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Lito, Naseris ir Gandhi:
sulaikyti bombardavimą!

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Sirija vėl artinasi prie 
vienybės su egiptiečiais

Pramogos gerai vyksta. 
Trūkumai.

Rašo R. Mizara
Taip kalbėsim ar kitaip, 

Manilos konferencija buvo ne 
taikos, o karo konferencija. 
Suvyko kariaujančios šalys 
tartis, kaip sustiprinti karo 
frontą Pietų Vietnamo. Na, ir 
savo atliko.

Prezidentas Johnsonas gal
vojo, kad ši konferencija pa
dės Demokratų partijai lai
mėti kongresinius rinkimus. 
Bet ne visi su ta nuomone su
tinka.

Tuo pačiu kartu suvykę i 
Indijos sostinę Egipto Nasse- 
ris, Jugoslavijos Broz Tito, 
pasitarę su Nadira Gandhi, 
priėmė rezoliuciją reikalau
jant, kad JAV sulaikytų Šiau
rės Vietnamo bombardavimą. 
Tos visos trys valstybės ne
priklauso nei Rytų nei Vaka
rų blokams.

Šiuo metu Jungtinėse Vals
tijose gastroliuoja Maskvos 
kambarinis orkestras. Kur jis 
pasirodė, visur buvo mielai 
entuziastiškai sutiktas. Ir tai 
nepatinka birčistams bei fa
šistams.

Kai šis orkestras nuvyko j 
Detroitą ir Meno Instituto au
ditorijoje davė koncertą, Į sa
lę įsiveržė keli chuliganai, tū
li jų užlipo net ant estrados, 
na, ir koncertą sulaikė, papik
tindami apie 1,200 žmonių, 
kurie šaunia programa gėrė
josi. i .

Du birčistai, įsiveržę į es
tradą ir sulaikę koncertą, bu
vo iš salės išmesti, bet neareš
tuoti. Taip rašo laikraštis 
“Detroit Free Press”, iš kurio 
atkarpą prisiuntė gera mūsų 
bičiulė. » •

Maskvos kambarinis orkes
tras atvyko į JAV kaip Vals
tybės departmento svečias.

Įsivaizduokite, kas būtų, jei 
kas panašaus įvyktų, kai ame
rikinis orkestras groja Mas
kvoje bei Leningrade ? !..

“Laisvė” Lietuvoje labai po
puliarus laikraštis. Kiek daug 
daugiau žmonių norėtų ją 
gauti ir skaityti, tik bėda, 
kad negali užsiprenumeruo
ti. . .** •:

Taip man rašo iš Vilniaus 
A. Bimba. Ir tai verčia pri
minti tiems, kurie prenume
ruoja mūsų laikraštį į Lietu
vą savo artimiesiems: užmo
kėkite reguliariai prenumera
tas, kad nereikėtų laikraščio 
sulaikyti.

Be to: kurie tik išgalite, už
sakykite “Laisvę” savo gimi
nėms bei pažįstamiems Lietu
voje.

šį rudenį jau įvyko eilė pra
mogų, ruoštų mūsų spaudos 
naudai. Gerą parengimą tu
rėjo Cleveland© pažangiečiai 
— skaitykite šios dienos “Lai
svėje” iš to miesto korespon
denciją.

Puikus parengimas “Lais
vės” naudai įvyko Haverhilly- 
je; tur būt skaitėte praėjusia
me “L.” numeryje A. Račkau
skienės ir M. Kazlauskienės 
korespondenciją.

O prieš akis stovi sekami 
parengimai:

Waterburyje—spalio 30 d., 
spektaklis “Vestuvės”, kurias 
suvaidins mūsų aidiečiai.

Hartforde — lapkričio 6 d. 
koncertas ir pietūs.

Vadinasi, Connecticut vals
tijos pažangiečiai nesnaudžia.

Čikagos vilniečiai spalio 3.0 
d. ruošia savo laikraščio nau
dai koncertą.

Delis. — Tuo tarpu, kai 
Maniloje vyko taip vadina
ma Azijos konfe r e n c i j a 
(dalyvaujant tokiems “azi
jiečiams” kaip Australijos 
premjerui Koltui, N. Zelan
dijos premjerui; Holyoke ir 
prezidentui Johnsonui) čia, 
Indijos sostinėje, vyko svar
bi trijų neutralistinių va
dų konferencija: iš Euro
pos — Jugoslavijos Tito; iš 
Afrikos — Egipto Naseris, 
iš Azijos — Indijos Indira 

' Gandhi.
Kaip tai galima buvo nu

matyti, tos konferencijos 
I vyriausia tema buvo Viet- 
į namas. Ir bendras komu- 
1 nikatas, kuri Tito, Naseris 
i ir Gandhi išleido, vyriau- 
I šiai kalba apie Vietnamą. 
Jie reikalauja, kad Ameri
ka tuojau ir besąlyginiai 
nutrauktų Šiaurės Vietna
mo bombardavimą. Be to

žingsnio, sako komunika
tas, negali būti jokių dery
bų. Jie taipgi reikalavo, 
kad Amerika prlpa ž i n t ų 
Naciona 1 i n į išsilaisvinimo 
frontą kaip svarbią jėgą, su 
kuria reikės derėtis. Ir jie 
reikalavo, kad visos užsie
nio jėgos būtų ištrauktos iš 
Vietnamo.

Kuomet žurnalistas pa
klausė Naserį, kokias jėgas 
jis turi omenyje, jis sakė:

“Šiaurės Vietnamas sa
ko, kad neturi kariniu jė
gų Pietuose. Aš nežinau, 
kaip tikrumoje yra, bet 
daug jėgų jie ten tikriau
siai neturi. Bet mes visi 
žinome, kad Amerika turi 
Vietname milžiniška armi
ją. Tai ji turi nešdintis...”

Varšuva. — Čia lankėsi 
Maroko karalius Husanas.

Smarkūs išstojimai 
prieš Johnsoną

Manila. — Kai Manilos 
konferencija jau buvo įpu
sėjusi, tūkstantinės filipi
niečių minios demonstravo 
prieš prezidento Johnsono 
vizitą ir prieš karą Vietna
me. Žinių agentūros sako, 
kad vienu metu apie keturi 
tūkstančiai jaunų studentų 
susibūrė prie viešbučio, kur 
Johnsonas buvo apsistojęs. 
Jie nešė plakatus ir trans- 
p a r a n t u s , kurie sakė: 
“Lauk iš čia, imperialiste!” 
“Jankiai, lauk iš Vietna
mo”, ir “Hey, hey, L B J , 
how many kids did you kill 
today?” (“Ei, ei, Johnso- 
nai, kiek kūdikių nužudei 
šiandien?”)

Demonstrantams prisiar
tinus prie pat viešbučio, 
policijos būriai pradėjo juos 
atakuoti. Policininkai mu
šė jaunus demonstrantus 
šautuvų buožėmis ir lazdo
mis, o kuomet pasirodė, kad 
tuo negali demonstrantų 
nubaidyti, pradėjo vartoti 
šaunamus ginklus. Du jau
nuoliai tapo sužeisti, o iš

O mūsų, laisviečių, metinis 
koncertas įvyks lapkričio 13 
d. Brooklyne.

Tegu skaitytojai ir veikėjai 
mato, jog kur dirbama, ten 
turima ir naudos. Pastaruoju 
metu pasirodo pas mus visuo
meninės veiklos pagyvėjimas.

Man patinka, kad A. Ta- 
raška pasiryžo pakeliauti po 
Ameriką LDS reikalais, bet 
man nepatinka, kad mūsų Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
vadovybė miega, nekreipia jo
kio dėmesio į organizacijos 
tvirtinimą. >

Kodėl LLD negalėtų dabar 
turėti vajaus naujiems na
riams įrašyti ?
. Kodėl LLD Centras negalė
jo pasiųsti savo atstovo į 6-o- 
sios apskrities konferenciją, 
įvykusią spalio 16 d. (čia pat 
po nosim) Chester, Pa.?

Daug dalykų LLD Centre 
neina taip, kaip turėtų!

viso sužeista apie 30. šim
tai tapo suimti.

Manilos demonstracijos 
nebuvo pirmos. Kuomet 
Johnsonas lankėsi Austra
lijoje, ten • pHes ’ jį surengi 
tos demonstracijos irgi bu
vo labai smarkios. Vienoje 
vietovėje jo automobilis bu
vo beveik apsuptas demon- 
s t r a n t ų taip, kad pačių 
amerikiečių saugumo agen
tai turėjo susiimti su de
monstruojančiais. Kitoje 
vietoje į prezidento auto
mobilį buvo blokštas plast
masinis maišas, pilnas da
žų. Dažai apipylė automo
bilio langus ir šalia auto
mobilio žengiančius saugu
mo agentus. O dar prieš 
tai demonstr a c i j o s vyko 
Naujojoje Zelandijoje.

Pačioje Manilos konferen
cijoje Pietinio Vietnamo ka
rinės klikos galva Ky pa- 

I darė visokius pažadus. Esą, 
Pietų Vietnamas bus pa
verstas demokratija, jo ka
rinė klika pasi trauks ir 
t. t. Jis taipgi sakė, kad bus 
atsikreipta į Nacionalinio 
išsilaisvinimo fronto (“Viet- 
kongo”) veikėjus, kad jie 
“atsigręžtų nuo komunis
tų” ir prisidėtų prie Saigo- 
no.

Apart Johnsono ir Ky, 
konferencijoje dalyvavo 
Tailando, P. Korėjos, Filipi
nų, Naujosios Zelandijos ir 
Australijos atstovai. Taip
gi dalyvavo Amerikos kari
nių jėgų Vietname koma.n- 
dierius W e s t m o relandas, 
kuris turėjo vieną prašy
mą: jam reikia daugiu ka
reivių.

Londonas.—Anglijos val
džia paneigė, kad jos poli
cija kankino suimtus ara
bus nacionalistus Adeno ko
lonijoje Arabijos pusiasa- 
lyje.

Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31, 1966 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
Brooklyno vajininkai .........................................  3156
L. Tilwick, Easton, Pa........................................ 1228

Miami, Fla..............................................  934
So. Boston, Mass. .. ............................................... 852
Connecticut valstijos vajininkai .......................... 789
Scranton, Pa.......................................................... 732
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.................................... 684
Great Neck, N. Y................................................. 684
New Jersey valstijos vajininkai ............................454
B. Sutkus—V. Taraškiene,

San Francisco, Calif. z......... . ........................  408

V. Vilkauskas, . Los Angeles, Calif ............ .......
V. Kvetkas, Arlington, Mass.

216
216St. Petersburg, Fla.............. 408

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 404 J. Stanienė, Baltimore, Md....... . 204
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 388 M. Žiedelis, Nashua, N. H....... 144
L. Bekis, Rochester, N. Y.
S. Penkauskienė.

348 Pr. Jočionis, Dearborn, Mich.
C. K. Urban, Hudson, Mass......

120
.. 84

Lawrence, Mass......... .........
Philadelphia, Pa...........................

360
340

Kanada ....................... ................
Geo Žebrys,

.. 36

Vera Smalstis, Livonia. Mich.
J. Jaskevičius, Worcester, Mass

312
300

Cleveland, Ohio ........................

Brooklynas laikosi pirmoj vietoj. Valys Bunkus 
pridavė atnaujinimų.

Sugrįžusi iš ligoninės Margaret Valilionienė, Mia
mi, Fla., nesnaudžia, dirba vajuje. Prisiuntė tris naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

Povilas Beeis, Great Neck, N. Y., įstojo į vajų su 
dviem naujom prenumeratom ir atnaujinimais.

M. Uždavinis, Norwood, Mass., taipgi įstojo su nauja 
prenumerata įr atnaujinimais.

Sekanti vajininkai įstojo į vajų su atnaujinimais:
• (Nukelta į 4-tą psl.)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jakarta. Karinis teis

mas nuteisė mirti buvusį 
užsienio reikalų ministrą. 
Jis kaltintas išdavyst ėję, 
suokalbiavime su komunis
tais, Kinija ir t. t.

Subandrio buvo žymiau
sias Sukamo padėjėjas, jo 
politikos vykdytojas. Bet 
Sukamo dabar buvo bejė
gis jam padėti.

Grenada, Miss. — Rasis
tinė policija suėmė 200 ne
grų, kurie demonstravo už 
lygias teises.

Londonas. — Iškilmingai 
palaidotas H. Johns o n a s , 
taip vadinamas “raudona
sis dekanas.”

Washing tonas. Kas mė
nuo į Vietnamą bus pasiųs
ta dar 15,000 kareivių.

New Yorkas. — Jungtinių 
Valstijų Kompart i j o s va
das Gus Hali sugrįžo iš 
plačios kelionės po visą pa
saulį.

Saigonas. — Po konfe
rencijos Maniloje preziden
tas Johnsonas, kaip gink
luotų jėgų vadovas, aplankė 
amerikinius karius Pietų 
Vietname; aplankė tuos, 
kurie yra Camranh kyšu
lyje. Kai kuriuos karius 
prezidentas apdovanojo me
daliais; visiems padėkojo už 
tai, kad jie kariauja prieš 
Vietnamo liaudiečius.

Paryžius. — Prancūzijos 
spauda ir valdžia apie Ma
nilos konferencijos nutari-, 
mus galvoja taip: jie yra 
tušti ir prigavikiški.

Saigonas. — JAV karo 
laive, lėktuvų nešiotojuje 
“Oriskany,” iškilo gaisras. 
Nemažiau kaip 43 kariai 
sudegė, o keliolika buvo su
žeisti. “Oriskany” plaukio
jo Tonkino įlankoje, kai ši 
nelaimė atsitiko. Daug 
nuostolių padaryta. Dabar 
šis didžiulis karo laivas bus 
tempiamas į Filipinų salas 
ir ten remontuojamas.

Jeruzale.—Izraelis sako, 
kad karinis automobilis ta
po susprogdintas prie Siri
jos sienos, kuomet užvažia
vo ant minos. Miną padėjo, 
sako izraeliečiai, iš Sirijos 
atvykę teroristai. Nors au
tomobilis išsprogdintas, ja
me važiavusieji kareiviai 
spėjo išsigelbėti.!

Winchester, Vai. — Miru
sio Virginijos senatoriaus 
Har^y Byrd laidotuvėse 
dalyvavo vice - prezidentas, 
iždo sekretorius ir vado
vaujantieji senatoriai. Sen. 
Byrd mirė nuo smegenų 
vėžio. Jis turėjo 79 metus 
amžiaus.

Haga.—Olandijos Katalikų 
liaudies partijoj lyderis 
Schmeltzeris bandys suda
ryti naują kabinetą. Kabi
netan, manoma, įeis jo par
tijos ir Darbo partijos (so
cialdemokratų) atstovai.

Manila. — Grįžęs iš Pietų 
Vietnamo, prezidentas 
su žmona nuskrido į Tai
landą pasižiūrėti, kaip ten 
veikia amerikinės karinės 
bazės. j

Kairas. — Iš Sirijos sos
tinės Damasko pranešama, 
kad ten įvyko pakaitos ka
binete, ir kad dabar į ka
binetą šalia baatistų-socia- 
listų įeina ir keletas atvirų 
Naserio šalininkų. Iš to 
fakto ir iš Sirijos oficialios 
spaudos pasisakymų daro
ma išvada, kad Sirija vėl 
artinasi prie Suvienytos 
Arabų respublikos,—kitaip 
sakant, prie Egipto.

Kaip žinia, Egiptas ir Si
rija prieš kelerius metus 
oficialiai susiliejo į vieną 
valstybę ir pasivadino Su
vienyta Arabų respublika. 
Vėliau Sirijoje įvyko per
versmas, susidarė nauja 
administracija, kuri atsime
tė n u o suvienytos valsty
bės. Egiptas vėl liko vie
nas. bet negrįžo į seną pa
vadinimą, tai yra, pasiliko 
“Suvienyta Arabų respub

lika,” nors faktinai suside
da iš vienos valstybės. Jei- 
gu Sirija dabar vėl prisi
jungtų, pavadinimas tiktų.

Abiejų valstybių — Si
rijos ir Egipto (SAR) — 
valdžios pažangios ir anti- 
imperialistinės, bet tarp Si
rijos valdančios partijos 
(Baath) ir Egipto valdan
čios partijos (Arabų socia
listinės sąjungos) yra tam 
tikrų ideologinių nesutiki
mu.

Egiptas, iš savo pusės, 
irgi padarė kelis žingsnius, 
kurie lyg simb o 1 i z u o j a 
draugiškumą Sirijai: Siri
jai atiduotas tuzinas senų 
orlaivių, kurie buvo likę 
Egipte dar nuo susiliejimo 
dienų, taipgi pasiųsta svar
bi karinė misija Sirijon. Ta 
misija lankėsi Sirijos-Izra- 
elio pasienyje, inspektavo 
pozicijas.

Didžioji nelaimė 
kasyklų slėnyje

Aberfan, Valija. — Lygiai 
savaitė praėjo nuo praeita 
penktadienio didžiosios ne
laimės,. ir vietiniai žmonės, 
kurių didi dauguma yra 
angliakasiai, dabar prade
da klausti: ar galima buvo 
jos išvengti? Ar atitinka
mi valdžios organai pakan
kamai rūpinosi saugumu ?

Kain žinia, praeitą savai
tę didžios liūtys atpalaida
vo anglies liekanų stačią 
kalva, ir liekanos, suside
dančios iš maišytos anglies 
ir akmenų, užgriuvo vietinę 
vaikų pradžios mokyklą, 
taipgi kelias angliakasių 
sodybas. Jau iškasta virš 
150 lavonų ir gali būti, kad 
dar bus rasta daugiau. An
gliakasiai darbavosi nėr ke
lias dienas ir naktis, kad 
atkasti u ž g r i uvusius, nes 
buvo stengtasi palaikyti 
bent kibirkštėlę vilties, kad 
gal kas nors liko gvas. 
Premjeras Wilsonas buvo 
atsiskubinęs, karalienė at
siuntė užuojautos telegra
mą...

Bet angliakasiai dabar 
atvirai kalba, kad tai buvo 
kasyklos direkcijos kaltė. 
Visoje Valijoje randasi to
kios kalvos, kurios susidarė 
per dešimtmečius sukrau- 
nant kasyklų išmatas. 
Aberfano kalva, sakoma, 
taip krovėsi net per šimt
metį. Angliakasiai ir kiti 
miestelio gyventojai jau se
niai kalbėjo, kad tokių kal
vų pavojus didelis, kad ka
sykla turėtų mesti atmatas 
toliau nuo gyvenviečių, o 
kur tos atmatų kalvos susi
darė arti gyvenviečių — jas 
nukasti. Kaip žinia, Brita
nijos anglies kasyklos naci
onalizuotos. bet direkcijoms 
dažnai vadovauja konser
vatoriai, kurie elgiasi kaip 
senieji kasyklų savininkai.

Nelaimė Aberfane nuai

dėjo visoje Valijoje. Pra
eitą savaitgalį įvyko eilė 
gedulo mitingų darbiečių 
klubuose. Eilėje vietovių 
protestantų pastoriai iš sa
kyklų kaltino valdžią. Bap
tistų pastorius Hays, kurio 
9 metų sūnelis žuvo, sakė 
per pamokslą: •

“Nustokite krovę tas mir
ties kalvas mūsų Valijoje. 
Mes atsisakome mokėti už 
anglį mūsų vaikučių gy
vastimis. Gana jau!.. ”

Londono kairus laikraštis 
“Morning Star” (buvęs 
“Daily Worker”) smerkė 
valdžią už apsileidimą ir 
gyvasčių nepaisymą.

Raudongvardiečiai prie 
tarybinės ambasados
Pekinas. — Tūkstančiai 

jaunų raudongvardiečių su
rengė tri u k š m i n g ą de
monstraciją prie tarybinės 
ambasados. Demonstraci
jos tikslas b u vę s protes
tuoti prieš kiųų studentų 
išprašymą iš Tarybų Sąjun
gos.

Atėnai. — Jugoslavijos 
premjeras Petaras Stambo- 
licas čia tarėsi su Graiki
jos premjeru Stefanopulu. 
Abi šalys pasižadėjo res
pektuoti kitos nepriklauso
mybę ir nesimaišyti jos vi
dujiniuose reikaluose. Ma
noma, kad jugoslavai tuo 
pasižadėjo nekelti makedo- 
niečių klausimo. Mat, daly
je Graikijos, ypatingai Sa
lonikų srityje, gyventojų 
daugumą sudaro ne graikai, 
o slavai — makedoniečiai.

Maskva. — Socialistinių 
šalių vadovai, kurie lanko
si Tarybų Sąjungoje, ste
bėjo karinius manevrus ne
toli Maskvos.
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Kongreso sesijai užsibaigus
AŠTUONIASDEŠIMT DEVINTASIS JAV Kongre- 

sas baigė savo šiemetinę reguliarią sesiją, ir neatrodo, 
kad prezidentas šauktų specialią, nors jis tą teisę turi.

Kai kuri buržuazinė spauda linkusi šį Kongresą 
girti. Esą, tai. vienas veikliausių kongresų. Tiesa, jis 
nutarė nemaža dalykų, bet svarbiausio sumanymo, kuris 
liečia negrus, civilines teises, Kongresas nepriėmė. Ta
sai sumanymas — “Open House” bilius, t. y. sumany
mas,—kad negrams būtų leista pirkti namus kur jie nori, 
nuomoti butus, kur jie nori. Kai kas gali pasakyti, jog 
ir šiuo metu daugelyje miestų jiems ta teisė suteikta. 
Taip, bet ne visur ir netaip, kaip turėtų būti.

Buvo sumanyta, kad bet koks pilietis, kuris atsisa
kytų negrui parduoti namą tik dėl to, kad jis negras, 
kuris atsisakytų išnuomoti butą negrui tik dėl to, kad 
jis negras, turi būti pabaustas. Rasistai prieš tokį su
manymą sukilo ir jis nebuvo net svarstytas Kongrese. 
Kai buvo sužinota, kad trukdytojams nebus atimta teisė 
trukdyti, kad jie laisvai galės filibusterinti sumanymą, 
tai Kongresas nutarė atidėti “ant toliau.”

Kas gi bus 90-ajame Kongrese, kurį piliečiai rinks 
š. m. lapkričio 8 d.? Neatrodo, kad jis bus palankes
nis pilietinėms teisėms garantuoti Amerikos žmonėms. 
Respublikonai galvoja, kad jie į 89-ąjį Kongresą išrinks 
daugiau saviškių negu turėjo 89-ajame Kongrese.

Sunku dabar pasakyti, kaip ten bus.
Pažangioji visuomenė turėtų labai giliai pagalvoti, 

už ką atiduoti savo balsą lapkričio 8 dieną.
Nieko nedarė šis Kongresas ir pensininkų klausimu; 

pensijų žmonėms nepadidino. Pro visa tai tylomis pra
šliaužė.

Matyt, įdomi knyga!
LIETUVOS ŽINIŲ agentūra ELTA skelbia:
“Dar vieną dokumentų rinkinį iš serijos “Faktai 

kaltina” išleido “Minties” leidykla. Tai Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos archyviniams dokumentams skelbti 
redakcijos paruoštas leidinys “Hitleriniai parašiutinin
kai.”

Knygoje pateikti rūstaus kaltinimo dokumentai, at
spindintys lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų parsi- 
davėliškumą, jų padarytus nusikaltimus liaudžiai hitle
rinės okupacijos laikotarpiu ir pirmaisiais pokario me
tais. Rinkinį*sudaro buržuazinių nacionalistų ginkluotų 
gaujų dalyvių, patrauktų tarybinių teismo organų bau
džiamojon atsakomybėn, raštiški parodymai. Tik pra
tarmę ir pirmąjį skyrių “LLA okupacijos metais,” nau
dodamasis hitlerinės okupacijos metų archyvine me
džiaga, parašė rinkinio sudarytojas B. Baranauskas.

Dokumentų rinkinys nušviečia du lietuviškųjų bur
žuazinių nacionalistų ginkluotų gaujų nusikalstamos 
veiklos etapus. Pirmasis prasideda hitlerinės okupaci
jos metais. Tada gaujos buvo formuojamos, ruošiamos 
ideologiškai ir ginkluojamos kovai prieš pasipriešinimo 
okupantams dalyvius, prieš atkuriamą Tarybų valdžią 
Lietuvoje, išvijus vokiškuosius okupantus.

Antrajame etape—1944-1945 metais—nacionalistinės 
gaujos, hitlerininkų apginkluotos ir jų instruktuojamos, 
kovojo su tarybiniais partizanais. Išvadavus Lietuvą, 
jos vykdė diversijas, teroro aktus prieš tarybinius ak
tyvistus, šnipinėjo fašistinės Vokietijos naudai, visomis 
priemonėmis trukdė atkurti Tarybų valdžią.

Knygoje pateikti faktai rodo, kad antrojo etapo me
tu ginkluotose gaujose atvirai šeimininkavo, jas panau
dojo savo tikslams hitlerinė žvalgyba. Dokumentai taip 
pat atspindi nacionalistinių gaujų pradėtus banditinius 
veiksmus, kuriuos inspiravo jų naujieji šeimininkai — 
Amerikos, Anglijos ir kitų kapitalistinių šalių žvalgy
bos, kai hitlerinė Vokietija buvo sutriuškinta.

Rinkinyje ypač plačiai aprašoma buržuazinių na- 
ciortalistų organizacija, vadinamoji Lietuvos laisvės ar
mija (LLA). Tai buvo‘stambiausia, daugiausia nusikalti
mų padariusi organizaci ja. Savo eilėse ji buvo sutelkusi 
net žymią dalį kitų organizacijų narių, kai šios pakriko.”

TARPTAUTINIS 
ŽURNALISTŲ 
KONGRESAS

Žinių agentūra ELTA š. 
m. spalio 16 d. išleido iš 
Berlyno tokį įdomų prane
šimą:

Čia baigė darbą Tarptauti
nės žurnalistų organizacijos 
VI kongresas. Kongreso daly
viai priėmė eilę dokumentų, 
kuriuose išdėstyti TžO užda
viniai artimiausiam laikotar
piui.

Rezoliucijoje Vietnamo klau
simu kongresas ragina visus 
dorus pasaulio žurnalistus 
stengtis, kad JAV agresija 
Vietname būtų nutraukta, ir 
stiprinti solidarumą su viet
namiečių tauta.

Rezoliucijoje nurodoma, kad 
organizacijos, priklausančios 
Tarptautinei žurnalistų orga
nizacijai, šių metų gruodžio 
15—20 d. d. ir 1967 metų lie
pos 20—27 d. d. surengs soli
darumo su Vietnamo žurna
listais ir liaudimi savaites.

Rezoliucijoje, skirtoje poli
tinėms problemoms, pabrėžia
ma, kad viso pasaulio žurna
listų pareiga tarnauti liaudies 
interesams.

Vįenas iš svarbiausių užda
vinių, kurį viso pasaulio žur
nalistai turi padėti spręsti, yra 
uždavinys sudaryti Europoje 
tvirtos taikos ir saugumo ga
rantijas, .pažymima toliau. 
Būtina tvirtos taikos Europoje 
sąlyga yra esamų sienų nelie
čiamybė. Kongresas remia pa
siūlymus, kurių tikslas suda
ryti Europoje nebranduolines 
zonas, užtikrinti visuotinį nu
siginklavimą, kovoti prieš ato
minį ginklavimąsi.

Kongresas taip pat priėmė 
rezoliucijas socialiniais klau
simais ir klausimais, liečian
čiais profesines žurnalistų pro
blemas.

TžO VI kongresas įteikė 
tarptautines žurnalistų pre
mijas Maroko laikraščio “At- 
tahrir” vyriausiajam redakto
riui Abdurachmanui Jugufur, 
VDR valstybinio radijo komi
teto pirmininkui profesoriui 
G. Eisleriui, Amerikos laikraš
čio “National Guardian” pub
licistui S. Belfreidžui, taip pat 
Pietų Vietnamo žurnalistų pa
triotų ir demokratų asociaci
jai. Po mirties paskirta pre
mija Venesuelos žurnalistui 
Fabricijui Ochadai, žuvusiam 
kovoje už Venesuelos liaudies 
nacionalinį išsivadavimą.

sa: kai Vatikanas, išreikšda
mas tikinčiųjų masių nuotai
kas, pasirenka dar Jono XXIII 
nurodytą kursą, jis susiduria 
su buku Vakarų vadovu pasi
priešinimu. štai ir Johnsoną 
popiežiaus enciklika tik suer
zino, nes ir prie geriausių no
rų joje negalima išskaityti jo
kio pritarimo Baltųjų rūmų 
kursui. O JAV prezidentui ir 
šiaip netrūksta jo beprotiškos 
agresyvios politikos kritikų.

CLEVELANDAS— 
DAUGIATAUTIS 
MIESTAS

Čikagos marijonų laik
raštyje “Drauge” tūlas V. 
R. rašo apie Clev e 1 a n d o 
miestą, apie jo gyventojų 
sudėtį. Tarp kitko skaito
me:

Clevelandas yra aštuntasis 
savo dydžiu miestas JAVbėse. 
šiuo metu pats miestas be 
priemiesčių skaičiuoja 876,000 
gyventojų. Clevelandas yra 
vienas iš didžiųjų Amerikos 
miestų, kur tautybių atspalvis 
yra labai ryškus- Neskaitant 
didžiausios negrų grupės, ku
ri šiuo metu sudaro net 34% 
visų miesto gyventojų ir kuri, 
statistikų apskaičiavimu, 1978 
m. pasieks 38%, Cleveland© 
metropolijoje gyvena įvairių 
tautybių — užsieny gimusių 
ir jų vaikų net 673,000. Ir šis 
mišriųjų tautų vaizdas neatro
do, kad greitai pasikeis, nes 
ir tautybės savo skaičius didi
na naujais imigrantais ir jų 
vaikais. Vien po II Pas. karo 
čia įsikūrė arti 100,000 užsie
niečių.

Kiek iš tikrųjų Clevelan- 
de šiuo metu gyvena lietu
vių, turbūt nieks negalėtų 
pasakyti. Lietuviai ten turi 
savo organizacijas.

Per ilgus metus Clevelan- 
de buvo veiklus revoliucinis 
darbininkų judėjimas; iš 
ten juk kilo > ir Charles E. 
Ruthenbęrgas, vienas JAV 
Komunistų partijos kūrė
ju.

Lietuviai pažangiečiai ir 
šiuo metu palaiko savo or
ganizacijas, dirba kiek be
galėdami daugiausiai kul
tūriniame fronte. 

t

PATARIMAS KINAMS

Aukščiausias teisinas sulaikė susiliejimą
- ' Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas nusprendę,
.. kad Pennsylvania Railroad 

ir Grand Central negali su
silieti — bent kol kas. Že
mesnieji teismai buvo davę

' leidimą toms dviems di
džiosioms geležinkelio kor-

- poracijoms susilieti. Aukš
čiausias teismas nusprendė, 
kad yra pamato manyti, jog 
susiliejimas būtų monopo
listinis žingsnis, ir susilie
jimas atidėtas trims mėne

siams. Per tą laiką tų kom
panijų advokatai galės iš
dirbti papil domus įrody
mus, kad toks susiliejimas 
nebus kenksmingas šaliai.

Nors Aukščiausias teis
mas išnešė nuosprendį 
prieš susiliejimą, stebėtojai 
įsitikinę, kad galų gale lei
dimas bus duotas, nes taip 
paprastai susiklosto daly
kai, kai galingos kompani
jos nusprendžia vienytis.

APIE POPIEŽIAUS 
POVILO VI ENCIKLIKĄ

Tarybų Sąjungoje išeidi- 
nėjantis žurnalas “Novoje 
Vremia” (jis, beje, išeidinė- 
ja keliomis kalbomis) šitaip 
komentuoja popiežiaus Po
vilo VI neseniai išleistą en
cikliką :

Didelį pasaulio visuomenės 
susidomėjimą sukėlė Vatika
ne paskelbta popiežiaus VI 
enciklika, raginanti kuo grei
čiau nutraukti karą Vietna
me. Romos popiežius paskel
bė spalio 4-ąją maldos už tai
ką diena.

Galima turėti skirtingą nuo
monę dėl maldų naudos, ko
vojant prieš JAV agresiją 
Pietryčių Azijoje, bet negali
ma neigti, jog Romos popie
žiaus enciklika išreiškia tikin
čiųjų ir netikinčiųjų nerimą 
bei pasipiktinimą karo plėti
mu Vietname. Ir neatsitikti
nai pasaulio spauda gretina 
popiežiaus laišką su SNO ge
neralinio sekretoriaus U Tanto 
pareiškimais. Suprantama, jog 
katalikų bažnyčios vadovas, 
kalbėdamas apie savo nerimą 
dėl įvykių Vietname, vengia 
minėti jų kaltininkus, bet ir 
atsargiuose popiežiaus žo
džiuose galima įžiūrėti nepri
tarimą Amerikos pozicijai. 
Sakysim, italų laikraščiai 
klausia, kam, jei ne karo es
kalacijos iniciatoriams, popie
žius skiria žodžius: “Dėl die
vo meilės, sustokite!”

Todėl nenuostabu, kad pre
zidentas Johnsonas neparodė 
jokio entuziazmo dėl popie
žiaus enciklikos per savo 
spaudos konferenciją, nese
niai įvykusią Vašingtone.

Kartojasi seniai žinoma tie-

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

Kinijos raudonieji sargai 
pasakojo Japonijos spaudos 
atstovams, kad vyriausias ją 
sekis yra “sukurti naują ap- 
švietos sistemą Kinijoje, kuri 
sugebėtų plėsti pasaulinę re
voliuciją per kartų kartas”. 
Reiškia, kiniečiai mojasi va
dovauti revoliucijai visame 
pasaulyje. Tai labai didelis 
užmojis.

Daugelis marksistinių lyde
rių yra daug kartų išsireiškę, 
kad revoliucijos negalima 
eksportuoti. Ji įvyksta tik 
tuomet, kai šalyje susidaro 
sąlygos. Tai yra, kai žmonės 
nebepakelia esamo gyvenimo, 
nori pakeisti jį.

Dabartiniu metu yra šalių 
pasaulyje, kur sąlygos palan
kios revoliucijoms, vienokioms 
ar kitokioms, bet yra šalių, 
kur jos visai nepalankios. Bet 
ir tose šalyse, kur sąlygos pa
lankios, vargu žmonės sutiks 
importuoti revoliuciją.

Kiniečiai daug išmintingiau 
pasielgtų, jeigu jie apsirube- 
žiuotų savo šalimi. Jei kas 
prašys jų pagalbos, gerai, turi 
teisę padėti. Bet jie neturi tei
sės diktuoti kitiems.

Abejojame, ar kinai ka
nadiečių lietuvių sveiko pa
tarimo klausys.

MELAGIAI!
SLA organas ' “Tėvynė” 

(š. m. spal. 14 d.) pirmaja
me puslapyje skelbia:

“Sniečkus sako: užmiršk 
Lietuvą, o žiūrėk Rusijos rei
kalų.”

Sniečkus niekur nėra 
taip sakęs -— tai žioplo re-

... Derliaus šventės die
ną, spalio 9-ąją, jau iš pat 
ankstaus ryto iš toliausių 
rajono kampelių žmonės 
traukė link Kapsuko. Ne 
pėsti, ne naginėti ar kume
laitėmis, kaip anksčiau, o 
lengvomis mašinomis, mo
tociklais ar sunkvežimiais. 
Mat, iš pat ryto miesto tur
gavietėje, antros vidurinės 
mokyklos salėje ir Kudir
kos bei Mickevičiaus gatvė
se pradėjo veikti rajono že
mės ūkio pasiekimų paro
da...

Išaušo vienuoliktoji valan
da. Iš Karolio Požėlos aikš
tės orkestrų lydimi patrau
kė į kapus minios kapsukie- 
čių, pagerbti žuvusių karių 
ir revoliucionierių. Kapinė
se dega amžinoji ugnis, 
moksleiviai, darbininkai ir 
valstiečiai gerbia ir neuž- 
mirta tų, kurie nepagailė
jo savo gyvybių, kad mes 
šiandien gyventumėm links
mai ir laimingai.

Minčių apie ateitį ir nau
ją gyvenimą kupini, iš ka
pinių visi nuvyko prie IV 
vidurinės mokyklos ir paso
dino virš 50 medelių, dau
giausiai vaismedžių.

Derliaus šventės iškilmės 
su kiekviena valanda vis la
biau ir labiau plėtėsi, įgavo 
didesnius tempus. Prie mies
to Kultūros Namų, gražia
me skverelyje, rajono pio
nieriai susitiko su kolūkių 
darbo veteranais. Prasidėjo 
dainos, pokalbiai. Senieji 
skatino jaunimą gerai mo
kytis ir gerai dirbti, jaunie
ji su nepaprastu dėmesiu 
klausėsi senųjų pasakojimų 
ir mokėsi gyvenimiškoj o 
patyrimo. Tuo pat laiku J. 
Jablonskio vardo vidurinės 
mokyklos aikštyne visu 
įkarščiu rungtyniavo tar
pusavyje kaimo sportinin
kai.

Iškilmės be pertraukos 
vyko visą dieną. Jau po pie
tų II vidurinės mokyklos 
aktų salėje geriausieji rajo
no žemės ūkio darbuotojai 
už savo šaunų darbą gavo 
dovanas. Už valandos prie 
miesto pašto prasidėjo ra
jono saviveiklininkų kon
certas. Kiek įdomiausių ta
lentų slypi liaudies masė
se!..

I tas iškilmes Kapsuke 
atvyko nemaža svečių iš 
Vilniaus ir Kauno. Po pie
tų, vakarop,' visi susirinko 
Karolio Požėlos aikštėje ir 
labai šauniai pagerbė rajo
no žemės ūkio pirmūnus. 
Geriausiems jų buvo įteikti 
aukšti vyriausybiniai apdo
vanojimai: ordinai, meda
liai, garbės raštai. Po to 
prasidėjo milžiniškas kar
navalas. Pro tribūną pra
važiavo virš 50 sunkveži
mių, o kiekviename jų ga
lėjai stebėti įdomią panto
mimą.

Pagaliau atėjo gražios 
saulėtos dienos vakaras. 
Saulutei nusileidus, miesto 
stadijone įsižiebė dešimtys 
prožektorių. Rajono- savi
veiklininkai pradėjo masi
nį vaidinimą “Šešupė išsi
liejo,” vaizduojantį Sūdu
vos valstiečių 1935-1936 me
tų kovas prieš smetoninę 
valdžią, už naują gyveni
mą. Tai buvo labai įspū
dingas vaidinimas gamtoje: 
aktoriai - policininkai jodi
nėjo arkliais, vyko tikras 
šaudymas, girdėjom didžiu
lį chorą ir stebėjomės įdo-

miais šviesos efektas. Vai
dinimo autoriai—J. Čyžius 
ir St. Čaikauskas.

Šventė baigėsi. Rytdieną 
dar susirinko vakarykščio 
vaidinimo aptarti respubli
kos dramaturgai ir liaudies 
teatrų režisieriai. Mat, šį 
naują dalyką, masinį vaidi
nimą lauke, norima išplėsti 
visoje Lietuvoje. Vaidinimo 
autoriai susilaukė daug šil
tų žodžių.

Pamėginau pavaizduoti 
vieną tokią derliaus šventę. 
O jų buvo ir Kaune ir kiek
viename rajono centre. Ta 
šventė dalinai atspindi vi
sos Lietuvos kolūkiečių 
nuotaikas ir gyvenimo bū
dą. Tos žinios iš dabartinio 
Kapsuko ^ali būti įdomios : 
ne tik Amerikos lietuviams, 
kilusiems nuo buvusios Ma
rijampolės, bet ir daugeliui 
kitų. Beje, ta šventė buvo 
filmuojama jau. žinomo 
operatoriaus Levo Tautri- 
mo ir bus pagamintas fil
mas. Prie gerų norų, man 
atrodo, jį galėtų pamatyti 
norintieji ir Amerikoje.

Pasilikite sveiki ir lai
mingi.

Jūsų
Juozas Chliv»ckas

. (...............................—

Kinija nesimaišys į 
Vietnamo karo frontą

Philadelphia. — Profeso
rius D. S. Zagoria, keleto 
knygų apie Kiniją autorius, 
yra skaitomas vienu žy
miausių Amerikos ekspertų 
Kinios klausimais. Jis čia 
šiomis dienomis skaitė pa
skaitą viename simpoziume. 
Zagorios nuomonė yra to
kia: Kinija neintervenuos 
aktyviai Vietnamo kare. Ji 
to nedarys, nes, iš vienos 
pusės, ji pati to nepageidau
ja, nes intervencija labai 
apsunkintų jos ekonomiją, 
iš kitos pusės to nepagei
dauja patys vietnamiečiai.

Zagoria laikosi nuomonės, 
kad Vietnam i e č i a m s ne
trūksta jaunų vyrų, fronto 
kovotojų. Ko jiems reikia, 
tai ne savanorių, o moder
niškų ginklų, o tą jiems gali 
duoti ne Kinija, o TSRS.

Tik vienas dalykas, sako 
Zagoria, galėtų privesti 
prie tiesioginės kinų inter
vencijos: jeigu amerikiečiai 
masiškai įsiveržtų į Šiaurės 
Vietnamą ir artintųsi prie 
Kinijos sienos.

Nevados gubernatorius: 
FBI elgiasi kaip naciai

Wells, Nevada. — Neva
dos gubernatorius Grant 
Sawyer pasakė, kad FBI 
elgesys jam primena nacių 
elgesį. Gubernatorius Saw
yer kalbėjo Demokratų 
partijos suvažiavime.

Sawyer sakė, kad FBI 
agentai naudojo visokius 
elektrinius klausymosi įtai
sus. Jis sakė,. kad jokiu 
būdu nekooperuos su FBI 
direktorium ^Hooveriu lau
žant įstatymus, o tų elekt
rinių įtaisų naudojimas — 
tai nuogas įstatymų laužy
mas.

daktoriaus “filosofija”.. Ir 
tokia melagystė skelbiama 
SLA narių lėšomis leidžia
mame laikrašty!

Berlynas. — Miesto va
karinio sektoriaus burmist
ras W. Brandtas lankėsi 
Rytų Berlyne, kur pietavo 
Tarybų Sąjungos ambasa
doje. Tai pirmas Vakarų 
Berlyno viršininko apsilan
kymas Rytuose šešerių me
tų bėgyje.

Skaitant anglų kalba lei
dinius, kurie turi daug ben
dro ąu gamta ir su žmogaus 
sveikata, galima iškelti 
vieną vertingą — “Silent 
Spring,” kurią parašė atsi
žymėjusi gamtininke Ra
chele L. Garson. Ši kny
ga buvo spausdinta še
šiomis laidomis. Pirmoji pa
sirodė 1962 m. Tai kiše
ninio formato knyga, 300 
puslapių. Kaina 75 centai.

R. L. Carson keletą metų 
tarnavo JAV sveikatos de- 
partmente ir vedė griežtą 
kovą prieš chemikalus bei 
chemikalų išdirbėjus, nepa
tentuotus vaistus bei che
miškai išdirbtą maistą, o 
ypatingai prieš žmogaus 
pasikėsinimą viską nuodin- 
ti: purkšti nuodais augalus, 
daržus, sodus, dirvas, miš
kus ir net pakeles, kurios 
pasipuošę žalumynais ir 
žiedais, — su tuo pasiteisi
nimu, kad jis (žmogus) no- , 
ri išnaikinti vabalus, kir
minus bei piktžoles. Tie vi
si nuodai ir purkštimai ne
išnyksta; jie palieka žemė
je, lietus ir pavasario van- 
dentekiai nuneša juos į di
delius vandenis, jau nekal
bant apie tai, kiek jų pa
silieka ore, ir mes juos įkvė
puojame.

R. L. Carson pranašau
ja, kad žmogus su savo iš
radimais,' veikiausiai, ne
jausdamas pavojaus, stovi 
ant pražūties kranto, jis 
jau atgal negrįš, o eis vis 
toliau ir toliau į pavojų. 
Jei oras ir mūsų žemė mi
lijonus metų išbuvo švari, 
tai dar nereiškia, kad ji, 
nuodijama tiek metų, išlai
kys gyvybę.

Nuodijant vabalus ir kir
minus bei piktžoles, jau iš
naikinta6 daug pauk š č i u , 
žvėrelių ir net žuvų. Su
lauksime tylintį pavasarį, 
kada nečiulbės paukščiai, 
nebėgios zuikiai, nelekios 
bitelės nuo žiedo ant žiedo 
sode, sodai bus nevaisingi, 
nes nebus kas perneša žie
do dulkeles” (pusi. 14).

Per paskutinius kelerius 
metus yra išrasta 200 skir
tingų nuodų ir chemikalų 
purkštimui bei dulkinimui- 
naikinimui vabalų ir kirmi
nų, o jų kaip buvo, taip ir 
yra, nes, vieni priprato 
prie vadinamų nuodų, o ki
ti atsirado nauji. Iki šiol 
chemikalais karas nebuvo 
laimėtas prieš vabalus. At
sirado ligos ir jos plečiasi 
tarp žmonių, o ypatingai 
vėžio liga vis plečiasi, nauji 
milijonai miršta kiekviene- 
riais metais; didžiausias 
nuošimtis miršta JAV-ose.

Kas liekasi daryti, kad 
šią kritišką padėtį kaip 
nors suvaldyti? Strontium- 
90 yra didelis žmonių prie
šas, — tai radioaktingi kri
tuliai, kurie atsiranda eks- 
plodavus atomines bombas, 
ir jie turi būti sulaikyti. 
Yra būtina, kad mūsų 
mokslininkai būtų užkinky
ti duoti naujus gerinimus 
žmonių sveikatai apsaugoti, 
užuot vis gaminę naujus 
ginklus žmonių žudymui.

Dzūkelis

Johanesburgas. — Pietų 
Afrikos Fondacija, liberali
nė grupė, paneigė gandus, 
kad ji vėl pakvietė Pietų 
Afrikon senatorių Robertą 
F. Kenedį.

Londonas. — Didžiojoje 
Britanijoje šiuo metu yra 
437,229 bedarbių, ir jų skai
čius vis auga.
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Docentui T. Skliutauskui - 70 metų amžiaus
Į Vilniaus Valstybinio Vin

co Kapsuko vardo univer
siteto vidaus kliniką atėjo 
laiškas iš Klaipėdos rajono, 
Sendvario apylinkės. Adre
suotas jis vidaus ligų ka
tedros docentui Iljai Skliu
tauskui.

—Gerbiamas Daktare! — 
rašė M. Sližienės vardu jos 
duktė. — Jums rašo ne ma
ma, o duktė, nes mama ka
daise tik 3 mėnesius lankė 
Pikelių pradinę mokyklą,
todėl išreikšti jums savo kiek čia buvo Įmanoma iš- 
amžiną džiaugsmą jai y r a saugoti aseptiką ir antisep-
lengviau žodžiu, negu ras
tu. Bet tikėkite, nors jau 
daugiau kaip 40 metų praė
jo, visi mes jus visada.pri
simename šiltu žodžiu. Aš 
nuo pat vaikystės jaučiu 
Jums nemažesni dėkingu
mą už savo brangią ma
mą... Juk ji, po Jūsij pa
darytos operacijos, niekada 
daugiau nesiskundė plau
čiais ... Mūsų visa šeima 
yra be galo dėkinga Jums 
už mūsų mamos gyvybę. už 
tai, kad Jūs visą gyvenimą 
sugebėjote likti tikru žmo
gum.”

Docentas I. Skliutauskas 
sklaido rankose laišką, aky
se išplatėja tolimos praei
ties vaizdai. Dvidešimtieji 
metai. Pikeliai — nedidelis 
Žemaitijos bažnytka imis. 
Čia nėra ligoninės, nei bib
liotekos,- netgi turgaus nė
ra. Nuo amžių čia nebūta 
gydytojo. Ir štai Pikeliuo
se savo savarankiška gydy
tojo gyvenimą pradėjo jau
nasis gydytojas. Dieną jis 
priiminėjo ligonius, o nak
tį, įsižiebęs spinksulę, mąs
to, dirba, apibendrina savo 
stebėtus ligų atvejus, rašo 

/mokslinius straipsnius, ku
riuos siuntinėja į Kauną, 
kur grupė gydytoju, moks
lo mylėtoju ėmė leisti žur
nalą “Medicina.”

O kaip buvo su Sližiene? 
Vieną vakarą skubiai atva
žiavo giminės ir nusivežė 
daktarą kažkur — už 10 ki
lometrų nuo Pikelių, į Juo- 
deikėliu vienkiemi pas ligo
ne. Tai buvo jauna, su
džiūvusi moteris. Ji vos 
krutėjo, sunkiai alsavo, 
kaip matoma, mirties j a u 
buvo paženklinta. Tik prieš 
valandėlę čia pabuvojo ku
nigas... Gydytojas apžiū
rėjo, ligonę. Diagnozė aiš
ki: užleistas ir supūliavęs 
pleuritas. Būtina atlikti 
operaciją, kitaip ligonės die
nos suskaitytos. Tiesa, I. 
Skliutauskas tada dar buvo 
jaunas, ką tik savarankišką 
gyvenimą pradėjęs gydy
tojas. Jis dar niekada ne
buvo atlikęs tokios opera
cijos. Iš viso nebuvo ma
tes, kaip ji atliekama... 
Ka gi — teks prieš tai pa
siskaityti paskaitų užrašus, 
vadovėlį. Ligonės giminės 
ne iš karto sutiko, kad ją 
operuotų. — Dar su kuni
gėliu pasitarsime... — pa
sakė ligonės motina.

Kita dieną jau nekviestas 
jaunasis gydytojas atva
žiavo į Juodeikėlių vienkie
mį.

—Kunigėlis sakė, kad ne- 
leistume ligonės operuoti... 
Girdi, operacijos daromos 
tiktai ligoninėse, pritaiky
tuose kambariuose, kur sie
nos ir grindys marmurinės, 
—kalbėjo giminės.

Žinoma, Skliutauskas su
tiko — tokia plaučio opera
cija būtina atlikti ligoninė
je, dargi puikiai įrengtoje 
operacinėje. Bet ką pada
rysi, jei artimiausia ligoni
nė labai toli, Šiauliuose, be

to, žiema, keliai užpustyti. 
Pagaliau tokią operaciją 
atlikti ligoninėje buržuazi
nės Lietuvos laikais bran
giai kainavo, o ligonės tė
vai buvo vargšai sklypinin
kai, kuriems ir maistui sti
go. Užvis blogiausia buvo 
tai, kad ligonės būklė spar
čiai sunkėjo ir jos vežti nie
kur nebegalima. Daktaras 
Skliutauskas ryžosi opera
cijai. Žibalinei spinksulei 
šviečiant, ligonės gryčioje.

tiką, jis atliko operaciją: 
padarė šonkaulių rezekciją, 
pasalino pūlius. Ligonė at
gijo! Dabar reikėjo daryti 
viską, kad ji sustiprėtų, 
kasdien daktaras dabar va

Doc. Uja Skliutauskas

žinodavo į Juodeikėlius. Su 
savim jis pasiimdavo ne tik 
vaistus, bet ir valgius, kalo
ringą maistą, kurį daktaro 
žmona išvirdavo, iškepdavo 
ligonei. Tuo būdu pasise
kė išslaugyti ligonę, pa
statyti ją ant kojų.

Tai tik vienas epizodas 
iš gydytojo, mokslininko, 
pedagogo I. Skliutausko gy
venimo. Apie 12 metų jis 
išdirbo Lietuvos kaimuose, 
ten, kur sunkiausia, kur jis 
buvo labiausiai reikalingas 
žmonėms.

Daktarui I. Skliutauskui 
niekad nerūpėjo pralobti. 
Jam virš visko stovėjo 
mokslas, kūryba. Šiandien 
sklaid y d a m i “Medicinos” 
žurnalo puslapius, dažnai 
po vienu ar kitu moksliniu 
darbu rasite ir I. Skliutaus- 
ko pavardę. Bepigu šian
dien kurti, rašyti, darbus, 
kai kiekvienoje kaimo apy
linkėje yra ligoninė, aprū
pinta naujausia medicinine 
aparatūra, rentgeno apara
tais. laboratorijomis. O tais 
laikais apie visa tai kaimo 
gydytojas nė svajoti nesva
jojo. Bet ir tokiomis ne
lengvomis sąlygomis, ištisa 
diena lankės ligonius, jis 
vakarais sėsdavo dirbti, api
bendrinti, moksliškai paaiš
kinti ir aprašvti savo stebė
jimus. Pavyzdžiui, 1929 me
tais I. Skliutauskas pirmas 
Lietuvoje aprašė poliomie
lito epidemiją Žagarėje ir 
jos apylinkėse, 1930 m. jis 
vienas pirmųjų pasaulinėje 
literatūroie aprašė sėkmin
gus t raudonosios, ; vilkligės 
gydvmo aukso preparatais 
rezultatus J’ sekarfČįaiši me'- 
tąis (1931) jis parašė. įdę- 
mų bdarbka ( apie mažosios 
chore jos (nervinės •' rėuma> 
to formos) gvdymą, dirbti-

: * Tik' tarybiniais' metais 
pagaliau i?.' Skliutauskui -at
sivėrė ' Universiteto * dūrvs. 
Tada jam jau ėjo 46-ieji 
metai, ir jis jau buvo dau
gelio žinomu Lietuvoje 
mokslo darbų autorius.

I. Skliutauskas 19 metų 
dėsto vidaus ligas Vilniaus 
universitete. Jis yra myli

mas ir labai gerbiamas stu
dentų, jaunimo.

1960 metais I. Skliutaus
kui suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusio gydytojo gar
bės vardas.

Pokario metais jis yra ap
gynęs disertaciją medicinos 
mokslų kandidato laipsniui 
igyti tema “Žmogaus krau
jo koloidii dispersiškumo 
klausimu, kintant organiz
mo reaktyvumui.” Be to, 
jis yra parašęs eilę darbų 
lietuvių liaudies medicinos 
tyrinėjimo klausimais. Jis 
yra pasiūlęs naują opaligės 
atsiradimo teoriją. Iš viso 
docentas I. Skliut a u s k a s 
vra paskelbęs moksliniuose 
žurnaluose ir leidiniuose 40 
mokslo darbų lietuvių, ru
sų ir vokiečių kalba.

Be to, jam nuolat rūpi

Mekongo nendrynuose
Mekongo žemupys — ko

vojančio Vietnamo patriotų 
tvirtovė. Čia gyvena 8 mi
lijonai žmogių — daugiau, 
kaip pusė Pietų Vietnamo 
gyventojų, čia išauginama 
80 procentų visų ' gaunamų 
šalyje ryžių. Ši platų rajo
ną netoli Saigono tvirtai 
kontroliuoja Išsivadavimo 
armija, didvyriškai triuš
kinanti marionetinę kariau
ną. Dabar Vašingtono stra
tegai ketina “ištaisyti” pa
dėtį, pasiuntę prieš parti
zanus dideles interventų jė
gas.

Amerikos strategai ruo
šia išsamų planą ginkluo
tosioms pajėgoms dislokuo
ti Mekongo deltoje. Jie 
įsitikinę, jog šis rajonas 
yra pagrindinis ryžių šalti
nis Vietkongui (Išsivadavi
mo armijai), iš čia. šis ra
jonas duoda Išsivadavimo 
armijai didžiausią skaičių 
kariu ir todėl, norint lai
mėti karą, reikia paklupdy
ti Mekongo žemupio zoną,

D paklupdyti ši rajonų 
sunku. Nei prancūzai, nei 
japonai negalėjo pasiekti 
čia apčiuopiamu rezultatų. 
Net per sausringai! sezonų 
šis rajonas yra išraižytas 
4,000 kilometrų ilgio van
dens keliais, o gruodžio 
mėnesi, po musoninių liūčių, 
šie keliai dvigubai pailgėja.

Amerikos karinė vadovy
bė, atsižvelgdama i tai. kad 
šis rajonas sunkiai prieina
mas. ketina pritaikyti čia 
visiškai naują taktika, nau
jas karino menės dalįs ir 
nauią amuniciją. Operaci
joms žemupio raione nu
matyta panaudoti ištisa ei
lę dabar “užkonservuotu” 
savaeigių plaukiojančiu ka
reiviniu. Šie modernizuoti 
tanku desantiniai laivai bus 
aprūpinti sunkiais ginklais, 
kiekviename ju bus apie 100 
kareiviu, kurie saugos van
dens kelius. Kariniai stra
tegai ragina panaudoti tre
jopas tarpusavy susijusias 
operacijas šiame rajone:

1. Desanto veiksmus iš 
jūros prieš pagrin d i n i u s 
pakrančių objektus, kuriuos 
seniai panaudoja Vietkon- 
gas ginklams nergabenti ir 
ryžiams pervežti, naujiems 
partizanams verbuoti ir ap
mokyti. Tuo būdu jūrų pės
tininku ir karinio jūrų lai
vyno placdarmai bus pa- 
lainsniui plečiami tiek pa
lei pakrantes, tiek šalies gi
lumoje.

2. Gerai ginkluotas plau
kiojančias kareivines keti-

būsimųjų gydytojų akiratis, 
jų bendra kultūra. I. Skliu
tauskas “Tarybiniame stu
dente,” “Komjaunimo tie
soje” ir kit. laikraščiuose 
yra parašęs 12 straipsnių, 
meno, muzikos ir studentų 
klausimais.

Docentas L Skliutauskas 
buvo gerai pažįstamas ir 
draugavo su daktaru Jonu 
Kaškaičiu.

Jis pažįstamas su dakta
ru Antanu Petriką, kurio 
knyga apie medicinos isto
riją jis yra recenzavęs. Be 
to, I. Skliutauskas pažįsta
mas su daugeliu JAV pa-" 
žangiųjų, kurie lankėsi Ta
rybų Lietuvoje.

Docento I. Skliutausko 
sūnus Jokūbas taip pat yra 
gydytojas ir rašytojas, pub
licistas. Jo straipsniai daž
nai pasirodo ir “Laisvėje.”

A. Vaivutskas

narna panaudoti staigiems 
smūgiams prieš esančias vi
diniuose šalies rajonuose 
partizanų bazes ir tiekimo 
sandėlius.

3. Staigiai vei k i a n č i o s 
smogiamosios jėgos, turin
čios daug trans p o r t i n i ų 
sraigtaspar n i u, remiamos 
reaktyvinių naikint u v ų ir 
bombonešiu, puldinės parti
zanų susisiekimo rajonus.

“Jeigu mes norime su
triuškinti priešą, turime pa
laužti jo moralinę jėgą, — 
pareiškė vienas žymus ame
rikiečių strategas. — To ga
lima pasiekti, privertus jį 
badauti.”

Bet Vietnamo žemė kerši
ja agresoriams už ju pik
tadarystes. 100-140 užmuš
tu per savaitę — toks kru
vinas derlius, kuris tenka 
agresoriams kain atpildas 
už Pentagono strategu be
protystes. Net oficialiais 
duomenimis, nuo metu pra
džios žuvo Vietnamo žemė
je anie 3.000 Amerikos ka
reiviu. Padidėjo ir JA V są
jungini n k u — Australiios, 
Naujosios Zelandijos ir Pie
tų Korėios — kariuomenės 
nuostoliai. Ir kuo toliau 
agresoriai klimps i beprot
išką karo plėtimą, tuo dau
giau patirs nuostoliu, tuo 
negarbingiau baigsis jų gė
dinga intervencija.

V. L.

CLEVELAND. OHIO
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Draugijų parengimas spau
dos naudai. Rengėjai buvo: 
LLD 22 kp.. L. M. Klubas, 
Darb. Pašalpinė Dr-ja ir 
LDS 55 kuopa. Pelno $55 
pasiusta “Laisvės” adminis
tracijai. Daugiausia dirbo 
prie parengimo mūsų drau
gės moterys —prie maisto: 
drg. Mack, J. Bekenis, J. 
Yurka, V. Mockaitienė, M. 
Mason. Labai joms už tai 
didelis ačiū.

Kitos moterys gelbėjo ir 
aukojo: Mary Nikas, bute
li degtinės ir 3 pvragus, 
taip ką ir daugiau. M. Kar- 
son. 1 but. degtinės; drg/ 
Vilčinskienė 1 but. brandės. 
Iš vyrų dirbo: P. Boika, J. 
Žebrvs, A. Yurka, A. Ni
kas, J. Eitutis, St. Kuzmic
kas, W. Karson, St. Kaze
li on is.

Visiems labai ačiū už rū
pestingą jūsų darbą!

Julius Krasnickas, 
parengimo tvarkytojas

Chester, Pa.
Iš Literatūros Draugijos 

6 apskr. konferencijos
Konferencija įvyko spalio 

16 d. Klubo svetainėje, 339 
E. 4th St., Chester, Pa. Pra
sidėjo 12:30 popiet. Plačiai 
aptarėme draugijos reika
lus. Svarbesniuosius daly
kus parašys sekretorius sa
vo raporte.

Delegatų ir svečių gana 
skaitlingai atsilankė nuo 4 
kuopų. Taipgi turėjome sve
čių iš tolimos Chicagos, at
vyko Julė ir Vincas Andru- 
liai, kurie daug prisidėjo 
prie konferencijos pagyvi
nimo. V. Andrulis paaiški
no kaip sunku yra palaiky
ti “Vilni” dienraščiu. Pa
prašius aukų. svečiai gana 
gerai parėmė “Vilnį”, jos 
gerą darbą, bet tuo pat 
kartu “Laisvės” patriotai 
neužmiršo “Laisvės”, jai 
irgi buvo gerai suaukota.

Pasivaišinę, svečiai pasi
šnekėjo. padėkojo Šeiminin
kėms už taip puikiai paga
mintus pietus. Bet pirm iš
važiavimo buvo pageidavi
mas, kad artimoje ateityje 
būtų surengtas kitas ban
ketas.

Atsilankę svečiai gražiai 
parėmė spaudą.

Konferencija nutarė se
kamai paremti darbininkiš
kus reikalus: Meno Sąjun
gai $5, LLD Centrui $10, 
Kanados “Liaudies balsui”, 
Urugvajaus “Darbui”, Atei
vių gvnimui po $20. angliš
kam “Workeriui” $25. “Vil
niai” $50 ir “Laisvei” $50, 
viso 6-os apskrities aukų 
$200. Bet laike vakarienės 
svečiai apsčiai sumesdami 
“Vilniai”, tuo pat kartu 
dadėjo dėl “Workerio” $4 
ir “Laisvei” $50, taigi, kar
tu “Laisvei” bus $100 (šim
tas) ir “Workeriui $29.

Ačiū šeimininkėms už 
gardžiai pagamintus pietus 
ir svečiams už atsilankymą 
ir apsčią paramą spaudai.

Laike vakarienės darbi
ninkiškai spaudai ir kitiems 
reikalams aukų suteikė se
kami :

Lietuvaitė—$40. Po $15: 
A. J. Pranaitis, A. Lipčius 
ir šeima, J. Stasiukaitis, J. 
Staniai.

Po $10: N. Dudoniai, Pa
lukaitis, J. Deltuva, R. 
Merkiai, Sofia Lipčienė ir 
šeima, A. J. Bekampiai. 
Gailiūnas — $7, Gužonienė 
ir A. F. Navickai po $6.

Po $5: V. Andrulis, Va- 
lantai, P. Šlajus, Alb. Gri
gas, M. Curan, P. Baranau
skas, Griciūnienė, Fergienė, 
Čekanauskienė, V. Gižaus- 
kas, K. Gabridauskas, O. 
Kučiauskaitė. Bendradar- 
mis $4.

Po $3: Vaišvilienė, Nava- 
linskienė, Gedviliūtė, Kas- 
pariūnienė.

Po $1: A. Zalner, Palie- 
pienė, H. Tureikienė, Na- 
vardauskas.

Bronė Ramanauskienė do
vanom du sūrius svečiams 
pavaišinti vakarienės metu.

Visiems didelis ačiū.
Jeigu kur bus ne taip aiš

kiai suminėtos pavardės dėl 
mano neįskaitymo, atsipra
šau visų, nepykite.

A. Lipčius

Redakcijos atsakymai
J. N., Niujorke. — Jūsų 

pastaba, kad vyro motina 
jo žmonai yra. anyta, o ne 
uošvienė, visiškai teisinga, 
bet ilgesnės “istorijos” prie 
to dėti neverta. Ačiū už 
pastabą!

WATERBURY, CONN,
Mūsų draugijų parengimai Linkime jam greitai pa-

Šiais metais pavasariniai 
ir vasariniai parengimai 
gerai pavyko, nes jie buvo 
rengiami atsižv e 1 g i a n t Į 
laikotarpio skirtumą, vieni 
nuo kitų buvo rengia m i 
mėnesiui praėjus.

Rudens sezonui prasidė
jus, Bridgeporte LDS kuo
pa. suruošė parengimą spa
lio 16 d., kuris gerai pa
vyko. Dabar yra rengiamas 
spudos naudai parengimas 
Waterbury j spalio 30 d., 
kuriame bus duodama puiki 
programa. Ją atliks talen
tuoti artistai iš Niujorko— 
Aido choro nariai. Bus su
vaidinta operetė “Vestu
vės.”

Visiems bus svarbu pa
matyti šiąoperetę, kuri turi 
daug juoko ir gerai palinks
mins mus. Bridgeporte pla
čiai kalbama apie vykimą, 
nemažas skaičius jau ir bi
lietus įsigijo, kai waterbu- 
riečiai lankėsi čia per spa
lio 16 d. parengimą.

Operetė “Vestuvės” pra
sidės 2 vai. po pietų, spa
lio 30 d.. Lietuvių svetainė
je, 103 Green St., Waterbu
ry-

Lapkričio 6 d., Lietuvių 
svetainėje, 157 Hungerford 
St. Hartforde, bus pietūs 
su šaunia programa.

Aš manau, kad daugeliui 
jau žinomas Hartfordo Mo
terų Apšvietos klubas, ku
ris ši parengimą ruošia. Iš 
praeities žinome, kad 
aųšvietietės duoda gerus 
pietus ir suruošia geras 
programas. Tad tikimės, 
kad ir šis parengimas bus 
taip pat geras, jei ne ge
resnis už kitus.

• Vyksime iš visų kolonijų 
ir į hartfordiečių parengi
mą.

J. Strižauskas 

Kurie mylite išgirsti gra
žių dainų ir matyti gražų 
vaidinimą, tai yra. gera pro
ga pamatyti.

Aido choras iš Brooklyn, 
N. Y., atvyksta pas mus 
busu net 40 žmonių ir su
vaidins operete “Vestuvės.” 
Įvyks sekm a d i e n į spalio 
(Oct.) 30 d., 2 vai. po pietų, 
103 Green St., Venta sve
tainėje. Įžanga tik $1.

Rengia LLD 28 kuopa. 
Rengėjai ruošiasi kuo ge
riausiai, platina lapelius, ti- 
kietus pardavinėja ir deda 
visas pastangas, kad su
trauktų daug publikos ir 
padarytų parengimą pasek
mingu.

Aido choras yra pasižy
mėjęs kaip vaidyboje, taip 
ir dainavime, ir vadovvbėje 
M. Stensler, jis savo užduo
tį atliks gerai.

Kviečiame visus lietuvius, 
vietinius ir iš kitų miestų, 
atsilankyti ir pamatyti ope
rete “Vestuvės.” Jie ne tik 
vaidins, bet sudainuos daug 
vėliausiu dainų, kurias jie 
yra susimokę ir kuriu mes 
dar negirdėjome, todėl vi
si dalyvaukite šiame paren
gime.

_ •,

Draugas Andrius Raš
kauskas yra sergantis. Bu
vo ligoninėje apie dvi sa
vaites. Dabar jau yra su
grįžęs į savo namus ir gy
dosi po daktaro priežiūra.

sveikti, kad galėtų dalyvau
ti mūsų parengime.

Rengimo Komisija

CLEVELAND, OHIO
Spalio 9 d. turėjome gra

žų spaudos naudai paren
gimą. Apie jį spaudoje jau 
buvo rašyta, tai nekartosiu, 
tik matau reikalą pranešti 
apie to pobūvio galutinas 
pasekmes. Rengėjai, sutvar
kę visus parengimo reika
lus, surado, jog jis davė 
$140 pelno, kurį rengėjai 
padalino sekamai: “Vilniai” 
$75, “Laisvei” $55 ir “Liau
dies Balsui” $10. Šio gra
žaus parengimo dalyviai 
vietoje reikalavo, kad toks 

I parengimas netolimoje atei
tyje ir vėl būtu surengtas. 
Galima tikėtis, kad tam tin
kamu laiku ir bus įvykintas 
šis publikos reikalavimas.

Lapkričio 6-ą d. yra ren
giamas LLD 22-os kuopos 
banketas. Jis įvvks Italų 
salėje. 15901 St. Clair Ave. 
Pradžia 2-a valandą. Ka
dangi lapkričio 6 d. yra sek
madienis, tai patartina vi
soms mūsų šeimininkėms 
namie pietų negaminti, o su 
visa šeima atsilankyti į 
virš minėta salę; tai pa
dare nesigailėsite. Po pie
tų bus ir šokiai, v

Toje pačioje salėje pietus 
rengia ir L D P Draugija, 
Tvvks lapkričio 20 d. Pra
džia irgi bus 2-ą vai. dieną.

Spalio 20 d. moterų gra
žioje sueigoje buvo pra
nešta. kad lapkričio 4-ą d. 
turėsime Lietuvos filmu ro- 
dvmą. Tai buvn klaidinga 
data. Minimų filmų rody
mas i vyks, bet visu mėne
siu vėliau. Kurie girdėjote 
ta pranešimą ir rengiatės 
atsilankvti. nepadarykite 
bereikalingų pasiruoši m ų , 
nes Lietuvos filmų rody
mas ivvks EOUV didžiojo
je salėie, 12618 Shaw Ave., 
gruodžio (Dec.) 5-ą d., 6-ą 
vai. vakare.

Kadangi tą diena turėsi
me svečių ir iš toliau, tai 
gal po filmų rodymo tu
rėsime ir vaišes. Anie tai 
turės pasirūpinti LDS 55-a 
kuopa, kurios mėnesinis su
sirinkimas ivvks lapkričio 
2-a d. EOUV salėje, 4-ą 
vai. po pietų.

J. žebrys

Kosyginas apsilankys 
Turkijoje šią žiemą
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos premjeras Kosyginas 
gruodžio 19 dieną atvyks 
Turkijon. Turkijos prem
jeras Suat Hayri Urguplu 
lankėsi Tarybų Sąjungoje 
1965 metų vasarą.

Tarybų Sąjungos - Turki
jos santykiai, kurie per il
gu s metus buvo labai 
įtempti, paskutiniu laiku 
vis gerėja. Vyksta tam 
tikras kultūrinis pasikeiti
mas tarp abiejų šalių, lan
kosi sporto ekipos, moksli
ninkai ir t. t. Nors Turki
ja dar yra NATO narė, ji 
toje santarvėje dabar nela
bai aktyvi. Amerikos ka
rinės bazės, kuriomis Tur
kija seniau buvo nusagsty
ta., dabar ne tokios svar
bios. ./



Antradienis, spalio (October) 28, 1966

'LAISVES'VAJUS
(Atkelta iš 1-mo psl.)

’ V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla.; A. Račkauskienė— 
į M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass.; V. Kvetkas, Arling

ton, Mass.; M. Žiedelis, Nashua, N. H.
Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 

I Elzb. Repšienė, So. Boston, Mass.; M. Svinkūnienė, Wa- 
į terbury, Conn.; Scrantonietis; J. Purtikas (LLD 87 

kp.), Pittsburgh, Pa.; A. bukaitis, Bayonne, N. J., ir 
J. Bimba, Hawthorne, N. J.; B. Sutkus, ir V. Taraš- 
ka, San Francisco, Calif.; Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass.; L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; S. F. Smith, Los 
Angeles, Calif.; J. Stanienė, Baltimore, Md.

Ačiū vajininkams už jų nenuilstantį pasidarbavimą 
gavime naujų prenumeratų ir atnaujinime išsibaigusių.

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
A. Račkauskiene ir M. Kazlauskiene, Haverhill, 

Mass., prisiuntė $99. nuo:
ALDLD 85 kuopos ir LDS 136 kuopos pietų $80.00
W. Račkauskas .................................................  10.00
M. Kazlauskienė .................................................. 5.00
R. Šileikienė ................................................. ■.. . . 3.00
S. Uždavinis ....................................................... 1.00

San Leandro, Calif. Sveikiname “Laisvę” 55 metų 
sukakties proga. Linkime jai dar ilgai gyvuoti, o mes 
padėsime kiek išgalėsime. Čia randate $75/ nuo LLD 
198 kuopos. Draugiškai, Violet Taraškienė.

Detroit, Mich. Draugai, čia randate blanką, ant 
kurios surinkta $54. Aukas rinko Pranas Jočionis. Au
kojo:

X ........................................................................ $11.00
j P. ir S. Nakas ...................................................... 9.00

Jonas Saulėnas....................................................... 5.00
< O. Daukienė .......................................................... 5.00

Pr. Jočionis......... .................................   5.00
R. Steponkevičienė .............................................. 2.00

L* A. Zigmantienė ...................................................  2.00

M. Surviliene, Bayonne, N. J............................... 6.00
D. Kasmauskas, Stanhope, N. J............................ 6.00
Mrs, T. Lapin, Hudson, N. H................................ 6.00
Wm. Stakenas, Brandon, Fla................................ 6.00
F. Kalanta, St. Petersburg, Fla.............................6.00
M. Wenzlow, Arlington, Mass.......................... 6.00
G. Kvetkas, Arlington, Mass. ..............................6.00
LDS 37 kp., Wilmerding, Pa............................. 5.00
Ignas Stasionis, Tuckahoe, N. Y. ....... ^..........5.00
Agnes Bogan, Middletown, Conn..................... 5.00
Hartfordo svečias ...................   5.00
Martha Kirk, Seattle, Wash................................. 5.00
John Purtikas, Pittsburgh, Pa..........................   5.00
J. Miller, Miami, Fla....................   3.00
P. ir M. Smalstis, Ludington, Mich......................3.00
John ir Elizabeth, Jakaičiai, Flushing, N. Y. ... 2.00 
Steve Yurewitz, Ft. Lauderdale, Fla....................2.00
J. Krupp, Ft. Lauderdale, Fla........................... 2.00
K. Melnis, Pittsburgh, Pa.................................... 2.00
J. Monius, Nashua, N. H.................................... 2.00
G. Krauch, Great Neck, N. Y................................ 2.00
M. ir M. Jakštis, Ozone Park, N. Y....................2.00
A. Malkūnas, Norwood, Mass. .......................... 2.00
Po $1: Mary Rinkus, Ossining, N. Y.; J. Birston, 

Miami, Fla.; A. Bekešius, Rochester, N. Y.; J. Butkus, 
J. Sinkas, So. Boston, Mass.; J. Minkus, B’klyn, N. Y.; 
P. Marozas, J. Zeleniakas, L. Laurinaitis, M. Vosylius, 
F.Terepas, Draugas,Waterbury,Conn.; Anna Peslis,Geo. 
Šidlauskas, Yucaipa, Calif.; B.Petraitis, Baltimore, Md.; 
A. Akalaitiėnė, New Hope, Pa.; J. Carosa, Hudson, 
N. H.; Mrs. M. Večkys, Nashua, N. H.; F. Belskienė, 
Brooklyn, N. Y.; M. Smaidjas, Great Neck, N. Y.; O. 
Pranskas, M. Shlave, Gardner, Mass.; J. Gritz, M. Sta- 
šienė, Cambridge, Mass.; M. Grigaliūnas, Watertown, 
Mass.; K. B. Kaross, San Leandro, Calif.; G. Bataitis, 
Wl. Grinkevičius, V. Navickas, S. Zenis, J. Sadauskas, 
Norwood, Mass.; M. Lideikis, Largo, Fla.; John Walins, 
Anna’Maria, Fla.; J. Semen, Gulfport, Fla.; D. Lesnik 
ir E. Propest, St. Petersburg, Fla.

Šį sykį įplaukė $1,915.50. Anksčiau gauta ,$1,369.00.
Viso gauta $3,284.50. Dar reikia $6,715.50.

KOMENTARAI

Tarp lygių lygi ir laisva
Šių metų pradžioje Va

tikano radijas perdavė 
brolio Evaldo pasakoji
mą apie Vokietijoje gy
venančius lietuvius skau
tus, kaip jie 1963 m. įvy
kusiame skautų sąskry
dyje Graikijoje “garsino” 
Lietuvos vardą, pastaty
dami Maratono laukuose 
kryžių ir darbelių paro
doje įstatydarni stulą, ku
ria susidomėjo vieųas ita
lų kunigas.

Brolio Evaldo teigimu, 
Vokietijoje gyvena n t y s 
lietuviai - skautai “repre
zentavo” Lietuvą, nors 
jiems ir neleido pro Grai
kijos princo tribūną neš
ti buržuazinės Lietuvos 
vėliavos.

Baltijos bangelės seka 
pakrantės pušaitėms seną, 
kaip pati jūra, pasaką. Jos 
ūžteli, pasistiebia ir suby
ra, jau spėję pamatyti nau
ją, neatpažįstamai pasikei
tusį pajūrio kraštą, atgi
musius miestus v ir kaimus, 
nubraukusius nuo savo vei-

" Po $1: Lillian Gugas, Jurg. Nausėda, Jonas Bub- 
liauskas, Jonas Stakvel, Juozas Terza, Juozas Valiukas, I 
B. Klimienė, V. Žabui, J. Sakalauskas, K. Kraptavičienė,

5 K. Steponkevičienė, Uršulė Juška, Ona Dokus, U. Kas- 
f parkienė.

Stamford, Conn. Miela Lilija: Čia rasi čekį sumoje
$137, tai aukos “Laisvei,” kurias aš surinkau. Draugiš
kai, Amelia Juškevičiene. Aukojo:

Stamfordo laisviečiai ....................................   $130.00
Birutė ir Al Walins (Stratford) ...................... 5.00
Teofilė Stancikienė (Bridgeport) .................. 2.00
J. Bimba, Hawthorne, N. J., prisiuntė blanką ir

I $60. Aukojo:
( K. Aučienė, Fairlawn ...................................... $10.00

F. Trainįs, Paterson..........................................  10.00
P. ir V. Augučiai, Haledon .............................. 6.00
J. Bimba ............................................................... 6.00
A. Beržas, Paterson ...........  5.00
O. Kershavich, Clifton ....................................... 5.00
O. Dennis, Clifton .............................................. 5.00
P. Dennis, Clifton................................................ 5.00

. M. Shvedas, Paterson .......................................  5.00
S. M. Aliukoniai, Paterson ................................ 2.00
K. Ragauskas, Paterson ................................... 1.00

Didelis ačiū Bostono lietuviui už jo tokią stambią 
auką. Ačiū ir kitiems viršminėtiems prieteliams už jų 
aukas. Jeigu atsirastų daugiau tokių gerų rėmėjų kaip 
Bostono lietuvis, tai nustayta fondo suma tuoj būtų 
pasiekta.

Lietuvos žmonės labai nori skaityti laikraštį “Lais
vę.” Mes gauname laiškų nuo asmenų iš Lietuvos, kurie 
nori gauti “Laisvę.” Todėl patartina amerikiečiams už
rašyti “Laisvę” savo giminėms Lietuvoje kaipo dovaną. 
Jūsų miesto vajininkas už tai gaus punktus.

“Laisvės” Administracija

ST. PETERSBURG, FLA

| A. česnikienė, New Kensington, Pa., prisiuntė $39.
Aukojo:

C. Stashinsky ......................................................$11.00
K. Thomas...........................   11.00
A. Česnikas..............................................  6.00
P. Paul ....................................  6.00
S. Bijavičia ........................................................... 5.00

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $22.00
Aukojo:

LLD 6 kuopa.................................................... $10.00
LLDS 67 kuopa ........................................ ......... 10.00
Po $1: Paul Vaitekūnas ir Rose Stripinis.

Gerb. Lilija: Čia rasite piniginę perlaidą sumoje 
$127.50, dėl sukėlimo $10,000 fondo “Laisvei.” Pinigai 
sukelti sekamai: $10.00 J. ir M. Ginaičiams skirta do
vana, jų 40 m. vedybų sukakties proga. $50 nuo LLD 
153-ios kuopos (San Francisco) ir $67.50 pusė pajamų 
nuo parengimo, kur Ben ir Vale Sutkai apmokėjo išlai
das,kad liktų daugiau paramos. Varde San Francisco ir 
Oakland, Calif., abiejų LLD kuopų, su geriausiais linkė
jimais, V. Sutkiene.

Nuo kitų gauta sekamai:
Bostono lietuvis .............................  $1,000.00
Algirdas, Mary ir Christine Dobiniai (pagerbimui 

mirusios mamos O. Dobinienės), Cambria 
Heights, N. Y.............................  50.00

K. A. ir E. Žukauskai, Seattle, Wash............ 30.00
B. Tuškevičius, Scranton, Pa..........................  25.00
Helen Cwon, Baltimore,' Md............................ 11.00
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y................ . 11.00
Morta Skerston, Randolph, Mass................... 10.00
LDS 87 kp. (per J. K. Mažukną),

Pittsburgh, Pa............................................. 10.00
Sophie Petkus, Brooklyn, N. Y.......................... 10.00
A. Sveskosky, Detroit, Mich....................................6.00
S. ir M. Smith, LaPorte, Ind............................ 6.00
Helen Kairys, Pittsburgh, Pa........... .............. 6.00

Ne visi žmonės pilnai ap- 
sipažinę su Jungtinių Tau
tų Asamblėja. Šio miesto 
pažangiečiai lietuviai savo 
pramogoje spalio 22 d. pra
vedė vertingą aiškinimą 
apie Jungtines Tautas, tos 
didžiulės pasaulio organi
zacijos užmojus taiką išlai
kyti, kad visi galėtume gy
venti ramybėje ir draugiš
kume.

J. P. Milleris neilgoje, bet 
brandžioje, savo kalboje vy
kusiai nušvietė tos organi
zacijos atsiradimo požy
mius, pasibrėžtus siekius. 
Pažangiečių pramogose J. 
P. Milleris ne kartą kalbėjo. 
Šiuo kartu jo kalba buvo 
viena ryškiausių. Visa pu
blika atidžiai jo kalbos 
klausėsi,

Dainos mylėtojai, vado
vaujant Adelei Pakalniš
kienei, sudainavo ta tema 
dvi daineles. Kitos sudai
nuotos primenant mieląjį 
rudenėlį, kuris tuoj pasi
kvies šaltąją žiemužę jį už
vaduoti.

Visos dainos pagirtinai 
sudainuotos. Sekė šokiai. 
Dalyviai nepaleido vadovės, 
kodėl nebuvo dainuota ma
siškai. Tad turėjo tą pada
ryti. Atsirados fundavo- 
tojų, kuriems šį spalio mė
nesį pripuolė gimtadieniai 
(jų vardų nepaėmiau). Jiem 
jausmingai sudainuota “Il
giausių metų.”

Svečiai, atvykę pas drau
gus paviešėti užsuka ir į 
pramogas. Iš Ft. Lauder
dale matėsi pietaujant Joną 
ir Milli Kancerius. Iš Fitch

burg, Mass., C. Tamulionis 
lankėsi pas savo draugę, 
užsuko pasilinksminti. Iš 
Čikagos Jonas ir Mili Betts 
atvyko pas savuosius — J. 
P. Stančikus stubos staty
mo reikalais. Jie planuoja 
čionai apsigyventi. Paviešė
ję šiaurėje, grįžo iš Illinois 
Ona Putrimienė ir iš Web
ster, N. Y., K. ir A. Siurvi- 
lai. Visi gražiai nusiteikę, 
linksmi.

• _____

Per keletą metų buvęs 
LLD 45 kuopos pirmininku 
Antanas K. Pakšis pernai 
apie šį laiką pamirė. Jo 
žmona, likusi vieniša, užsa
kė per kuopą lapkr. 12 d. 
prisiminimui pietus ir su 
tuo reikalu programą. Bus 
kalbų, dainų, aišku, ir šo
kiai. Būt malonu matyt 
daug prisirinkusių salėje 
žmonių papietauti ir buvu
sį draugą dar kartą tinka
mai prisiminti.

♦
Jau visa apylinkė laukia 

iš Worcester, Mass., atvyk
stant dainininkių, duetisčių 
— Helen Smith-Janulytės 
ir Irenos Janulienės. Jodvi 
žada pas mus pasirodyti su 
gražiomis dainelėmis, due
tu ir solo per Padėkų dieną 
(Thanksgiving Day).

Dainuos ir vietos Dainų 
mylėtojai, vad. Adelės Pa
kalniškienės. Vedėja sukai
tusi dainininkus moko nau
jų gražių liaudies dainelių. 
Komisijos jau dabar svars
to, kaip įdomiausiai pra
vesti tos dienos programą 
šauniausiai.

Vikutis

do senojo skurdo liekanas. 
Ir kaip nešnekėti bange
lėms apie Jūratę ir Kasty
tį, jei ši gintarinė pasaka 
seniai peržengė Lietuvos 
sienas, kai garsas apie gim
tąją šalį žinomas toli toli, 
įvairiuose pasaulio kampu
čiuose, kai mažytis Nemu
no kraštas stovi stiprus ir 
nepajudinamas, kaip lygus 
su lygiais pasaulio įvykių 
arenoje.

Suomijos įlankos pakran
tėse šiais metais buvo iškė
lusi vėliavą tarptautinė pi
onierių stovykla. Šalia Lie
tuvos vaikų žaidė ir ilsėjosi 
visų sąjunginių respublikų 
pasiuntiniai — S u o m i jos, 
Lenkijos, Vokietijos Demo- j 
kratinės Respublikos vai
kai. Visi jie žino nuosta
bią pasaką apie sudaužytą 
gintaro pilį, visi grožėjosi 
atvežta į stovyklą lietuviš
ka rūta ir senomis legen
domis , ir vienbalsiai pava
dino vieną būrį Adomo Mic
kevičiaus apdainuotos lietu
vės — Naugarduko kuni 
gaikštienės Gražinos var
du.

Sugrįš mergaitė į namus, 
kur nors prie Elbės ar 
Šprė upių krantų, parva
žiuos geltonplaukė į Hel
sinkį ar Turku, sugrįš ber
niukas kur prie Vyslos ar į 
senąją Krokuvą ir parveš 
namo legendomis bei nau
jo gyvenimo atspind ž i a i s 
papuoštą Lietuvos vardą ir 
dainas.

Pilnas jaunatviškos ug
nies ir išradingumo Kauno 
Politechnikos Instituto dai
nų ir šokių ansamblis “Ne
munas.” Senos, žilosios 
upės vardas ir garsas apie 
gintarėlių šalį tapusią tary
bine, pasiekė šiemet Adri
jos pakrantes, nuskambėjo 
lietuviška daina bulgarų 
žemėje ir virš grakščių 
Stambulo minaretų.

• Lietuviškam suktiniui ir 
klumpakojui plojo Pietų 
Amerika ir kitos pasaulio 
šalys. Plojo visur, kur tik 
pasirodė su gastr o 1 ė m i s 
dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva.”

Ne kryžius ir stulas gami
na šiandien darbščios lie
tuviškos rankos, paskutinį 
kryžių juodai praeičiai pa
statę 1940 metų birželyje. 
Šiandien šių rankų sukurti 
gaminiai eks p o n u o j a m i 
tarptautinėje mugėje Leip
cige, gaminamos “auksinės”

staklės, šiaulietiškais “ere
liukais” ir “kregždutėmis” 
šiandien važinėja penkias 
dešimties šalių vaikai. Vil
niaus modelių namai de
monstruoja savo sukurtus 
modelius kartu su Prancū
zijos ir kitų šalių madų 
meistrais, sulaukdami ge
ro įvertinimo.

O lietuviška knyga? ! 
Puikiai išleista ir meniškai 
apipavidalinta ji užkariau
ja vis daugiau ir daugiau 
įvairių šalių skaitytojų pri
tarimo. Įvairiausiomis kal
bomis prabyla į žmonių šir
dis lietuvių tautos lakštin
gala Salomėja Nėris, Edu
ardas Mieželaitis, Justinas 
Marcinkevičius, Kristijonas 
Donelaitis. Tvirtu žodžiu, 
žmogiška šilima ir tarybi
nio žmogaus išdidumu kal
ba jų kūrybos kiekviena ei
lutė, tarsi sakydamos:

—žiūrėkite, koks šiandie
ną tarybinis naujosios Lie- 
t u v o s žmogus. Stiprus, 
nenugalimas, stovįs tarp 
Žemės ir Saulės ir laikąs 
rankose lyg gintarėlį savo 
gimtąjį kraštą!

Argi galėjo ponų Lietu
va didžiuotis bent vienu lie
tuvišku kino filmu?

O dabar? Argi Lietuvos 
vardo neišgarsino “Gyvieji 
didvyriai” Karlovy Varų 
festivaly laimėję svarbiau
sią prizą. O filmas “Mer
gaitė ir aidas”? Net dvi 
premijos! Jaunimo ir vaikų 
kino filmų festivalyje Ka
nuose — Gran pri ir Lokar- 
no tarptautiniame — “Si
dabrinės burės.” Riugsėjo 
pabaigoje Lietuvos kino 
šedevras “Niekas nenorėjo 
mirti” buvo demons t rmo ja
mas Paryžiuje, tarybinių 
kino filmų savaitės metu, 
o spalio pradžioje šį filmą 
žiūrės Tokio gyventojai, 
plos talentingam aktoriui 
D. Banioniui nuo jiems to
limo Baltijos kranto.

Lietuva ir Paryžius. Lie
tuva ir Tokio. Lietuva ir.... 
Ar jūs kada apie tai sva
jojote, “patriotai,” stulomis 
ir kryžiais “garsiną” Lietu
vos vardą.

Lježas, Maskva bei kiti 
didieji miestai. Tai marš
rutas nusipelniusio styginio 
kvarteto, atliekančio sudė
tingiausius žymiųjų pasau
lio kompozitorių simfoni
nius kūrinius. Jei mėgsta
te lengvą estradinę muzi
ką—prašau! Net reikliausią 
skonį patenkins “Nemuno 
žiburiai” šiuo metu gast
roliuoją po Užkarpatę, ar 
Kauno statybininkų “Okta 
va,” kurios maršrute Len
kija, Bulgarija.

Pasaulio irklavimo pir
menybėse Vilniaus “Žalgi
rio” moterų aštuonvietė ir 
vyrų keturvietė, laimėjusi 
sidabrą. O kur dar boksas, 
stalo tenisas, sklandymas 
ir kt. O kiek anksčiau lie
tuviškų sportininkų vardų 
spausdino įvairių šalių laik
raščiai? !

Ar jums dabar aišku, po
nai, kodėl Maratono laukuo
se jums neleido pro Grai
kijos princo tribūną nešti 
buržuazinės vėliavos?!

Mirusieji nežingsni u o j a 
pro tribūnas. Visas pasau
lis šiandien žino naują, 
Šviesią ir išsilavinusią tary
binę Lietuvą, lygiateisę se
serį tarybinių respublikų 
būryje, ir reprezentuoti šią 
Lietuvą jūsų niekas nepra
šė. Tai supranta visas pa
saulis. Tai suprato ir skau
tų sąskrydžio organizato

riai, neleisdami jums nešti 
gyvųjų parade mirusiųjų 
vėliavos.

' Kai yra reikalinga, Ta
rybinė Lietuva randa ką pa
siųsti. Ją atstovauja darbu 
ir visuomenine veikla nusi
pelnę naujos šalies pasiun
tiniai, su nauja, krauju nu
pirkta tarybine trispalve, 
kurią pripažįsta ir kuriai 
šaukia “Valio!” visą plane
ta.

G. Jūronienė, 
tarnautoja 

Šiauliai

Bristol, Conn.
Spalio 17 d., po ilgos ir 

nepaprastos ligos, Bristolio 
ligoninėje mirė George 
Skinderis, sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Gyveno 36 Land
ry St. Buvo palaidotas 
spalio 20 d. Calvary kapi
nėse, Collinsville, Conn.

Paliko nuliūdime savo 
žmoną Anną Skinderienę, 
dukterį Jeanne, gyvenančią 
su motina Bristolyje, seserį 
Lietuvoje ir kelis seserė
nus ir brolvaikius, taipgi 
daug kitų giminių.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi. žmonės iš Dunn Fu
neral Home, 191 West St. 
Kuomet mes buvome šer
meninėje, buvo daug gyvų 
gėlių ir daug žmonių, lie
tuvių ir kitataučių.

Velionis buvo gimęs ir 
augęs Lietuvoje. Prieš apie 
50 metų atvyko į šią šalį, 
kaip ir kiti iš mūs, laimės 
ieškoti. Dirbo įvairius dar
bus, o per paskutinius 36 
metus dirbo New Depar
ture, Division of General 
Motors, iš kur buvo išėjęs 
pensijon 1956 metais. Pri
klausė prie neprigulmingo 
Lietuvių klubo Bristolyje.

G. Skinderis buvo labai 
gero būdo žmogus ir su vi
sais gražiai sugyveno. Ka
da buvo jaunas, atsilanky
davo į mūsų parengimus ir 
mylėdavo linksmai laiką 
praleisti su draugais. Bu
vo “Laisvės” skaitytojas 

(per daugelį metų ir visuo- 
’ met paremdavo “Laisvę” su 
aukomis. Ne tik pats skąi- 
Ąe “Laisvę,” bet ragindavo 
ir? kitus ją užsiprenumeruo
ti.. Kada daugiau dar bu
vo lietuvių Bristolyje, ir aš 
nuvažiuodavau išrinkti mo
kesčius už senas “L” pre
numeratas ir naujų gauti, 
tai juis daug kartų man pa- 
gelbeidavo.

Per; paskutinius trejus 
metus: jis buvo sergantis, 
negalėjo rankų valdyti, ir 
daktarai negalėjo niekuo 
jam pagelbėti. Ji buvo la
bai nelaumingas, kad jį liga 
taip vardino, ir taip užbai
gė savo gyvenimą.

Ilsėkis ramiai, George, 
šios šalies - žemelėje, o liku
siems giminėms —• žmonai, 
dukteriai ir kitiems — gili 
užuojauta.

M. Svinkūnienė

Derybos aptte tiesioginę 
oro liniją TSRS-JAV 
Washington's. — Čia šią 

savaitę prasideda derybos 
apie tiesioginę oro susisie
kimo liniją Maskva - N e w 
Yorkas. Iš Amerikos pusės 
dalyvauja Pan Ame r i c a n 
atstovai, iš Tarybų Sąjun
gos—Aeroflotas.

Derybos turėjo v y k t i 
Maskvoje, bet Soivetai ver
čiau pageidavo jas perkelti 
Amerikon. *

/ I
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A. Taraškos Maršrutas 
LDS Vajaus Reikale

Aplankys Daug LDS Kuo
pų. Parodys Įdomius 

f Filmus
r A. Taraška, kaipo LDS 
J Centro atstovas, lankysis

sekamose vietose:
’ Baltimore, Md., gruod. 9 

> ir 10 dienomis.
\ Philadelphia, Pa., gruod.
11 ir 12 d.

Chester, Pa., gruod 13 d. 
Bethlehem, Pa., gr. 14 d. 
Mahanoy - Shenandoah, 

Pa., 15 d. (bendrai abiejų 
vietų).

Wilkes-Barre, Pa., gruod.
16 dieną.

Scranton, Pa., gruod. 17.
Binghamton, N. Y., gruo

džio 18 ir 19 dienomis.
Rochester, N. Y., gruod.

20 ir 21 d.
Nashua, N. H. gruod. 22. 
Lowell, Mass., gruod. 27 d. 
Haverhill, Mass., gr. 28 d. 
Lawrence, Mass., gruod. 

29, 30 31 ir sausio 1 dieno
mis.

Brighton, Mass., sausio 2 
dieną.

Norwood, Mass., sausio 3 
ir 4 dienomis.

So. Boston, Mass., sausio 
5, 6 ir 7 dienomis.

Montello, Mass., sausio 8 
ir 9 dienomis.

Stoughton, Mass., sausio 
? 10 d-

' Gardner, Mass., sausio 11 
į ir 12 dienomis.

Worcester, Mass., sausio 
?</ 13 ir 14 dienomis.
J Hartford, Conn., sausio 

sausio 15, 16, 17 ir 18 d.
New Britain, Conn., sau

sio 19 d.
Waterbury, Conn., sausio 

20 ir 21 d.
New Haven, Conn., sausio 

22 ir 23 d. .
Bridgeport, Conn., sausio 

’t 24 dieną.
i LDS Vajfcs, Tai Mūsų 

Svarbiausias Darbas
Ši mano kelionė daugiau

sia taikoma plačiam sutel
kimui visų mūsų jėgų, kad 
galėtume sėkmingiau pra- 
vest LDS vajų.

Visi paskirkime dalį 
f liuoslaikio tam svarbiam 
l reikalui. Mes, senosios kar- 
) tos lietuviai, suraskime sa- 

, vo miestuose čia gimusius 
lietuvius. Susipažinkime su 
jais, kalbinkime juos įsira
šyti į LDS arba įrašyti sa
vo vaikus. Kurie negalime 
to padaryti, o turime anū
kus, įrašykime juos į LDS.

Mūsų Susivienijimas fi
nansiniai tvirtas. O juo 
daugiau įrašysime jaunes
nio amžiaus žmonių, tuo 
jis bus tvirtesnis. Taipgi tu

rime. rūpintis, kad jaunoji 
karta užimtų. vadovybę 
kuopose ir pačiame LDS 
centre.

Daugiausia reikia ruoštis 
pasikalbėjimams, nes iš pa
sikalbėjimų išsivystys va
jaus darbas.

Susirinkimus galima lai
kyti ir stubose, jei nepa
ranku svetainėje. Stubose 
galiu parodyti ir filmus.

Didesnėms kolonijoms 
taikiau šeštadienius ar sek
madienius, turėdamas min
tyje, kad ten kuopos galėtų 
surengti didesnius parengi
mus. Patariu tą klausimą 
pasvarstyti sekančiuose su
sirinkimuose.

Kaip Bus Su Iškaščiais
Iš vienur kitur gaunu to

kių klausimų. Turiu tiek 
pasakyti:

Pasidarys tik kelionės iš- 
kaščiai, daugiausia tik ga- 
solino iškaščiai. Jei kuri 
kuopa galės kiek primokėti, 
bus gera pagalba. Bet nie
kur nereikalausiu atlyginti 
už kelionę arba kitokį žygį.

Pati didžioji svarba šia
me darbe: sutartinas,drau
giškas bendradarbiavimas 
visų veikliausių pažangie
čių lietuvių.

A. Taraška

Manchester, Conn.
Pas mus lietuvių mažai 

buvo, bet ir tie patys bai
gia išmirti.

Neseniai mirė Kunigunda 
Bastienė, tai buvusios dai
nininkės Lillian Basčiukės 
motina.

Taipgi mirė Edwardas 
Rudinskas, 61 metų am
žiaus. Jis nepriklausė jo
kioms organizacijoms.

Manchesteryj plėšikavi
mai dauginasi. Nėra tos sa
vaitės, kad nebūtų apiplėš
tos kelios krautuvės beiga- 
solino stotys. Taipgi ir Lie
tuvių Klubas jau buvo ke
letą sykių apvogtas. Prieš 
porą metų buvo išneštas 
naujas televizorius, o dabar 
išvogta mažesnės vertės 
dalykų.

Kada praneši poli c i j a i 
apie vagystę, tai ateina, su
sirašo, už kiek vertės ir ką 
pavogė — ir baigta.

Pas mus buvo atvykęs į 
svečius senas manchesterie- 
tis Vincas Degutis, kuris 
dabar gyvena Albany, N. Y. 
Vincas čia gyveno prieš 40 
metų, buvo veiklus pažan

Hartford, Conn.
“Laisves” Vajaus Paramai

Koncertas, Pietūs ir Vaidinimas
Tai bus nepaprastai įdomus popietis 

k

Sekmadienį, Lapkričio 6 November
Pradžia 1 valandą dieną

SALĖ 157 HUNGERFORD ST.

Kviečiame visus atsilankyti į šį įdomų sanbūrį, nes 
turėsite sau malonaus pasitenkinimo.

Programą atliks Menininkai iš New Yorko

NEW YORKO AIDO MOTERŲ KVARTETAS
N. Buknlenė, N. Venttenė, M. Stensler, O. Oepullepo, K. Ručinskienė

Vaidinimą atliks Jonas Lazauskas
Nastė Buknienė ir Helen Feiferienė

Brockton, Mass.
RUDENINIS

PIKNIKAS 1’0 STOGU
Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 6 November
Pradžia 1-mą valandą dieną

LIET. TAUT NAMO VIRŠUTINĖJE SALĖJE
668 N. Main St., Montello, Mass.
Bus muzika ir meninė programa

Dainuos Vyrų Dailės Grupė, vad. Al. Potsus
Akordiono solus gros Wayne Audrutis

Prie akordiono dainuos Wayne Audrutis 
. ir jo brolis Kari Audrutis

.Bus namų gaminimo valgių, šiltų ir šaltų gėrimų
Įėjimas tik 50c asmeniui
Kviečiame visus atsilankyti

Rengėjai

giųjų organizacijų narys 
ir turėjo daug pažįstamų, 
bet dabar mažai jų rado, 
nes daug jau išmirę.

V. Degutis čia priklausė 
prie draugysčių ir prie na
mo bendrovės, kurios Šerą 
turėjo. Jis padovanojo tą 
šėrą bendrovei, įneš jis, toli 
gyvendamas, dabar negali 
dalyvauti pas mus.

Bendrovės direktoriai, var
de šėrininkų, .taria Vincui 
širdingą ačiū.

Vincas taipgi per mus 
paaukojo $5 “Laisvei”. Jis 
važinėjo po Europą ir buvo 
Lietuvoj pereitą vasarą su 
savo anūku. Norėjosi daug 
pasišnekėti su juo, bet ne
buvo laiko — gaila.

J. B.

Skaitytojų balsai
Bandykime atsisakyti 

nuo senų papročių
Tikiu, kad skaitytojai leis 

man suminėti keletą tų 
kasdieninių senų papročių, 
kuriuos, rodos, būtų gana 
lengva pašalinti.

Nors žmogus save vadina 
pažangiu, bet kaip sunku 
atsikratyti per . amžius įsi
gyvenusių senų papročių. 
Pažangiųjų organizacijų 
nariui mirus, mes atsisto
jam ir nulenkiame galvas 
pagerbdami mirusį. O mes 
kol gyvi esame turime dau
giau pagerbti vienas kitą. 
Mirusiam pagerbimas ne
reikalingas. Galvos nulen
kimas reiškia tykų meldi- 
mąsi (silent prayer) prieš 
“galiūną,” kurio nėra.

Mes, atsisveikindami sa
vo pažįstamus, sakome “su
die.” “Su dievu” reiškia 
mes vienas kitam pasižada
me būti su dievu.

Mirusio žmogaus kūną 
mes vadiname “palaikais.” 
Tai klaidingas išsireiški
mas. Mirusio žmogaus kū
no niekas nepaliko ir nega
lima vadinti “palaikais.” 
Tikintieji turi teisę miru
sio žmogaus kūną vadinti 
“palaikais,” todėl, kad jie 
tiki, jog dvasia apleido 
mirusio žmogaus kūną.

Moteris buvo pavergta, 
nuo pat istorijos pradžios. 
Viduramžių laikais, jeigu 
moteris bandė surinkti žo
lių gydyti savo šeimą, ją 
vadino ragana ir sudegino 
ant laužo. Šiandien, 20-aja- 
me amžiuje, civilizuoti oro 
tyrimo biuro galvos viską 
naikinamus viesulus vadina 
moterų vardais. Moterys 
jau pradėjo protestuoti už 
toki jų žeminimą.

Girtuokliavimas ir rūky
mas taipgi yra senas papro
tys ir pavojingas sveikatai.

Jeigu mes save vadiname 
“pažangiečiais,” tai pažen-

Ketvirtadalis Indijos 
gyventojų gal badaus
New Yorkas. —- žinomas 

ekonomistas Raymondas H. 
Ewell’is sako, kad po hele
rių metų apie ketvirtadalis 
Indijos gyventojų badaus, 
jeigu gyventojų skaičius 
ten augs dabartiniu tempu. 
Jis sakė, kad vienintelė iš
eitis — tai gimdymo kont
rolė, tai yra, užtikrinti, kad 
gyventojų skaičius nedau
gės taip greitai.

Pačioje Indijoje, betgi, 
pažangios partijos, ypatin
gai komunistai, laikosi ki
tokios nuomonės. Jie sako, 
kad badas negręstų gyven
tojams, nežiūrint, kiek jų 
skaičius augtų, jeigu krašte 
būtų pravesta pamatinė že
mės reforma, kuri padalin
tų maharadžių ir radžiu 
didžiulius dvarus, įgalintų 
vartoti' mineralines trąšas, 
traktorius, ir t. t. Jie nu
rodo, kad prieš revoliuciją 
Kinijos valstiečių padėtis 
buvo dar blogesnė negu In
dijos, bet dabar apie badą 
Kinijoje nė kalbos nėra.

Pabėgęs britų šnipas 
gal visai ne šnipas...
Londonas. — Praeitą sa

vaitgalį pranešta, kad iš 
kalėjimo prie pat Londono 
pabėgo George Blake, bu
vęs diplomatinis tarpauto- 
jas. Jis buvo nuteistas 42 
metams kalėjimo. Kaltini
mas buvo, kad jis šnipinėjo 
Tarybų Sąjungos naudai. 
Pranešta, kad Scotland 
Yard agentai saugo visus 
aerodromus ir socialistinių 
šalių laivus Britanijos uos
tuose, kad Blake nepabėg
tų.

Bet Britanijos spaudoje 
keliama nuomonė, kad vi
sas reikalas miglotas. Sa
koma, kad Blake buvo “du- 
beltavas agentas,” kad jis, 
nuduodamas šnipinėjęs Ta
rybų Sąjungos naudai, fak- 
tinai buvo britų agentas. 
Jis nuteistas tik todėl, kad 
norėta, jog TSRS saugumas 
tikėtų, kad jis tikrai vei
kia jų naudai. Jo “pabėgi
mas” padarytas su paties 
Scotland Yard pagalba, ir 
visas jo ieškojimas esąs tik 
farsas.

Dun & Broadstreet ra
portas sako, kad šiemet jau 
subankrutavo 10,372 biznio 
įstaigos, po apie 2 5 3 per 
savaitę.

kime dar keletą žingsnių 
pirmyn ir palikime užpaka
lyje tai, kas yra pasenęs.

J. Balsys

Frankistų valdomose PHILADELPHIA & VICINITY

profsąjungose neramu
Paryžius. • Komunistų 

laikraštis “l’Humanite” sa
ko, kad frankistų kontro
liuojamose profsąjun g o s e 
(unijose) Ispanijoje nera
mu, ir kad fašistams nela
bai sekasi jas kontroliuoti. 
Pavyzdžiui, Madride įvyko 
tų valdžios kontrolėje esan
čių unijų suvažiavimas. Pa
sirodė, kad dalis delegatų, 
kurie atvyko iš Asturijos, 
Burgoso, Barcelonos, buvo 
ne valdžios parinktieji, o 
pačių darbininkų išstatyti, 
ir laikėsi nepriklausomos li
nijos.

Kadangi suvažiavime bu
vo daug stebėtojų iš užsie
nio, tai frankistai nedrįso 
tų delegatų išmesti.

Pekino nota Maskvai 
studentijos reikalu

Maskva. — Kinijos žinių 
agentūra Hsinhua praneša, 
kad Kinijos užsienio reikalų 
ministerija įteikė protesto 
notą Tarybų Sąjungos at
stovybei. Notoje protestuo
jama dėl Tarybų Sąjungos 
įsakymo k in a m s studen
tams apleisti TSRS. Reika
las liečia 65 kinus studen
tus, kurie mokėsi Maskvo
je ir kitose TSRS vietovė
se. Jiems buvo įsakyta ap
leisti TSRS 24 dienų bė
gyje. Jie visi apleido kraš
tą šio mėnesio 27-ą.

Kaip žinia, Kinija anks
čiau nutraukė visų užsie
nio, iškaitant Tarybų Są
jungos, studentų mokymą.

Riebalai Iš Medienos:
Gdansko Politechnikos in

stitute (Lenkija) atlikti 
bandymai parodė, kad mai
stinius riebalus galima 
gauti iš medienos, šiaudų 
ir netgi iš nutekamųjų van
denų, užterštų popieriaus 
pramonės atliekomis. Rie
balai gaunami biochemijos 
būdu, padedant specialiomis 
pelėsių ir mielių rūšims. 
Jos paverčia celiuliozės an
gliavandenius riebalais.

Mediena, pavyzdžiui, hid
rolizės būdu suskaldoma į 
paprastesnius elementus. 
Paskui ši medžiaga supila
ma į vandens rezervuarą, 
pridedama mielių bei pelė
sių. Gautame pusfabrika
tyje būna iki 50 proc. rie
balų.

Kai kuriais atvejais gauti 
riebalai maistinėmis ir sko
nio savybėmis primena ko
koso ir kakavos pupelių 
aliejų. Tokie dirbtiniai rie
balai gali būti panaudoja
mi medicinoje, nes juose 
yra daug medžiagos, gy
dančios arterioskleriozę.

Anglų-Lietuvių Kalbų

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisvės” knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

Help Wanted Female
CLERK—TYPIST

Operate electric typewriter. 
Aptitude for figures.

N. E. Plant location.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane 
Phila., Pa.
PI 4-4452

(80.86)

Geležinkeliečiai tęs 
Rock Islando streiką
Kansas City, Kans.—Chi- 

cagos distrikto teisėjas Sam 
Perry įsakė streiką baigti, 
bet geležinkelių bėgių dar
bininkų (SUNA) unija nu
tarė streiką prieš Rock 
Island geležinkelį tęsti.

Minimas geležinkelis veža 
krovinius eilėje Vidurvaka- 
rinių valstijų, o Chicagos 
apylinkėje veža priemies
čių pasažierius į miestą. 
Darbininkai reikalauja 
aukštesnių algų, bet dar 
svarbių — pagerintų dar
bo sąlygų.

J. Jevtušenko atvyksta 
į Jungtines Valstijas
New Yorkas. — Lapkri

čio pradžioje į Ameriką at
vyksta garsus jaunas tary
binis poetas Jevgenijus Jev
tušenko. Amerikos amba
sada Maskvoje paskelbė, 
kad praeitą ketvirtadienį 
Jevtušenko paprašė vizos, 
kuri jam buvo įteikta. Jo 
vizitą Amerikon suorgani
zavo profesorius Albertas 
Toddas, kuris dėsto slavų 
kalbas Queens kolegijoje.

Jevtušenko būdamas New 
Yorke skaitys savo poezijos 
kūrinius, susitiks su vado
vaujančiais Amerikos poe
tais ir t. t. Jis 1 a n k ė s i 
Amerikoje 1961-ais metais.

Kramtomosios gumos ga
mintojai turi aštuo n i o s e 
CBS stotyse programas gu
mai garsinti. O dešimčiai 
milijonų gyventojų nemo
kamai pristatys į namus 
po pakelį gumos, “paragau
ti.”

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

LLD 2-ros kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks lapkričio 5 
dieną, kaip 5 vai. vakare.

Visi nariai ir “Laisvės” skai
tytojai ateikite į susirinkimą, 
turim pasirūpinti, kad pagel
bėti mūsų vajininkei Elz. -Rep
šienei atnaujinti ir gauti nau
jų dėl “Laisvės” ir “Vilnies” 
prenumeratų, ir aukų dėl su
kėlimo $10,000 fondo.

Turėsime išrinkti delegatus 
į konferenciją, kuri įvyks lap
kričio (Nov.) 20 dieną kaip 
11 vai. ryto. Mūsų gabios ga- 
spadinės parengs pietus dele
gatams ir svečiams.

Kviečia visus ateiti.
Seki. S. Rainard

(83-84)

Help Wanted Male
CARPET Layer, Experienced, year 

round job. Good wages. Apply
McKEAN CARPET CO. 

729 McKean St., 
Phila., Pa.

(79-93)

MACHINIST. Experienced in Jig 
Boring, Lathe, Milling Machine and 
Top Grade Precision work. Excell
ent working conditions and salary. 
Full or part time, Bryn Mawrarea. 
LA 5-8953. (77-83)

AUTO MECHANIC
Top wages, experienced all makes, 

free uniforms.
Other benefits. Call 11 to 5.

AWASSEM’S
CH 7-5325

(80-85)

FORK LIFT MECHANIC
Tow Mtr. Exp. required. Must be 

able to work shift work.
N. E. Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane, Phila., Pa.
PI 4-4452

(80-86)

ELECTRICIAN
Experience required. Able to work 
3rd shift. Knowledge of circuitry 

required.
N. E. Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane
PI 4-4452

(81-86)

FOREMAN

Shift work

Mechanical ability 
Ablę to supervise people 
Textile experience helpful 

but not necessary.
N. E. Plant location

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatshoaf Lane

Philadelphia, Pa.

. / PI 4-4452
(82-88)

AUTO PORTER & POLISHER.
Exp. with buffer. Must be sober 

and reliable. Excellent salary.
Steady work. Apply 

NORTHEAST AUTORAMA 
Roosevelt Blvd, at Levick St.

PI 4-5030. (82-86)

AUTO MECHANICS. Chrysler 
Products. Exp. preferred. 50-50 shop. 
Can make up to $200. per wk. Lift 
for every man. Paid hospitalization 
and insurance, uniforms furnished. 
Call Service Manager OVERBROOK 
DODGE. TR 8.8455. (85-86)

ENGINEER 
Refrigeration, licensed shift. 

$112 per week.

Dial 609-881-5300, N. J.
(83-87)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Mūsų dviejų draugijų ir kuopų 
mėnesiniai susirinkimai ir nomina
cijos 1967 metams atsibus Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St., Montello.

Lietuvių Taut. Namo Draugovės 
mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, lapkričio 1 d., 7 vai. vakare.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, lapkri. 
čio 3 d., 7 vai. vakare.

Liet. Literatūros Draugijos 6 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, lapkričio 7 d., 7 vai. vak.

Šv. Roko pašalpinės draugystės 
mėnesinis susirinkimas įvyks lap
kričio (Nov.) 2 d., Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 158 Ames St., Mon
tello.

Lietuvių Piliečių Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkrikio 3 d., 7 vai. vakare.

(83-84)

BROOKTON, MASS.
Rudeninį pikniką po stogu ren

gia Montello Vyrų Dailės Grupė 
sekmadienį, lapkričio (Nov.) 6 d., 
Lietuvių Tautiško Namo viršutinė
je salėje, 668 N. Main St., Montello, 
1 vai. dieną. Bus muzika, dainuos 
Vyrų Dailės Grupė vadovaujant Al 
Potsus. Akordiono solus gros Wayne 
Andrutis, jo broliukas Kari pritars 
su daina, abu dainuos. Bus namie 
gamintų valgių, šiltų ir šaltų gėri
mų/ įėjimas tik 50c su laimėjimu.

(83-84)
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Prieškarinis judėjimas 
didėja ir plinta

Iš Lietuvių motery 
klubo veiklos

New Yorko mieste ap
klausinėje dešimties kolegi
jų studentų vadovus ir pro
fesorius. Tuo vyriausiai no
rėjo patirti, ar iš tikro mo
kyklose yra atoslūgis veik
los civilinių teisių klausi
mais.

Atrasta, kad atoslūgis 
yra, bet ne dėl to, kad jau
nimas jau būtų aprimęs. 
Veiklos už civilines teises 
judėjimas kiek sulėtėjo dėl 
to, kad prieš jaunimo akis 
pirmauja visu žiaurumu 
plečiamas, didinamas Viet
name karas. Pripažįstama, 
jog jaunimo prieškariniai 
išstojimai gausėja ir didėja. 
Taika jiems reiškia būti, o 
karas—pražūti.

Didinamo, plečiamo karo 
pabaisa taip pat po jaunimo 
pirmoj eilėj skaudžiai lie
čia tuos, kuriems dėl ne
tekimo savo jaunimo liku- 
sis gyvenimas taptų vien
tisa kančia.

Žinoma, visi daugiau su
sipratę žmonės ' supranta, 
kad vis tolyn plečiamas ir 
žiaurinamas karas anks
čiau ar vėliau turės išeiti 
iš vienšališkų ribų, pavirsti 
visapasauliniu, branduoli
niu, viską naikinančiu. Da
bartinėmis, dešimtimis 
tūkstančių mylių skrendan
čiomis raketomis pasieks ir 
tuos, kurie ramiai tebesnū- 
duriuoja, kada kiti žmonės 
jau žudomi.

Gus Hali sugrįžo iš vizito 
po pasaulį, kalbės bankete

Aplankęs tris kontinentus 
ir daugelį, miestų, Gus Hali, 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius, sykiu su savo 
palydovu kelyje Arnoldu 
Johnsonu, sugrįžo į New 
Yorką.

Kennedy Airporte jį pasi
tiko jo žmona, vaikai, dvi 
anūkės ir grupė draugų, 
tarp kitų Henry W i n s t o - 
nas, Kom u n i s t ų partijos 
pirmininkas.

Pirmasis jo raportas iš 
kelionės įvyks šį sekmadie
nį, spalio 30 d., Amerikos 
liaudies laikraščio “The 
Worker” metiniame banke
te, kuriame tikimasi apie 
tūkstanties publikos. Kvie
čia visus.

Banketo vieta: Riverside 
Plaza Terrace, 253 W 73rd 
St., Manhattane. (Broad
way linijos traukinio 72nd 
St. stotis.) Pradžia 1 vai. 
Įžanga $4.

Spalio 19-os dienos vaka
re “Laisvės” salėn klubietės 
susirinko į mėnesinį susi
rinkimą.

Klubo pirmininkė I. Mi- 
zarienė susirinkimą atida
rė. Vedėja išrinkta N. 
Buknienė.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. Klubo iždas bei ki
ti reikalai yra gerame sto
vyje. Raportas užgirtas.

1. Mizarienė pateikė pilną 
raportą iš moterų parengi
mo. Pelno liko $191.

“Laisvei” paskirta $150. 
Taiipgi klubas sveikina 
laikraščio “Laisvės” kon
certą su $25, kuris įvyks 
lapkričio 13-ą dieną N e w 
National Hali, Brooklyne.

Niujorko Moterys už tai
ką ruošia maršavimą lap
kričio pradžioje. Diena bus 
pažvmėta spaudoje. Būtų 
gražu, kad ir mes, pažan
gios lietuvės, dalyvautume 
šiame marše.

Konferencija ir filmų 
rodymas

Praeitą sekmadienį “Lais
vės” salėje įvyko labai gra
ži, įspūdinga LLD antrdšlbš 
apskrities konfe r e n c i j a, 
kurioje dalyvavo apie 31 
delegatas. Delegatai, išduo
dami iš savo kuopų rapor
tus, daug kalbėjo apie kuo
pų veiklą. Ir prieita prie 
išvados, kad reikia kuopų 
komitetams daugiau veikti 
ir raginti.narius, tai kuopų 
veikla pagyvės.

Kalbėta ir apie knygų 
leidimą, bet pasirodė, kad 
tas darbas neblogai eina. Ir 
reikia pasakyti, kad šioje 
konferencijoje delegatai la
bai nuosekliai diskusavo vi
sus klausimus, ir viskas 
gražiai išėjo. Bet aš čia 
apie konferenciją daug ne
ką 1 b ė s i u . Mat, gal bus 
spausdina m a s konferenci
jos eigos protokolas, tai vis
kas ten bus pasakyta.

Po konferencijos Jonas 
Grybas rodė d u filmus: 
“Iš partizanų veiklos” ir 
“Tarybų Lietuva.” Filmai 
aiškūs ir gražūs ir Jonas 
juos gerai parodė. Bet jų 
pažiūrėti publikos, be dele
gatų, mažai teatėjo. Prie
žastis buvo gal ta, kad jų 
garsinimas buvo surištas su 
konferencija, žmonės gal 
manė, kad bus tik trumpu
tis filmas rodomas. O čia 
buvo rodymas per valandą 
ir pusę gražus ir vertas 
pamatymo.

Prie progos reikia pa
sakyti, kad lietuviški filmai 
visuomet būna gražūs ir jie 
verti matyti, kad susipažin
ti su Lietuva ip jos darbais, 
ir tuo pačiu kartu pasimo
kyti.

Dalyvis

Šuo sustabdė traukinį
Apie pusę po 7 ryto Lef

ferts traukinys staiga su
stojo tarp stočių ir užtemo. 
Kas gi .čia būtų? Nerims
tame. Už apie, 15 minučių, 
pasišvies damas žibintėliu 
taką, praėjo konduktorius.

—Šuo pateko ant bėgių,— 
informavo jis,—šuo gyvas.

—Kaip ilgai turėsime 
laukti ?

—Nežinome.
Mūsų informantas nuėjo 

toliau, o tarp keliauninkų, 
kurių daugelis vieni kitiems 
jau pažįstami iš kasdienių 
tuo pat laiku kelionių į 
darbą, kilo visokių minčių 
apie šunis ir jų savininkus. 
Visi simpatiškai atsinešė į 
neregį ir jo šunį tuo die
nos laikotarpiu dažnai ke
liaujantį į darbą iki Rock
away stoties, visi jųdviejų 
gailėtųsi, jei tai būtų jie nu
kentėję.

—Jeigu šiaip šuo, tai 
jiems ir gerai, — pasakė 
tūlas ir pradėjo išmeti
nėti subway gaspadoriams. 
Išmetinėti buvo ko. Ten 
išsėdėjome apie, pusantros 
valandos.

Arčiausia^ Shepherd sto
tis buvo visai netoli, jos ga
las jau užmatomas, kelei
vius galėjo išvesti. Apie 
8 vai. pradėjo eiti ekspre
sai, jų kelias buvo atviras, 
laipteliu galėtų perkelti ke
leivius į ekspresus, bet tam 
viskam mūsų linijos nepa
ruoštos. K.

Kaip žinia, spalio 17-os 
d. vakare Manhattane, eida
mi pareigas, gaisre žuvo 12 
gaisragesių. J jų šeimoms 
fondą nuo Moterų klubo 
aukota $20.

Liūdnai prisiminta miru
si klubo narė Ona Dobinie- 
nė. Ji pagerbta minutės ty
la.

Pirmininkaujanti N. Buk
nienė pakvietė B. Keršulie- 
nę tarti keletą žodžių iš sa
vo kelionės po Lietuvą. Sa
kė, ji aplankė “Tarybinės 
Moters” redakciją, pasikal
bėjo. Sakė, jos seka ir do
misi užsienio moterų visuo
menine veįklsL^Prašė per
duoti geriausius linkėjimus 
mūsų moterims. Taipgi re
dakcijos kolektyvas pado
vanojo Keršulienei lietuviš
ku suvenyrų. Ji joms labai 
dėkinga.

Per L Mizarienę gauta iš 
Lietuvos dvi komjos knygos 
“Skraidykite kaip paukš
tės”. Autorė—A. Ragaus
kienė. Narėms įteikta pa
siskaityti.

Per M. J’v-ddene įsirašė 
i klubą K. Žuką, u s k i e n ė 
ir Josefina Augųtienė. Per 
J. Lazauskiene — Anne Ži
linskas ir Mary Ulozas.

Aukų klubui gauta: per 
O. černevičiene — A. Mu- 
lokaitė $10, J. Stanienė $5; 
per Ireną Levanienę Ona 
Švagždienę pasimokė j o klu
bui $5; ji lieka amžina na
rė. Taipgi J. Anskienė pa
simokė j o $5, ir lieka amžina 
narė.

Dėl heliporto buvo 
didelių ginčų

Šiomis dienomis New 
Yorko mieste buvo svarsto
ma, ar nepalaikyti helipor- 
tą ant Pan American pa
stato Mhnhattano centre 
netoli Grand Central gele
žinkelių stoties, 5 9 - a m e 
aukšte.

Kilo karštų ginčų ir net 
barnių. Lėktuvų linijų fir
mai heliportas naudingas. 
Lengvieji lėktuvai minutė
mis perkelia keleivius tarp 
miesto centro ir trijų di
džiųjų lėktuvams stočių, 
kuomet taksi ir privatiniais 
auto užtrunka valandas 
prasigrūsti vieškeliais.

Bet Manha 11 a n o East 
Side dar turi daug gyvena
mų namų ir net šaunių re
zidencijų. Jiems helikopte
riu triukšmas nemielas, o 
juk kartais lėktuvai beveik 
kaminais kabinėjasi, gąs
dindami gyventojus; atro
do, kad jie tuoj nutūps į 
butą.

Nežiūrint daugelio liudi
ninkų prieš atnau j i n i m ą 
kontrakto, atrodo, kad lai
mėtoja išeis Pan Am fir
ma, nes valdinė aviacijos 
ištaiga pataria heliport sto
tį palaikyti.

Turimasis kon traktas 
baigsis spalio 31 d.

Lankančios slaugės
Įvedus Medicare, kuria

me numatyta siųsti slauges 
i namus lankyti namie gy
domus ligonius, labai susi- 
domėta ta profesija. O 
Brooklyne jos gyvavo ir 
siuntinėjo i namus pagalbą 
jau per apie 80 metų.

1965 metais įstaiga siun
tė lan k y t o ,j a s beveik 25 
tūkstančiams ligonių, bend
ras lankymų skaičius—159,- 
015. Apie trečdaliui jų pa
tarnavo nemokamai, dauge
liui kitu už nupigintą kai
ną. Nedateklius padengda
vo aukomis iš visuomenės.

Jos džiaugiasi, kad po 
Medicare įstatymu iu ištai
ga irgi gaus pinigų iš Medi
care fondų, bet, sako jos, 
reikalingų pagalbos yra 
daug, vien iš valdinių pa
skyrų, be auku, negalėtų 
aptarnauti tų, kuriems jų 
pagalba būtina.

KELS POPIERIAUS 
KAINĄ

Jau skelbiama, kad atei
nantiems metams laikrašti
nio popieriaus kaina bus 
pakelta $3 ant tonos. Reiš
kia. sieks giliau ir į lais-

New Yorko valstija tu
rėsianti samdyti 7 63 nau
jus darbininkus vykdymui 
Medicare programos.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, lapkri-. 
čio 1 d., 7 vai. vakare, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malo
nėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba 
(83-84)

Spalio 7-os d. “Laisvėje” 
buvo pasakyta, kad duok
les pasimękėjo O. Bukan- 
tienė. Turėjo būti M. Bu- 
kantienė. Atsiprašome.

Posėdžiui užsibaigus, klu
bietės M. Kalvaitienė, E. 
Sungailiene, E. Kasmočie- 
nė, Irena Levanienė pavai
šino klubietes skaniais už
kandžiais ir kavute. Ačiū 
joms.

Klubo koresp. V. B.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

“Laisves'’ Direktorių Tarybos na
riai prašomi susirinkti i posėdį šį 
pirmadienį, spalio 31.

Sekretorius (82-83)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, lapkričio 2 d., 
7:30, vakare, “Laisvės” salėje. Svar
bu, kad nariai dalyvautų. Sekr.

(82-83)

‘laisvės” koncertas 
jau čia pat

Kaip atrodo, tai šiemet 
“Laisvės” kone ertas bus 
vienas iš geriausių ir pa- 
selcmingiausių, kada nors 
pirmiau įvykusių.

Viena — kad į koncertą 
atvažiuoja Worcester i o 
gabiausi aktoriai ir meno 
talentai, kurių artistiškais 
sugabumais mes džiaugsi
mės, nes jie suvaidins tam 
tikras dalis operetės “Išei
vis.”

Antra, tai Brooklyno Ai
do choras su savo gabiais 
aktoriais ir dainininkais pa
rodys savo artistiškus suga- 
bumus.

Tai bus įspūdingas ir ža- 
vėiantis koncertas, kokio 
mes pirmiau nematėme ir 
negirdėjome.

Nepraleiskime, draugai ir 
draugės, tokios puikios pro
gos, kuri pasitaiko mums 
susitikti “Laisvės” koncer
to metu, nežiūrint, kaip to
lima kelione mums tektų at
likti; reikalo svarba nusve
ria viską. Lai būna “Lais
vės” koncertas mums tas ži
bintas, kuris rodys tiesų 
kelią į Brooklyną. Čia, be 
abejonės, tarp mūsų da
lyvaus ir garbingų svečių į 
ir viešnių, su kuriais turė
sime progos susitikti ir pa
sikalbėti.

Taigi, lai “Laisvės” kon
certas sutraukia mus visus 
į vieną būrį, o pasitenkini
mo ir džiaugsmo turėsime 
tiek daug, kad jo neužmir
šime, kol gyvi būsime.

Iki džiugaus . pasimaty
mo!. .

Drąsuolis

LLD 1 kuopos nariams
Prašome visus dalyvąuti 

susirinkime šio pirmadienio 
vakaro 8 vai., spalio 31 d., 
Laisves salėj. Yra būtinų 
tuojau aptarti reikalų.

Valdyba
>

NUŽUDĖ MERGINĄ
New Yorko žemutinėje 

East Side negyvenamame 
vieno kambario bute 29 E. 
28th St. rasta nužudyta 
Suzanne Reynolds, 25 me
tų, prieš trejetą metų atvy
kusi dideliame mieste ieš
koti laimės, pakilti į daini
ninkę aktorę ar bent jau J 
žymią modeliuotoją. Įtaria 
buvusi jos muzikos moky
toja Charles Yuki.

Mergina dienomis dirbo 
raštinėje, vakarais — kur 
galėjo, o naktimis sugrįž
davo pas sužadėtinį ar gal 
šiaip bičiulį Martin Wide-

viečių kišenę. nėr, 320 E. 49 St.

Sparčiai Artinasi

“LAISVES” KONCERTAS
Atvyksta busu Worcesterio Aido Choras, kuris su 

savo talentais suvaidins keletą scenų iš Stasio 
Šimkaus operetės “Išeivis”

Vietinis Aido Choras su savo talentais duos įdomią 
koncertinę programą.

Sekmadienį, Lapkričio 13 Nov.
Pradžia 3-čią valandą popiet

New National Hali
261 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.

Sekite koncerto skelbimus “Laisvėje”, bus plačiau 
paskelbta programa, kuri bus labai įvairi.

Įėjimas tik $1.50 — taksai įskaityti

|l ___________ L I

Majoras pas žuvusiųjų 
gaisrininkų šeimas

Jaudinančiai buvo nuste
bintos žuvusiųjų gaisrinin
kų šeimos, kai sekmadienio 
vidurdienį po ska m b u č i o 
atvėrus duris jose pasirodė 
majoras Lindsay, jo žmona 
Mary ir Gaisragesybos ko- 
misionierius Lowery, neši
ni puokšte ankstyvųjų 
chrizantemų.

Susipažinimui, pasiteirau
dami apie šeimą, jie pralei
do po apie 15 minučių pas 
mieste gyvenančias šeimas. 
O gyvenančias toliau Ilgo
joje saloje kitas šešias šei
mas tuo pat metu atlankė 
majoro brolis David su Pa
statų departamento parei
gūnu, nešini gėlėmis ir 
Mrs. Lindsay siunčiamu šei
moms asmenišku laišku.

Kas nors klausė, dėl ko 
žygis nebuvo pagarsintas iš 
anksto. Majoras sakė, kad 
jiedu su žmona galop sa
vaitės sugalvojo, jog nege
rai būtų pirmąjį jų liūdna 
sekmadieni šeimas palikti 
vienas, tai ir susitarė asme^’ 
niškai tą vizitą įvykdyti.

Svarbi konferencija
Ją šaukia Amerikinis sve- 

turgimiams ginti ir Sher- 
manui ginti komitetai.

Jos svarba ypatingai lie
čia sveturgimius ir jų šei
mas. Jeigu nebūtų laiku ir 
stipriai visuomenės žodis 
tartas, tokių padėčių,k aip 
Shermano, galėtų susidary
ti daug.

Apie tai, kokie y ha va
liausi sveturgimių reika
lams įstatymai bei' kokios 
yra galimybės Shermano 
bylą1 lairhėtf, kalbės įžyriiūs 
teisių žinovai* ir -gynėjai- 
advokąfai’ ’ 1 •' : 1

Konferencijon yra kvie
čiami ne vien'tik organiza
cijų siunčiami delegatai, bet 
ir kiti sveturgimių teisių 
apgynimu susidomėję žmo
nės. Šiose konferencijose 
išgirstama informacija 
naudinga visiems.

Konferencija bus spalio 
29 d., Drug and Hospital 
unijos salėj, 709 8th Avė. 
(antrame aukšte) New 
Yorke (tarpe 44 ir 45 Sts.) 
Pradžia 1:30 vai.

LS

Siaurame supiltos žemės 
5 akrų rėželyje Harlemo 
upės krante planuoja pada
ryti parką (jei po rinkimų 
neužmirš). Gyventojai par
ko prašinėjo per 20 metų.

Atsukite laikrodžius
Niujorko valstijoje ir ki

tose vietose, kur per vasarą 
Veikia Daylight Saving 
Time, šeštadienį, spalio 29 
dieną jis baigiasi. Naktį iš 
spalio 29 į spalio 30 d. rei
kia atsukti atgal viena va
landa laikrodžius.

Išvyksta žiemoti
Antradienį kalbėjausi su 

M. Simonvičium, brookly- 
niečiu. Jis sako, vykstu į 
Miami Beach, Fla., išskren
du šį šeštadienį. Žiemą pra
leisiu šiltoj Floridoj, kur 
susitiksiu su daugeliu mū
sų gerų prietelių, narių 
Miamės Socialio Klubo.

Labai gaila, kad negalė
siu dalyvauti “Laisvės” 
koncerte lapkr. 13 d., tad 
vieton nusipirkimo bilieto, 
čia įteikiu mano pabaudą, 
5 dolerius.

Ačiū M. Simonavičiui už 
jo auką, ir linkiu jam lai
mingai pasiekti Floridą, ir 
kad pasveikintų visus mū
sų pažįstamus tenai.• • •• • * •

Beje, kalbant apie “Lais
vės” koncertą, “Laisvės” 
raštinėn užėjo Marcelė Jak
štienė, irgi įteikė $2 nuo 
savęs ir nuo vyro Motie
jaus. Apgailestauja, kad 
negalės dalyvauti koncerte. 
Ačiū Jakščiams už auką.

L. K—te

Aplankėme M. Klimą
Spalio 20 d. aplankėme 

sergantį, M. Klimą, kuris 
gyvena Ramsey, N. J. Pri
davė jis pinigus už dvi 
“Laisvės” prenumeratas. į 
Lietuvą, a vieną už savo pa
ties;

M. Klimas po operacijos 
atrodo neblogai. Bet gydy
tojas įsakė kasdieną mankš
tintis, judėti. Jis tai ir daro 
pasiremdamas 1 a z d o mis. 
Visa mūsų šeima linkime 
Motiejui Klimui geriausios 
sveikatos!

S. Radusis 
Bayonne, N. J.

New Yorko mieste audi
nių rūbų bei madų parodose 
jau pavasaris, demonstruo
ja kuo vilkėsime 1967 metų 
birželio mėnesį.

Miesto vidurinių mokyk
lų viršininkai sako, kad jie 
tebevers mokinius prisilai
kyti priimtos aprangos, jei 
prieš tai nebus iš aukščiau 

'kokių griežtų įsakų.

Ant Dovanų

SPECIALES ŠVENČIŲ NUOLAIDOS
AUTOMAŠINOS Į U.S.S.R.

X

.Mums džiugu pranešti apie speciales švenčių kainas. 
Įvykdomos dabar. Mes .priimsime užsakymus dovanų 

dėl automašinų sekamai:

2101 - “VOLGA”
2102 - “VOLGA”
2103 - “MOSKVITCH”
2103 - “MOSKVITCH”
2104 - “ZAPOROZHETZ”

GAZ-21
GAZ-21

408
408

ZAZ-965A

us $2365.19
$2553.70
$1954.88
$1759.39

$957.60
Šios specialus kainos įvykdomos tik iki
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Greitai siųskite užsakymus pas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003 
Ar pas bile mūsų autorizuotus atstovus ar skyrius.

Tel. 228-9547




