Jungtines Vals
tijas. °

Hollywood, Calif. — Su
laukus 52 metų amžiaus mi
rė artistė Rita Johnson.

žiaus, Bet jis parašė tekstą 
ir patsai vadovauja garhin- 
nimui naujo filmo “A Coun
tess From Hong Kong”. 
Vyriausias roles vaidina 
Sophia Loren ir Marlon 
Brando.

ŽMOGUS MIRĖ NUO 
IŠGĄSČIO

Rahway, N. J. — Auto
mobilio vairuotojas R. Ar
tis neteko kontrolės ir atsi
mušė į žmonių gyvenamą 
narna. Namo savininkas Jo
seph Kemph, 55 metų am
žiaus, gavo širdies smūgį ir 
mirė.

PABRANGO KVIEČIAI
Londonas. — Pasaulinėje 

rinkoje pabrango kviečiai, 
vietoje $1.62 už bušelį, da
bar jau $1.65. Manoma, kad 
tas įvyko todėl, kad kapita
listiniame pasaulyje perka 
kviečių Tarybų Sąjunga ir 
Kinija.

Taipgi pabrango brangu
sis metalas platinas. Dabar 
už jo unciją yra $168. .

Detroitas. — Spalio mė- 
neį parduota 256,000 naujų 
“ford” automobilių.

Japonijoje stovi apie 
100,000 jungtinių Valstijų 
militarinių jėgų, neva jos 
apgynimui. Dabar Japo
nijos vyriausybė vėl šaukia 
i militarines jėgas 31,000 
“liuosanoriu”. k

Maskva. —Uralu kalnuo
se gyvenanti Anna Taskina 
jau sulaukė 73 metų am
žiaus. Ji yra nušovusi 40 
meškų, o jos tėvas ir brolis 
125.

PROVOKACIJA
Wakefield, Mass. — Čio

nai F.B.I. agentai būk su
radę 10 lapelių, kuriuose, 
vardan “atsteigimo Ameri
kos demokratijos”, ragina
ma užmušti p r e z identą 
Johnsoną.

Aišku, kad tai nėra karo 
priešininkų darbas, o reak
cininkų provokacija.

NEI KARAS, NEI TAIKA
New Delhi. — “The New 

York Timeso” korespon
dentas Anthony Lukas ap
silankė Indijos armijos da
liniuose Kašmire. Jis sako, 
kad ten yra tokia padėtis: 
nei karas, nei taika. Dide
lių susirėmimų nėra, bet 
mažesnių a p s i š a udymų 
įvyksta.

Bostonas. — Dažnai 
gengsteriai susišau d o su 
policija.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė išvarė newyorkieti Ri
chardą Streiterį, kuris vieš
butyje buvo užpuolęs jau
ną moterį prievartauti.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė pranešė, kad per du 
mėnesius šaudys į Ramųjį 
vandenyną 8,000 mylių tolio 
raketas. Tai bus daromi 
bandymai.

Londonas. —Atlanto van
denyne užsidegė anglų lai
vas “Newfoundland”, 7,500 
tonų įlalpos, su 42 žmonė
mis. Laivais ir lėktuvais pa
siųsta jiems pagalba.

Bujumbura. — Burundoft 
karališka valdžia sušaudė 
34 žmones, kurie dalyvavo 
sukilime karaliaus nuverti
mui.

Stockholmas. — 1957 me
tais iš Jugoslavijos pabėgo 
į Švediją Stefan Dedižeras. 
Pradžioje jis rašė “moksliš
kas” išvadas, kad Jugosla
vijoje sužlugs socializmas. 
Dabar tas pranašystes skel
bia ir Tarybų Sąjungos ad
resu.

Saigonas. — Jungtin i ų 
Vai s t i j ų besitraukiantis 
nuo liaudiečių artilerijos 
dalinys pataikė sviedinį į 
saviškių grupę, šešis JAV 
karius užmušė ir tris sužei
dė.

Paryžius. — Samalio pa
kraštyje, Afrikoje, susikū
lė Prancūzijos lėktuvas ir 
žuvo 30 kareivių.

! Binghamton, N. Y.
Svarbios prakalbos; kalbės 

K. Petrikienė
Lapkričio 10 d., 6:30 v. v., 

įvyks prakalbos minėjimui 
ALDLD 50 metų gyvavimo.

Kalbės ALDLD Centro 
pirmininkė K. Petrikienė, iš 
Brooklyno. Įvyks American 
Legion Salėje, Grace, prie 
Clinton St. Po prakalbų bus 
pasikalbėjimas prie arbatos 
ir užkandžių. Prakalba s 
ruošia ALDLD 20 kp., ir 
moterų skyrius.

Kviečiame visus dalyvau
ti. Rengimo Kom.
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Ką tai reiškia?
NEPAGELBĖJO ne pačios sunkiausios “kanuolės” 

—nei prezidentas Johnsonas, nei viceprezidentas Hum
phrey, nei senatorius Kennedy. Jų užgintas, pateptas ir 
palaimintas kandidatas Abraham Beame pralaimėjo. 
New Yorko miesto majoru išrinktas John Lindsay.

Visoje šalyje verda diskusijos: Ką tai reiškia? Ką 
šitie rinkimai parodo ir pasako?

Analizų ir interpretacijų šimtai. Kiekvienas savaip 
supranta.

Aišku, kad New Yorko miesto demokratų mašinai 
suduotas skaudus smūgis. Aišku taipgi, kad suduotas di
delis smūgis ir prezidento Johnsono prestižui.

Taipgi aišku, kad Respublikonų partija stengsis iš 
Lindsay laimėjimo pasidaryti politinio kapitalo. Bet rei
kia žinoti, kad Lindsay sukilo ir kovojo prieš goldwate-' 
rinius respublikonus. Jis tą kovą pradėjo su prezidenti
niais rinkimais, atsisakydamas Goldwaterio kandidatūrą 
palaikyti. Už tai jam keršijo reakciniai respublikonai. 
Tik prieš jį ir tik jam supliekti jie buvo išstatę kandida
tu fašistuojantį Buckley, kuris ant jo dar didesnius kal
nus vertė negu demokratų kandidatas Beame.

Viską, žinoma, dabar parodys ateitis. Priklausys nuo 
to, kaip naujasis majoras elgsis, kaip užsilaikys, kaip jis 
rūpinsis žmonių interesais. Jis žadėjo eiti La Guardijos 
pėdomis, kuris, kaip žinia, irgi buvo respublikonas, bet 
pažangus, kuris irgi buvo išrinktas prieš Tammany Hall 
kliką. Žiūrėsime, kaip ir kiek jis laikysis savo pažadų. Jis 
turi progą būti vienu iš geriausių miesto majorų. Dau
guma piliečių išreiškė jam pasitikėjimą.

Kas liečia darbo liaudį, tai, žinoma, ji nė valandėlei 
neprivalo pamiršti, kad Lindsay nėra jų klasinis bei idė
jinis draugas, kad jis yra kapitalistinės partijos žmogus 
ir atstovas. Jis darbo žmonėms duos nuolaidų tiktai tiek,; 
kiek jie iškovos nuolatiniu budėjimu ir rūpinimuisi savo 
reikalais.

d imas monarcho teises. 
“Taisydamas” net du kartu 
steigiamojo seimo paruoštą 
1920 m. konstituciją, sudarė 
galimybes jam periodiškai 
būti “perrinktu,” o jį “rin
ko” ne liaudis, bet “ypatin
gi tautos atstovai,” kurie 
faktinai buvo jo paties vy
riausybės skirti. Jis panai
kino universiteto ir savival
dybių autonomiją, panaiki
no politines partijas, darbi
ninkų unijas ir kitas ekono
mines organizacijas, suvals
tybino skautus, o šaulius 
pavedė kariuomenės vadų

159 mil. darbo žmonią balsas!
PASAULINIS darbo unijų kongresas išleido į žmo

niją kreipimąsi, kuriame, tarp kitko, sakoma:
1965 m. spalio 8—22 d.d. Varšuvoje įvykusiame VI 

pasauliniame profsąjungų kongrese atstovaujamų 159 
milijonų darbo žmonių iš penkių žemynų vardu mes iš
kilmingai raginame jus padaryti viską, kas įmanoma, 
kad stiprėtų vienybė:

Darbo žmonių vienybė yra ypač įsakmus mūsų epo
chos reikalavimas. Ji kuriama kasdien jūsų veiksmuose 
prieš monopolijas, už ekonominių ir socialinių reikalavi
mų patenkinimą,už nacionalinį išsivadavimą ir taiką. 
Vienybė yra lemiama visų darbininkų klasės pergalių 
garantija.

Žengiant į vienybę, pasitaiko sunkumų, kuriuos su
kelia ne tik monopolijos, bet ir tie, kurie atsisako ginti 
gyvybinius darbo žmonių interesus ir remia šaltojo ka
ro politiką. Bet profsąjungų ir darbo žmonių veiksmų 
vienybė vis labiau stiprėja.

Suvienykite savo jėgas, kad geriau priešintumėtės 
monopolijų puolimui darbo žmonių masių gyvenimo ly
gį, kad sėkmingai būtų įgyvendinti jūsų reikalavimai 
darbo užmokesčio, kolektyvinių sutarčių ir socialinio ap
rūpinimo srityje, kad geriau apgintumėte savo ekonomi
nius ir socialinius interesus, kuriuos pažeidžia monopoli
jos, kad iškovotumėte gerovę ir socialinę pažangą, kad 
atvertumėte kelią į demokratinį vystymąsi kiekvienoje 
iš jūsų šalių.

Telkite savo eiles didžiojoje kovoje už demokratiją, 
kad būtų apsaugotos ir išplėstos' profsąjungų teisės ir 
demokratinės laisvės, už teisę streikuoti, prieš represijų 
formas, pažymima kongreso dokumente.

Mes raginame jus vieningu frontu stoti prieš naujo 
pasaulinio karo grėsmę, nes šis karas gali būti tik ter
mobranduolinis karas. Raginime išdėstytas reikalavi
mas išvesti Amerikos kariuomenę iš Vietnamo ir Domi
nikos respublikos, nutraukti provokacinius veiksmus 
prieš Kubą.

Priešpastatykite savo suvienytas jėgas šiai politikai, 
kurios tikslas — sutrukdyti tautoms žengti į apsispren
dimą, išsivadavimą ir efektyvią nepriklausomybę, nuro
doma raginime. Ši politika kelia rimtą grėsmę taikai vi
same pasaulyje.

Vakarų Vokietijos imperializmo politika kelia didelį 
susirūpinimą, kurį pateisina istorija, pabrėžiama ragi
nime. Tai, jog VFR vyriausybė intensyviai ginkluojasi, 
skelbia teritorines pretenzijas, primygtinai reikalauja 
atominio ginklo ir priešinasi bet kuriai iniciatyvai, kad 
abi Vokietijos valstybės susitartų, nuolat kelia grėsmę 
taįkai Europoje ir visame pasaulyje.

Kovokite prieš šią grėsmę kartu su Vokietijos darbo 
žmonėmis, kurie ir pačioje Vakarų Vokietijoje vis labiau 
priešinasi šiai politikai.

Pasaulinė profsąjungų federacija, gimusi prieš 20

Praeitaisiais metais buvęs 
A. Smetonos asmens sekre
torius A. Merkelis parašė 
apie buvusį šefą stambią 
knygą, “Antanas Smetona,” 
kurią išleido buvusio Lietu
vos diktatoriaus amerikie
tiškieji adoratoriai. Ši kny
ga, tai beatodairinis Smeto
nos liaupsinimas. Autorius 
sako, jog Smetonos biogra
fija, tai “visos Lietuvos is
torija” nuo 1926 m. iki 1940 
m., kai Smetona pabėgo pas 
savo globėją Hitlerį. Jis 
Smetoną sutapatina su Lie
tuva.

A. Merkelio knygą smar- valiai. Gi pats tapo vienval- 
kiai kritikavo vakarų Vo
kietijoje gyvenantis inžinie
rius Jonas Augustaitis, ku
ris smetonmečiu tarnavo 
Lietuvos geležinkelių val
dyboje. Jis “Naujienų” at
karpoje per 25 numerius apie tai rašyti. Sėkmės! 
smulkmeniškai nurodin ė j o 
A. Merkelio vienašališkumą 
ir neteisingą aprašymą są
lygų, Smetonos ditkatoria- 
vimo metu. Visas jo režimo 
tamsiąsias puses jis bando 
užtušuoti bei parodyti jas 
atvirkščiai.

Kad smetoninis režimas, 
ginklo jėga Lietuvos žmo
nėms užkartas, buvo nepo-1 
puliarus, tai rodo ir tas! P.,on • 
faktas, jog 1920 m. rinki-1 „J , „ 
muose j steigiamąjį seimą 
Pažangos partija (Smeto
nos, Voldemaro, kun. Tumo 
ir kun. Mirono vadovauja
ma) nepravedė ne vieno sa
vo kandidato. Ne geresni 
rezultatai buvo ir 1926-ųjų 
metų seimo rinki m u o s e. 
Smetonininkai perėjo į opo- j 
ziciją. Dar daugiau—prieš 
smetoninį režimą 14-os me
tų eigoj buvo net devyni 
mažesni ar didesni sukili
mai. 1935 m. vasarą strei
kavo Suvalkijos ūkininkai: 
Veiverių, Šakių, Vilkaviškio, 
Pajevonio, Kybartų ir kitų 
apylinkių. Keli streikieriai 
buvo policijos nušauti, dau
gelis areštuota bei įkalinta. 
Karo lauko teismas nuteisė 
aštuonis Vilkaviškio apy
linkės valstiečius sušaudyti, 
tačiau keturiems mirties 
bausmė buvo pakeista viso 
amžiaus kalėjimu, o keturi 
nužudyti. Šakių apskrityje 
10 valstiečių buvo nuteisti 
sušaudyti, tik paskutinę va
landą prieš nuosprendžio 
įvykdymą, teismo sprendi
mas buvo pakeistas kalėji
mu iki gyvos galvos.

Smetonininkai streikavu
sius ūkininkus vadino 
“maištininkais, sukurstytais 
svetimos valstybės komunis
tų.” Tačiau tikrenybėje tai 
buvo tik ekonominis strei
kas prieš nežmonišką kai
miečių išnaudojimą. Pieno 
Centras, kuris supirkinėjo 
iš valstiečių ūkio produktus, 
mokėjo tokias žemas kai
nas, kad tie negalėjo nė 
druskos nusipirkti. Pav., už 
sviesto svarą mokėjo tik 2 
litu, kai dalgiai, vinys ir kiti 
ūkiui reikalingi daiktai bu
vo lupkiškai įkainuoti, kai 
valdininkai buvo sau pasi- 
skyrę nepaprastai aukštas 
algas, priedus ir pensijas.

Smetona, stumdamas į 
savo rankas vis daugiau ga
lios, stengėsi įsigyti pavel-

džiu “tautos vadu.”
J. Augustaitis sutelkė ga

na daug istorinės ir fakti
nės medžiagos A. Merkelio 
neteisingiems teigimams at
remti. Jis žada dar daugiau

Mislinčius

Kaip reikia auklėti 
savo atmintį

Rašo G y d. č. Grizickas .
Kas nori gerai užfiksuo- dirbti vėlai vakare, ypač 

ti žinias ir ilgai jas išlaiky
ti, tas turi mokėti sukaupti 
dėmesį, įtempti valią.

Daugelio specialistų nuo
mone, atmintis stiprėja iki 
25 metų, nuo 25 iki 30 me
tų nekinta, o po to silpnėja. 
Tačiau tai — ne taisyklė, 
yra nemaža žmonių, kurie 
pasižymėjo puikia atminti
mi, sulaukę labai senyvo 
amžiaus. Kas nežino Levo 
Tolstojaus, akademiko L 
Pavlovo? Įžymusis italų 
dailininkas Ticianas, sulau
kęs 97 metų amžiaus, baigė 
tapyti p u i k ų pa veikslą 
“Mūšis prie Leponio”. Aš
tuoniasdešimt trejų metų 
V. Gėtė padovanojo žmoni
jai nemirtingą “Faustą”. 
Tokių žmonių mes nemaža 
sutinkame ir mūsų aplinko
je. Dailininkas A. Žmuidzi
navičius, a k ademikas V. 
Lašas, prof. T. Ivanauskas, 
prof. P. Mažylis ir dauge
lis kitų, nepaisant senyvo 
amžiaus, pasižymi nuosta
bia kūrybine energija ir 
puikia atmintimi.

O kartais atminties su
trikimai pasitaiko ir jau
nam žmogui. Esant nedide
liam atminties nusilpimui, 
sunkiau įsiminti reikalin
gas žinias. Dažniausi nedi
deli atminties sutrikimai 
pasitaiko sergant neurozė
mis, nusilpus nervų siste
mai. Per daug įtemptas, be 
poilsio protinis darbas, nei
giamas, psichiką traumati- 
zuojančios apl i n k y b ė s, 
bendras organizmo nusilpi
mas sukelia nervinių ląste-* 
lių perdirginimą.

Daugelio žmonių kasdie
ninis darbas reikalauja ge
ros atminties. Stebuklingų 
vaistų čia ieškoti nereikia,

Lake Tahoe
Kalifornijos ir Nevados 

valstijų ežeras Lake Tahoe 
yra vienas didžiųjų Šiaurės 
Amerikos ežerų. Jis randa
si daugiau kaip du šimtai 
mylių atstume nuo San 

.Šio nuostabaus 
ežero ilgis 23 mylios, o plo
tis 12 mylių. Du jo trečda
liai Kalifornijos valstijoj, o 
vienas trečdalis Na vado s 
valstijoj. Tahoe ežeras yra 
6,225 pėdų aukščiau jū
rų paviršiaus. Jo žinomas 
gylis — 1,598 pėdos, bet dar 
ne visas jo gylis ištirtas.

Tahoe ežero vandens spal
va nuostabiai graži. Pav., 
apie 8-ą valandą ryto spal
va ryškiai žalia, o apie pie
tus jau nuostabiai mėlyna.

Tahoe ežerą atrado kapi
tonas John C. Fremont 1844 
metu vasario 14 d.

Ežerą juosia aukšti kai-,. _ . .. . ... A1
nai, kurių viršūnės siekia n^ra .\r. ne^a i. A’ 
nuo 8,250 iki 11,120 pėdu i mlnJl neikia nuolatos lavin- 
aukščiau jūrų paviršiaus. _ . .

Ežeras ir visa jo aplinka naudojamos specialios pne- 
yra kurortinė — tik per 3 ™on.es atminčiai 1 a vinti.

• birželio Egzistavo net atskira dis- 
Vėliau cipbna — įsiminimo menas.

naktį. Nakties poilsis rei
kalingas visam organizmui, 
ypač nervų sistemai. Nepa
tartina ilgai bei sistemingai 
vartoti tonizuojančias prie
mones darbingumui pakelti 
ir nuovargiui pašalinti. Tie
sa, didesnis kiekis stiprios 
juodos kavos, įvairūs medi
kamentai laikinai nustelbia 
nuovorgio jausmą, tačiau 
paties nuovorgio nepašali
na.. Nuovargį pašalina tik 
poilsis. Naudojant stimu
liuojančias priemones, ner
vinės ląstelės ilgainiui vis 
labiau perkraunamos, jos 
išsenka, sutrinka nervinė 
veikla. Ne vaistais, o poil
siu reikia gydyti nuovargį.

Dirbant įtemptą protinį 
darbą arba mokantis labai 
svarbu daryti vadinamus 
“persijungimus”, pertrau
kas, jas galima panaudoti 
laikraščiams, žurn a 1 a m s 
skaityti, radijui klausyti ir

Sauja žiežirbų
Columbia universiteto ekw 

nomijos profesoriaus dr. Eli 
Ginzbergo labai reikšmin
gas pasakymas, kad iš ski
riamų $1,500,000,000 vargs
tančių gelbėjimui tik mažas 
trupinėlis teks vargstan
tiems. Jis nurodo, kad tik 
vienas iš dešimties susilauks 
šiek tiek pagalbos trupinių.

Bilijonai dolerių yra švais
tomi militarizmui, palaiky
mui kruvinų diktatorių 
ir pietryčių Azijoj vedimui 
karo prieš liaudį, kuri sten
giasi nusikratyti diktato
rius ir svetimų jungą, bet 
namie tik vienas iš dešim
ties gaus trupinių! O bę£gi 
yra daug šūkalotojų, kurie 
sako: “American way 
life is best way.”

Perskaičius Irenos VIa- 
dimirovienės išverstą po
piežiaus Povilo VI pasaky
tą kalbą Jungtinių Tautų 
generalinėje sesijoje šių 
metų spalio 4-tą dieną, ten
ka pagalvoti. Per arti 2,000 
metų nė vienas popiežius 

snaujiu, įamjui vi ii, į nėra taip pasisakęs už vi- 
bene geriausiai, pasivaikš-| sapasaulinę taiką, kaip šis.
mojimams gryna m e ore, 
sportui, fiziniam darbui. 
Didžiausios svarbos čia turi

Kaip čia seniai popiežiai 
laimindavo ginklus einan- 

fiziniai pratimai. Jų metu. kariauti. Gal ir šian- 
dirba kitose centrinės ner-|dienP butų, jei ne tarybi- 
vų sistemos ląstelių grupės, i n^s ir socialistines salys ir 
o ilsisi dalyvaujančios pro-, ne branduoliniai gil
tinėje veikloje. Be to, pagi- a1’ . . v. AJ
lėja kvėpavimas, geriau ap- Visgi popiežių Povilą Vi

ti. Senovės Graikijoje buvo

atminčiai 1 a vinti.
vasaros mėnesius 
liepos ir rugpjūčio.
oras čia greitai atšąla. Žie
mos metu aplink šį ežerą 
būna nemažai sniego ir pu
sėtinai šalta. Žiemotojų čia 
būna mažai.

Įvairiais būdais buvo sten- 
įgiamasi greitai įsiminti ir 
I ilgai išlaikyti. Tačiau mne- 
monika bei mnemotechnika 
savęs nepateisino. Sudėtin- 

Lake Tahoe skaitomas P dirbtiniai bandymai 
antras pasaulyje gražiausiu | 
ežerų.

Gražuoliu ežeru naudoja
si beveik tik turčiai. Aukš
tų, tiesių žalių pušų kvapas 
ir ošimas teikia žmogui la
bai malonų įspūdį. Be to, 
aplink šį ežerą aukštų kalnų 
spalva yra violetinė ir ryš
kiai mėlyna. Tikrai šis 
ežeras ir jo aplinka yra 
pasakiško grožio.

Todėl aplink visą ežerą ir 
jo pliažus (“byčius”) dau
gumoje turtingųjų vasarna
miai. Biednesnės klasės 
žmogui nėra galimybės nau
dotis šiuo nuostabiu gamtos 
grožiu. Tokiose vietose pra
banga didelė.

Netoli Tahoe ežero yra 
Mt. Tallac kalnas, kurio iš
vaizda ir vasarą nepapras
ta, nes viršūnė sniegu už
klota.

Marre

metų, sakoma atsišaukimo pabaigoje, daugiau, negu bet 
kada, lieka ištikima viso pasaulio darbo žmonių tarptau
tinio solidarumo principams ir padarys viską, kas nuo 
jos priklauso, kad būtų sudarytos kuo plačiausios sąly
gos tarptautinei profsąjungų vienybei atkurti, nepai
sant visų nesutarimų ir sunkumų.

Tegyvuoja viso pasaulio darbo žmonių ir profsąjun
gų vienybė kovoje už socialinę-ekonominę pažangą, lais
vę, demokratiją, už taiką ir visų tautų draugystę!

buvo nukreipti į palengvin
tą įsiminimą tarpusavyje 
nesusijusių žinių bei faktų. 
Kartais, įsimenant datas, 
skaičius, gali padėti greti
nimas įvykių, reiškinių. Pa
našiu principu vienas stu
dentas gerai įsiminė savo 
studijų knygelės numerį 
1410, mintimis surišdamas 
jį su Žalgirio mūšio data. 
Toks metodas kartais gaji 
būti naudingas, bet paly
ginti retai.

Geriausiai atmintį pade
da lavinti ir tobulinti proti
nio darbo higiena, valios 
grūdinimas, aktyvus domė
jimasis, koncentruotas dė
mesys. Atmintis — visos 
žmogaus psichinės veiklos 
rezultatas. Todėl ji tiesiogi
niai priklauso nuo gal
vos smegenų funkcinio bū
vio bei protinio išsivysty
mo. Norint išsaugoti ir vys
tyti atmintį, patartina lai
kytis reikiamo režimo. Bū
tina vengti pervargimo, ne
pertempti protinio darbo 
jėgų, jei, atliekant . kokį 
nors protinį darbą, atsiran
da nuovorgis, reikia pada
ryti pertrauką; tęsti darbą 
galima tik pailsėjus. 
Niekada nereikia dirbti nu
vargus. Taip pat venkite

L AVisgi popiežių Povilą VI 
rūpinami krauju visi atidi- ^nka ^asu^^
niai, žinoma, ir smegenys. 
Raumenų vei k 1 a sukelia 
srovę nervinių impulsų, to- kiški reakcininkai apie tai 
nizuojančių centrinę nervų nė girdėti nenori, priskai- 
sistemą. Todėl nenuostabu, tant ir mūsų lietuviškus 
kad daugelis įžymių moks
lininkų mėgo įvairų fizinį 
darbą. Akademikas Ivanas; 
Pavlovas mėgo dirbti sode. 
Levas Tolstojus mėgo že
mės ūkio darbus. Dmitri jus 
Mendelejevas protinio dar
bo pertraukos metu gamino 
lagaminus.

Stiprinant atmintį, svar
bus vaidmuo tenka nuosek
lumui. Apie tai rašė Akade
mikas Pavlovas savo laiške 
jaunimui: “Ką aš norėčiau 
palinkėti mūsų šalies jauni
mui, pasišventusiam moks
lu? Visų pirma nuoseklu
mo... nuoseklumo, nuoseklu- 
mo.

Dirbant be sistemos, 
blaškantis, dėmesys yra iš
sklaidomas, ir reikalingi 
dalykai tinkamai neįsime- 
menami. Taip pat svarbu 
iš karto nesiekti įsisavinti 
visą gausią medžiagą. Tam 
reikia vadovautis išmintim- nimosi 
gu Lenino posakiu: “Ver
čiau mažiau, bet geriau”. 
Reikia ieškoti pagrindinių 
ryšių tarp naujos ir jau ži
nomos medžiagos. Geriau
sia yra perskaityti visą 
reikalingą medžiagą, po to 
išmokti atskiras jos dalis 
(ypač sunkesnes), o po to, 
vėl viską perskaičius, min
tyse pakartoti, įsisavinti 
esmę. Daug gali pasitar
nauti ir vaizdinės priemo
nės.

Tvirtesniam reikali n g ų 
žinių įsisavinimui n e m a- 
žą reikšmę turi perio
diškas kartojimas. A u k- 
lėjant atmintį, taip pat 
reikia lavinti reikalingus 
įsiminimui ana lizatorius. 
Ypač reikią lavinti atsilie
kančius analizatorius, pa- 
vyždžiui, klausą, regėjimą, 
kad jie visi vienodai daly
vautų įsimenant.

Atmintį labai veikia fizi
nė kultūra, organizmo grū
dinimas. Patartina dažnai 
būti gryname ore. Tam tik
ra reikšmė tenka ir maiti-

mą į teisingą kelią.
Betgi mūsų šaly katali-

“dvasios tėvelius.”
O Irenai Vladimirovienei 

paša- 
lietu-

tenka širdingas ačiū 
kyti už išvertimą į 
vių kalbą!

šaliesĮ kur ritasi mūsų 
jaunimas, tai sunku ir įsi
vaizduoti. Štai, vietiniuo
se laikraščiuose skaitau, 
kad keturi 18-mečiai jau
nuoliai policijos tapo areš
tuoti už daromas piktada
rystes. Jie iš apie 1,2(50 
degtukų galvučių pasidarė 
bombą ir padėjo ant prie
bučio Šv. Kryžiaus parapi- 
pinės mokyklos mokyto- 
jų-seselių namo. Laimė, 
kad visos septynios seselės 
buvo virtuvėje, tai nė vie
na nebuvo sužeista, tik na
mui padaryta nuostolių.

I. Vienužis

racionui. Dirbant 
protinį darbą, nervinės ląs
telės sunaudoja daug ang
liavandenių, baltymų, vita
minų, fosforų junginių, li- 
poidų. Protinio darbo žmo
nėms rekomenduojama val
gyti keturis kartus per die
ną. Maistas turi būti įvaį 
rus, tačiau negausus. Sąj^R 
arbata-, kampo tas, kisielius, 
mažina nuovargio jausmą, 
gerina savijautą. Jei norite 
išlaikyti gerą atmintį, ven
kite rūkymo. Su tabako dū
mais į organizmą patekęs 
nikotinas sukelia krauja
gyslių susitraukimą, apsun
kindamas audinių mitybą 
deguonimi. Labai kenkia 
dažnas alkoholio vartoji
mas.

Gydytojų pagalba bei me
dicininės priemonės reika
lingos tik tada, kai atmin
tis sutrinka dėl susirgimų, 
Daugelis žmonių atmintį 
gali sustiprinti savo jėgo
mis,

(Iš straipsnio “Jūs užtf®* 
marša?”, “Švyturys” Nr. 
17, 1965)
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Kas buvo rašyta 1938 metaisKrislai iš Lietuvos
ls\ i Po ataskaitinių koncertų 

'seks kompozitorių plenu- 
Lietu-! mas-konferencija, kur bus 
’s 1 ? s i aptarti ir įvertinti atliktieji

istatvmu yra vienas, kuriuo! 
patvirtinamas respu b l i k o s 
A. 'karybos Prezidiumo pri-j 
imtas 1965 m. rugsėjo 29 d.

bines \ 
tautiniu klausiniu.

monės ministras Algirdas- 
Mykolas Brazauskas. Jis gi
mė 1932 m. Rokiškyje ir 
įstojo į Kauno Politechni
kos institutą 1951 m., o bai
gė institutą 1956 m. Paskui 
jis dirbo Kauno elektrinės 
statybos direkcijos vyres-

n.ai tolimesniam k u r y bos! njuoju inžinieriumi, Petra- 
darbui. į šiūnų statybos - montavimo

Tiesiog nuostabu, kaip da-: valdybos viršininku, Gelž- 
bar išsivystė Lietuvos kury- betonio dirbinių statybos 
binis ‘menas įvairiose srity- gamyklos direktoriumi, 
<e o muzikos menas ypatin- Kauno statybos tresto virši- 
g;ii. Niekada taip plačiai ir ninku, o nuo 1962 m. Liau- 
ispūdingai nėra skambėjusi. dies Ūkio Tarybos Statybi- 
lietuviška daina ir muzika, niu medžiagų pramonės 
kaip tarybiniais laikais. Ir. valdybos viršininku.
ne tik pačioje Tėvynėje, bet

K JO hutų

P?

sybes rūpesniu Lietuvos 
bendrojo lavinimo vidurinė
se mokyklose p a 1 i k t a s 11 
metu mokslas ir padaryta.

niame įstatyme.
Lietuvos k <. m poz i t o r i u 

menine ataskaita
šiandien baigiasi septy

nias dienas trukusi Lietu
vos Kompozitorių meninė

Ljkuvos Kompozitorių Są
jungos jubiliejiniu plenumu. ’ 
Ataskaitos motu įvyko du 

koncertai, trys

se tarybinėse respublikose 
ir Vakaru Europos valsty- 
bese — Demokratinėje Vo
kietijoje, Lenkijoje, Vengri
joje. Jugoslavijoje. Belgijo
je*. Bulgarijoje ir kitur.
Aukštas Lietuvos muzikų 

darbo įvertinimas
Teko girdėti televizijoj 

pa. s i sakymu s konferencijo
je. kuri buvo suruošta ap
svarstyti ir įvertinti Lietu
vos kompozitorių plenumą 
ir muzikos savaite buvo at- 

. , vyko m uz i k o s-žinovai iš, 
i brolišku respublikų—iš. Ru- 
įsiios, Ukrainos, Latvijos, 
| Baltarusijos. Azerbaidžano, 

"! Armėnijos. Gruzijos, Kaza- 
!_‘ chiios ir kitų. Savo pasi

sakymuose svečiai muzikai 
labai t e i g i a m a i atsiliepė i sias raides 
apie Lietuvos muzikų kury-! 
ba ir apie pavyzdingą mu
zikinės ataskaitos suorgani- 
avima. Rusų muzikų atsto
vas Makarovas pareiškė, 
kad jis jau kelis kartus da
lyvauja tokiose Lietuvos 
ataskaitose ir gali konsta
tuoti vis auganti kūrybinį 
aktyvumą. Armėnijos atsto
vas sakė, kad galima daug

pė Marksas, Engelsas, Leni
nas (jie rašė apie visus sa
vo laiko korifėjus, pripažin
dami didžiulę reikšmę kovo
je literatūros už žmonijos

1938 metais jau buvau lo prieš jį — nuversti jį. 
“senas” kalinys. Grandinės Nors jie tam labai daug 
dainavo, o man norėjosi padeda (rodydami buržua

zinės santvarkos supuvi
mą).

Paimkim Grušo “Karje
ristus.” Be abejo, jo roma
nas daug kuo priklauso kri
tiniam realizmui. Kai jis 
vaizduoja stambaus valdi
ninko vagystes, dykaduo- 
niavimą, jis pila vandenį 
ant to malūno, kurio jis gal 
dar nenorėtų matyti su
griauto. Jis dar nenori su 
savo ponais taip “apsidirb
ti,” kaip Venclova apsidir
bo su Tutkumi.

Ispanijoj visa eilė rašyto
jų nuėjo toliau už fašizmo 
demaskavimo roles. Tačiau 

■ ne socialistiniai rea
listai. J. Danilinas sako: 
“Kaip ir kiti didieji buržu
azinio kritinio realizmo at
stovai, (Mopasanas) be gai
lesčio demaskavo buržuazi
nę santvarką.” Taigi kri
tinio realizmo esmė — ka
pitalistinės sistemos demas
kavimas. Antifašistinės li
teratūrinės srovės esmė — 
reakciją pakeisti laisve, su
puvimą — žydėjimu: t. y.; 
eiti prieš fašizmą, karą, 
kapitalo puolimą, ligi viso 
to panaikinimo. Pavyzdžiui, 
Feuchtvangeris net už so- 
ciliazmą. Bet jis į jį žiūri 
ne komunisto, bet antifa
šisto akimis.

Aišku, fašizmas prieš kri
tinį realizmą literatūroje 
kovoja, kaip jis kovoja ir 
prieš demokratiją politiko
je. Kritinio realizmo vei
kalai gali būti ne tik vien 
progresyvūs, ęet ir gali tu
rėti ir reakcinio elemento

skristi į lyrikos padangę— 
rašyti, rašyti. Išsamiai iš- 
nagrinėjau A. Venclovos ro
maną “Draugystę.” Atida
viau Kauno kalinių žurna
lui “Kovotojui.” Jo red ak 
einės k o 1 e g i j o s narys A. 
Gailevičius, perskaitęs tą 
mano dalyką, prašė laiške 
kai ką patikslinti. Jis teigė: 
“Rašai: ‘Vakarų Europoj 

i kyla nauja literatūrinė sro
vė, kuri charakterizuojama 
antifašistine srove, ši srovėIš jaunimo, baigusio aukš

tąjį mokslą tarybiniais lai- ideologiniu aštrumu, demas- 
kais, yra iškilę ir trys kiti ( kaviniu iškyla aukščiau kri- 
ministrai. Tai — Mėsos ir tinio realizmo’... Remies 
pieno pramones ministras | Marksu,meno pramonės ministras į Marksu, sakydamas, kad 
Marijonas B u klys, gimęs. ‘Marksas labai aukštai įver- „ _ 
1931. m., Maisto pramonės, tino Balzaką, kuris pirmas]- • •
ministras Romualdas Jure-1 kritinio realizmo ugnimi ir

• v • • f • ' • _1 vičius ir Lengvosios pramo- 
I nės ministras Albinas Ado- !
maitis, abu gimę 1929 m.

J. Paulhikonis
Vilnius, 1965 X 24

Signalo SOS kilmė
—Štai kaip “SOS” kilmę 

aiškina L. Skriaginas savo 
gnvgoje “Jūrų katastrofų 
pėdsakais”. D a u g u m a s 
žmonių klaidingai 
kad “SOS” reiškia 

anglų 
“Gelbėkite mūsų 
Dar 1903 m. pirmoje tarp
tautinėje radioteleg r a f o 
konferencijoje JAV atsto
vas siūlė nustatyti nelaimės 
ištiktiems la i d a m s tokį 
tarptautini pavojaus signa
lą: ’’SSSDDD”. Klausimas 
galutinai spręsti buvo ati
dėtas kitai 
Tuo tarpu italų

mano, 
pirma- 
sakinio 
sielas”.

simfoniniai
kameriniai, chorinės muzi
kos, liaudies bei pučiamųjų , 
orkestrų, estrados ir vaikų 
muzikos koncertai, o taip 
pat buvo parodyta A. Ra
čiūno opera “Saulės mies
tas” ir B. Gorbulskio opere- > 
te “Laikas pamilti.” Taip’ 
viso įvyko desitms Rnsno- ■įuvįi;i muzikų, iškėlė jų kū-'L 
dymų. Koncertai vvko ?1Kirvų0S originalumą, muzikų įvedė nelaimės 

/ ‘‘ -• |“SOD”. 1906 m. i
]“Skraidykit kaip paukštės”, įvykusioje II tarptautinėje 

I radiotelegrafo konferenci- ** \/ I am x r Ir e • v
įjoję buvo priimtas vokiečiu 
pasiūlytas signalas “SOE”, 
pakeitus jo paskutine rai- 

idę. Taip atsirado “SOS”— 
I paprastas, trumpas ir aiš
kus signalas, pagal Morzės : varnu ji pcioči ixv>j d oci v u w i _ , y. • ,

i artimųjų gyvenimą nuo vaikys- abėcėlę, trys taškai, trys
■ tės dienų, apimdama buržu- brūkšniai, trys taškai 

Sunku dalyvauti visuose azijos valdymo laiku dali, (Morzės abėcėlėje S per
tuose koncertuose, bet kai karo metus ir pokario lai- Į duodama tain: ... gi raidė O
kuriuose teko būti, 
kuriuos klausiausi ir žiūrė-i 
jau televizijoje, nes visi bu
vo transliuojami.

Iliustracijai noriu patiek
ti chorinės muzikos koncer
to programą, kurią sudarė 
30 įvairiu dainų. Jas sukū
rė šie kompozitoriai: V. 
Budrevičius, V. Baumilas, 
J. Bašinskas, E. Balsys, J. 
Dambrauskas, K. Kaveckas, 
V. Bagdonas, M. Novikas, 
L. Povilaitis, V. Kairiūkš
tis. V. Juozapaitis, B. Gor- 
fculskis, R. Žigaitis, F. Vis
kanta. A. Račiūnas, A. 
Budriūnas, V. Jurgutis, V. 
Barkauskas, V. Belazaras, 
P. Tamoliūnas — viso 20 
kompozitorių.

Tą programą atliko mo
terų “Aido” choras (100 
dainininkų), diriguoj amas 
J. Vanago, berniukų choras' 
“Ąžuoliukas” (120 vaikų ir 
paaugliu), diriguojamas H 
Perelšteino, geležinkeliečiv 
vyrų choras “Varpas” (7.r 
vyrai), diriguojamas A. 
Krogerto, ir Radijo bei tele
vizijos valstybinis choras 
(78 dainininkai), diriguoja
mas L. Abariaus.
^Vienas įspūdingiausių ta
me koncerte kūrinių buvo 
A. Račiūno “Metų laikai” 
pagal K, Donelaičio poemą.

jis turi būti jo sielos veid
rodžiu.

Ką reiškia “kurti socialis
tinę kultūrą turiniu, nacio
naline forma”? Tai reiškia, 
visos tautos gali kurti lite
ratūrą savo kalba, gali iš
lieti savo tautinius jaus
mus, papročius, savo tautos 
praeitį. O į visa tai įlieti 
socialistinį turinį. Toji kal
ba, papročiai turi vesti prie 
socializmo.

Neįvertinimas buržuazi
nės literatūros, kultūros, 
sirgimas kairumo liga, kai-.,____  ......
riokiški išsišokimai žalingi mone literatūriniais klausi- 
—patarnaują fašizmui. ; mais liudija puikų tų be-

Sunku išsiaiškinti, netu-1 laisvilJ išprusimą, g r a ž i ą 
rint rimtos sovietiškos lite-i ?Ya^0Iį?.’ rno^eJ\n1^ be enci- 
teratūrinės enciklope d i j o s 
kultūros palikimo, meno 
klausimu. Bet reikia to 
mokytis, reikia drįsti savo
mis jėgomis ir pasitikėjimu 
imtis sunkaus darbo. Į li
teratūrą didelį dėmesį krei-

“Kovotojo” redakc i j o j e 
susikaupė nemažai literatū
rinių straipsnių, eilėraščių 
ir apsakymų. Ir ji nutarė 
išleisti literatūrinį žurnalą 
“Mūsų Jėgos.” čia ir pate
ko tas mano dalykas apie 
Venclovos knygą be pataisų. 
Tik redakcija pridėjo: “De
dame diskusiniu...”

Toks kūrybiškas, toks bi
čiuliškas pasikeitimas nuo-

j klopedijos rasti enciklope- 
diškos tiesos. Tai darė žmo
nės iš liaudies. Tas litera
tūrinis žurnalas dabar sau
gomas Vilniuje — Mokslinė
je įstaigoje.

A. Liepsnonis

t. t. Kaip suprasti iškel
tus klausimus?’...”

Šio laiško originalą sunai
kinau: jį užšifravau sąsiuvi
nyje. Šis redkolegijos na
rys man buvo rimtas opo
nentas. 1938 m. rugsėjo 
mėn. A. Gailevičiui, sėdėju
siam kitoje kameroje, pa
siunčiau toki atsakymą: 
“Tarybinė kritika Feucht- 
vangerio, H. Mano ir kitų 
veikalus charakte r i z u o j a 
antifašistinės krypties vei
kalais. Ir tatai tarybinė 
kritika laiko ne kokiu pa
vieniu reiškiniu, bet ištisa 
literatūrine krpptimi, srove. 
Šioji srovė atsistoja tarp 
kritinio ir socialistinio rea
lizmo, tartum tiltas tarp 
dviejų - krantų. Jei Feucht- 
vangerį laikyti tik kritinio 
realizmo atstovu, tai reiškia 
jį pastatyti vienoj plokštu
moj su Mopasanu. O to pa- 

Nes kri- 
realizmąs kritikuoja, t

konferencijai.' daryti negalima. 
,j ’ j f i r m a t i n i s j
ro-’> į?.1,^" I“Kompania Marconi” . 1904 demaskuoja kapitalistinę 

m. pradžioje savo laivams santvarką, bet dar nešaukia 
signalai jos pakeisti kuo nauju. Gi 

Berlyne antifašistinė litera tu ri n ė L •

Šen ir ten pasidairius
Romos katalikų dvasiški šeimoms, kurių gyvenimo 

tėveliai turėtų būti vienodi lygis ribotas, išauginti vai- 
Kristaus mokslo skelbėjai ir ką nuo gimimo dienos iki 17 
dievo prisakymų pildytojai.1 metų kainuoja $12,000, o su 
Bet ne. Kai kurie iš jų žen- aukštomis metinėmis paja- 
gia pirmyn su progresu ir' momis kaiuoja apie $20,000. 
vedasi su savimi savo pase- ] Kūdikiui gimstant ligoninė- 
kėjus — kovoja prieš karą se išlaidos nuo 200 iki 600 
ir už lygias pilietines teises, dolerių. Sveikatos priežiū- 
neskirstant į rases, nei tiky- ra ir gydymas (be operaci- 
bas. O kiti jegamastėliai' jų) kainuoja, aplamai, apie 
žengia atgal į viduramžius' $1,000. Drabužiai $2,000, 
su aršiais reakcininkais, pa-1 maistas $9,000, ir kiti maž- 
žangos priešais. Jie pritariaĮ možiai.
ir remia masinio žmonių] Vyriausybė neklausia pas 
žudymo politiką. Minyškos | motinas, ar jų vaikai turi 
(vienuolės), dalyvavusios ’ ’ ” * 1 ’ v*
protesto demonstracijoje 

(tokių veikalų yra ne tik i prieš karą Vietname ir už
i Lietuvoj, bet ir Prancūzijoj | suteikimą pavergtiems neg- 
ir kitur). Žinoma, tarp kri-jrams lygių teisių, jau nu-

harnioniios salėje Vilniuje,; jnunatvigkuma. 
kuri nuolat buvo pilna. i i 

Per dvejus metus, praeiti-1 .
sius nuo pereito kompozito-i Neseniai “Vagos” leidvk- 

. rių plenumo 1963 m., sukur- la išleido R. Aidukaitės-Ra- 
ta* daugiau kaip 10 0 ivai- i gauskienės romana “Skrai
tų muzikos žanrų kūrinių dvkit kaip paukštės.” Tai 
i-operų, operečių, simfoni- autobiografinio pobūdžio' 
nių, kameriniu, estradinės , kūrinvs, kuriame Ramunės 
muzikos kūriniu, choro ir| vardu ji pasakoja savo ir savo 
soliniu dainų. € €

srovė nesitenkina kapitaliz
mo demaskavimu — ji šau
kia suburti visas (pažan
giąsias) jėgas susijungti su 
darbininkų klase, sudaryti 
bendrą frontą su komunis
tais ir nuversti fašizmą. 
Antifašistinės srovės litera
tūros atstovai tai pasiryžę 
padaryti ne tik plunksna, 
bet ir šautuvu (Ispanija).

Feuchtvangeris, L. Reun 
nuėjo realizmo kryptimi to-

: ... gi raidė O
, O _kai ■ kotarpi. Religinės aplinkos j taip: - - -)• Tik vėliau įvai-|HUCJU lcallilnu nrj,pulm w- 

itakoie Ramunė buvo tiky- rip šalip jūrininkai sugal-|]jaa Mopasanu. Jp smū- 
giai kapitalui skaudesni užbinio idealizmo apimta, ta- vojo tas raides atitinkan

čiai! ' gyvenimo tikrovė ją čias frazes: “Save o u r Rrjtinį realizmą, 0 kai kalba 
abejoti religinėmis souls” (gelbėkite mūsų sie

las)”, “Save our ship” (gel
bėkite mūsų laiva)”, “Send 
our succour” (šių skite 
mums pagalbon) ir t. t.

verčia a 
dogmomis ir atevda į kryž
kele. Bet išsilaisvinusi iš re
lini ios prietarų, o dar ište
kėjusi už buvusio kunigo, 
Ramunė susiduria su religi
nio fanatizmo rutina, su 
tamsuoliškumu ir tikybinin- 
ku neapykanta, skaudžiai 
pergyvena konfliktą su tė
vais.

Tai pirmoii R. Aidukai- 
tės - Ragauskienės knyga, 
kurioie ji apsiriboja dau
giausiai savo asmens ir ar
timiausios- aplinkos analize, 
tik trumpai paliesdama ap
linkui siautusius tokius įvy
kius kaip kara, pokarini 
banditizmo, kurio aukomis 
žūva nekalti žmonės. Tačiau 

i autorė savo kūrybine aist
ra teigia gėri, grožį, šviesą, 

’ moralini skaistuma — gerą
sias sawbes, būdingas 
būtinas tikram Žmogui.

Jauniausias ministras
Ryšium su pramonės val

dymo pertvarkymu T. Lie
tuvoje per Aukščiausiosios 
Tarybos sesiją buvo patvir» 
tinta eilė naujų ministrų. 
Jauniausias jų yra naujasis 
Statybinių medžiagų pra-

nu
virto į Nilo upę ir prigėrė į 
62 žmonės.

ir

Kairas. — Autobusas

Todėl, kai tarybinė kritika 
kalba apie Mopasaną ir jo 
amžininkus — kalba apie 
kritini realizmą, o kai kalba 
apie šiandieninius H. Mano 
veikalus, — kalba apie an
tifašistinę kryptį. Kritinio 
realizmo šiandieniniai atsto
vai, demaskuodami kapita
lizmą, nesiima aštraus gink-

PASTEBĖTŲ KLAIDŲ PATAISYMAS
Gerbiamoji Redakcija:

Malonėkite įdėti “Laisvėje” atitaisymą šių pastebėtų klai
dų, atspaustų mano knygoje “LLD ir pažangieji Amerikos lie
tuviai” :

Širdingai dėkoju už šią paslaugą!

Pusi.
56

Eilute Atspausta
B. Vilkaitė ........................  • •

Turėtų būti
E. Vilkaitė5 iš virš.

71 11 M f t apsekė ..........................  • • • • pasekė
81 9 f9 silkos ..................................... silkės
91 3 >> 99 nėra kabučių po žodžio 

“ištesėtas”
*

104 2 »> apač. padarė ................................. davus
109 6 99 Jose ......................................... . jose
132 6 99 99 nereikia taškelio po

“bombinis”
137

f

6 99 virš. nėra J. Gasiūno vardo 
po S. Sasna

137 14 99 >> $100 ..................................... $200
175 11 99 >> stoka kabučių po “30,000”
244 10 >> teku- ................................... tekusi ’
288 8 99 apač. 1943 m. 1923 m.

Ai Petriką

tinio realizmo ir antifašis- 
Utinęs literatūrinės srovės 

negalima pravesti Kinijos 
sienos. Bus sąsaja. Tai,— 
jei galima taip išsireikšti,— 
bus aukščiausio laipsnio kri
tinis realizmas. Bet visgi— 
tai ne tas pats. Tokią išva
dą darau remdamasis tary
binės kritikos priėjimu prie 
kritinio realizmo ir prie an
tifašistinių veikalų.

Taip, realizmas — ne kri
tinis realizmas. Volteris 
realistas. Bet tuomet nega
lėjo būt kalbos apie buržu
azijos demaskavimą. O 
šiandien yra ir kitokių re
alistų. Ar Hitlerio, Musoli
nio garbintojai romanuose 
ne realistai?

Kritinio Realizmo tėvynė 

 

—PrancūzMa. Ir gal būt, 
kad Balzako, kaip kritinio 

 

realisto, rol§ bus didesnė už 
Mopas

Dėlioja ir džiaugias rimtu 

 

j priėjimu prie klausimo.” 
(Dėl konspiracijos laiške 
save minėjau trečiuoju as
meniu. A. L.).

Rodos, čia tik kalinio ly
rika. Bet jei toks laiškelis 
pakliūtų kalėjimo administ
racijai, ji tą žmogų pavai
šintų pyragu—karceriu. To
dėl save ir linksniavau tre
čiuoju asmeniu.

Savo straipsnio mintis 
komentavau ir kitam redak
cinės kolegijos nariui š. Ša- 
devičiui. Štai: “Ką reiškia 
“sielos inžinierius”? Ar ga
lima atvaizduoti pilnai žmo
gų, žmogaus liūdesį, neat
vaizdavus jo sielos? Ar ga
lima vaizduoti žmogaus 
džiaugsmą, n e p a 1 i e č i ant 
sielos pasaulio? Ar gali
ma vaizduoti žmogaus per
siorientavimą,- pergimimą, 
nepaliečiant sielos konflik
tų, išgyvenimų? Menas tu
ri tarnauti žmogui* Todėl

baustos. Kai kurios drąsuo
lės išmestos iš klioštorių. 
Kitos pašalintos iš parapiji
nių mokyklų, mokytojavimo 
pareigų. O kiek bailesnėms 
plaunami smegenys — per- 
auklėjamos. Joms draudžia
ma dalyvauti bent kokiuose 
politiniuose 
giuose.

Sutanuoti 
liai visiškai 
ta j i prisakymą “neužmušk, 
“Mylėk savo artimą”...

ką valgyti ir drabužių apsi
rengti. Tačiau užaugusius 
prievarta paima į kariuome
nę, ir elgiasi su jaunuoliais, 
kaip jie nori.

Pregresas

lę.

protesto žy-

dvasiški tėve- 
pamiršo penk-

Dar tik prieš pora metų 
mūsų šalies valdančioji kla
sė jautėsi ramiai, gemblin- 
dama su savo šalies piliečių 
gyvybėmis ir gindama savo 
plėšikiškus interesus, mažai 
tesisudurdavo su liaudies 
opozicija, kiek, rimtesniais 
protestais. Tačiau nūnai 
amerikiečiu liaudis staigiai 
pasikeitė. Šimtatūkstantinės 
minios demonstruoja, pro
testuodamos prieš valdan
čiosios klasės sauvaliavimą 
Vietname, Dominikoje ir 
kitur... Nors mūsų vyriau
sybės pareigūnai sakydavo, 
kad jie nepaiso liaudies ma
sinių protesto demonstraci
jų. tačiau tikrovė aiškiai pa
rodo, kaip liaudies masiniai 
protestai erzina-dilgina mi- 
litaristų ir vyriausybės 
jausmus. Tie nuolatiniai 
nrieš kara žygiai baisiai 
ikirėjo karingiems šalies va
dams ir ardo jų nervus. To
dėl karo šalininkai jau or
ganizuota kontr-demonstra- 
ciias. Tam tikslui reakci
ninkai jau kviečia j talką 
buvusio karo veteranus ir 
žymesnius politikierius, kad 
užkirstų kelia įsisiūbavusios 
liaudies sąjūdžiui!

Katalikų žurnalas “Catho
lic Digest” tiksliai išnagri
nėjo ir. apskaičiavo, kad

MARGAS SKAITYMAS
Iš Vietnamo paskelbė ži

nią apie trijų kareivių bado 
streiką, kurie atsisakė ka
riauti. Štai jie: Harold 
Brow, 22 metų, iš Stanford, 
Fla.; David Clark, 26 m., iš 
Corral Gables, Fla.; ir Peh- 
cy L. Green, 24 m., iš Chi
cago, Ill.

Už nepaklusnumą juos 
nubaudė sunkių darbų kalė
jimu ir “allowence” teisės 
atėmimu.

Jie tapo užrašyti istori
joje kaip karų priešai.

New Yorke metodistai tu
rėjo konferenciją ir priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
priimti i Jungtines Tautas 
abi Kinijas, abi Korėjas, 
abu Vietnamu ir abi Vokie
tijas geresnės taikos labui.

St. Louis mieste protes
tantai laikė konferenciją, ku
rioje buvo 462 atstovai. Jie 
irgi pasisakė už Kinijos įsi
leidimą J Jungtines Tautas.

Jie rodo progresą, kai kal
ba už Kinija ir už pasaulinę 
taiką. Kapitalistinė spauda 
jų nevadina raudonais.

L. Prūseikos žodžiais — 
mainosi laikai, mainosi ma
dos.

Kai moterys pradėjo veik
ti už atominių ginklų su
stabdymą, už taiką, jas ap
šaukė raudonomis, šaukė į 
Washing toną pasiaiškinti, 
kamantinėjo ir norėjo areš
tuoti. ,

Dabar moterų obalsiąi pri- 
g i j o dvasišikuose, karei
viuose, universitetuose. Net 
ir popiežius kalba už taiką, 
prieš karus.

Spartakietis
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Mano atsiminimai iš gyvenimo 
JungiinėseValstijose

(Tęsinys)
Chicagos kriaučių streikas — tai buvo 

milžiniškas pavergtų ir išnaudojamų 
darbininkų išstojimas. Už kelių dienų 
po streiko paskelbimo streike dalyvavo 
jau 45,000 darbininkų. Streikierių tar
pe atsirado klasiniai susipratusių dar
bininkų, kurie sake ugningas prakalbas, 
kvietė juos į kovą ir vienybę.

Streiko laiku darbdavius palaikė mies
to valdžia ir policija. Uždrausta buvo 
pikietuoti prie dirbtuvių. Policija, kartu 
su pasamdytais mušeikomis, daužė strei- 
kieriams galvas, mušė lazdomis ir šaudė 
pikietininkus, kurie stengėsi pabėgti nuo 
arešto. Darbininkams išeinant į strei
ką ir policijai juos terorizuojant, buvo 
suareštuota suvirš šimtas streikierių, ku
rie teisėjo buvo nuteisti kalėti “už riau
šių kėlimą,” bet unija juos išpirko, už
mokėdama piniginę bausmę.

Rūbų fabrikantai dėjo visas pastangas, 
kad sulaužyti kriaučių streiką. Šalia bru- 
tališkumo, kurį policija vartojo prieš 
streikierius, jie verbavo, su Pinkertono 
agentūros' pagalba, skebus. Policija areš
tuodavo streikierius, jeigu tik jie prisi
artindavo prie dirbtuvės.

Streikierių kova buvo sunki ir žiauri, 
bet streikierių ūpas, energija, ryžtas, 
pasišventimas kuo didžiausias. Pikieti- 
ninkai tęsė savo garbingą darbą ir dirb
tuvės buvo apsaugotos nuo skebų. Lie
tuviai, kurių dalyvavo streiko lauke apie 
2,500, visur buvo pirmutinėse gretose, 
ypatingai pikietuojant dirbtuves. Su lie
tuvių drąsa, jų kovingumu ir pasišventi
mu kitų tautybių streikieriai negalėjo 
susilyginti. Toje žiaurioje, brutalioje 
kovoje garbingai žuvo du Lietuvos sū
nūs. Kada jie ramiai pikietavo dirbtu
vę, policija su mušeikomis norėjo juos 
areštuoti, bet jie nepasidavė ir nuo jų 
bėgo, tai galvažudžiai juos nušovė.

Pirmutinė galvažudžių auka buvo Ka
zys Lazinskas, kurį nužudė 1910 metų 
gruodžio 3 dieną. Antra auka—tai Pra
nas Nagreckis, kurį nužudė 15 d. Abiejų 
nužudytų streikierių laidotuvės buvo di
delės ir iškilmingos. Nors oras buvo šal
tas ir žiaurus, bet juos palydėjo į kapus 
masinė gedulo procesija — apie 20-tūks
tantinė streikierių minia.

Nežiūrint policijos ir mušeikų bruta- 
liškumo, nežiūrint, kad užėjo didelis žie
mos šalčiai, nežiūrint, kad streikieriams 
alkis klabeno į duris, jie karžygiškai lai
kėsi kovos lauke. Toje sunkioje ir nely
gioje kovoje su darbdaviais streikieriai 
buvo ne vieni. Streikieriams į pagalbą 
atėjo Amerikos Socialistų Partija, taip 
pat Illinojaus valstijos Darbo Federacija, 
kurios prezidentas buvo Fitzpatrick, ku
ris taip pat priklausė Socialistų Partijai. 
Šitos dvi organizacijos teikė streikie
riams visokeriopą pagalbą. Jeigu ne So
cialistų Partijos pagalba, tai streikas ne 
po ilgo būtų pakrikęs, streikieriai pavie
niui būtų sugrįžę į dirbtuves.

Socialistai rinko streikieriams aukas, 
buvo įsteigti streikieriams maitinimo 
punktai. Jeigu kurie buvo mėtomi iš bu
tų , jiems buvo užmokėta nuoma. Be 
šitos pagalbos streikas būtų greitai pa
krikęs. Streiko metu socialistai rėžė 
streikieriams ugningas prakalbas, kelda
mi klasinę darbininkų sąmonę.

Streikas—tai darbininkų mokykla. Ir 
taip streikieriai, nežiūrint visokių sun
kumų ir skerspainių, išsilaikė kovos lau
ke 15 savaičių. Sugrįžo atgal į dirbtu
ves vasario 3 dieną, reikalavimų nelai
mėję. Kova nebuvo laimėta todėl, kad 
tuo metu kriaučiai unijos jokiame mies
te neturėjo. Kada čikagiečiai streikavo, 
tai darbdaviai savo darbą atidavė New 
Yorkui, Filadelfijai, Baltimore! ir ki
tiems miestams. Tai buvo pamatinė 
čikagiečių kriaučių streiko pralaimėjimo 
priežastis.

Pas streikierius viešpatavo kovingu
mas ir didžiausias solidarumas. .Jų gre
tų vienybė nepakriko. Jie su didžiausiu 
pasiryžimu kovojo už unijos pripažini
mą, darbo dienos sutrumpinimą ir mo
kesčio pakėlimą. Nors kriaučiai šį kartą 
nelaimėjo, ko siekė, bet jie išmoko ko
voti, suprato, kad vienybė — tai galybė. 
Nors fabrikantų asociacija unijos nepri
pažino, bet pasiliko gilūs kovos pėdsa
kai. Jų asociacija, jų vienybė susvyra
vo. Jų tarpe atsirado vienas “skebas”—

tai Hart, Schaeffner & Marx. Ši firma 
norėjo taikytis su streikieriais, bet kitos 
firmos su tuo nesutiko, tai Hart, Scha
effner & Marx asociaciją apleido ir su 
streikieriais susitaikė.

Nors ši firma nepripažino unijos šim
tu nuošimčių, bet sutiko, kad, kai ji rei
kalaus darbininkų, tai pirmenybė turi 
būti duota unijistams (preferential 
shop). Nors firma oficialiai unijos ne
pripažino, bet visi darbininkai toje fir
moje įsirašė į uniją. Tai buvo svarbus 
unijos gyvavimui laimėjimas. Tai buvo 
kojos įkėlimas į darbdavių tarpą. Ir už 
poros metų Chicagos kriaučiai tapo su
organizuoti į uniją.

Šiame streike atsirado sugabių dar
bininkų klasės vadovų, kaip: Frank Ro
senblum, Sam Levin, Jacob Potofsky, 
Sidney Hillman ir kt.

Chicagos lietuviai kriaučiai, nors strei
ke jų dalyvavo tik apie pustrečio tūks
tančio, pasižymėjo kaip drąsūs, pasišven
tę kovotojai. Dideliu aktyviškumu pa
sižymėjo Jonas Katilius, Mykolas Butvi
lą, Tumosa, Remeikis, Galskis, Grinius, 
Česna, Bonkevičius, Bočiūnas ir kiti. Ka
dangi aš aktyviau dalyvavau streike, tai, 
streiką pralaimėjus, Chicagą apleidau 
vasario mėnesį, 1911 metais, ir išvažia
vau į Baltimore, Md.

* * *
Chicagoje teko išgyventi dvejus metus. 

Nors oras čia netinkantis, visados nuo 
stok jardų dvokdavo, bet man čia gyventi 
patiko. Svarbiausias dalykas — tai čia 
suradau dvasinį pasitenkinimą. Atva
žiavus pas Puskunigį, kuris priklausė 
prie Lietuvių Socialistų 81 kuopos, buvo 
proga sueiti į pažintį su kitais socialis
tais. Šalia 81 kuopos, Bridgeporte gy
vavo 4-a kuopa, ir per trumpą laiką te
ko sueiti į pažintį su daugeliu veikėjų. 
Prie to, retkarčiais atsilankydavau į 
laikraščio “Lietuva” redakciją, kur teko 
susipažinti su laikraščio redaktorium 
Šernu..

Tuo metu “Lietuva“ buvo socialistuo- 
jantis laikraštis, ir, redaktoriui pakvie
tus, parašiau laikraščiui keletą žinių. Bet 
tuomet rašymas man nerūpėjo, kitokios 
svajonės mano galvojo skrajojo. Orga
nizacijų susirinkimai tuo metu nebuvo 
dažnai laikomi, bet socialistų sueigos, 
susitikimai atsibūdavo labai dažnai pri
vačiuose namuose. Tos sueigos buvo lai
komos pas Puskunigį, Kaitį (jis prie 
Ashland ir North gatvių laikė krautu
vę) ir pas Bronių Vargšą (Laucevičių), 
Canalport Avenėj. Tai buvo trys vietos, 
kuriose socialistai susieidavo ir praleis
davo laiką. Tai buvo socialistų diskusijų, 
lavinimosi mokykla. Čia susirinkę svars
tydavo, apkalbėdavo bėgamuosius gyve
nimo klausimus. Pas Bronių Vargšą, 
be diskusijų, kartais tekdavo ir pabada
vo ti, nes jis buvo lietuviams Maksimas 
Gorkis.

Bridgeporte dažnai įvykdavo prakal
bos ir paskaitos, kurias dažniausiai atlik
davo Gugis ir Varkala. Tuo metu Fr. 
Puskunigis ir Ant. Karalius, su kuriais 
man teko kartu gyventi, mokinosi į dak
tarus. Dienomis dirbo, o vakarais lan
kė mokyklą. ’Jiedu ir mane bandė pri
kalbinti, kad ir aš siekčiau daktaro dip
lomo. Atsirado ir lietuvaičių merginų, 
kurios dirbo dieną ir naktį ir žadėjo duo
ti visokią paramą, kad tik aš siekčiau 
daktaro diplomo. Jų norai ir linkėjimai 
buvo širdingi, bet čia buvo kabliukas — 
jos norėjo, kad aš jas vesčiau. Bet ant 
to kabliuko nė viena iš jų negalėjo ma
nęs pasigauti, nes nei viena man nepati
ko. ..

(Bus daugiau)

KAI IŠEISIM...
Dar visų dainų tiktai pradžia,
Dar nepriplauktas ne vienas uostas. ..
Kvies visokios ugnys mus naktim gūdžia, 
lir visokie vėjai plaukus glostys.

Kiek riedaug dar praeita kelių, 
Ir svajonės vaikiškos dar vis tik... 
Kiek žmonių gerų ir negerų
Mums dar teks pasauly susitikt...

Ir norėsis nors akimirkai sustot,
Kai mokyklos mes duris užversim...
Iškeliausim savo laimės žiburių ieškot
J r kely visus val gus ištversimi

Dalia Ramoškaite
Anykščiai, J. Biliūno v. vid. mokykla

'LAISVES' VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

— 0 — 
bėjo Nikodemas Pakalniškis, čikagietis, su atnaujini-
mais.

Gražiai darbuojasi Worcesterio J. Jaskevičius. Šį 
sykį vėl pasirodė su daugeliu atnaujinimų ir nauja pre
numerata.

Kaip matote, į laimėtojų lentelę įėjo Chester, Pa. 
Vajininkas A. Lipčius prisiuntė tris naujas prenumera
tas ir daugelį atnaujinimų. Jis ragina skaitytojus užra
šyti laikraštį “Laisvę” savo giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje.

Mūsų geroji Marytė Kvetkas, So. bostonietė, pakilo 
į laimėtojų skyrių, prisiųsdama naują -prenumeratą ir 
atnaujinimų.

New Jersey valstijos vajininkai laikosi laimėtojų 
skyriuje. Gražiai darbuojasi S. Radušis, bayonnietis, ir 
K. Paciūnas, elizabethietis, prisiųsdami atnaujinimų.

Jennie Stanienė, baltimorietė, vėl prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

R. Merkis, Philadelphia, Pa., senas veteranas-vaji- 
ninkas, prisiuntė atnaujinimų. Sako, kad bus ir daugiau.

Tikrai manėme, kai iš Pacifiko kranto. Los 
Angeles miesto, neturėsime žinių—bet štai, gerasis mū
sų S. F. Smith (nors manė, kad šiemet negalės dalyvau
ti vajuje), pasirodė su nauja prenumerata ir atnaujini
mais.

Į vajų įstojo nenuilstantis mūsų darbuotojas, vaji
ninkas M. Uiždavinis, Norwood, Mass., su nauja prenu- 

| merata ir atnaujinimais.
' K. Naravas, Shenandoah, Pa., prisiuntė naują pre
numeratą. Galėtų jo kaimynai iš kitų miestelių pagelbėti 
jam vajuje.

Sekantys gerieji mūsų vajininkai įstojo į vajų su at
naujinimais: M. Kazlauskienė - A. Navickas, Haverhill, 

IMass.; L. Bekešienė ir J. Stanley, Rochester, N. Y.; L. 
Tilvikas, Easton, Pa.; K. Kilikevičius, torontietis.

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
S. Radušis, Bayonne, N. J., prisiuntė $17. Aukojo:

M. Survilienė.................................  6.00
S. Radušis ........................... 6.00
J. Kirmela ................................... 5.00

— 0 —
J. Jaskevičius,Worcester,Mass.,prisiuntė $30. Aukojo:

M. Žalimienė ................................. 6.00
J. Deksnys ..................................... 6.00
Draugas ........................................ 6.00
F. Kazeliūnas ..»........................ 6.00

Po $1: J. Pilkauskas, P. Cook, F. Petrauskas, T. Kra
pas.

— 0 —
L. Tilvikas, Easton, Pa., prisiuntė $27. Aukojo:

L. Tilvikas ............  10.00
F. Zavis (Bethlehem) ..................  5.00
T. ir S. Švelnikai..............................5.00
K. Straukas ..................................... 5.00
A. Šlapikas ..................................... 2.00

— 0 —
Nuo kitų gauta sekamai:

Nuo spaudos parengimo (per S. F. Smith), 
Los Angeles, Calif............................. $70.00

A. Klepasky, Somerville, N. J............................... 11.00
Per Anna Salen, Cleveland, O. (koresp. tilpo) .. 10.00 
A. J. Arlauskas (Orlen), Webster, N. Y............ 10.00
J. ir J. Staniai, Baltimore, Md................................ 10.00
M. Burkauskienė, Elizabeth, N. J.............................6.00
N. ir F. Pakalniškiai, Chicago, Ill............................5.00
A. ir M. Kazlauskai, Haverhill, Mass.......................5.00
J. Guligauskas, Dorchester, Mass......................... 3.0Q
M. Lukšienė, Woodhaven, N. Y................................ 2.00
A. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y........................... 2.00
St. Verbyla, Montreal, Canada ...........................  2.00
S. Gendrėnas, Rochester, N. Y.................................. 2.00
R. Šileikienė, Haverhill, Mass................................. 2.00
A. Malkūnas, Norwood, Mass....................................2.00
J. Žale, Ozone Park, N. Y...................................... 2.00
W. Simon, Union, N. J............................................ 2.00
Peter Kupris, Annapolis Jct., Md............................. 2.00
A. Čiuberkis, Los Angeles, Calif...............................2.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y......................... 1.50
Po $1: Eva Lekas, Wollaston, Mass.; J. Skliutas, Mat- 

tapan, Mass.; Olga Pranskas, M. ir A. Shlave, Gardner, 
Mass.; V. Kapičiauskas, Binghamton, N. Y.; Geo. Šve
das, Rochester, N. Y.; A. Bataitis, Dedham, Mass.; Wl. 
Grinkevičius, L. Trakimavičius, S. Budrevičienė, Nor
wood, Mass.; Anna Kazlauskienė, Flushing, N. Y.; 
Charles Pakash, Akron, Ohio; A. Dambrauskas, A. Chu- 
berkis, So. Boston, Mass.; John Kanapesky, Industry, 
Pa.; H. Tureikis, Phila, Pa.; W. Svietlika, John Usonis, 
Elizabeth, N. J.; W. Raila, Whitier, Calif.; J. Russ, La
guna Beach, Calif.; W. Marinas, Los Angeles, Calif.

— 0 —
ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:

Lawrence - Lowell, Mass.........$236.00
Chester, Pa................................. 166.00
Waterbury, Conn......................... 161.00
St. Petersburg, Fla........................128.09
Philadelphia, Pa. ....................... 120.00
Miami, Fla.................................... 114.00
Los Angeles, Calif....................... 75.00’
Haverhill, Mass............................. 55.00
Brooklyn - Queens, N. Y................ 51.00
Worcester, Mass......... ................... 49.00
Great Neck, N. Y........................... 42.00

Baltimore, Md..................................38.00
Elizabeth, N. J................................ 33.00
So. Boston, Mass. ................  28.00
Rochester, N. Y...........................  26.00
Easton, Pa...................................  26.00
Bridgeport, Conn.........................  25.00
Detroit,. Mich................................. 25.00
Brockton, Mass............................. 23.00
Rumford, Me................... . 23.00
Cleveland, Ohio..................... 23.00
Hartford, Conn............................. 20.00
Chicago, Ill..................................... 18.00
Bayonne, N. J............................... 17.00
Pittsburgh, Pa............................... 13.00
Newark, N. J...................................12.12
Canada ...........................................11.00
Paterson, N. J............................... 10.00
Scranton, Pa...............................   10.00
New Haven, Conn........................ '.v8.00
Norwood, Mass............................... 6.00
Binghamton - Johnson City, N. Y. 3.50
Hudson, Mass.....................................3.00

Anksčiau gauta $1,572.63. Dabar įplaukė $162.5^ 
Viso gauta $1,735.13. Dar reikia $3,264.87.

— 0 —
Mūsų vajininkai gavo blankas, ant kurių galima 

rinkti aukas į Fondą. Iki šiai dienai dar negauta atgal 
blankų su aukomis. Būtų gerai, kad prisiųstumėte.

Dėkojame vajininkams už jų pasidarbavimą, ir 
viršminėtiems prieteliams už dovanas.

‘‘Laisves” Administracija

Bridgeport, Conn.
Gražiai atžymėta LDS 

35 metų sukaktis
Vietinė LDS 74 kuopa 

suruošė atžymėjimą 35 me
tų savo organizacijos for
moje koncerto ir pietų.

Hartfordo “Laisvės” cho
ras pildė dainų programą 
vadovybėje Wilmos Hollis, 
kuri net porą dainų solo su
dainavo.

Pietūs buvo skaniai pa
gaminti. Svečių susilaukta 
daugiau, negu tikėtasi. 
Rengėjai smagūs, kad sve
čiai buvo užganėdinti.

, LDS Centro sekretorius 
J. Siurba trumpoj formoj 
pateikė LDS stovį, paragin
damas stiprinti susivieniji
mą prirašant naujų narių.

Tai ir vėl vienas mūsų 
organizacijų narys pasi
traukė iš gyvųjų tarpo. Spa
lio 23 d. mirė Juozas Jasiū- 
nas sirgęs nuo balandžio 
mėn. Jasiūnas buvo ĮjLD ir 
LDS kuopų narys, taipgi 
skaitytojas ir r ė m ėj a s 
“Laisvės”. Sulaukė arti 80 
m. Turėjo kiek santaupų, 
bet mirė nepaskyręs ir ne
sutvarkęs, kam reikėtų per
vesti jo palikimą, tai mirus 
atsirado giminių, kurie nei 
sveikam būnant, nei ligoj 
esant neinate raikalo ap
lankyti, nei pagelbėti, o pa
likimo nori.

Šitas iš šimtų tokių atsi
tikimų turėtų paakstinti vi
sus, esant sveikais, pasida
ryti paskirstymą pagal sa
vo norą, kam tūrėtų tekti, 
nes, atsitikime mirties, ne
nusineš!.

Bridgeporto majoras ir 
daugelis kitų valdininkų iš
rinkta demokratai. Buvęs 
majoras Teresco užima tei
sėjo vietą, tai H. C. Curran 
bus Bridgeporto gaspado- 
rius. Rešpulikonų kandida
tas Ei. Dvorken gavo irgi 
nemažai balsų,

Lapkričio 21 d. 10 vai. ry
to atsibus ALDLD 3 ap
skrities kuopų atstovų me
tinė konferencija 103 Green 
St.,Waterbury, Conn. At
stovai ir svečiai raginami 
būti laiku, nes po konferen
cijos J. Grybas rodys nau
jus filmus iš Lietuvos.

’kad atsimokėti hartfor- 
diečiams už gražų pasiro- 
d y m ą Brodgeporte laike

LDS 35 metų sukakties, tai 
net keletu automobilių va
žiavome į pietus, kuriuos 
ruošė Hartfordo Moterų 
klubas spalio 31 d. Smagu, 
kai kolonijų draugai koop> 
ruoja. Tai į sveikatą orga
nizacijoms ir patiems drau
gams.

Reikale LLD vajaus, mū
sų vajininkai turime pasi
spausti, kad atlaikytume 
Connecticut gerą vardą.

J. J. Mockaitis

MIAMI, FLA.
Aido Choras vėl ruošia 

linksmą sueigą
Mūsų vietiniai ir apylin

kės lietuviai prisimena pra
eitų metų Aido Choro pie
tus ir koncertą, apie ku
riuos dar ir dabar dauguma 
kalba. •

Taigi, Choras nusitarė 
kričio 18-ą, ketvirtadienį, ir 
vėl turėti pietus 1 valandą, 
o koncertą 3-ą vai. popiet.

Prie koncerto rengiamės 
visomis spėkomis, ir tiki
mės, kad šiemet meno at
žvilgiu bus turtingesnis už 
praėjusių metų, nes moky
tojas Jonas Velička deda 
visą energiją, kad dainos 
išeitų taip, kaip jos tikrai 
turi būti dainuojamos.

Kaip jau žinoma, praėju
sių metų koncerto progra
ma buvo atlikta vietinių ar
tistų, taip bus ir šiemet, bet 
tik daugiau paįvairinta. 
Girdėsime dainas, kurios 
buvo dainuojamos Lietuvos 
Dainų šventėje, o taip pat 
moterų ii’ vyrų ansamblius 
ir duetus. Kaip praėjusiai^ 
metais publika buvo pilnai 
patenkinta mūsų koncertu, 
taip bus ir šiemet.

Prašome įsitėmyti datą it 
vietą: lapkričio 18, Lietu
vių Socialinio Klubo svetai
nėje, 2610 N. W. 119 Street.

Iki pasimatymo ten.
J. šukaitis

Buvo Ir Toks Įstatymas
Ne taip seniai San Fran- 

cisko mieste (JAV, Kalifor
nijos valstija) buvo pakeis
tas įstatymas, gyvavęs dau
giau kaip pusantro šimtme
čio. Pagal jį, kiekvienas gy
ventojas, turįs savo namuo
se pelėms gaudyti spastujMh 
privalėjo turėti medžiotoja 
bilietą. . . ;

I
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Ta i kaipgi šiandien su gydymu ir vaistais Lietuvoj? i
tik susirgusiam gydyti infekcinių ligų. Ir apsaugo- kamentų. Garsiausias — j tekę matyti iš Jungtinių A- brangūs^.’ir” nusTpirkdavo * 

beje, ži- merikos Valstijų, Izraelio, patiklus žmogelis... darvie- 
Vokietijos Federatyvės Res- ną liga. Ir vaistų siuntėjų 
publikos atkeliavusius štai visokių būdavo. Atsirasda- 
taip vadinamus vaistus: ei- ^avo lengvo biznio mėgėjų: 
bazol, elendron, unozol, tria- Į pigiai nupirkdavo nauju, 
zamide, pyrisulfon... Šitų dar gerai neišbandytų, ne- 
dalykų neišmanąs žmogus1 patikrintų preparatų parti- 

lt,„_ ir siųsdavo Lietuvon.
skirtingoms ligoms Rad tai gali būti ne vaistai, 

. specia- 0 pikti nuodai ar net mirtis 
— kas tokiam rūpi.

Todėl ir nutarta uždraus-

Pokario metais mūsų gim
tinėje visiškai išnyko dau
gelis ligų, daugelis susirgi
mų pasidarė labai reti. Ta
rybų Lietuvoje gyventojų • • • -v • • v

ma. Epidemijų laikai—pra- Kauno “Sanitas”, 
eityje. Jei dabar, sakysim, nomas užsienyje. Jį išplėtus, 
kur nors apie Joniškį ar ki- įvairių medikamentų čia bus 
tur keli žmonės vienu metu gaminama pustrečio karto 
suserga geltonlige — didelis daugiau, negu dabar.

mirtingumas žymiai mažės-! įvykis. Jaudinasi vietiniai Garsėja Kauno mėsos kom- 
nis, negu Anglijoje, Vakarų gydytojai, važiuoja komisi- binate esąs insulino skyrius. 
Vokietijoje, Italijoje, Jung- jos iš. Sveikatos 
tinėse Amerikos Valstijose, jos...
Taip yra, be viso kito, ir to
dėl, kad mūsų medicina turi 
milijonus gerų talkininkų— 
vaistų.

Lietuvoje yra apie 320 di
delių vaistinių bei medici
nos prekių parduotuvių ir 
daugiau kaip septyni šimtai 
mažji vaistinėlių. Medika
mentų nestokojama, nors 
ksfidien jų ir nemažai išper
kama. Tarp kitko, didelė 
dalis vaistų sunaudojama 
ne susirgusiųjų gydymui, o 
profilaktikai. Mūsų medici
na dabar tokia pajėgi, jog 
daugeliui susirgimų, ypač 
užkrečiamų, užkertamas ke-

Sistemingai 
žmonių sveikata, 
kia, prirašomi 
visokie organizmą stipri
nantys medikamentai. Jie 
pigūs ir visų noriai perka
mi. Pastovi profilaktinė gy
dytojų veikla formuoja nau
ją žmonių požiūrį į medici
ną; kiekvienas dėl mažiau
sio negalavimo skuba pas 
gydytoją, iš anksto rūpina-1 
si, kad nesusirgtų.

Lietuviškų akademikų 
ateitis

Kasmet Lietuvos chemi- 
jos-farmacijos fabrikai pa

lias iš anksto. Sistemingais gamina daugiau kaip 35 mi- 
skiepijimais bei kitokiais Ii jonus ampulių (analgino, 
būdais per mokyklas, įstai- novokaino, cordiarpiųo, as- 
gas, fabrikus visus — nuo korbįnės rūgšties, įvairių 
mažiausio iki seniausio — vitaminų ir 1.1.), daug kito- 
stengiamasi apsaugoti nuo kių pačių įvairiausių medi-

pel 5

i tų. Sulaukę — spekuliuoda
vo : girdi, čia nuo tokios ir_______________________
tokios ligos, labai geri, labai' HELP WANTED MALE i — -r __ ’

. dar vie- MACHINIST. Thoro exp. Capable 
of operating milling machine or 

lathe. Steady work. Benefits. 
SYSTEMS ENGINEERING CO.

King of Prussia
279-1305. CH. 7-5356.

(88-90)

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE
MACHINE OPERATORS

For production work. Qood opp. 
Steady work. Inquire between

9 A. M. & 5 P. M.
UNITED RING & SEAL CORP.

369 Warren Ave., Stirling, N- J.
87-89)

mjnisteri- Be insulino, čia paruošiami gali pagalvoti, jog tai—skir- j jas į 
;tokie svarbūs preparatai, tingi, <’• 

tikrinama ka^ stikla^ūnis, lipokainas,- gydyti vaistai.
Kam rei-

vitaminai,

LAWRENCE, MASS.
Mire

Apolonija Tamašauskiene
(Kaulėnas)

Spalio-October 28 d., š. m.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės sū

nui Vytautui Kaulėnui, marčiai Elenai ir visiems 
anūkams, taipgi brolienei Afemijai Kodienei, vi
siems giminėms ir draugams, ir Lietuvoje gimi
nėms.
J. ir Af. Kodžiai
V. ir E. Kralikauskai
K. ir M. Morkūnai 
J. ir N. Rudžiai 
Ig. ir R. Chuladai 
J. ir L. Shupetris 
S. ir S. Penkauskai
A. ir Ona Večkys 
F. Sharpe
B. ir A. Chuladai

V. ir E. Kaulėnas 
P. ir M. Borisko 
A. Butėnas 
M. Liauškienė 
T. Tartonis 
M. Balevičius 
A. Gross 
S. ir B. Shlakis 
J. Žilionis 
P. Milius

HUNTINGTON, N. Yt

, Mirė

Aleksandras Gaškauskas
Spalio 27, š. m.

Mes, jo artimieji, reiškiame gilią užuojautą 
joz sūnui ir jo šeimai.

A. Bistrajienė
J. ir N. Angliai 
J. Stankevich 
Bevardis 
S. Večkys

J. ir M. Kupčinskai 
M. ir A. Kavoliūnai 
B. ir N. Skublickai 
P. Beeis
F. Klaston
B. Kutkus

HARTFORD, CONN.

...............................................................................................................................  * v.-

____________________________ £____________

Vieneri metai, kai mire mano gyvenimo draugas

Juozas Gailiūnas
Liūdnas jo mirties prisiminimas,— 
Nesugrąžins jo nei ašarų liejimas. 
Kol aš gyva būsiu, tavęs liūdesiu 
Ir užmiršti niekada negalėsiu.

Tu vis man mintyj ir skausmas širdyj. 
Guli šaltoj žemelėj—amžinoj vietelėj.
Mirtis atskyrė tave nuo mūs, 
Ilsėkis, Juozeli, amžinuos namuos.

—ROSE GAILIŪNIENĖ 
gyvenimo draugė 
CHARLES, sūrius 
JANINA, duktė

angiotropinas, skrandžio lis t as tik šyptelės: nors 
sultys, skystas hematogenas pavadinimai skirtingi, vais- ___ ______ __________
ir daugelis kitų. Pradėta ga- tai čia tie patys. Tarybų Są-! bot koki privatų vaistų 
minti padutiną ir hepariną, jungoje jie vadinami nor- j siuntimą. Be to, ir reikalo 
Ateityje organinių teiapi- sulfazol ir jų kiekvienoje —-jokio. Įvairiausių medi
nių bei hoimoninių piepaia- musų miestų bei kaimų vai- Kunientu Tarybų Sąjungoje 
tų turėsime dar daugiau, stinėje — nors vežimu vežk. ’ 
Mat, čia pat statomas did- šitaip yra ir su daugeliu lū
žiausias Pabaltyje medici- tų preparatų, 
nos preparatų fabrikas.

Higienos ir epidemiologi
jos instituto Kauno skyriu
je imta gaminti gamaglobu- 
liną. Ateityje čia žadama 
steigti vakcinų ir serumų 
institutą.

Chemijos-farmacijos fab
rikams talkininkauja daug 
moksliriinkų. Kauno Medici
nos instituto, Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulte
to profesūra, kiti moksli
ninkai, gydytojai sudaro 
dažniausiai vartojamas re- 
ceptūrines formas, kad fab
rikai siųstų vaistinėms kuo 
daugiau visiškai gatavų 
vaistų. Stengiamasi kurti 
vis naujus, kuo efektyves
nius medikamentus, gamin
ti juos ir populiarinti. Kau
niečio akademiko Z. Januš
kevičiaus vadovaujami 
specialistai ne taip seniai 
organizavo fibrinolizino ga
mybą. Biologinių medžiagų 
sintezė ir jų aktyvumas 
sėkmingai tyrinėjama Kau
no Medicinos instituto bio
fizikos laboratorijoje, far
makologijos, patologinės fi
ziologijos katedrose. Ben- 
romis jėgomis dirba dauge
lio sričių moLslininkai-fizio- 
logai, farmakologai, farma- 
kologai-chemikai, biochemi
kai, fizikai-chemikai, klini- 
cistai ir 1.1.

Kodėl tiek daug 
pavadinimų?

Be abejo, ne visi gydymui 
bei profilaktikai naudojami 
vaisįai galinami čia pat, Lie
tuvoje. Daugelį gerų medi
kamentų gauname iš kitų 
tarybinių respublikų, 
kuriuos importuojame iš už- kęs tragiškas atsitikimas, 
sienio. Pavyzdižui, pi’edni- Mat, dar yra keistokai, pri- 
soloną, centedriną, heparino mityviai manančių žmonių: 
ampules gauname iš Veng- jei vaistai geraširdžio dėdes 
rijo; metilandrostendiolį — 
iš Čekoslovakijos; viperal- 
gino ampules, valocordiną— 
iš Vokietijos Demokratinės 
Respublikos; padutino am
pules — iš Anglijos; corti- 
zono ir hidrocortizono am
pules — iš Anglijos, Belgi
jos, Olandijos; dexametozo- 
ną — iš Italijos; flagilą—iš juos ne taip, kaip reikia. 
Prancūzijos...

žinoma, 
užsienyje tokių preparatų, 
kuriuos galime pakeisti sa
vais — kitokiais, bet už. 
anuos ne blogesniais. Pa-! 
vyzdžiui, prancūzišką flagi-Į 
lą puikiai atstoja Tarybų 
Sąjungos fabrikuose gami
namas trichomonocidas, ge-! 
rovitalį — mūsiškos novo
kaino ampulės ir 1.1.

Gal kai kam kartais gali 
pasirodyti, jog užsienyje i 
daugiau įvairių medikamen
tų rūšių, negu pas mus. Tai 
—- ąpgaulįpgas įspūdis. Ir 
štai dėl ko. Kiekviena pri
vati užsienio firma dėl kon
kurencijos i stengiasi kuo 
puošniau savaip įpakuoti 
vaistus, savaip juos pava
dinti. Pavydžiui, vienam ki
tam Lietuvos gyventojui yra i i

Mūsiškasis 
|Vitminas B6 ampulėse užsie
nyje vadinamas bladox ir 
becilan, mūsiškiais vitami
nais B12—burubigen, disdi- 
vit, rubamin, rubivitan, bio- 
pav ir 1.1.

Antra vertus, vaistai la
bai jautrūs. Juos smarkiai 
veikia drgmė, šviesa, oro de
guonis, temperatūra ir ypač 
temperatūros svyravimai. 
Ilgoje kelionėje idealiai iš-i 
saugoti juos labai sunku. | 
Nuo mažiausio poveikio jie 
gali suskilti, prarasti efek-

gaminama pakankamai. Ko
kie negaminami, — impor
tuojami iš užsienio. Iš vais
tinės žmogus nusiperka jam 
tinkančius vaistus. Pavojin
gesnius — tik pagal gydyto
jo specialiai jam išrašytą 
receptą. Tai pats geriausias 
būdas, kad vaistai nė vie
nam nepakenktų.

V. Baltrėnas

Brockton, Mass.
Padėka

Spalio 3 dieną, Lietuvių 
tyvumą. Ką tad bešnekėti Tautiško Namo svetainėje, 
apie medikamentus, siunčia- buvo surengta pare musų 
mus paprastais siuntiniais, 25-ių metų ženybinio gyve- 
ilgai išbūnančiais kelyje. 'nimo proga.

J ... . . Į Mes dėkojame mudviejųKad vaistai nepavirstų ., J
nuodai 1 vaikams rank ir Paulinai

! Kurlaičiams ir anūkams už
Dar prieš kelerius metus surengimą, o W. K. Kie- 

užsienio lietuviai atsiųsdavo | lams ir M. Gutauskienei už 
giminėms bei pažįstamiems pagalbą parėję. Dėkui atsi- 
įvairių vaistų. Dabar nebe- lankiusiems giminėms ir vi- 
siunčia. Uždrausta. Uždrau- siems dalyviams, taipgi dė
stą ne šiaip sau, o rūpinau- kojame už dovanas, 
tis žmonių sveikata.

Paradoksalu? Taip. Bet.širdingą ačiū. Atsiprašome 
tai pati geriausia išeitis. | tų, kurie negavote pakvieti- 
Del aiškumo trumpai papa
sakosiu atsitikima su vienu 
kauniečiu, gyvenusiu Zana
vykų gatvėje. Sirgo jis hi
pertonija (per didelis krau
jospūdis). Vienąsyk paban
dė gydytis iš Brazilijos at- j 
siųstomis tabletėlėmis. Ne-. 
pasitaręs su gydytoju, neiš-, 
aiškinęs, ar jam tinka šie 
vaistai, kaip ir kada juos1 
vartoti, jis išgėrė porą tab- ( 
Iečių, nenujausdamas, jog: 
paskui viskas bus jau per' 
vėlu. Išgėrė ir... mirė.

Deja, tai ne vienintelis 
Kai prieš kelerius metus pasitai-

Tariame visiems didelį

mo dalyvauti. Mudu nieko 
nežinojome apie ruošiamą 
parę, o rengėjai nežinojo 
visų mūsų bičiulių. ^Igai 
mes nepamiršime tos pa
garbos.

Josepina ir Alfonsas 
Skirmantai

Apie parę jau rašiau. Čia 
dar turiu pridėti, kad ger- 

• biami Skirmantai užrašė 
i “Laisvę” į Lietuvą savo bi
čiuliams, o į “Laisvės” fon
dą paaukojo $50. Didelis 
jiems ačiū!

George Shimaitis

EASTON, PA
ar tetos atsiųsti, vadinasi,— Į . Ilgai sirgau, o kai atsikė- 
tinka bet kam ir nuo bet^iau, tai darbų tiek daug! 
kokios ligos. Ne vienas yra ( Eina “Laisves’’ vajus. Rei- 
apsinuodijęs,apsinuodijęs, susigadinęs I kia gauti, naujų skaitytojų, 
širdį, praradęs sveikatą vien atnaujinti p r e numeratas 
dėl to, kad nepasitarė su 
gydytoju, neišaiškino, var
tojo savo ligai gydyti netin
kamus vaistus arba vartojo

Pasitaikydavo, deja, ir to-

tiems, kurių pasibaigė, gau
ti ir aukų į “Laisvės” meti
nį fondą.

Taip pat reikalinga pa
dirbėti “Vilnies”, “Liaudies 
Balso” ir “Darbo” reika-

neverta pirktis kių> kurie Pašydavo gimi- lams. Reikalinga kitų drau-
* iavh n ii’nvvin Jniin' nn trn Fnllrnnes prisiųsti jiems daug pa- gų talka, 

čių įvairiausių medikamen-l
- kitokiais, bet už

BROCKTON, MASS.
Montellos Vyrų Dailės Grupė rengia gražų

MENINI VAKARĄ
SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS

Šeštad., Lapkričio-Nov. 13 d.
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 

VIRŠUTINĖJE SALĖJE 
668 N. Main St., Montello

Pradžia 7 vai. vak. —:— Įėjimas 50 centų 
Kviečiame visus dalyvauti.

—Rengimo Komisija

AUTO GLASS MAN 
Experienced.

Call
828-7180

(88-89)

MACHINE SET-UP MEN
Man experienced in setting up ma
chines. Steady work, good starting 
salary rate. All Company benefits. 

Call or apply 
UNION CONTAINER CORP.

865 Magnolia Ave., Elizabeth, N. J.
352-0600. (88-90)

WANTED
Power Press Operators 
Power Brake Operators 
Sheet Metal Mechanics. . 

Good men only—Top pay. 
Close Tolorapce Sheet 

Metal Workers
Good pay. Overtime, benefits. 

PILOT METAL FABRICATORS 
INC.

2884 Ninth Ave., Hawthorne, N. J. 
201-427-7242

89-92)

SHEET METAL SHOP
Break Operators to do own setup. 

Tool and Die maker or assist. 
Plenty of work, permanent with 

rapid advancement.
Call PO. 5-4117

(89-90)

ELECTRICIAN to work Glassboro 
area. Only men qualified to work, 

unsupervised need apply. Yeai’ round 

steady work foi’ right man. 
For appt. 609-881-5040.

—j-------------------------------------------
Wanted at Once

PIANO TUNER. Full time, year 
’ręuntį. Good starting salary. 

Phis Company benefits.
THE WURLITZER CO.

David Reid (N- Y.). 212 WI. 7-8140.
Ext. 48. (86-92)

HOUSEKEEPER
3 youngsters in an apt. 5% days 
a week. Must be dependable, with 
recent excellent refs. Sitting in op 
Wed. nite and every other week-end.

Salary open. TR. 8-7636.
(87-91)

MECHANIC
Heavy duty ^equipment installer for 
leading Truck equipment supplier.

Excellent working conditions. 
Call Mr- Llpyd. CU. 9-5509.

(87-91)

Help Wanted—Female
COOK & 'housework

2 adults. C. C. Apt. 
Experience and references.

Salary open.
KI. 6- 1088 After 8 P. M.

(88-89)

housekeeper
Young woman (ąge 25 to 35), for 
Motherless home. Care of two 
children, 2 and 4. Excellent working 
conditions. Live-in desired. Call

OR. 3-2684. x x
(88-89)

CAR WASH. Full and part time.
Experience not necessary.

Apply in person.
QUICKIE CAR WASH.

Collingswood cir. & Rt. 130
Collingswood. N. J.

AUTO MECHANIC 
Experienced in general repairs, 

tools, heated shop, free uniforms.
Paid Vacation.

Apply
MELCHER BROS.
4618 N. 15th St.

(89-91)

MECHANIC
Experienced in pipe and tube fitting.

Medium size assembly work.
Apply:

LOUIS H. HEIN 
1151 Matsons Ford Rd.

W. Conshohocken, Mr. Whitlock.
(89-91)

WELDERS 
Experienced in electric automatic 
and brazing. Medium size fabrication.

Apply
LOUIS HEIN

1151 Matsons Ford Rd.
Conshohocken, Mr. Whitlock

(89-91)
w.

WANTED Plastic Assistant foreman. 
Experience extrusion. 
POLARIS PLASTICS 

364 North Avenue East 
Cranford, N. J.

N. J. (201) BR. 2-5440
N. Y. (212) BA. 7-7752 

(89-95)

TECHNICIAN 
and porcelain Dept, 
for advancement.

LO. 8-2240
(89-90)

DENTAL
Wxer for gold

Opportunity

Pranešimas
LAWRENCE, MASS.

LLD 37-os kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 14 d., 2 vai. popiet, 
Maple Parke, Methuenuose.

j Taip pat tą pačią dieną yra šau
kiamas Maple Parko direktorių su
sirinkimas. Visi malonėkite daly
vauti susirinkime. Susidarė daug 
reikalų—LLD 37-os kuopos irKĮaple 
Parko. V. Kralikauskas. (89-90)

PRAŠYMAS
CHESTER, PA.

Kas nors per klaidą paėmė mano 
paltą (Top Coat) įvykusiame ban
kete, spalio 17 d
Sau apžiūrėti paltą, majio yra su įra
šu GIMBEL BROTHERS, prašau 
kreiptis sekamu adresu: A. įj. P., 
287 Widener St., Philadelphia, Pa. 
19120. (89-90)

įvykusiame |>ai 
Chesteryje. Pra

Londonas. —Anglijos Už
sienio ministras M. Stewart 
pabaigoje lapkričio vyks į 
Tarybų Sąjungą.

MACHINIST-OPERATOR
for No. 5 Wamer-Swasey Turret 
Lathe. Must have experience and 
tools. CHAS. BECK MACHINE 
CORP., Church Rd-, King of Prussia.

265-0500.
(88-90)

SHORT ORDĘĘ COOKS
& WAITRESSES

Apply:
FAMILY DINER

1765 DeKalb Pike, Norristown, Pa.
272-26|l.

(88-89)

SERVICE STATION ATTENDANT
Full time.

Call before 5 P. M. to 1 A. M. 
$72 week, plus 10% commission. 

Must have experience and references.
GL. 6-9803.

(88-89)

BAKER—Cake, 1st &2nd class.
Unusual opportunity for 

talented man.
Apply—

FAMOUS RAKING CO. 
<75§ >o. 11th St DA.4-1740.
? u T ’ (88-89)

HOUSEKEEPER
To live in.

Private room and bath.
Pleąsapt living, good salary.

Medford, N- J., area.
609-654-5337

(89-90)

OPERATOR
Ęxperięnced

Custoip Draperies
Cail DE. 3-2121.

(89-92)

HAIRDRESSER
AU around, full or part time. •

No evenings,
20 minutes pff st.

NICHOLAS OF NEWJQWN
SQUARE

EL. 6-7520 (EL. 6-7361 night)
(89-91)

BOOKKEEPER—F/C 
Bank or Finance Co. experience 
helpful. Trial balance and taxes. 

High starting salary and opportunity 
to- advancę.

THRIFTWAY CONSUMER 
discount CO.

Call Miss ’Gilbert. WA. 2-2057
' (89-95)

COOK & HOPSĘKEĘPEĘ 

Good Cook.
Light housekeeping.

Home Exch. high salary.
. Ht. 6-8051

. * (89-90)

RĘĄL ĮSTATE
HQUSEFOĘSALE

Lovely 6 room house, fully air- 
eonditioned. Oak Lane vicinity, 
opposite Park. Contains many 

unusual features. F.H.A. approves.
t LI. 8-J027



6 psi. LAISVE Anti., lapkričio (Nov.) 9, 1965

Penki vyrai sudegino 
savo drafto kortas

savo “drafto” kor-Praėjusį šeštadienį Uni- degino 
on aikštėje, Manhattane, tas — šaukimus į verstiną 
įvyko masinis mitingas-de- 
monstracija reikalauja n t i, 
kad tuojau būtų sulaikytas 
Vietname karas.

Mitingą šaukė Commit
tee for Nonviolent Action, 
kurio pirmininkas yra dva
sininkas, protestantų kuni
gas A. J. Mušte.

Mitinge dalyvavo daugiau 
kaip du tūkstančiai žmo
nių: buvo daug jaunimo. O 
toliau, kitoje pusėje gatvės, 
keliolika jaunų žmonių ma
sinį mitingą pikietavo — su 
savo šūkiais už karo tęsimą.

Čia pat šiame mitinge dar 
penki jauni vyrai viešai su

Moterų klubo narėms
Lapkričio 28 d. Niujorko 

Lietuvių Moterų Klubas 
rengia įvairumų parodą 

| “Laisvės’’ salėje. Šis tari- 
- į mas buvo pravestas praėju- 
'■ šiame mitinge. Komisija 

rūpinasi, kad narės suneštų

Iš laiškų na. Su geriausiais linkėji- • cijoj ir kad laimingai gnz- 
mais, Kazys Degutis, 47111 tų į namus. L. K—te

Lindsay laimėjo su 
liberalų balsais

tarnybą JAV kariuomenėje.
Pašaukimus jie degino kaip 
protestą prieš karo tęsimą (i užtenkamai rankdarbių i 
Vietname. Buvo manyta, Į Kitokių dalykų, kad paren- Ela. 
kad siuos vyrus valdžios gjmas būtų tikrai įvairus, 
agentai tuojau areštuos, bet' Visos turėtume stengtis, j 
to neįvyko. 1 kad iki sekančio susirinki-i

Vyrai, sudeginę savo pa-|mo kuris bus lapkričio 17hŠiV.ūi.'/i 
šaukimus, buvo: Mare Paul.(] , jau suneštume visus pa-1 ‘
Edelman, Thomas C. Cor- * 
nell, Dav. McRevnolds, Rov , 
Lisker ir James E. Wilson. ,

Mitinge buvo pagerbtas į

ku ris u ž p r a e j u s i ą sa
vaitę Washiningtone suside-

nu jus ir visus laisviečius. 
Pranešu, kad lapkr. 8 d. tu
riu sutartį su gydytojais, o 
lapkr. 10 d. būsiu Doctors 
Hospital, mane operuos. Li
goninė randasi 5000 Uni
versity Dr., ('oral Gables,

atnaujinimo prenumeratos 
($9). o likusieji $12, tai

radai dalykus, — ne tik sa-1 
vo darbus, bet kad pasi- ! 
stengtume parinkti ir iš ki
tu moterų.

Ateinantis susirinkimas, 
lapkričio 17 d., bus smagus, 
nes.girdėjau, kad net pen-

gino, protestuodamas prieš kjos mf1Sų klubietės ruošiasi 
karą Vietname. Ns. mus gi«ažiai pavaišinti. Tai- 

..... = gj, dalyvaukime visos.
Pirmininkė

kara Vietname. Ns.

1 Mirimai Maspethe i 
i ^Pereitą savaitę mirtis 
; Maspetho tikrai neaplenkė.

New Yorkas. — Liberalų Vien tik iš 1 i e tu v i ų .mirė 
partija suvaidino sprend- ; apie šeši.
žiamąją rolę Respublikonų • Du ilgamečiai Maspetho 
partijos kandidato John 
Lindsay laimėjime.

konų partijos tikieto buvo 
paduota 873,721 balsas, ir 
už ji ant Liberalų tikieto 
balsavo 293,194.

Demokratų partijos 
didatas Beame ant 
partijos tikieto gavo ' 
215 balsų, tai yra arti 
to tūkstančių daugiau

Du ilgamečiai Maspetho 
gyventojai, kurie čia išgyve- 

’ no visą savo gyvenimą A- 
merikoje, o tai bus apie 60 

, metų, išsiskyrė iš gyvųjų 
! tarpo—tai Petras Zabelskis 
1 ir Mikas Kuzmickas. Taip-
gi mirė J. Baltrūnas, kuris įki f;rf’ve 

se-1netaip gerai žinomas 
kan- | niems maspethiečiams, 
savo i d a b artini u laiku gyveno 
968,- I Maspethe.
šim- ! Penktadienį, lapkričio 5 

už j d., mirė Marijona Kanapins- 
Lindsav, bet liberalų balsai kienė, praleidusi gerą sa- 
suteikė Lindsay laimėjimą.

Beame dar gavo 62,556 Brooklyne, o vėliau Mas- 
balsus ant Civil Servise fu- | pethe. Kanapinskienė pa- 
sionistų tikieto, bet tas ne-i šakodavo man, kad jinai 

Lietuvoj tarnavusi pas L. 
Prūseikos tėvus. Ji juos 
gvrė kaip gerus gaspado- 
rius, kurie neskriausdavo 
darbininkų ir kad jie buvo 
gana dievobaimingi ir kal
bėdavo,. kad jų sūnus (L.

i Prūseika) bus kunigu. Pa- 
’ šakodavo- ji prisimena, kaip j 
Į L. Prūseika parvažiuodavo I 
i iš mokyklos atostogų.

M. Kanapinskienė mirė su- 
i laukusi apie 90 metii am- 
i žiaus. Buvo labai maloni 

Ar manote, kad tiktai tie; moteris.
keturi komunistų vadai, apie | 
kuriuos esame d a u g girdė ję, • 
buvo sušaudyti? štai tik vie
nas pavyzdėlis iš 1919 metų. 
Prašau: j

“įsigalėjus baltiesiems, tik 
viename Žeimelio valsčiuje bu
vo sušaudyti šie asmenys : 
profsąjungų darbuotojas ne-

prilygo liberalų balsams.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Atsiminimai išgyvenimų 

patyrimų I 
lizmo siautėjimo laikais Lietu
voje !

Kalėjimai, koncentrac i j o s 
stovykla, teismai, bado strei- | 
kai, netekimas geriausių, my- į 
Ūmiausių draugų!

ir
kruvinojo klerika- j

JUNGTINĖS TAUTOS 
IR JŲ SKOLOS

Jungtinės Tautos, N. Y*DeGutis) yra plačiai žino-į 
mas brooklyniečiams. Jis | Jungtinės Tautos dabar tu- 
prieš desėtką metų gyveno I ri apie 200 milijonų dolerių 
Brooklyne, ant Union Avė i skolų. Šimtas ir vienas na
tūroje barzdaskutyklą per į rys paseižadėjo suaukoti 
daugelį metų. Dabar gyve- $148,000,000.

Prancūzijos atstovas kri- 
! tik aš tikavo,kad praeityje Jungt. 
daugelis Tautos bereikalingai eikvo- 

brooklyniečių Kazio bičių- jo pinigus ii' pasidarė tiek 
lių linki jam sėkmės opera- daug skolų.

v i e na,

Aido chorui
V“ y 

Specialioji dainų pamokit 
yra pakeista iš antradienio 
i trečiadienį. Būtina visiem 
dalyvauti. Pamoka įvyks 
lapkričio 10 d., 7:30 vakaro, 
Laisvės salėje. Būkime visi.

Choro Mokytoja ir 
Valdyba

Washingtonas. — Egip
tas pirko JAV kukurūzų už 
$6,000,000.

METIKIS laisves KONCERTAS, 
Lapkričio 14 Nov.

SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avenue, Brooklyne
Kelrodis j “L” 

koncertą
Iš New Jersey automobi

liais: per Williamsburgh til
tą tiesiai į So. 5th St., kuri 
pervažiavus Union St. jau 
vadinasi Montrose Ave., va-: 
žinoti iki Bushwick Ave., j 
kuri pavažiavus pakrypsta' 
į kairę, ir laikytis Bushwick | 

., o čia suktis į!
i kairę ir važiuoti iki Knick-: 

het j erbocker Avė., čia suktis įI

Schwaben Hall. (Jei Grove j 
St. tektų pravažiuoti, bet' 
kuri kita gatvė gera, i kai-1

Jonas Dirvelis
Aido Choro mokytojas

Puikiai išlavintas choras ir jo talentai taipgi 
gražiai išsilavinę. Jie yra specaliai prisirengę 

duoti gerą programą “Laisvės” koncerte.

Worcesterio Aido Choras

ir jo žymieji talentai, kurie

dainuos solus ir (Kietus

Helen Smith
Pianistė

v o gyvenimo dali Central

Kitų mirusiųjų vardų ne
žinau. Visi buvo tikintieji.

Ieva

Iš New Jersey traukiniais: 
BMT linija iki Canal St., o 
čia vienais laiptais užlipti 
aukštyn ir paimti Jamaica 
traukinį ir važiuoti iki 
Myrtle Ave. stoties, čia už
lipti aukštyn ir paimti Met
ropolitan Avė. traukini ir 
išlipti Knickerbocker stoty; 
čia pat už kampo dešinėj — 
Schwaben Hall.

Iš Connecticut: važiuoti 
iki iškabos “Van Wyck Ex
pressway, J. Kennedy Air
port”; čia sukti į kairę ir 
važiuoti iki Jamaica Ave., 
čia sukitės i dešinę ir va
žiuokite iki tos kryžkelės, 
kur baigiasi Tnterboro Park
way: važiuojant skersai rei
kia krypti i dešine ir įva
žiuosite i Bushwick Ave., 
vaižuokite pačiu dešiniuoju i

Albertas Daukšys
Tenoras

Irene Janulis
Sopranas

J. Sabaliauskas
tenoras

Ona Dirvelienė
sopranas

GEDO BALSAVIMU 
MAŠINOS

New Yorkas. — Pasiro- 
‘o rin-partinis darbininkas Ausmo-j , , , . , ’naitis, nepartinis amatininkas U kad mie«U

Pyragis, komunistas valstietis į kimų metu labai daug SU- 
Kupčiūnas, komunistas tar- gedo balsavimų mašinų, 
nautojas Bronius Vaičiulis, ko- j 
munistas Ignas Martinaitis, 
komunistas darbininkas Pra
nas Keršanskas ir nepartinis 
siuvėjas Juozas Liūmas” (50

Tr tai tik pradžia klerikalų 
viešpatavimo. O kiek jie iš
skerdė gerų, nekaltų žmonių 
iki 1926 metų rinkimų? Kiek 
jie kalėjimuose supūdė ge
riausių lietuvių tautos sūnų ir 
dukrų !

Karštai sveikinu drg. Gašką 
už atidengimą ir parodymą 
mums to baisaus lietuvių tau
tos istorijos lapo, kai ją smau
gė juodašimtiškasis klerikaliz
mas su kun. Krupa v i čiumi 
priešakyje.

Jūs, drauge Ignai, šiuo savo 
kūriniu gražiai paturt i n a t e 
Lietuvos darbo liaudies kovų 
istoriją.

dalyje, kur John 
turėjo daugiausiai

balsavimai turėjo 
9 valandą vakaro, 
kur balsavimų vie-

Y VI W AX 1 l X' A > X A VI V/ J V 1 j

Avenės kraštu i k i Eldert: 
St.: čia sukitės į dešinę ir 
važiuokite iki Knickerbock
er Ave.; sukitės j kairę ir 
važiuokite iki grotomis ap
tverto trikampio dešinėj, o I 
kairei yra Schwaben salė, 
Nr. 474. (Jei tektų Eldert 
St. pravažiuoti, bet kuri ki-

REIKALAVIMAI
Reikalinga narnų šoimininke-virė- 

ja. Gyventi vietoje. Geri namai. 
Trys dirbantieji šeimoje. Papras
tas virimas. Alga gera. Dėl dau
giau informacijų, prašome telefonuo- 
ti: JUdson 2-5190. Klauskite Ida.

(90-91)

Mildred Stensler

Brooklyno Aido Choras
ir jo žymieji talentai, kurie dainuos solus ir duetus

❖ ❖
Mildred Stensler daug dirbo, rūpestinagi galvojo sutvarkymui ir išmo- 
kymui grupių ir solistų šiam koncertui. Aišku, jog ji yra gerai paruo

šusi visą programą. Prašome ateiti išgirsti ir pamatyti.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas ir 
pietūs įvyks antradienį, lapkričio 16 
d. Pietus valgysime 12 vai. ir tuoj 
po pietų bus kuopos susirinkimas. 
Pietų kaina tik $1.25. Kaip ir pa
prastai, pietūs bus skaniai paruošti.

Prašome dalyvauti kuopos narius 
ir svečius. Skaniai pavalgę gražiai 
pasikalbėsime. Kuopos valdyba

(89-90)

Daugiausiai jų gedo Man
hattan 
Lindsay 
įtakos.

Nors 
baigtis 
bet kai
toje 1,500 žmonių išlaukė 
net po 10 valandos. Supran
tama, buvo ir tokių, kurie 
pavargo ir nuėjo nebalsavę.

Aido Choro Moterų Kvartetas
N. Buknienė, N. Ventienė, mokytoja M. Stensler, 

Ona Čepulienė, Koste Rušinskienė

Victor Becker Elena Brazauskienė Nellie Ventienė Tadas Kaškiaučius
Baritonas Sopranas Sopranas Tenoras

PROGRAMA PRASIDĖS 3-čią vai. popiet. Įėjimas $1.50

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į ŠĮ ĮSPŪDINGĄ KONCERTĄ. - RENGĖJAI




