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KRISLAI
Ir vėl pirmutiniai 
Apie karo belaisvius 
Trijuose miestuose 
Už naują dienrašti 
Gera knyga

“Eikite, mišios pasibaigė”
— Rašo A. Bimba —

Pasaulio mokslininkai ilgai 
diskusuos vėliausius Tarybų 
Sąjungos mokslininkų pasie
ktus. Jie vėl pirmutiniai! 
Jų didelio žygio dėka tapo 
atdengtos planetos Veneros 
“paslaptys.”

O dar ilgiau, atrodo, dejuos 
ypač mūsų šalies diplomatai 
ir politikai. Jau klausiama: 
Kaip tai galėjo atsitikti, kad 
ne mūsų mokslininkai pirmu
tiniai pasiekė Venerą!

Didelis sujudimas Kongrese. 
Kalbama, kad šioje mokslo 
srityje mūsų mokslas atsilikęs 
šešeriais metais. Reikalauja
ma daugiau pinigų erdvių už
kariavimo programai.

Tikrai “baisu”: socializmas 
vėl supliekė kapitalizmą!

Taip alasavoja politikieriai. 
Aišku, kad mūsų mokslinin
kai kitaip į dalyką žiūri. Jie 
sveikina tarybinių mokslinin
kų žygį ir žino, kad rytoj ar 
poryt ir jie ipasieks Venerą 
i-joje nuleis raketą.

Mokslas yra mokslas. Vie
noje šalyje jo laimėjimas reiš
kia laimėjimą visose šalyse.

Iš visur plaukia tarybiniams 
mokslininkams nuoširdžiausi 
sveikinimai!

Televizijos “The Huntley- 
Brinkley Report” programoje 
buvo parodytas įdomus filmas 
apie amerikiečius karo belais
vius Šiauriniam Vietname. Jie 
atrodo gerai. Tas parodo, 
kad jie nėra nei badu ma
rinami, nei kankinami.

Tuo reikėtų tik pasidžiaug
ti. Tačiau nesidžiaugia mūsų 
vyriausybė. Ji smerkia televi
zijos kompaniją, kuri leido tą 
filmą rodyti. Tai esanti gry
niausia komunistų propagan
da^

Bet jeigu tie belaisviai at
rodau suvargę, išbadėję, tai 
būtų šaukiama: “Komunis
tai 
įtiksi. ..

šaukiama: 
barbarai.” Niekaip ne-

Trijuose miestuose įvyks 
svarbūs vietiniai rinkimai. Vi
suose juosei svarbiausias klau
simas — civilinių teisių klau
simas.

Clevelande į majorus kan
didatuoja Carl Stockey.

Gary, Ind., — Richard 
Hatcher.

Bostone — Mr. White.
Visi jie geri kandidatai.
Visi jie, rodosi, demokra

tai, bet aiškiai nusistatę prieš 
visokiu rasinę ar kitokią dis- 
krWiinaciją.

Pradėtas vajus už paverti
mą angliško pažangaus laik
raščio “The Worker” dien
raščiu. Prašoma visuomenės 
paramos. Reikia milijono do
lerių ! Didelė suma. Bet vi
sai Amerikos pažangiajai vi
suomenei ji, man atrodo, yra 
pasiekiama.

Geras, populiarus darbinin
kiškas dienraštis anglų kalba 
būtų didžiulis pažangos lai- 

“Workerio” kolek
tyvą tenka pasveikinti už tą

I' aukštą ir šaunų pasimojimą.
(Tąsa 5-tame pusi.)

Demokratuose judėjimas 
“Dump Mr. Johnson”

programa ir pradėta smar
ki kampanija per visą šalį.

Kol kas naujosios organi
zacijos įkūrėjai neturi sa
vo kandidato į Johnsono 
vietą. Palieka lapkričio 18 
dienos šuva ž i a v i m u i tą 
klausimą apsvarstyti. Dau
giausia kalbama apie draf- 
tavimą senatoriaus Robert 
Kennedy. Bet taip pat mi
nimi v a r d a i senatoriaus 
Frank Church iš Idaho, sen. 
Vance Hartke iš Indianos ir 
sen. Eiugene J. McCarthy iš 
Wisconsin©.

Organizacijos pirminin
kas Lowenstein pareiškė:

“Mes esame demokratai, 
kurie 1964 metais palaikė
me Johnsono kandidatūrą. 
Mes tikime, kad ta politika, 
kurią jis veda Vietname ir 
tos politikos pasėkos tiek 
namie, tiek ir užsienyje, 
veda mūsų tautą į pražūtį.

Mes tikime, kad jeigu 
prez. Johnsonas nenori ar
ba. negali tos politikos pa
keisti, tai jo nominavimas 
būtų priešingas tiek Demo
kratų Partijos, tiek visos 
šalies- interesams.” _ 

“Dump Johhson”judėji
mas žada trumpu laiku 
virsti masiniu sukilimu De-

Washingtonas.—Vis dau
giau Demo kratų partijos 
veikėjų įsitikina, kad su 
Johnsonu kaip kandidatu 
jie 1968 metais prezidenti
nius rinkimus pralaimės. 
Todėl gimė judėjimas jo į 
prezidento postą nebenomi- 
nuoti. Judėjimas pavadin
tas “Dump Johnson!” Pra
džioje tasai judėjimas buvo 
tiktai lokalinis. Preziden
tas į jį daug dėmesio ne
kreipė.

Bet šiomis dienomis padė
tis aštriai pasikeitė. Gru
pė veikėjų nutarė tuos lo
kalinius judėjimus apvie- 
nyti į vieną “Dump John
son” judėjimą. Iš štai gimė 
organizacija vardu “Susi
rūpinusių Demokratų Kon
ferencija ((Conference of 
Concerned Democrats). 
Naujosios organizacijos 
priešakyje atsistojo niujor
kietis Allard K. Lowen
stein, Donald O. Peterson iš 
Wisconsino ir Gerald Hill 
iš San Francisco. Tas pa
rodo, kad judėjimas eina 
visos šalies mastu.

Susirūpinusių Demokratų 
Konferencijos vadai šaukia 
platų suvažiavimą lapkričio 
18 d;eną Chicagoje, kuria-....,---- ------------ -
me būsianti išdirbta platii mokratų partijoje

Prašo finans. paramos kovai 
prieš segregaciją pietuose
New1 Yorkas. — Už Neg

rų Pažangą Susivienijimas 
išleido atsišaukimą į Ame
rikos visuomenę su prašymu 
finansinės paramos. Tokia 
parama esanti labai reika
linga kovai prieš segregaci
ją pietinių valstijų mokyklų 
sistemoje. Pasirodo, kad 
nors jau prabėgo daugiau 
kaip 12 metų nuo to laiko, 
kai Aukščiausias Teismas 
įsakė panaikinti mokyklose 
segregaciją, dar ir šiandien 
pietinėse valstijose 94 pro
centai negrų vaikų tebelan- 
ko segreguotas mokyklas.

Minėta organizacija eina 
į vietimus teismus, kad toji 
segregacija mokyklose būtų 
panaikinta. Bet teismai sie
jasi su didelėmis išlaidomis. 
Todėl reikia visuomenės pa
ramos.

Kaip biauriai pietinių 
valstijų rasistai kovoja už

išlaikymą senosios mokykli
nės sistemos, parodo Ala
bama valstijos gubernato
rius Mrs. Wallace. Ji pa
reiškė :

“Teismas išnešė nuospren
dį, bet tegu jis bando jį 
įvykdyti!” Reiškia, ji ir vi
sa valstijos, valdžia nesis- 
kaitys net su teismo nuo
sprendžiu ir segregacijos 
nepanaikins.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Praėjusį savaitgalį (spalio 21 ir 22 

dd.) prieškarinė demonstracija savo skaitlingumu ir ko
vingumu nustebino net jos rengėjus. Ypač šeštadienį 
demonstrantų skaičius buvo milžiniškas. Manoma, kad 
demonstravo ne mažiau kaip 150,000 žmonių, suplauku
sių į sostinę iš visų šalies kampų. Prie Pentagono poli
cija ir milicija žiauriai demonstrantus puolė ir mušė. 
Daugiau kaip 50 žmonių sužeista ir 443 suareštuota.

Prie Pentagono dar ir pirmadienį buvo keli šimtai 
budėtojų, ši demonstracija dar kartą ryškiausiai parodė 
Amerikos žmonių nusistatymą prieš Vietnamo karą ir 
prezidento Johnsono užsieninę politiką.

Meridian, Miss.—Džiurė pripažino kaltais 7 ku klūks 
klaniečius sąmoksle pažeisti trijų prieš trejus metus 
nužudytų civilinių teisių darbuotojų pilietines teises. 
Bausmė dar nepaskirta, bet jie gali būti nubausti iki 10 
metų kalėjimu. Nužudyti buvo du balti ir vienas negras, 
žmogžudžius teisė federalinis teismas, ir neteisė už nužu
dymą žmonių, bet tik už sąmokslą pažeisti jų pilietines 
teises. Dabar priklauso Mississippio valistijai žmog
žudžius teisti ir bausti, bet nesitikima, kad valstijos val
džia tatai padarys.

St. Croix, V. I.—Nors prezidentas labai norėjo ir 
stengėsi, kad gubernatoriai savo konferencijoje užgirtų 
jo Vietnamo karą, bet jie atsisakė. Užgyrimui pasiprie
šino respublikonai.

Tel. Aviv.—Ęigpto kanuolės iš uosto Said nuskandino 
Izraelio karinį laivą “Elath.” Manoma, kad bus žuvę 26 
jūrininkai. Tikimasi, kad Izraelio valdžia kaip nors 
Egiptui keršys.

Prezidentas turi sumažinti 
išlaidas 5 bilij onais dolerių

Mot. Šumauskas išrinktas į 
aukštą Tar. Sąjungos postą

IR MINYŠKOS BUS 
“IŠLAISVINTOS”

Los Angeles, Calif.—Šia
me mieste veikia 119 metų 
senumo katalikų Immacu
late Heart Sisters vienuo
lynas. Jame gyvena 560 mi- 
nvškų. Nutarta įvesti joms 
didelių palengvinimų. Nuo 
dabar jos galės vadintis 
savo tikromis pavardėmis, 
nešioti žmoniškesnes uni
formas, savo (kambariuose 
turėti daugiau privatišku- 
mo ir t. t.

Šaukia armiją atsteigti 
šalyje tvarką

Pekinas. — Kinijos val
džia pradeda rūpintis “kul
tūrinės revoliucijos”1 eiga. 
Krašte iš to išsivystęs ne
ramumas labai trukdo vi
sam šalies gyvenimui. Ypa
tingai tas neigiamai atsilie
pia į pramoninę gamybą. 
Todėl partijos pirmininko 
Mao Tse-tungo vadovauja
ma vyriausybė pašaukė ar
miją atsteigti šalyje ramy
bę. Nereikia abejoti, kad 
armija stengsis įsakymą iš
pildyti.

Dvi jaunos merginos 
nužudytos

Tallahassee, Fla. — Spalio 
18 dieną čionai rasti du 
jaunų merginų lavonai. 
Abi tik 17 metų amžiaus. 
Lavonai rasti Nacionalinio 
parko pakraštyje. Abiejų 
drabužiai apdraskyti. Pik
tadarių ieškoma.

Washingtonas.—Kongre
so Atstovų Butas nutarė, 
kad prezidentas Johnsonas 
savo biudžetą suma ž i n t ų 
penkiais bilijonais' dolerių, 
jeigu nori gauti jo užgyri
mą. Už nutarimą balsavo 
238, o prieš—164. Už biu
džeto sitmažinimą kovojo 
respublikonai. Bet jie nori, 
kad valdžios išlaidos būtų 
sumažintos ne militarini- 
ams re i k a 1 a m s, o civili
niams.

Atstovų Buto' žodis nėra 
paskutinis. Dabar visas rei
kalas pereina į abiejų butų 
konferenciją. Paprastai, to
kiais atsitikimais abiejų bu
tų nuomonės būna sude
rintos ir padaroma bendra 
išvada. Manoma, kad At
stovų Butas nusileis Sena-

tui, kuriame, manoma, pre
zidentas turės daugumą sa
vo šalininkų.

Sužeidė daug antikarinių 
demonstrantų

Madison, Wis. — Spalio 
18 d. valstijos universiteto 
studentai buvo suruošę di
delę demonstr a c i j ą prieš 
karinės tarnybos prievolę 
(draftą). Studentus užpuo
lė policija. 65 demonstran
tai sužeisti.

Norvegas Maskvoje
Maskva. — Čia lankosi 

Norvegijos gynybos sekre
torius Otto Grieg Tide- 
mand. Tariasi su Tar. Są
jungos gynybos ministru A. 
Grechko.

Popiežius nebesuvaldo savo 
tikinčiųjų pasauliečių

Roma. —Popiežius VI di
delėje “bėdoje”.' Prieš jį 
tiesiog sukilo pasauliečiai 
katalikai, kurie šiomis die
nomis iš viso pasaulio katn- 
pų buvo suvažiavę į Romą. 
Iš daugiau kaip 3,000 dele
gatų tik nedidelė saujelė 
pasisakė už jo griežtą nu
sistatymą prieš gimdymų 
kontrolę. Nieko nereiškė jo 
neseniai išleistas tokio ju
dėjimo pasmerkimas.

Pasauliečių katalikų su
važiavimas priėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama 
gimdymų ar negimdymų 
reikalą palikti kiekvienai 
šeimai. Tegu kiekviena šei
ma apsisprendžia. Jeigu

kur vyras ir moteris dide
lės šeimos nenori, jie turi 
turėti teisę panaudoti viso
kius būdus apsisaugojimui 
nuo nėštumo.

Įdomu, kad suvažiavime 
taip pat dalyvavo daug 
aukštų dvasininkų (vysku
pų ir kitų), bet ir jie nesu- 
draudė pasauliečių. Reiškia, 
gimdymų kontrolės klausi
mu Paulius praranda pasi
tikėjimą eiliniuose katali
kuose.

Carletonville, Pietų Afri
ka.—Žuvo keturiolika auk
so kasėjų. Giliai kasykloje 
įvyko eksplozija ir juos už
mušė.

(Telegrama “Laisvei”)
Maskva. — Tarybų Są

jungos Aukščiausioji Tary
ba išrinko Mbtiejų Šumaus- 
ką, Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninką, į visos Tarybų Są
jungos Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotojo postą. Tą ži
nią labai entuziastiškai su
tiko visa Lietuva.

Vilnius. — Spalio 18 die
ną susirinkę sostinės ir 
Kauno miesto visuomenės 
atstovai, mokslininkai, lei
dyklų darbuotojai, buvę Is
panijos pilietinio karo da
lyviai, iš Pietų ‘ Amerikos 
grįžusieji emigrantai, žur
nalistai pažymėjo istorijos 
mokslų kandidato Prano 
Ulevičiaus 60-ąsias gimimo 
metines. Minėjimą atidarė 
Valstybinio spaudos komi
teto prie Lietuvos Ministrų 
Tarybos pirmininko pava
duotojas Pozarskis. Prane
šimą apie Ulevičiaus kelią 
pogrindžio, taikos ir karo 
frontuose kovą padarė Lie
tuvos nusipelnęs kultūros 
veikėjas rašytojas . Julius 
Būtėnas, prisiminimais pa
sidalijo jubdiato bendražy
giai Povilaitis, Domeikienė, 
Tamošiūnas, Bulota ir kiti.

t jubiliatą nuošir-Taip pa 
džiai pasveikino Komparti
jos Cent 
torius Antanas Barkaus
kas, buyę Ispanijos civili
niame k 
draugai

Nuo Redakcijos: Nors ir 
pavėluotai, mes taipgi no
rime p r i d ė t i savo nuo- 
širdž i a 
moksFni 
vičiui lir 
suose gyvenimo ir darbo 
žygiuose.

ro Komiteto sekre

are savanoriai 
ir bičiuliai.

įsius draugui ir 
nkui Pranui Ulev- 
kėjimus sėkmės vi-

tą. — Tapo pasira-Maskvi
šyta taro Tarybų Sąjungos 
ir Šiaurės Vietnamo moks
linė sutartis. 
Vietnam
litams (pemės palydovams) 
sekti 
šiaip ab v • •šioje

Pagal ją Š. 
e bus įsteigta sate-

stc tis. Aišku, kad ir 
i šalys kooperuos 

mokslo šakoje.

Saigoms.—Amerikos mi- 
litarinių 
ko, kad 
“pasidav

jėgų vadovybė sa- 
liaudiečių kareivių 
imas” žymiai su

mažėjo paskutinėmis savai- 
3et tai esąs tik lai- 
-eiškinys. Žinoma, 
a. kiek Pietų Viet-

temis.
kinas
nesakoir
namo kareivių pereina pas
partizanus.

aCaL gubernatorius kritikuoji 
prezidentą iš dešinės pusės

s padėti Vietname 
ti, prezidentiniams

New Yorkas. — Čionai Jis norį 
panaudo 
rinkimams. Kai žmonės ma
nys, kad Vietnamo karas 
yra kr it 
jie nenorės prezidentą pa
keisti -4 kitu.

Kaip 
vienas 
“vanagų 
kad kai ;
plečiamas ir gilinamas. Jis 
nori, kad Šiaurės Vietnamo 
visi mie 
tuoj iš

gubernatorių metiniame su
važiavime prezidentą John- 
soną smarkiai kritikavo 
Calif orni jos gubernatorius 
Ronald Reagan. Bet jis 
Johnsoną smerkė už tai, 
kad prezidentas slepiąs tie
są apie Amerikos laimėji
mus Vietname. Jis mano, 
kad prezidentas taip elgia
si politiniais sumetimais.

iškoje padėtyje, tai

žinia, Reagan yra 
š tų nuožmiausių 
”, kurie reikalauja, 
as būtų dar labiau

štai ir uostai būtų 
lėktuvų sunaikinti.

Laikraštis
Philadelphia, Pa.

Pasmerkė straipsnius 
apie Tarybų Sąjungą
Maskva.

“Pravda” labai griežtai pa
smerkė ir atmetė “The N. 
Y. Timese” spausdinamus 
straipsnius apie Tarybų Są
jungą ryšium su Spalio So
cialistinės Revoliucijos 50— 
siomis metinėmis. Laikraš
tis sako, kad tie straipsniai 
yra šyneižikiški, kad jų au
toriai nesiskaito su tiesa 
ir faktais. Jų tikslas yra 
Tarybų šalį ir Spalio revo
liuciją išniekinti ir paže
minti.

Mire
ELENA MERKIENĖ

Penkt
R. Mer 
ladelphitjos į “Laisvės rašti
nę, pranešdamas, kad mirė 
jo žmor

Kūnai;
spalio 2
(Raman
1113 Mt. Vernon St. .

Laido
dienį, spalio 25 d., 11 vai.

adienį, spalio 20 d., 
cys skabino iš Phi-

a Elena.
s bus pašarv o t a s 

:4 d.. Charles Roman 
auskas) koplyčioje,

tuvės jvyks trečia-

helten Hill krema-

Manila, Filipinai. — Ja
ponijos premjeras Šato at
vyko į Manilą tartis su Fi
lipinų valdžia dėl sutarties 
užgyrimo. Sutartis jau se
niai sudaryta, bet Filipinai 
vilkina jos užgyrimą. Tas 
nepatinka Japonijai.

to riją.
Velionė paliko nuliūdime 

vyrą Rapolą Merkį, sūnų 
Albertą, 
kų.

Vėliai, bus plačiau para- 
šyta apie jos mirtį, laidotu
ves ir t. t.

“Laisvės” kolektyvas reiš
kia R. Merkiui ir jo šeimai 
užuojautą jų liūdesio valan
doje.

dukrą Rose ir anū-

♦

f 

r
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Gen. Westmorelando karjera
GENEROLAS Westmorelandas, Amerikos karinių 

pajėgų vyriausias komandierius Vietname, keturių 
žvaigždžių “pilnas generolas,” šią vasarą buvo grįžęs 
namo ir rėžė smarkias militarines prakalbas Kongrese. 
Jis buvo tiksliai pargabentas namo, ka'd sudarytų įspūdį, 
jog nepatriotiška stoti prieš karą Vietname. Johnsono 
administracija bandė iš jo padaryti idealistinį karžygį, 
prieš kurio patriotinį blizgesį turėjo rausti taikos jėgos.

Westmorelandas dabar vėl Saigone. Jis dar savo 
poste. Bet tik iš vardo. Kitas keturių žvaigždžių kari
ninkas, tankų generolas Abramsas, dabar sėdi jo rašti
nėje. Gerai informuoti žurnalistai sako, kad neviešas 
Washington© įsakymas paskyrė Abramsą vyriausiu ko- 
mandierium Vietname. Bet Westmorelandas ten lieka, 
nes pašalinti jį viešai, ištraukti jį viešai, reikštų lyg pri
pažinti, kad paskutinių kelerių metų taktika Vietname 
buvo nevaisinga. Taigi, Westmorelando karjera kaip ir 
baigta... Jis smarkiai kalbėjo, bet dabar tyliai priima 
kito generolo įsakymus.

Nežinia kuo Abramsas geresnis už Westmorelandą. 
Washingtonas turbūt tiki, kad jis geriau supras padėtį, 
gudriau orientuosis. Bet faktas yra, kad nėra kitokios 
gudrybės, apart supratimo, kad mes vedame karą Viet
name, kuris niekad negali būti laimėtas.

Ginklavimosi lenktynes
ŠIANDIEN didžiausia visam pasauliui nelaimė yra 

ginklavimasis, palaikymas didžiulių armijų, vystymas 
ir tobulinimas naujų masiniam žmonių žudymui priemo
nių. Pranešama, kad, atsižvelgdama į sunkėjančią ir aš
trėjančią tarptautinę padėtį, ir T. S-ga nutarė savo gy
nybos lėšas padidinti penkiolika procentų., O ką jau be
kalbėti apie mūsų šalies militarines išlaidas. Jos jau 
siekia debesis, jos jau suėda beveik visą federalinį biu
džetą. i , • . ;

Ar žinote, kad net ir padidintos tarybinės gynybos 
išlaidos sudaro tiktai apie >vieną ketvirtadalį mūsų gyny
bos išlaidų?

Kaip ten bebūtų, ginklavimosi lenktynės nieko gera 
žmonijai nežada. Mažosios valstybės pamėgdžioja di
džiąsias. Ir ginklavimuisi galo nesimato..*.

ARŠUS PRIEŠAS 
APIE MŪSŲ LLD 
IŠLEISTĄ KNYGĄ

Kanadiečių pabėgėlių “Ne- 
priklaus o m o j e Lietuvoje” 
(spalio 11 d.) ponas P. Stra
vinskas užsimanė pavanoti 
bolševikus. Juos pliekda
mas, nei iš šio, nei iš to jis 
paėmė mūsų Amerikos Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos išleistą anglų kalba 
knygą “Lithuania: Past 
and Present.” Draugijos va
dovybė, mums atrodo, turė
tų Stravinskui karštai pa
dėkoti už sekamus žodžius 
apie knygą:

Joje “dabartinis gyvenimas 
Lietuvoje vaizduojamas toks 
gražus ir laimingas, kad gra
žesnio ir laimingesnio, rodos, 
jau ir būti negali. Ten matai 
išvystytą industriją. Statomi 
žmonėms gražiausi ir pato
giausi namai. Klesti žemes 
ūkis. Puiki medicininė apsau
ga. Geriausias jaunuomenės 
auklėjimas. Išvystytas moks
las 'visose jo šakose. Kraštas 
nusėtas bibliotekomis. Puo
selėjama literatūra ir visos ki
tos kultūros apraiškos (skulp
tūra, dailės menas, teatras, 
muzika ir baletas, kinemato
grafija, dainos menas, kultū
ros namai ir muzėjai) ; ten 
laimingi darbininkai turi sa
vo unijas. .. iReikia pasaky
ti, kad ši knyga parašyta 
lengvu stiliumi...”

aukota ko gero Montrealio 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonui, pabėgėliui iš Lietu
vos kunigui Feliksui Juce
vičiui. Jo išniekinimui pa
skirtas visas ilgas vedama
sis (edito rialas).

Ir kuo tas dvasininkas 
taip baisiai menševikams 
nusidėjo? Ogi tuo, kad jis 
buvo susitikęs Montrealyje 
su svečiais iŠ Lietuvos ir j 
juos nespiaudė. Be to, dar 
baisesnė jo nuodėmė buvo 
ta, kad jis viename pobūvy
je su svečiais iš Lietuvos 
sėdėjo prieš Leokadiją Dir- 
žinskaitę ir, veikiausiai, ne
kartą į šią gražią lietuvaitę 
pasižiūrėjo ir net leido; būti 
su ja nufotografuotas! To 
tai jau iš tikrųjų perdaug! 
Už tą tiesiog smertelną 
nuodėmę kunigas Jucevi
čius tikrai nebegaus atleidi
mo iš mūsų brolių Chica- 
gos menševikų!

Socialistinės Spalio revoliucijos laimėjimas 
prieš visas priešų jėgas >

NATO be Prancūzijos
NATO (Šiaurės Atlanto Santarvės Organizacija) 

atidarė savo naują buveinę Briuselyje, Belgijoje. Mat, 
Prancūzija apie prieš metus mandagiai, bet tvirtai pa
prašė NATO štabą kraustytis iš jos teritorijos. Štabas 
buvo Paryžiaus priemiestyje.

Oficiališkai Prancūzija dar nėra visai pasitraukusi 
iš NATO. Bet ji padarė kitą žingsnį ta linkme. Ryšium 
su naujojo centro atidarymu įvyko visų NATO narių 
atstovų konferencija, kur bandyta nutiesti ateities po
litikos gaires. Prancūzijos vėliava plevėsavo 15-os 
NATO vėliavų tarpe, bet salėje jos delegacijos nebuvo. 
Aukšti NATO pareigūnai savo tarpe dabar nemato pran
cūzų.

Taigi, Prancūžija gali būti skaitoma pasitraukusia 
iš NATO eilių. Kad tai didelis smūgis Amerikos poli
tikai, nėra abejonės. NATO iš pat pradžios buvo ir lieka 
Amerikos politikos įnagis. Tai karinė santarvė, kurios 
siekis yra “pastoti kelią komunizmui,” o gal, jeigu tas 
būtų galima, pagal velionio Dulleso svajonę, “nustumti 
komunistus atgal,” nors tas vestų prie naujo pasaulinio 
karo. Bet tas nusistatymas darosi vis mažiau populia
rus.

Ne tik Prancūzija, bet ir kitos Vakarų Europos ša
lys pradeda šiauštis prieš mūsų valdžios diktatus. Ita
lijoje stiprėja neutralistinės nuotaikos net valdančių ra
telių tarpe. Danijoje ir Norvegijoje panašiai. ---

JAU IR 
SMETONININKAMS 
PERDAUG

Cleveland© “Dirva” skun
džiasi, kad veiksnių spaudo
je plūdimasis pasiekęs ne
svietiškai aukštą lygį. Gir
di, “viename laikraštyje net 
ėmė rodytis žodžiai, “komu
nistų talkininkas,” “Mask
vos tarnas,” “pataikūnas,” 
“judas,” “tautos išdavikas” 
ir pan. O kas, girdi, “liūd
niausia,” tai kad taip plūs
tami esą “net dar iš seno 
žinomi ir visiems pažįstami 
rimti patriotinės lietuvių 
visuomenės veikėjai, ilga
mečiai ir ligi šiol vis nepa
vargę antikomunistinio nu
sistatymo laikraštininkai.”

Vadinasi, “Dirva” iš prin
cipo plūdimui ir šmeižimui 
žmonių nepriešinga. Jai tik 
pikta, kad judais ir išda
vikais jau krikštijami kai 
kurie jos vienminčiai.

KANADAI TIK PAVOJUS
Kanadiečių “Liaudies Bal

se” skaitome tokią pastabą:
Jungtinės Valstijos nutarė 

statyti taip vadinamą apsau
gos nuo sviedinių sistemą. 
Kainuos bilijonus dolerių.

Kanadoje nėra entuziazmo 
tokiai apsaugai. Visų pirma 
dėl to, kad tas apsigynimas 
padidina pavojų Kanadai.

Atsitikime konflikto nukli- 
nėmis bombomis, amerikiečiai 
stengtųsi numušti priešo svie
dinius virš Kanados. Taigi, 
kam būtų “apsigynimas,” o 
Kanadai dvigubas pavojus. 
Sprogtų ne tik atlekiantis 
sviedinys, bet ir naikintuvas.

Čilės prezidentas 
giriasi ir bijosi

Santiago, Čilė. — Prezi
dentas Frei, krikščionis de
mokratas, baigė pirmuosius 
trejus metus savo preziden
tavimo. Viešame .pareiški
me prezidentas džiaugėsi 
dideliais savo valdžios “lai
mėjimais”, bet taip pat 
skundėsi, kad jam esą sun
ku kovoti su marksistais 
(komunistais ir socialis
tais) i Ta kova esanti dar 
nelaimėta. Bet jis neabejo
ja, kad jis ją laimės per 
ateinančius trejus metus.

Žuvo penki berniukai
Parkersburg, W. Va. — 

Automobilių avarij'oje žuvo 
penki skautai, kurie grįžo 
namo iš stovyklos. Jų au
tomobilis susidūrė su kita 
tnašina, kuri važiavo į at
bulą pusę.

Madridas.—Ispanijos par
lamentiniuose rinkimuo s e, 
kurie buvo labai suvaržyti, 
keletas liberalų buvo iš
rinkti. Komunistai ir so
cialistai neturėjo teisės 
statyti kandidątų.

JAU NEBESUSIVALDO
Chicągos menševikų laik

raščio žmonės j au išsikraus
tė iš visokios lygsvaros. 
Kai jie kalba apie Lietuvą 
ir jos žmones, tai iš kiek
vieno jų žodžio trykšta pik
čiausia tulžis. Ir plūsta kiek
vieną, kuris į Lietuvą žiūri 
kitaip, negu jie.

Šiuo tarpu jų nemalonėn 
pateko du žmonės. Savo 
laikraščio spalio 13 dienos 
laidoje purvais apdrabsty
ta dr. Gimbutienė, kam ji 
buvo nuvykusi į Lietuvą 
pas motiną ir kam ji palai
ko ryšius su Lietuvos etno
grafais. Dar daugiau: vie
šėdama Lietuvoje ji net bu
vusi susitikusi su dabar jau 
mirusiu Banaičiu, kuris, 
girdi, “dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais slaptai 
įstojo į komunistų partiją.” 
šitoks jos poelgis labai 
dvokiąs “koegzistencija,” o 
bet kokia “koegzistencija” 
mūsų menševikams netole
ruojama. Todėl vargšė dak
tarė ir gauna...

Bet patį didžiausia pačios 
karčiausios tulžies taurė 
toje pačioje “N” laidoje pa

Iš LABAI TOLI DIDŽIAI 
GERBIAMI SVEČIAI

» i * • ' J

. Lietuvos spaudoje, skaitė
me tokį pranešmą:

Lietuvoje įvyko Tadžikijos 
TSR — gausių žemės turtų, 
neišskaičiuo j a m ų galimybių 
krašto — dienos, skirtos Di
džiojo Spalio jubiliejui. Bro
liškosios respublikos delegaci
ją, vadovaujamą Tadžikijos 
Valstybinio V. Lenino vardo 
universiteto filosofijos kated
ros vedėjo, filosofijos m6kslų 
daktaro Muhamedo Boltajevo, 
kurių tėvynę nuo Lietuvos ski
ria beveik keturi tūkstančiai 
kilometrų, nuoširdžiai sutiko 
respublikos darbo žmonės. 
Svečiai susipažino su Vilniaus 
istoriniais ir architektūriniais 
paminklais, dalyvavo drau
gystės vakare pas busimuo
sius pedagogus, Kaune lankė
si A. Petrausko verpimo fab
rike, kuris naudoja iš Tadži
kistano gautą medvilnę. Pa
buvojo Trakuose, Pirčiupyje, 
Zarasuose.

Tadžikijos TSR dienų Lie
tuvoje proga Vilniaus kino te
atruose vyko tadžikų filmų 
savaitė.

MOTINA ŠAUKIA
Mirga prie girių 
Ugnelės žalios.
Toks šiltas lengvas 
Vakaro kelias.
Rugiai rasoti 
Tyliai atplaukia. 
Namo mažuosius 
Motinos šaukia.
Toks geras kojoms 
Vieškelio žvyras. 
Rasa ant pievų 
žvaigždėm pabirus.
čia mūsų laukia 
Saldžiausias miegas..
Čia balto sapno 
Netrukdo niekas.
Rodos, ir širdį 
Rasos nuplovė... 
Prie tavo lovos 
Motina stovi.

Vyt. Skripka

Kerenskio valdžia vokie
čiams atidavė Rygą ir nu
sprendė leisti kaizerio ar
mijai užimti Petrogradą, 
kad ji sutriuškintų darbi
ninkų revoliucinį judėjimą. 
To pasiekimui norėjo išves
ti iš Petrogrado armijos 
garnizoną, tai yra dalinius, 
kurie daugumoje rėmė šūkį 
“Visa Galia Sovietams!”

Bolševikų partijai vado
vaujant buvo suorganizuo
tas ginkluotųjų jėgų Kari
nis Revoliucinis Komitetas 
prie . Petrogrado Sovieto. 
Bolševikų partijos Centri
nis Komitetas prie komite
to sukilimui vadovauti iš
rinko iš savo tarpo A. S. 
Bubnovą, F. E. Dzeržinskį, 
J. M. Sverdlovą, J. V. Sta
liną ir M. S.", Urickį.

Spalio 16 d. įvyko Bol
ševikų partijos Centrinio 
Komiteto posėdis, kuriame 
dalyvavo Petrogrado darbi
ninkų atstovai. Susirinki
mas nutarė paimti visą ga
lią į tarybų rankas. Prieš 
šį nutarimą išstojo G. Zi- 
novjevas ir L. Kamenevas, 
o vėliau jie menševikų laik
raštyje “Novaja Žizn” pa
darė pareiškimą, būk suki
limui dar “sąlygos nepri
brendusios. Leninas už tai 
juos vadino revoliucijos 
streiklaužiais. L. Trockis 
dar toliau ėjo: jis viešai iš
davė, kad galios paėmimas 
bus atliktas Visuotinio 
Antrojo Tarybų suvažiavi
mo metu.

Leninas, gyveno slaptai. 
Jis sakė, kad su revoliucija 
Žaisti negalima, kad revo
liucijai laikas pribrendo, 
kad ją reikia vykinti visu 
griežtumu.

Revoliucijos paruošimas 
ėjo planingai. Baltijos karo 
laivynas, su apie 40,000 jū
rininkų, pilnai stovėjo bol
ševikų pusėje. Petrogrado 
garnizonas ir raudongvar- 
diečiai sudarė apie 160,000 
vyrų jėgą. Į Ne vos upę iš 
Kronštadto atplaukė keli 
karo laivai su kruizeriu 
“Aurora” priešakyje. Ke
renskio pusėje buvo tik 
junkeriai ir moterų batali- 
jonas. Jam į pagalbą vyks
tančias jėgas sulaikė vieto
je tarybų jėgos, kaip tai, 
Vyborge' 5-ąją Kubanės di
viziją, Revelyje — raitelių 
pulkus ir t. t.

Antrasis Tarybų 
Suvažiavimas

Spalio 25 dieną (pagal se
nąjį kalendorių) įvyko Ant
rasis Visos Rtusijos Tarybų 
Suvažiavimas; Jau jo iš
vakarėse buvo aišku, kad 
revoliucinis perversmas pa
vyks sėkmingai. Iš Kare
lijos sąsiaurio, kur jis 
slapstėsi, atvyko Leninas. 
Petrogrado garnizonas ir 
darbo masės bei karo pabė
gėliai stojo už visą galią 
taryboms.

Suvažiavime dalyvavo 
673 deputatai. Iš jų 505 
pasisakė už paėmimą ga
lios, 89 menševikai ir ese
rai stojo už susitarimą su 
buržuazine valdžia, ir 18 
deputatų nesuforimavo savo 
pozicijos.

Suvažiavimui tą klausi
mą svarstant, Petrogrado 
garnizono daliniai užėmė 
geležinkelių stotiš, paštą, 
telegrafo ir telefono centrą 
ir kitas svarbias vietas. 
Laikinoji valdžia junkerių 
apsaugoje užsidarė Žiemos

Rūmuose. Kerenskis, per
sirengęs į minyškos drabu
žius, Jungtinių Valstijų 
ambasados automobiliu pa
bėgo į Šiaurinį frontą.

Žiemos Rūmai buvo paim
ti ir Laikinosios valdžios 
ministrai areštuoti.

Petrograde revoliucinis 
perversmas buvo įvykdytas 
su mažu kraujo praliejimu.

Kerenskis iš fronto vedė 
generolo Krasnovo pulkus, 
bet jie Gačino srityje buvo 
sutikti ir sumušti.

Maskvoje buržu a z i n i s 
pas i p r i e š i n i m a s buvo 
įveiktas eitai. Kitur vie
tinės tarybos paėmė galią 
daugumoje be kraujo pra
liejimo.

Revoliucijos liepsna apė
mė visą Rusiją, — nuo Va
karų iki Tolimųjų Rytų, 
nuo Šiaurių iki Pietų galia 
perėjo į tarybų rankas.

Karinis - revoliucinis ko
mitetas išleido sekamą pa
reiškimą:

“Į Rusijos piliečius! Lai
kinoj i vyriausybė nuversta. 
Valstybinė valdžia perėjo į 
Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Deputatų Tarybos 
organo—-Karinio Revoliuci
nio komiteto, stovinčio Pet
rograde proletariato ir įgu
los priešakyje, rankas.”

Antrasis Tarybų Suvažia
vimas išrinko. visai Rusijai 
tarybinę valdžią—ministrų 
kabinetą su Leninu prieš
akyje. Išleido dekretą už 
tuojautinę taiką. Nutarė 
sunacionalizūoti fabrikus, 
bankus, visas dvarponių, 
bažnyčių žemes ir visus ša
lies turtus. ' . i

Spalio revolucijos laimė
jimas Rusijoje atvėrė nau
ją žmonijos istorijos erą— 
kapitalizmo žlugimo ir ko
munizmo įsitvirtinimo erą.

Imperialistų intervencija
Darbininkų klasės perga

lė Rusijoj sukėlė didžiau
sią nerimą Europos ir Ame
rikos imperialistų tarpe. 
Jie suprato,- kad iš Rusijos 
revoliucinė liepsna persi
mes į kitas šalis. Tarybi-

okieujos kaizerinės jė-

1 ė sutartis, numačiusi

nę Rusiją pirmiausia puo
lė V 
gos.

“..917 m. gruodžio 23 d. 
Paryžiuje buvo Anglijos ir 
Prancūzijos pasirašyta spe- 
c i a
antitarybinės intervencijos 
vyki iymą ir Rusijos su
skaldymą.
buvo siekiama atplėšti nuo 
Rusijos Pabaltijį, Ukrainą, 
Kai.
V id 
bei 
versti jas imperialistų kolo
nija 
cūz, 
pat 
Rus
Kaukazas, Kubanė, Donas 
turėjo sudaryti anglų zoną; 
Ukraina, Besarabija, Kry
mas—prancūzų. Buvo sį> 
sitarta, kad Tolimieji Rytai 
ir Sibiras bus daugiausra 
Jungtinių Amerikos Valsti- 

r Japonijos įtakos sfe- 
” (“Tarybų Socialisti- 
Respublikų Sąjungos 

rija,” Tomas 3, pusi.

Š i a sutartimi

kazą, Doną, Krymą, 
arinę Aziją, Besarabiją 
kitas teritorijas ir pa-

mis. Anglijos ir Pran- 
jos imperialistai taip 
susitarė pasidalinti 

;iją į įtakos sferas: 
kazas, Kubanė, Donas

n 
rojė. 
nių 
Istc 
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1918 metų pabaigoje įvy- 
revoliucija Vokietijoje.ko 

PirĮnasis pasaulinis karas 
pas ibaigė. 
Šuo 
vojo už tarybinę santvarką. 
Ba5 
tuv 
buvo 
valdžios. Bet vietos buržua
zija su dvarponi j a ir užsiė
mę 
valdžias nuvertė.

Vokietijos 1 ir 
mijos darbo žmonės ko-

'arijoje, Vengrijoje Lie- 
oje, Latvijoje ir Estijoje 

įsteigtos tarybinės

imperialistų pagalba tas

.nglijos, Prancūz i j >š, 
ijos, Japonijos ir JAVIta 

imbėrfalistai turėjo milijo
nines armijas. Karo metu 
bu\ 
gin 
vo 
nic: 
bin 
nut 
lan 
šių.
nizavo antitarybinės gene
rolų Aleksejevo, Kornilovo, 
Krasnovo, Dutovo, Vrange- 
lio

o prigaminta kalnai 
klų ir amunicijos. Jie sa- 
armijas, ginklus ir amu- 
ją metė į'Rusiją tary- 
l valdžią nuversti. Jau- 
:ė Tarybų Rusija buvo 
ku apsupta iš visų pu- 

, Pietų pusėje susiorga-

Įdomų mokslinį darbą atlie
ka Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos zoologijos ir parazi
tologijos instituto darbuotojai, 
vadovaujami biologijos moks
lų kandidato docento J. Cu- 
kerzio. Ketveri metai institu
to iniciatyva Ignalinos žuvi
vaisos įmonėje inkubuojami 
vėžių ikrai. Didėjant vande
nų užteršimui nuodin g o m i s 
cheminė mis medžiagomis, 
mokslininkai siekia, kad vė
žius būtų galima sėkmingai 
auginti uždaruose, izoliuotuo
se vandens telkiniuose. Vė
žiukai gerai auga zoologijos 
ir parazitologijos instituto ak
variume ir baseinuose.

ir kitų armijos. Jiems į 
pagalbą buvo iškelta anglų, 
prancūzų, italų, serbų armi- 

xorpusai.
s Sibiro puolė Semenoyi, 
mykovo ir Kolčiako jė- 
. Į Sibirą buvo iškalta 

prancūzų ir JAV

jų

Ka 
gos 
anglų, 
korpusai, o Japonija pa
siuntė net 150,000 vyrų ar
miją.

Šiaurėje nuo Archangels- 
puolė gen. Milerio armi
jai gelbėjo JAV pulkai, 

anglai ir prancūzai, italai 
ir (serbai. Iš vakarų pusės, 

nugalėjimo tarybinių

ko 
ja.

Nuotraukoje: Zoologijos ir 
parazitologijos instituto moks
linis darbuotojas Jonas šešto
kas tikrina vėžius, kurie gy
vena instituto baseinuose.

M. Baranausko (ELTOS) nuotr.

PO 
resbublikų, puolė estai, lat- 
via^, o svarbiausias jėgas 

arė Lenkija, kuri suda- 
apie pusės milijono vy- 

. armiją ir užgrobė Mins- 
l, Kijevą, didelius plotus 
iltarusijos ir Ukrainos# 
Petrogradą puolė genero- 
Judeničio armija su pa- 
3a estų, suomių ir Ang- 
s karo laivyno.

l|usų kontr-revoliucionie- 
ir interventų karas

suų 
rė 
rų

lo

lijo

rių 
priėš Tarybų Rusiją tęsėsi 
dai 
Jis
Kontr-revoliucionieri ai ir 
interventai tarybinius žmo
nes 
tan 
vež
tinga. Vien generolas Vran-

giau kaip trejis metus.
buvo baisiai žiaurus.

i šaudė šimtais ir tūks- 
čiais. Jie plėšė, vogė^* 
ė viską kas tik buvo ver

(Tąsa 4-tam pusi.).
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Revoliucinių kovų metraštininkas
Respublikinės premijos 

laureatai
Liaudies kovos už išsiva

davimų iš socialinės ir na
cionalinės priespaudos, už 
savo laisvę ir nepriklauso
mybę tema artima dauge
liui dabarties lietuvių tary
binių rašytojų, tačiau la
biausiai domisi mūsų liau
dies didvyriška revoliucine 
praeitimi A. Gudaitis-Guze- 
vičius. Ji galime pavadinti 
mūsų liaudies revoliucinių 
kovų metraštininku, nes vi
sos jo kūrybos pagrindinė 
problema — liaudies likimas 
reikšmingu istoriniu mo
mentu, svarbiausias konf
liktas — aštrūs klasiniai 
prieštaravimai, o mėgia
miausias herojus — liaudis. 
Šiandieną neįmanoma įsi
vaizduoti lietuvių tarybinės 
literatūros be plačių A. Gu
da ičio-Guzevičiaus epinių 

Orobių, be jo sukurto didin
go liaudies — istorijos kū
rėjos paveikslo.

Didžiojo Spalio socialisti
nės revoliucijos 5O-ųjų me
tinių išvakarėse su nauja 
jėga suskamba istoriniai A. 
Gudaičio-Guzevičiaus roma
nai “Kalvio Ignoto teisybė” 
ir “Broliai,” kuriuose su di
dele pilietine aistra ir gilia 
meile sukurti neužmirštami 
lietuvių liaudies revoliuci
nės kovos už socialistinės 
santvarkos sukūrimą vaiz
dai. Ir neatsitiktinai šiais 
jubiliejiniais metais A. Gu- 
daičiui-Guzevičiui suteik t a 
respublikinė premija u ž 
naują stambų dviejų dalių 
romaną “Sąmokslas”, kuris 

*yra savotiškas tęsinys pir
mosios lietuvių tarybinėje 
literatūroje epopėjos “Kal
vio Ignoto teisybė” ir ro
mano “Broliai”.

Knygoje “Sąmokslas” ra
šytojas vaizduoja 1926 me
tų svarbiausius politinius 
įvykius buržuazijos valdo
moje Lietuvoje.

Meninės analizės objektu 
1926 metus rašytojas pasi
rinko todėl, kad tada Lietu
vos politiniame gyvenime 
įvyko labai ryškios permai
nos. Reakcingiausios bur
žuazinės jėgos įvykdė fašis
tini perversmą. Kaip tik šiuo 
laikotarpiu ypatingai išryš
kėjo lietuvių buržua z i j o s 
Veidmainiškumas, klastin
gumas, reakcingumas ir ne
apykanta liaudžiai, kuri ne
siliovė kovojusi už savo tei
ses ir žiauraus teroro siau
tėjimo metais.

Su atidaus istoriko kruopš
tumu rašytojas pakėlė dau
geli užmaršties dul k ė m i s 
apneštų dokumentų ir daug 
naujo atskleidė jaunosios 
kartos skaitytojams, ku
riems neteko dalyvauti šio
je didingoje kovoje. Roma
nas žavi mus plastiškai nu
pieštais revoliucinės kovos 
epizodais ir teigiamų hero
jų paveikslais. Juose atsi
spindi geriausių mūsų liau
dies sūnų ir dukrų morali
nis tyrumas, dvasinis tau
rumas, nuoširdi meilė tėvy
nei, didvyriškas pasiaukoji
mas kovoje už socializmo 
idealus ir nepalauž i a m a s 
tikėjimas pergale.

Su didele dvasine šiluma 
ir pilietine aistra romane 
nutapyti Lietuvos Komu
nistų partijos vadovų K. 
Požėlos, K. Giedrio, J. Grei- 

^njjprgerio, R. čarno port
retai. A. Gudaitis - Guzevi- 
čius meniškai įtaigiai atkū
rė sudėtingą 1926 metų idė- 
jinės-politinės kovos atmos

ferą, nupiešė visą eilę psi
chologiškai gilių ir įtikina
mų charakterių.

“Sąmokslas” — istoriškai 
reikšmingas, turintis nea
bejotiną išliekamą vertę 
kūrinys. Tai savotiškas lie- 
tuvių liaudies kovų už so
cializmo idealų įgyvendini
mą istorijos metraštis.

Tiesa, šis rašytojo kūri
nys, kaip ir ankstesni jo ro
manai, ne be meninių trū
kumų. Tačiau jie neužgožia 
pažinties ir auklėjamosios 
šio kūrinio vertės.

Ypatingą A. Gudaičio-Gu
zevičiaus susidomėjimą lie
tuvių liaudies revoliucine 
praeitimi ir didvyriška Ko
munistų partijos kova bur
žuazijos viešpatavimo me
tais, matyt, apsprendė tur
tinga revoliucionie r i a u s - 
pogrindininko ir valstybės 
veikėjo gyvenimo mokykla.

Didžiojo Spalio socialisti
nės revoliucijos įvykiai, pi
lietinis karas ir naujos Ta
rybų valstybės kūrimas pa
liko nei š d i 1 d o m ą įspūdi 
Maskvos darbininko sūnaus 
sąmonėje. Grįžęs į gimtąją 
Ukmergę, A. Gudaitis - Gu- 
zevičius įsijungė į progre
syvią moksleivių veiklą. 
1925 metais buvo priimtas 
j pogrindinę komjaunimo 
organizaciją, o 19 2 7 me
tais — Lietuvos Komunis
tų partijos eiles.

Tai buvo revoliucinės ko
vos pradžia, pirmi žings
niai sunkių išbandymų ko-

vos keliu. Už revoliucinę 
veiklą A. Gudaitis - Guzevi- 
čius buvo ištremtas į Šakių 
apskritį, vėliau Vilkaviškio, 
kalinamas sunkiųjų darbų 
kalėjimuose. Išėjęs į laisvę, 
jis vėl toliau tęsdavo plačią 
revoliucinę veiklą.

Literatūrinio darbo pra
džia susijusi su 1928 metais, 
kai jis, Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komitetui 
leidus, emigravo į Vokieti
ją. Ten A. Gudaitis-Guzevi- 
čius dirbo LKP CK žurna
lo “Balsas” redak c i j o j e . 
“Balso” puslapiuose ir pasi
rodė pirmieji jauno rašyto
jo apsakymai. Vėliau, ne
legaliai gyvendamas Kau
ne, A. Gudaitis - Guzevičius 
užmezgė ryšius su “Trečio 
fronto” grupe: A. Venclo
va, S. Nerimi ir kt.

1931 metais A. Gudaitis- 
Guzevičius buvo areštuotas, 
o po metų nuteistas 5 me
tams katorgos. Kauno ka
lėjime jaunasis revoliucio
nierius susipažįsta su 1918- 
1919 metų proletarinės re
voliucijos Lietuvoje daly
viais. Jų pasakojimai apie 
lietuvių liaudies revoliucinę 
kovą už savo laisvę ir ne
priklauso m y b ę padarė A. 
Gudaičiui-Guzevičiui nepa
prastai didelį Įspūdį. Kalė
jime jis bandė sukurti pla
čius epinius lietuvių liau
dies revoliucinių kovų vaiz
dus, tačiau neišliko nė vie
nas jo rankraštis. Tik žy
miai vėliau rašytojui pavy
ko šią idėją įkūnyti “Kal
vio Ignoto teisybėje” ir 
“Broliuose.”

Didelė pogrindinio darbo 
patirtis, aktyvus dalyvavi
mas kovoje už socializmo 
idealų įgyvendinimą, gilus 
pažinimas’ to meto istori- 
nių-politinių gyvenimo są
lygų ir tvirtos partinės po
zicijos Įgalino A. Gudaitį- 
Guzevičių parašyti reikš
mingus kūrinius apie darbo 
žmonių kovą už socialisti
nės Lietuvos sukūrimą.

J. Bielims.

NANUJI RAŠTAI

“Graži tu, mano brangi 
tėvynė”

I/etuvių poetinės kūrybos antologija
Didelę, gražią dovaną pa

ruošė užsienio lietuviams, o 
taip pat Lietuvos literatū
ros mėgėjams Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 
komitetas. Būtent—knygą, 
kokios iki šiol nėra buvę, 
knygą, kuri visus nudžiu
gins tiek storumu, tiek jo
je sutelktų autorių gausu
mu. .

Penki šimtai šešiasdešimt 
puslapių ir kone du šimtai 
grožinio žodžio kūrėjų. Dėl 
puslapių — ne naujiena, o 
dėl autorių... Kai kas gal 
net nustebs — iš kur tiek?

Nieko nuostabaus. Mūsų 
tauta — talentų tauta. Po
etinės kūrybos puoselėtojų 
taip pat gausu. Jeigu visus 
juos suburti, sur a n k i o t i 
nors po kelis jų kūrybos 
pavyzdžius...

Taip ir buvo padaryta. 
Minima knyga — tai antolo
gija, kurioje plačiausiai pa
teikiama viso pasaulio lie
tuvių poetinė kūryba. Pa
vadinta antologija Mairo
nio žodžiais “Graži tu, ma
no brangi tėvyne” ir pra
dedama mielomis liaudies 
dainomis. Toliau individua
lioji kūryba — nuo klasikos

iki mūsų dienų. Čia patei
kiama tiek mūsų svarbiau
siųjų poetinio žodžio meist
rų kūrybos pavyzdžiai, tiek 
ir daugelio tų, kurie kuk
liau, kiekvienas pagal savo 
sugebėjimus, pagal savo ta
lento kibirkštėlę kada nors 
yra pasireiškę.

Nemaža sutelkta ir išei
vijoje gyvenusių ar ir tebe
gyvenančių rašytojų. Skai
tytojas čia ra$ J. Aisčio, B. 
Brazdžionio, K. Bradūno, 
A. Giedriaus, J. jMikuckio, 
H. Nagio, A.. Nykos, Niliū- 
no, S. Santvaro, L. Sutemos, 
M. Vaitkaus ir kitų kūrybos 
pavyzdžių.

Leidinio pabaigoje — sky
rius “Trumpai apie auto
rius” (apie kiekvieną rašy
toją pateikiama biografi
niai ir bibliografiniai duo
menys).

Kaip matome, tai įvairiais 
atžvilgiais įdomus leidinys, 
pareikalavęs, be abejo, ilgo 
paruošiamojo darbo, jėgų ir 
laiko. Šitą didelį darbą nu
veikė daugeliui tautiečių 
gerai pažįstamas Kultūri
nimų ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto pirminin
ko pavaduotojas Vytautas

Kazakevičius. Jis atrinko 
autorius ir kūrybos pavyz
džius, parašė antologijos 
įvadą, suieškojo visus bio
grafinius bei bibliografi
nius duomenis, rūpinosi lei
dinio spausdinimu. Jam tal
kininkavo redakcinė komi
sija — poetas Antanas Miš
kinis, literatūros kritikai 
Kazys Ambrasas ir Bronius 
Raguotis.

Antologiją “Graži tu, ma
no brangi tėvyne” išleido 
Vilniaus “Vagos” leidykla 
10,000 tūkstančių egzemp
liorių tiražu. Neseniai ji 
jau pasirodė Lietuvos kny
gynuose, o netrukus pa
sieks ir užsienį: ja besido
mintys gali užsisakyti per 
Kul tūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komitetą, o 
taip pat per “Gimtojo kraš
to” redakciją.

Tai knyga, kurią, be abe
jo, norės turėti dažnas už
sienio lietuvis. Tai knyga, 
kuri kiekvienam lietuvių 
literatūros mėgėjui, o ir 
šiaip kiekvienam kultūrin
gam žmogui suteiks daug 
džiaugsmo. V. V.

Gydytoju disertacijos
Kaunas. — Kauno Medi

cinos instituto mokslinės 
tarybos posėdyje apgynė 
medicinos mokslų daktarų 
disertacijas šio ins t i t u t o 
patologinės anatomijos ka
tedros vedėja docentė Jūra
tė Jankevičiūtė, hospitali- 
nės terapijos katedros do
centas Girša Vitenšteinas.

Pasaulyje dar labai daug 
žmonių miršta nuo miokar
do infarkto. Todėl docen
tės J. Jankevičiūtės pasi
rinktoji daktaro disertacija 
“Miokardo infarkto išsivys- 
tytmo ir reparacijos ryšys 
su širdies vainikinių arteri
jų stenozuojančios atero
sklerozės išplitimu ir ryš
kumu” yra labai aktuali. 
Labai palankiai disertacijo
je padarytas mokslines iš
vadas koįmentavo oficialūs 
oponentai ir žinomi kardio
logai. J. Jankevičiūtė sa
vo mokslinį tiriamąjį darbą 
derina su pedagogika ir gy
dytojos praktine veikla. Jos 
plunksnai priklauso 30 
spaudoje paskelbtų moksli
nių darbų.

Docentas G. Vitenšteinas 
savo disertaciją paskyrė 
širdies garsų akustinėms 
ypatybėms tirti. Mokslinin
kas naudoja orig i n a 1 i u s 
metodus grafikai pavaiz
duoti širdies garsams. Do
centas G. Vitenšteinas, bu
vęs karo gydytojas, žino
mas kaip mokslininkas, iš
radėjas. 1965 metais jam 
suteiktas Lietuvos TSR nu- 
sipeln i u s i o gydytojo var
das.

3 pusi.

Vabalui

jonai kovai su vėžiu

nę sudėti penkis mi-

bos 1968 metais.

ARAI

irinkime nutarėme

ir veiklą kuopoje,

15204

eikalams min i s t r a s 
do Fernandez. Jis ta
šu tarybiniais parei-

7,500. Jam tą sumą 
ės busų kompanija, 

buso avarijoje ber- 
buvo nukirsta koja.

tyrinėjimo apie rū- 
poveikį į žmogaus

maža 
liau s 
tinga

wood, N. J. — Dvy- 
metų berniukas Ro-

' Jonas Sadniikas, sekr.
Kuopos adresas:
i 3351 W. Carson St., 

Pittsburgh (Esplen), Pa.

įsią užuojautą jo
Per-

. idą ištvermingai.

Blėdži 
vaidmens 
filme;

dviem 
violončelei.

— L.D.S. 142 kuopos 
naciai ir valdyba.

R. M. Stakėnai
J. V. Podžiūnai

P. M. Smalsč ai

Liet, mokslininkas pasakoja 
apie savo viešnagę Amerikoje

Vilnius. — Iš Jungtinių mezgiau kontaktus su 
mokslinio tyrimo institu
tais bei atskirais moksliniu-, 
kais, dirbančiais puslaidi
ninkių fizikos srityje, man 
pažįstamai iš susirašinėji
mų ar darbų, iš tarptautinių 
konferencijų Paryžių je, 
Pragoję, Kijoto mieste, Ek- 
sotere, kuriose man yra te
kę dalyvauti. Šios išvykos 
metu turėjau progą susipa
žinti ir pamatyti amerikie
čių mokslininkų naujausius 
darbus, sužinoti, kas yra da
roma, kas jų jau yra nu
veikta, kokia kryptimi dir
bama. Malonu konstatuoti, 
kad mūsiškio instituto 
darbai vertinami . pasaulio 
mokslininkų.

Išvyka, susitikimai, be 
abejo, turi didelę praktinę 
naudą. Mokslininkams bū
tina keistis sumanymais, 
idėjomis, mintimis. Tai pa
deda vystyti mokslinę min
tį, atlieka kilnią misiją 
mokslo progreso vardan. 
Ben d r o m i s viso pasaulio 
mokslininkų jėgomis tai 
prisideda prie mokslo pro
greso, žmonijos minties pa
žangos.

—Kur jums dar teko lan
kytis?

—Mano vizito tikslas bu
vo grynai mokslinio pobū
džio. Kaip minėjau, pro
grama buvo labai gausi ir 
turtinga, todėl mažai teliko 
laiko turizmui. Nors išbu
vau ištisą mėnesį, bet nuo
dugniau susipažinti su tokia 
didžiule ir įvairiaplane, įdo
mia ir prieštaringa šalimi, 
kaip Amerika, neteko. Ta
čiau JAV Nacionalinė 
mokslų akademija, kurios 
svečias buvau, man sudarė 
sąlygas, kiek įmanoma per 
tą laikotarpi susipažinti su 
šalimi, su miestais, kuriuo
se lankiausi.

Neužmirštamas, labai šil
tas ir jaudinantis susitiki
mas įvyko Niujorke, “Lais
vės” redakcijoje, su mūsų 
tautiečiais. Susitikau su 
Antanu Bimba. Ieva Miza- 
riene, Rojum Mizara, kuris 
neseniai taip nelauktai pa
sitraukė iš gyvųjų tarpo. 
“Aido” choras surengė pui
kų ir nuoširdų koncertą.

Apsinuodijimas DDT
Dvidešimt septyni paukš

čiai buvo šeriami pašarais, 
į kurių sudėti mokslininkai 
pridėdavo DDT. Po aštuo- 
nių dienų nugaišo 7 paukš
čiai, po dvylikos — dar 3. 
Likusius paukščius tyrinė
tojai vėl pradėjo šerti nor
maliai. Tačiau per įvairų 
laiką — nuo dviejų iki de
vyniasdešimt trijų dienų — 
dar nugaišo 4 paukščiai.

Skrodimas parodė, kad 
visais atvejais paukščiai žu
vo nuo DDT. Pavojinga 
minėtojo preparato koncen
tracija smegenyse yra lygi 
30 dalių viename milijone. 

Daug pastovių žemės ūkio 
nuodų mūsų laikais išnešio
ta po visą planetą. DDT 
pėdsakai surandami net 
pingvinuose, kritusiuose 
Antarktidoje.

Amerikos Valstijų grįžo 
LTSR Mokslų Akademijos 
Puslaidininkių fizikos insti
tuto direktorius,, fizikos- 
matematikos mokslų dakta
ras profesorius Juras Požė
la. “Tiesos” korespondentas 
kalbėjosi su drg. Požėla ir 
paprašė papasakoti apie 
viešnagės i JAV tikslą ir 
programą.

— Pirmą kartą man teko 
lankytis anapus Atlanto, — 
sakė mokslininkas. — Mano 
vizitas vyko pagal Tarybų 
Sąjungos Mokslų akademi
jos ir JAV Nacionalinės 
mokslų akademijos susitari
mą. Aš buvau JAV Nacio
nalinės mokslų akademijos 
svečias. Kelionės tikslas — 
dalyvauti dviejose tarptau
tinėse konferencijose, susi
pažinti su naujausiais dar
bais puslaidininkių fizikos 
srityje bei pasikeisti patyri
mu.

Teko taip pat lankytis 
daugelyje universitetų, fir
mų, gamyklų, mokslinio ty
rimo centrų, susitikti su 
įvairių šalių mokslininkais. 
Lankiausi Kornelio univer
sitete (įtakos miestas), Mi
čigano universitete Ann 
Harbor mieste, Brauno uni
versitete Providenso mieste, 
Stanfordo universitete Kali
fornijoje, netoli San Fran- 
cisko, MasaČiuseto technolo
giniame institute Bostone. 
Taip pat lankiausi firmos 
“General Telephone and 
Electronic” mokslinio tyri
mo centre Niujorke, firmo
je “Westinghouse” Baltimo- 
rėje, Nacionaliniame stan
dartų biuro institute netoli 
Vashingtono bei Jūrų laivy
no mokslinio tyrimo centre.

Tarptautinėje konferen
cijoje naujų generacijos ir 
elektros signalų stiprinimo 
būdų klausimais teko skai- 
tvti pranešimą anie mano ir 
fizikos-matematikos 'mokslų 
kandidato, .mūsų instituto 
darbuotojo Sigito Kalvėno 
darbą apie naujus reiški- 
n i u s pusi aidininkiuose, 
esant stipriems elektri
niams laukams.

— Kokių atgarsių susi
laukė šis pranešimas?

— Man malonu pažymėti, 
kad maniškis pranešimas 
sukėlė konferencijos daly
vių susidomėjimą, buvo 
daug diskusuojama dėl ja
me keliamų bei nagrinėja
mų problemų. Mūsų paste
bėti bei tyrinėiami nauji 
reiškiniai puslaidininkiuose, 
šiems esant stipriuose elek
triniuose laukuose, konfe
rencijoje buvo pripažinti 
vertais dėmesio ir vystymo, 
pažymėtas šių darbų origi
nalumas.

Man buvo labai įdomu su
žinoti, kas daroma šioje ma
ne domin a n č i o j e fizikos 
srityje. Diskusijų metu bu
vo pareikšta nemaža ver
tingų minčių, naši keista 
nuomonėmis. Šį pranešimą 
amerikiečių pageid avimu 
man teko kartoti Mičigano 
ir Stanfordo universitetuo
se bei firmos General Tele
phone and Electronic 
mokslinio tyrimo centre. 
Buvo įdomu sužinoti, kad 
šioje srityje dirba Vašing
tono jūrų laivyno moksli
nis tyrimo centras, ir už
megzti kontaktus.

Iš viešnagės Jungtinėse 
Amerikos valstijose parsi
vežiau gausių įspūdžių, ne
mažai vertingų žinių, už-

Puikūs darbai, 
didelis įvertinimas

Vilnius. — Respublikinių 
literatūros ir meno premi
jų komitetas prie Lietuvos 
TSR A 
metų 
Balčik 
limus; 
čiui u 
las”; 
tampų 
dies 
motyv 
už me

linistrų Tarybos 1967 
premijas paskyrė: J. 
oniui už sieninius ki- 

A. Gudaičiui-Guzevi- 
ž romaną “Sąmoks- 

J. Kuzminskiui už es-
i ciklą lietuvių liau- 
■r revoliucinių dainų 
lis;
ainio kino filmo “Laip- 
angų” pastatymą; V.
ii už Petro Indriūno 

sukūrimą šiame
S. Vainiūnui už kvin- 
ir. 2 fortepionui, 
smuikams, altui ir

$177,500 Už KOJA
Maj 

likos 
nald Hoffman laimėjo bylą 
ir $17 
sumok 
kurios 
niukui

Bor 
der, v: 
siamų 
listų, 
koręs. 
džiam 
ir žud

NAZIS PASIKORĖ
na.—Heinrich Schnei- 
ienas iš trylikos tei- 
nacių karo krimina- 

rastas kalėjime pasi- 
Pis buvo nacių bau- 

ojo batalijono vadas 
ė žmones Lenkijoje.

5 mili
New Yorkas. — Ameriki

nės Vėžio Draugijos pirmi
ninkas Williams prašo vi- 
suome 
lijonup dolerių p ra vedimui 
naujo 
kymo 
sveikatą.

Maskva. — čia yra atvy
kęs Kubos užsienio preky
bos i 
Marce 
riasi :
gūnai s padidi n i m u i tarp 
Kubos ir Tarybų Sąjungos 
preky

Pakeliui į namus užsukau 
į Mo įtrealį, aplankiau 
Eksp)-67. Deja, tenka ap
gailestauti, kad teturėjau 

laiko ir negalėjau gi- 
usipažinti su šia tur- 
ir įdofmia paroda.

Mirus

ROJUI MIZ
Mes, šios apylinkės (Ludington, JMich.) 

draugai, reiškiame širdingia 
žmonai Ievutei ir kitiems artimiesiems, 
gyvenkite šią liūdesio vala 
Gaila tokio brangaus draugo.

Wm. A. Stakėnai 
S. M. Klastauskai

Prisiminimas Mirusių Narių
Mūsų kuopos pereitame sus 

prisiminti visus kuopos mirusius narius per laik
raštį “Laisvę”.

Tai šia proga prisimindami mirusius narius, pa
gerbdami jų praeities narystę
lenkiame galvas šioje liūdesio valandoje. Lai jų 
atmintis būna amžina!
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Apie mokyklas ir mokytojus
Tarybinėje šalyje spalio 

1 d. yra švenčiama Mokyto
jo Diena. Tą, dieną, visų ta
rybinių respublikų mokykla 
ir visuomenė pagerbia šau
niuosius šviesos ir kultūros 
skleidėjus mokytojus, ku
riems priklauso milžiniška 
reikšmė jaunosios kartos 
auklėjime. Teko sužinoti, 
kad prieš tai JAV mieste 
Detroite apie mokytojus 
kalbėjo pagerbti suruoštoje 
akademijoje J. Bačiūnas. Jis 
gražiais žodžiais pagerbė 
mokytojus ir jų darbų. Ta
čiau, kaipo tikras buržuazi
jos atstovas, jis liaupsino 
senuosius buržuazijos vieš
patavimo Lietuvoje laikus, 
o apie dabartį sapaliojo apie 
“geležinę uždangą” ir pana
šius- atributus. Tad norisi 
kai ką pastebėti tuo reikalu.

Ponas Bačiūnas tikrina, 
kad “tautai nepriklausomy
bę atgavus, plati kaip Ne
munas jaunųjų mokytojų 
srovė ruošė mūsų jaunimą! 
laisvam gyvenimui. Jei ne 
mokytojai, nebūtų tokios 
tautiškai sąmoningos ir kul
tūringos tautos dabar...”

Pirmiausiai tenka paste
bėti, kad anoje, buržuazi
jos garbinamoje Lietuvoje 
mokyklos padėtis buvo tie
siog apverktina. Tik retas 
vargšas tegalėjo išleisti sa
vo vaiką pagrindinės mo
kyklos klasę, o toji pradinė 
mokykla tebuvo keturių kla
sių faktiškai,, ir tik popieriu
je, projektuose daugiausiai 
šešerių metų pradinis moks
las. Vidurinę mokyklą išeiti 
tegalėjo gerai pasiturinčių
jų tėvų vaikai, o ką kalbėti 
apie aukštuosius mokslus. 
Ir mokytojų tebuvo Lietu
voje apie 8,000. Ne veltui 
tarybinę santvarką Lietu
voje kuriant buvo daugiau 
kaip 300,000 beraščių, o ma
žaraščių buvo didžioji dau
guma gyventojų. O apie ko
kį ruošimą “laisvam gyveni
mui” galėjo būti kalba val
stybėje , kurioje viešpatavo 
fašistinė santvarka, kurioje 
valdžia buvo siauros kapita
listų, dvarininkų ir kitų 
turtuolių grupės rankose, 
kurioje laisvę skleisti savo 
obskurantiškus mokslus tu
rėjo įvairaus plauko reakci
ninkai, o pažangių idėjų 
skleidėjai buvo persekioja
mi, baudžiami, kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose 
laikomi.

Jei kalbėti apie plačią 
kaip Nemunas srovę, tai ga
lima kalbėti švietimo srity
je apie tarybinius laikus, 
apie Tarybų Lietuvą, darbi
ninkiškos laisvės Lietuvą. 
Šiandien vien tik Švietimo 
ministerijos žinioje esančio
se mokyklose dirba apie 30, 
000 mokytojų, o viso moky
tojų Lietuvoje yra apie 40, 
000, tai yra 5 kartus dau- 
giau, negu buržuazinių 
“laisvių” Lietuvoje. Anais 
laikais vidurinių mokyklų 
mokinių tebuvo apie 25,000, 
taigi dabar mokytojų yra 
žymiai daugiau. Anais lai
kais retas mokytojas buvo 
baigęs aukštąją mokyklą, o 
dabar didžioji dauguma mo
kytojų yra su aukšt u o j u 
mokslu. O, svarbiausia, da
bar Lietuvos mokykla yra 
apdrausta nuo reakcinių ir 
obskurantiškų mokslų pla
tinimo, ko ypač negali do
vanoti buržuazija, kuriai 
rūpi, kad liaudis būtų tam
si, kad ją galėtų lengviau 
apgaudinėti ir išnaudoti. 
Tuo tarpu darbo žmonių

KRISLAI IŠ LIETUVOS
valstybėje rūpi, kad visa 
liaudis, esanti pati savo ša
lies šeimininku, būtų šviesi 
ir išlavinta.

Lietuvos mokslininkai 
Paryžiaus konferencijoje
Neseniai Paryžiuje baigė

si tarptautinė konferencija, 
skirta polimerų taikymui 
statybinėse konstrukcijose. 
Joje dalyvavo apie 250 spe
cialistų iš visų techniškai 
išsivysčiusių pasaulio šalių. 
Konferencijoje buvo ir du 
Tarybų Lietuvos mokslinin
kai: Kauno Politechnikos 
instituto Vilniaus filialo 
statybinių konstrukcijų ka
tedros vedėjas daktaras A. 
Kudzys ir “Orgtechstaty- 
bos” tresto vyriausias inži
nierius R. Garalevičius. apie 
savo kelionę Dr. A. Kudzys 
papasakojo spaudos kores
pondentams :

— Kelionė į konferenciją 
padėjo mums toliau plėsti 
ryšius su daugelio šalių spe
cialistais. Pavyzdžiui, mes 
susitikome su visame pasau
lyje žinomos prancūzų po
limerų firmos “Ron-Pulen” 
atstovais. Šios firmos gami
nius mes matėme 1965 m. 
Maskvoje įvykusioje pasau
linėje polimerų parodoje. 
Mes aplankėme firmos įmo
nes Lione, pasikeitėme pa
tarimu.

Konferencijoje skaitėme 
apie polimerų taikymą cent- 
rifuguotame betone jr gelž
betonyje. Malonu buvo įsi
tikinti, kad Lietuvos moks
lininkų tyrin ėjimai šioje 
srityje buvo naujiena kon
ferencijos dalyviams ir su
kėlė didelį susidomėjimą.
Nauji pramoniniai miestai 

Lietuvoje
Pagal Tarybų Lietuvos 

Plano komisijos ir vyriausy
bės nusistatymą tolimesnis 
pramonės augimas numato
mas ne Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoj, kurių augimą no
rima sustabdyti, bet kituose 
miestuose. Todėl numato
mas Šiaulių ir Panevėžio, o 
taip pat naujų pramonės 
centrų augimas. Naujai vys
tomi pramonės centrai yra 
Alytus, Kapsukas, Utena, 
Plungė ir Jurbarkas. Pir
muose keturiuose jau pa
statyta arba statoma eilė 
stambių pramonės įmonių, 
o Jurbarke artimiausiu lai
ku bus pradėta statyti stam
bi naftos perdirbimo ga
mykla. Šiame penkmetyje 
prasidėjęs šių miestų augi
mas ypač paspartės sekan
čiame dešimtmetyje. Šio lai
kotarpio pabaigoje Alytus 
ir Kapsukas turės po 50-60 
tūkstančių gyventojų, Plun
gė ir Utena po 30-40 tūks
tančių, o Jurbarkas 70-80 
tūkstančių gyventojų.

Toliau augs taip pat che
mijos pramonės centrai — 
Jonava ir Kėdainiai. Ple
čiant jau esamas gamyklas 
ir statant naujas, šių miestų 
gyventojų skaičius padidės 
iki 30 tūkstančiu žmonių 
kiekvienajme. Maždaug to
kį pat gyventojų skaičių pa
sieks Ukmergė, Tauragė ir 
Mažeikiai. Sekančiame 
penkmetyje bus padėtas pa
grindas Kretingos, Varė
nos, Švenčionėlių tolesniam 
plitimui.

Per praėjusį dešimtmetį 
buvo padarytas svarbus 
žingsnis decentralizuojant 
pramonės išdėstymą ir for
muojant naujus pramonės 
centrus, kurie su laiku taps 
ir atitinkamo regijono cent
rais. Jei ligi 1958 metų 

miestų gyventojų skaičius 
didėdavo Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos sąskaita, tai pa
staraisiais metais pastebi
mas šių trijų miestų lygi
namojo svorio mažėjimas 
bendrajame pramonės cent
rų skaičiuje.

Miestų gyventojų didėji
mą Lietuvoje parodo šie 
skaičiai. 1940 metų pra
džioje Lietuvos miestuose 
gyveno apie 24 procentai 
visų respublikos gyvento
jų, o 1967 metų pradžioje— 
jau apie 46 procentai. Nu
matoma, kad 1970 metais 
respublikos miestų gyven
tojų skaičius pasieks maž
daug 1 milijono 600 tūks
tančių žmonių ir sudarys 
apytikriai 52 p r o c e n tus 
bendrojo gyventojų skai
čiaus.

Mokslo suklestėjimas 
Tarybų Lietuvoje

Maskvoje išeinan č i a m e 
teoretiniame ir politiniame 
žurnale “Komunist” (Nr. 
12) tilpo Antano Sniečkaus 
straipsnis “Tarybinių žmo
nių auklėjimas prpletarinio 
international i z m!o dvasio
je.” Jame tarp kitko pa
žymimi laimėjimai švieti
mo ir mokslo srityje,” pa
siekti T. Lietuvoje. Jau se
niai likviduotas neraštingu
mas, kuris buvo paveldėtas 
iš buržuazinės santvarkos. 
Numatoma sekančiame 
penkmetyje pagrindinai už
baigti perėjimą iš aštuonių 
metų privalomojo mokslo į 
visuotiną vidurinį mokslą 
jaunimui. Apie tai, kaip 
išaugo aukštasis mokslas, 
liudija toks faktas. Jei iki 
karo respublikos liaudies 
ūkio srityje dirbo 7,200 
specialistų su aukš tuoju 
mokslu, tai šių metų pra
džioje jų buvo jau 59,000. 
Tarybiniais laikais įkurtoje 
Mokslų Akademijoje aukš
tosiose mokyklose dirba 
daugiau kaip 6,500 moksli
ninkų. Tai 17 kartų dau
giau, negu Lietuvoje buvo 
mokslininkų 1939 metais.

J. Paliukonis 
1967 X 6

šeši šimtai varguolių 
iš N. Y. Washing tone

Washing tonas. — Spalio 
16 dieną iš New Yorko bu- 
sais ir traukiniais atvyko 
šeši šimtai biednų žmonių, 
demonstravo ir reikalavo 
daugiau pinigų karui su 
skurdu. Dauguma demonst
rantų buvo brukliniečiai.

leva ir Rojus Mizarai Šiauliuose

URNA
Nišoje kapinių urna mažytė, 
Urna pilkų pelenų;
Dulkių saujelė tarp plokščių granito, 
žiupsnis vien plėnių dūlių

Tarp akmenų.
Mintys, žėrėję kaip meteorai,
Lūpų dailių šypsuliai. 
Degančios akys žiežirbom norų— 
Visa tai tapo nūnai

Tik pelenai.
O, netiesa! Kokia klaiki apgaulė 
Šią mažą urną nišoj supa!
Tų pienių mintys žėri tartum saulė, 
Kartojamos daugybės lūpų.
Tų pienių balsas aidi lyg solistų 
Iš filmų, kaspinų, plokštelių;
Jaunystės šypsenų kerai nevysta
Iš daugelio muziejų salių.
Tų plėnių kibirkščiuoja godos karštos
Su mokslininkais triūsia, pluša, 
Jos padeda į nežinią jiems veržtis 
Laimėti užu taiką mūšį.

Virto dūliais pelenais tiktai rūbas, 
Rėmai būtybės didžios;
Biro suguro tik kontūrai grubūs, 

z Apvalkalas, irstąs iš medžiagos—
< ' Neatsparios!

1 J. Subata

Socialistinė Spalio 
Revoliucija

(Tęsinys iš 2-ro psl.) 

gelis išsigabeno iš Juodo
sios jūros 114 karo laivų ir 
juos atidavė Prancūzijai.

Kiek milijonų žmonių iš
žudė antitarybiniai elemen
tai ir interventai, sunku da
bar pasakyti. Sakoma, kad 
per pirmąjį pasaulinį ikarą 
ir interventų karą Rusijoje 
žuvo apie 20 milijonų ŽmO- 
mų. ' . ^<*1

Atrodė, "kaip gi galėjo 
jaunutė Tarybų šalis atsi
laikyti prieš daug skaitlin- 
gesnes, daug geriau gink
luotas jėgas? Leninas tą 
aiškino:

“Niekad nebus nugalėta 
toji tauta, kurioje darbinin
kų ir valstiečių dauguma 
sužinojo, pajuto ir pamatė, 
kad jie gina savą, Tarybų 
valdžią — darbo žmonių 
valdžią, kad gina tą reika 
lą, kurio pergalė jiems ir 
jų vaikams užtikrina gali
mumą naudotis visomis kul
tūros gerybėmis, visais 
žmogaus darbo kūriniais. 
(“T.S.R.S. Istorijos”, To
mas 3, pusi. 223).

Proletarinės revoliucijos 
laimėjimas Rusijoje atidarė 
kelią į komunizmą, į naują 
santvarką, kur nebus žmo
gaus išnaudojimo žmogumi. 
Sudarymas Tar. Sąjungos

Senoji Rusija buvo dau
gybės tautų valstybė. Revo
liucija suteikė visoms tau
toms laisvę.

Apsigynus nuo interven
tų, 1922 metais tarybinės 
respublikos savo valia, kad 
joms būtų sėkmingiau ko
voti prieš imperialistų kės
lus ir tvarkyti vidaus reika
lus, nusitarė susijungti į 
Tarybinių Socialistinių Res
publikų Sąjungą. Kiekviena 
turi teisę iš Sąjungos pa
sitraukti, jeigu rastų rei
kalą.

Pradžioje Tarybinių So
cialistinių Respublikų Są
jungą sudarė tik septynids 
sąjunginės rešpublikos. Vė
liau persiorganizavo Už
kaukazėjos, Užkaspijos ir 
Sibiro tautos ir sudarė 12 
sąjunginių respublikų. 1940 
metais, kaip žinia, į Tary- 
Sąjungą įstojo Lietuva, 
Latvija ir Estija. Tuo būdu 
dabar yra penkiolika sąjun
ginių respublikų. „

Dabar Tarybų Sąjunga 
užima 8,655,890 kvadratinių 
mylių plotą ir turi 235,000, 
000 gyventojų.

Boston, Mass.
Apie kai ką

Pas mus, kaip ir visose 
JAV, prieš karą Vietname 
veikimas didėja. Vis dau
giau inteligentijos priside
da prie jaunų vyrų, neno
rinčių eiti į karinę tarny
bą. Kartais net vienas ki
tas dvasiškis stoja jiems 
vadovauti.

Spalio 16-os demonstraci
joj dalyvavo Arlington St. 
Church pastorius Rev. Jack 
Mendelsohn ir kiti dvasiš
kiai. Po demonstr a c i j o s 
bažnyčioj prie altoriaus 67 
sudegino kariuomenėn pa
šaukimas (draft cards). 
Kiti 214 jaunų vyrų atida
vė dvasiškiams savo kariš
kus popierius, kurie bus nu
vežti į Washingtoną ir ati
duoti Attorney General 
Ramsey Clark’ui.

Nuostabu, kad Bostone 
šiokią dieną susirinko 4,- 
000 į demonst raciją. Iš 
spaudos pranešimų, tik San 
Franciskas Bostoną tepra
lenkė drafto kortų degini
me, o prieš karą demonst
racijos vyko daugiau kaip 
30-yje miestų.

Spalio 15-ą teko dalyvau
ti gražiame bankete Maple 
Parke, Lawrencuje. Pie
tūs buvo rengti >spaudos 
naudai. Publikos suvažia
vo daug, manau ir pelno 
liks, nors gana gerai vai
šino už labai pigią kainą.

Baigiant valgyt, Antani
na Šupetrienė (Shupetris), 
paaiškinus banketo tikslą, 
pakvietė keletą asmenų kai 
ką pasakyti. Po to atsi
kreipė į šiais metais Lietu
vą lankiusių, kad kai ką pa
sakytų. Nesiradus savano
rių, ji pati prašneko.

Jai labai patikusi organi
zuota vaikų priežiūra. Ten 
esą įsteigti dirbančių mo
tinų vaikams darželiai, ku
riuose dienos * metu vaikus 
palieka, o vakare pasiima. 
Ji sakė, kad ten yra nemo
kamas ir. visiems prieina
mas mokslas, tai irgi labai 
geras dalykas. Taipgi ligo
ninės ir daktarai visiems 
už dyką. Sakė, kad yra ir 
trūkumų: trūksta butų ir 
kai kurių kitų reikmenų. 
Bet ji viešnage labai gerai 
n u s i t e ikusi. Pataria vi
siems, dar sveikatos turin
tiems, aplankyti savo tėvų, 
brolių ir seserų kraštą.

Teko sėdėti prie vieno 
stalo su vietiniu ir parko 
aktyviu asmeniu, kuris 
plačiai apie Maple Parko 
reikalus papasakojo. Ma

tomai parkas, kol kas lieka 
lietuvių rankose, iki atsiras 
pirkėjas.

• •• M

Kaip jau žinoma, dabar 
eina laikraščio “Laisvės” 
rudeninis vajus. Bostono 
ir apylinkės vajininkai E. 
Repšienė ir S. Rainardas 
sakė, kad vajus eina ge
rai. |

Matomai šiais metais rei
kės daugiau ir smarkiau 
padirbėti, nes būtinas rei
kalas sukelti didesnę laik
raščiui ‘ išlaikyti finansinę 
paramą.

Tiesa, mūsų jėgos silpnė
ja, nes iš Lietuvos išvyku
sių skaičius mažėja. Liku
siems tenka sunkesnę naš
tą pakelti. Kas duocfempą/ 
ir sunkiau padirbėti, 
idėjos, už kurias mes sto
vime, jų stiprėjimas, po vi
są pasaulį smarkus didėji
mas. x A. K—a

Lawrence, Mass.
Pažangiųjų organizacijų 

rengti pietūs “Laisvės” nau
dai spalio 15-ą Maple Par
ke nusisekė gerai. Dėka 
vietiniams, bostoniečiams ir 
haverhilliečiams už skait
lingą dalyvavimą. Manau, 
kad rengimo komisija vė
liau paskelbs pilną raportą 
iš to parengimo ir sykiu pa
minės vardus tų, kurie pri
sidėjo prie pietų surengimo, 
o ypač moterys.

Šiuo norėčiau paraginti 
lawrenciecius, kad tuo pat 
atsilygintume haverhillie
čiams, dalyvaujant jų to
kiame pat parengime ir 
tokiam pat tikslui.

Haverhill iečių parengi
mas įvyks lapkričio 5-ą Lie
tuvių Gedimino klube, 324 
River St. A. V.

MUZIKA TARNAUJA 
ŽEMĖS ŪKIUI

... Atrodė, kad virš gal
vos plyšo dangus. Baisus 
riksmas, ir staugimas, lydi
mas ritmiško bildesio, įsi
veržė į taikią Norvegijos 
laukų prie Beitstado tylą. 
Pakilo išgąsdintų paukščių 
būrys. Iš įvairiose lauko 
vietose įtaisytų garsiakal
bių, pergalingai aidi galin
gi eilinio vakarietiško “po
po” (populiarios melodijos 
—red. past.) akordai. Per
traukas užpildo ne mažiau 
griausmingas diktoriaus 
tekstas.

Ne reklamai ir ne kaimy
nų bei pravažiuojančiųjų 
malonumui buvo radiofika
vęs savo braškių plantaciją 
apsukrus norvegų farme- 
rys. Magnetofonas jam pa
dėjo kovoti su paukščiais 
ir, kaip praneša sostinės 
laikraštis “Našunen”, gana 
sėkmingai. Kaip liudija 
mačiusieji, paukščius ypač 
veikia garsaus anglų kvar
teto “Beatles” dainos ir bir
žos žinių santraukos.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia sako, kad spalio 15 die
ną grupė arabų iš Jordano 
buvo įsiveržusi į Izraelio 
teritoriją. Grupė susidėju
si iš šešių vyrų.

Petersburg, Fla. 
mano mielą ligonę

ave ir žmoną Mariją> 
esu nelaimės

buvo 1967 m. rugpiū- 
d. Baigiant choro re- 
ą staiga jos bal- 
įtrūko ir einant link 
ji pradėjo svyruoti.— 

au, Marija, atsitiko?

St.
Apie
Nors ir nesinori rašyt$ 

apie s; 
bet kuomet 
atsitikime, gal ir turiu tei
sę taip pasielgti.

Tai 
čio 22 
petici, 
sas n 
namų 
Kas t 
— klausiu jos? Sunkiai iš
tardama, atsakė: 
1 got

Rodi
bet pažeidė jos kalbą, raš- 

“I think 
a stroke.”
osi, nedidelis šokas,

šinę koją ir ranką. Ir 
Lėtai jos sveikata tai
ls dar po daktaro Hu- 
priežiūra. Sveikatai 

ęjus, pradėjo pati vie- 
Gyvenimas 

į ir man palengvėjo. 
- ji jokiu būdu negali 
kyti nuo darbo. Jei- 
ks viršžmogiškas dak- 
ir pasakytų jai “nafta^ 
i baigiasi ir tu gyvenu 
penkias minutes”, tai 
keturias ir pusę mi- 
darbuotųsi, o paskui

labai 
sosi, v 
bert 
pager 
na vįikščioti. 
trupu' 

Bet 
susila: 
gu ko! 
taras 
lempa 
si tik 
ji dar 
nutės
sakytų — Juozai, eik šen, 
pabuč 
sekum

Pas: 
paralj 
spaud 
lavusi 

uok mane, nes į 30 
džių aš mirštu.
darė komplikaci j os: 
žius, aukšto kraujo 
mas ir širdis sunega- 
Neatrodo, kad greit 

ne vėl su Dainos My- 
grupe kartu dainuoti.

už atvirutes, kurių

ų, taip ir iš kitų kolo- 
Dhoro nariai prisiun-

V. Valley ir

ų vedėjas J. Šoliūnas 
jna Elena, iždininkas 
tu “Vilnies” ir “Lais-

lėtojų
Iš gilumos širdies ačiuo- 

jame 
aplaik|ėme gausybę, kaip 
vįetin 
nijij.
te užuojautos atvirutes in
dividu .
riai p 
vadov 
prisiu

Visa LLD 45-os kuopos 
valdyba aplankė ypatiškai: 
pirmi] liukas 
žmona Eva, protokolo rašt. 
J. Greblikas jo žmona Ona, 
finans 
ir žm 
ir kai 
vės” vajininkas J. Rūbas 
ir jo žmona.

Didžiausios p a g a r b os 
vertas 
zas E 
Stella, 
geros 
dien tĮelefonuoja: kaip Ma
rija? 
duotu

Tai 
laptys 
daug : 
nei aųrenalino injekcija tie
siog į 
tiek 
tija.’

Atl 
vardž 
jų bu 

aliai, ir visi choro na- 
asirašę kartu; choroy 
3 Adelė Pakalniškienė 
įtė net 4.

buvęs ristikas Juo- 
akšys ir jo žmona 
tai nepavaduojami 

širdies žmonės. Kas-

Ar reikia ko iš par
ves atvežti? ir t. U 

o t, kur gyvybės pas- 
glūdi! Turint tie^k 

geros širdies žmonių,

kraujagysles negalėtų 
Kiek užuojauta-simpa-

tiskite, kad visų pa- 
ių nepaminėjau, nes 
vo gausybė. Dar kar- 
riame širdingai ačiū

visiems.
Čia rasite $5 auką “Lais

vės” ::ondui.
J. ir Marija Judžentai

KArahus pas Nasseų
Amman. — Jordano k^ 

raliu^ Hussein vėl vyks į 
ą pasitarimui su pre- 
tu Nasseriu. Jis taipgi 
atvykti ir į Jungti-

Egipt); 
ziden 
žada 
nes Valstijas.



Antradienis, Spalio (October) 24, 1967 LAISVE 5 pusi

San Francisco, Calif.
Spalio 8 d. mirė -Ona Za- 

J^gienė, 81 metų amžiaus. 
Tries keletą metų mirė jos 
^jras Zaloga ir jų dukra 
Bernisė. Zalogų šeima daug 
metų išgyveno S a n o m o s 
apylinkėje.

Zalogienė paliko liūdesyj 
dukrą Jean, žentą, anūkus 
ir proanūkius. Velionė se
niai sirginėjo ir jos mirtį 
pagreitino paralyžius 
(stroke).

Zalogų šeima prieš 30 
metų atvyko iš Chicagos ir 
buvo “Vilnies” skaitytojai. 
Deja, sveikatai šlubuojant, 
skaitymas sumažėjo. Žy
mėtina, kad abu tėvai ir 
dukra Bernisė visus Kali
fornijoje išgyvenusius me
tus iki mirties buvo San 
Francisko L L D ir L D S 
kuopų nariais. Onos Za- 
logienės palaikai buvo paly
dėti į krematoriją.

Ligoniai
Mūsų judri ir gan darbš

ti Agotėlė Norkienė per
gyveno sunkią akies opera
ciją. Dabar, grįžus i na
mus, sveikata taisosi.

Antras ligonis tai mūsų 
laikraščių vajininkas Benis 
Sutkus. Jis vėl sunegalavo. 
Bet mūsų Sutkus gan valin
gas žmogus, jis ligai nepa
siduos.

Juzytė Anscott sveiksta.
Rašant apie ligonius, 

kažkaip vis prisimena velio
nės Almutės Damušis žo
džiai. Vienu tarpu einant 
pro šalį, kur jį gyveno, pa
sukau į antrą namo aukštą 
ir atradau Almutę gulin
čią lovoje ir sunkiai sergan
čią. Ji susijaudinus atsi- 
^ašė, kad negalinti atsi
kelti iš lovos, ir pradėjo 
sakyti, kad nieko nesaky
čiau apie jos sirgimą, o la- 
biausiai, kad nesaky
čiau laikraščių korespon
dentui. Užklausus kodėl, ji 
atsakė, kad sirgti nėra jo
kia garbė, ir kam laikraš
čio brangią vietą užimti.

Gal būt Almutė buvo tei
si tuo pasakymu. Ypatin
gai lengvesnėmis ligomis 
sergantiems nevertėtų laik
raštyje vietą užimti. Pa
stebėjau, kąd Lietuvos laik
raščiai labai retai kalba 
apie sergančius. O jie irgi 
jų turi. 

• • •

Mūsų miesto majoras 
Jdtfk Shelley, demokratas, 
sveikatai sušlubavus, atsi
sakė kandidatuoti antram 
terminui. Dabar atsirado 
daug kandidatų ir kiekvie
nas jų sakosi, kad būsiąs 
geresnis už kitus.

• • • —

Vietname b a i s u s karas 
matyt, plečiamas, baisios 
žudynės ten vyksta. Po 
visą šalį sklista protestai, 
demonstracijos prieš karą, 
bet mūsų Washingtono par
eigūnai, atrodo, ruošiasi su
kurti pasaulinį karą.
4 L—ma .

St. Petersburg, Fla.
Atskubėjus rudens sezo

nui, padaugėjo aldiečių pra
mogose iš tolimųjų vietovių 
mieių svetelių, .ypač daug 
jų dalyvavo spalio 14 d.

Kuopos laimė, kad randa
si puikiai sumanių šeimi
ninkių, kurios taip šauniai 
suruošia pramogom pietus. 
Visi dalyviai su svečiais vi
sados valgiu būna patenkin
ti, skaniai pavaišinti. Da
bartiniu laiku pageidautina, 
kad pramogos būtų našes
nės, nes norima sudaryti 
riebesnius fondus dėl 
“Laisvės” ir “Vilnies”.

Teko pasikalbėti su šios 
kolonijos vajininkais Wm. 
Vilkausku ir J. Rubu. Jie
du gauna naujų skaitytojų 
ir laikraščiams aukų. Jei 
taip seksis, jiedu užbaigs 
vajų pirma laiko.

Šiuo norisi pažymėti, iš 
kur ir kas tokie tie svečiai, 
minėtą dieną dalyvavo pa
žangiečių pobūvyje.

Artimiausi svečiai — tai 
iš Miami, Fla., J. ir S. Shu- 
kaičiai. Iš Čikagos buvo B. 
Salaveičikas, W. Jankaus
kas, Alena Bukšnis, Juozas 
Putrimas, Boliso ir Onos 
Putrimų sūnus, iš Lamond, 
Ill.Taip pat Elzbieta Zalen- 
kienė, su ja jos sūnus Ka
zys ir dukra Alena iš Ohio 
valstijos; Frances MacNeal 
iš tolimosios Kalifornijos. 
Vėl grįžo apsigyventi Jonas 
Ragauskas iš Connect! cut 
valst., M. Senders (nepame
nu iš kur), o Marijona Va
liulis net iš Seattle, Wa
shingtono valstijos. Kelio
nėje ji padariusi keturis 
tūkstančius mylių iki pa
siekė šią apylinkę.

Tai Tolimiausia viešnia, 
niekuomet neturėjome iš 
taip toli.

Kai kurie tų svečių pasi
liks žiemavoti, kiti pasuks 
kitur.

Turime ir nemalonumų. 
'Dar vis sunkiai serga ligo
ninėje Olga Kairis. Marga- 
reta Puishis jau grįžo namo 
iš ligoninės, bet silpna. An- 
taneta Puishis susveikėjus, 
lankėsi pramogoje. Dainos 
mylėtojų grupės daininin
kas Rojus Rūkas po gydy
tojo priežiūra, dar dainuot 
neateina. Serga ir po gydy
tojo priežiūra Eva Valley. 
Ji negali pramogose dar
buotis. Linkėtina visiems 
susveikti.

Tarybų Lietuvoje mirė G. 
Gendrėno sesuo Karolina 
Šumylienė. Gendrėnas nu
siskundė: jei teks jam dar 
kada nuvykt į Lietuvą, ne- 
berasiąs malonumo, nebe- 
matysiąs savo sesutės.

Vikutis.

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.)

Kartu su Juozo Baltušio 
knyga “Tėvų ir brolių taikais“ 
Literatūros Dra u g i j o s na
riams, skaitantiems angliškai, 
išsiuntinėta irgi labai puiki 
knyga “The Mike Gold Lead
er.“ Tai rinkinys to tauraus 
pažangaus Amerikos rašytojo 
ir žurnalisto raštų. Džiaugsis 
tie, kurie ją gaus ir perskai
tys. ;

' • *
Tarybų Sąjunga susideda iš 

15 respublikų. Tarybų Sąjun
gos delegacija šioje Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesijoje su
sideda iš 5 narių. Vienas jų 
yra Lietuvos užsienio reikalų 
ministrė Leokadija Diržinskai- 
tė. Kokia didelė šlovė Lietu
vai!

Bet nesididžiuoja “veiks
niai“ ir “laisvintojai.“ Jie 
keikia Tarybų Sąjungą, kam į 
delegaciją įtraukė Lietuvos 
atstovę. Jie tiesiog šunis ka
ria ant šios malonios, aukšto 
išsilavinimo gabios diploma
tės lietuvaitės. Jiems ji “išda
vikė“ ir “parsidavėlė“. Jie 
jai amžinai nedovanosią!

1 1 • 1

1959 metais Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariai gavote 
nepaprastą nepaprastu pava
dinimu knygą — “Ite Missa 
Ėst.“ Lietuviškai: “Eikite, 
mišios pasibaigė.“ Nežinau 
nario, kuris šios knygos ne
būtų perskaitęs.

Jos autorius Jonas Ragaus
kas, ilgus metus kunigavęs, 
kunigo sutaną numetęs ir ta
pęs vienu iš žymiausių ateis
tų.

Savo knygoje Jonas Ragaus
kas atidengė daugybę kunigi
nio “stono“ slaptybių ir nu
švietė tuos kelius ir takus, ku
riais jis nusikratė bažnytinių 
ir visokių religinių dogmų ir 
prietarų.

šiomis dienomis “Eikite, mi
šios pasibaigė“ autorius mi
rė, — mirė, sakoma, po ilgos 
ir sunkios ligos, tesulaukęs 60 
metų amžiaus. Užgeso šviesi 
asmenybė. Didelis lietuvių 
tautai nuostolis.

Harrison, N J.
Bus rodomi filmai iš 

Lietuvos
Sekantį sekmadienį, spa

lio 29, Harrisono lietuviai 
turės progą pamatyti gra
žius spalvotus filmus iš T. 
Lietuvos. Rodys Jonas Gry
bas iš Brooklyno. Vieta — 
17 Ann Street, apatinėj sa
lėje. Filmų rodymas prasi
dės apie 4-tą valandą.

Tą dieną * viršutinėj salėj 
įvyks LDS 3-ios Apskrities 
konferencija. Pradžia 11-tą 
valandą ryto. Delegatai 
prašomi pribūti garsinamu 
laiku. Delegatam bus duo
damas užkandis veltui.

Apsk. Sekr. P. M. š.

Philadelphia, Pa.
Atšaukiame, atsiprašome

“Laisvėje” buvo keletas 
pranešimų apie rengiamą 
pramogėlę spalio 29 dieną 
6024 Wayne Ave. Bet ren
gėjų šeimoje i vyko staigme
na — numirė R. M. žmona. 
Todėl rengimas sulaikomas 
nenumatytam laikui.
” Atsiprašome svečius, be- 

fc- sirehgusius dalyvauti.
Parengimo Komisija

Tokio.— Laikraštis "Yo- 
miuri” pranašauja, kad 
lapkričio 7 dieną Kinija iš
sprogdins antrą atominę 
bombą. Tai būsią padary
ta paminėjimui Socialisti
nės Spalio Revoliucijos 50- 
ųjų metinių.

Frankfurt, V. Vokietija.- 
Policija ir teismas konfis
kavo visas iš Rytų Vokieti
jos prisiųstas knygas, ku
riose V. Vokietijos prezi
dentas Heinrich Lubke va
dinamas “naciu kriminalis
tu.”

1967 metų rugsėjo 22 d.
mirus

Agnieškai Zableckienei
Tryškių miestelyje, Telšių rajone, T. Lietuvoje 

reiškiu
giliausią užuojautą broliui Pranui Bukniui ir jo 
žmonai Nastei, sesutei Ievai Kavolienei Brock
ton, Mass., švogeriūi ir jo dukrai Charles ir 
Helen Rakowsky Floridoje. Taipgi reiškiu už
uojautą sūnui Jonui Tarybų Lietuvoje ir kitiems 
artimiesiems.

Ieva Mizariene
Jackson Heights, N. Y.

Dr. Luther N. King 
ir kiti įkalinimai

Birmingham, Ala. — Tei
sėjas William C. Barbe r 
įsakė, kad Dr. Martin Lu
ther King ir kiti šeši civi
linių teisių judėjimo veikė
jai turi eiti į kalėjimą. Jie 
buvo kalėjimu nubausti ne
va už “teismo pažeminimą.” 
Turės ‘sėdėti šešias dienas 
ir pasimokėti po $50. Ape
liacijų teismas jų reikala
vimą bausmę panaikinti at
metė.

Sacco ir Vanzetti 
giminės pralaimėjo

Milanas, Italija.—1927 m. 
Amerikoje nužudytų Sacco 
ir Vanzetti giminės buvo 
patraukę teisman M r. 
Thornwaldą, kuris savo 
k n y g o je “Science Versus 
Grime” pasakė, kad tie ko
votojai buvo kalti ir teisin
gai buvo nubausti. Teismas 
palaikė autoriaus p u s ę ir 
skundą prieš jį atmetė.

Tarybų Sąjungos 
delegacija Čilėje

Santjagas, spalio 13.—Či
lėje vieši Tarybinio taikos 
gynimo komiteto delegaci
ja, vadovaujama organiza
cijos prezidiumo nario O. 
čečetkinos.

Tarybiniai svečiai susipa
žįsta su Čilės judėjimo už 
taiką veikla ir dalijasi savo 
organizacijos darbo patyri
mu.

Laivakroviai pasidalino 
streiko reikalu

Naujai susibūrę į uniją— 
Shoreside Supervi s o r s — 
prieplaukų prižiūrovai pa
skelbė streiką. Tuo klau
simu įvyko vadovybėje pa
sidalinimas. Internati o n a 1 
Longshoremen’s Associaci- 
jos prezidentas Gleason ir j o 
šalininkai sako, kad sustab
dymu darbo unija prasižen
gia sutarčiai. O brookly- 
niečių didžiojo I L A loka- 
lo 1814 vadovas Scotto sa
ko, kad jo lokalo nariai pa
gerbs piketą, pro jį į darbą 
neis.

Lokalas turi 10,000 narių. 
Samdytojai bijo, kad be to 
lokalo narių darbo visas ju
dėjimas prieplaukose susto
tų.

Įstatymas prieš N. Y. 
mokytojus pavėlavęs
Valstijos senato mažu

mos lyderis Joseph Zaretz- 
ki buvo pakviestas liudyti 
valdinės Švietimo tarybos 
ir mokytojų unijos atstovų 
posėdyje. Jie svarstė prieš 
mokytojus išleisto Taylor 
įstatymo reikšmę.-^

Zaretzkis balsavo už įve
dimą įstatymo, kai jis bu
vo pasiūlytas senate. Bet 
šiame posėdyje jis pareiš
kė, jog einant tuo įstatymu, 
mokytojų streiko atveju, 
negalima mokytojų už pra
ėjusį streiką bausti. Nega
lima dėl to, kad neprisilai
kyta ,to įstatymo nuostatų.

Įstatyme įsakyta 60 dienų 
pirm sausio pirmos pradėti 
derybas. Jei derybos ne
vyksta, ne vėliau penkioli
kos dienų pirm sausio 1-os 
paskirti arbitratorius.—To 
visai nebuvo.

—Kaip būtų buvę galima 
visa tai įvykdyti, kuomet 
įstatymas įėjo galion rugsė
jo 1 dieną, o streikas pra
sidėjo rugsėjo 11-ą?—-klau
sė jis.

Help Wanted Female Help Wanted Male Help Wanted Male
‘ATTENTION! RADIOLOGY Tech
nician for X-Ray dept. Starting sal. 
$6,000 up, depending on qualifica
tions. Teaching exp. desirable. Con
tact Dr. H. Reinhart, Millville Hos
pital, Millville, N. J. 609-825-3500.

(80-87)

ATTENTION. Dining room. Help. 
Home cooking. Pleasant working 
conditions. Age no barrier, can 
live in or out. References required. 
Call MR. SCHMIDT. 215-696-1531.

(80-82)

SOCIAL WORK. Immediate open
ing in child welfare agency serving 
Venango County, Pa. (Population 
65,000). Provides services in de
pendent and neglected children in
cluding foster home care, adoptions 
and protective and family services. 
MSW required. Salary from $6.500 
to $8,000. Call or write: Children’s 
Aid Society of Venango County, 35 
National Transit Bldg., Oil City, 
Pa. 16301. 814-646-1283. (80-83)

AUTO MECHANIC—req experience 
front end men, on wheel balance, 
alignment, ball joints etc, 40 hr. 
week, gaod working conditions with 
all bent fits. Call Randolph Chev. 
EM 5-2 )00. Ask for Joe Dūlini.

(69-81)

TRACTOR OWNER OPERATORS

FORTY FORT BLOUSE. Sewing 
Machine Operators on blouses. 
Call Factory. FORTY FORT.

717-287-9713.
After 4 PM, call HARVEYS LAKE, 

639-5884. »
. (80-86)

Nenori rašyti už 
karą Vietname

Queens kolegijos studen
tų laikraštis pasimojo gau
ti abipuses žinias iš Viet
namo. Nusprendė ten pa
siųsti du savo koresponden
tus, kurių vienas rinks 
prieškarinių veiksmų žinias 
ir nuomones, o kitas — už
kurines.

—Nebuvo jokio sunkumo 
gauti prieškarinį korespon
dentą Lee Dembart, 21 me
tų, paaukojusį nemaža 
mokslo ir laikraštinio dar
bo praktikos, sako jie.

Užkurinėms žinioms ra
šyti pasisiūlymų vis dar ne
turėjo.

New Yorke areštavo 
60 studentą

’Spalio 19 brooklyniečiai 
kolegijos studentai pradėjo 
protestą prieš karą Vietna
me.

Protestas kilo į mokyklą 
atėjus dviem militarinei 
aviacijai rekrutų verbuoto
jams. Students for a de
mocratic Society narys stu
dentas Jeff Gordon parei
kalavo tokios pat vietos 
protestuotojams, kaip kad 
rekrutų verbuotojams. Mo
kyklos viršininkas MacGre
gor pareikalavo, kad Gor- 
donas jam atiduotų studen
to kortą, studentas atsisa
kė ją atiduoti. Tuomet vir
šininkas studentą suspen
davo.

Apie tai žinia bematant 
pasiekė piketuotojus. Urmu 
jie subėgo į vidų ir susėdo 
aplink rekrutuoto jus; o po
licija pradėjo sėdėtojų areš
tus. Tarpe areštuotų yra ir 
psychology os prof es orius 
Howard Molitz.

Tuoj pat studentai nuta
rė skelbti streiką spalio 20- 
tos rytą protestui prieš po
licijos užsiuntimą prieš tai
kos reikalaujančius studen
tus.

OWN YOUR OWN—Raritan Val
ley Farms milk route in the Tren
ton area. Build a secure future for 
your family by operating your own 
business. Why not be your own boss 
and enjoy outdoor work* by operat
ing your own milk route to home 
delivered customers. We are looking 
for a young married man with a 
family. The farms will train you in 
modern selling methods and will help 
you build your business. Call 201- 
725-0687 or 882-0690. (78-84)

Long lease. Steady work. 
Cal from 8 AM to 5 PM. 

201-RA 2-1922 or 
201-FO 9-8241.

(76-82)

PRODUCTION
WORKERS

Male & Female

ATTENTION. COOK & COOK'S
Helper, duties include coffee mak
ing and beverage distributing. Stea
dy, reliable. Good pay and benefits. 
Apply in person CANTEEN CORP, 
PMC College, 14th & Chestnut Sts., 
Chester, Pa. (79-83)

Experience Not Necessary 
Afternoon Shift 

Good fringe benefits. 
Apply in person

BUSINESS SUPPLIES CORP.
OF AMERICA

Rt. 1, Monmouth Junction, N. J.
(77-83)

FLORIST
■Designer

Experienced
Main Line Shop

Call 525-0326.
(79-83)

Excellent Opportunity. WOMAN 
or man and wife to assume light 
duties as housekeeper, cook and 
general handyman. Your own priv
ate cottage with TV. Salary open. 
Call 302-398-8858. (80-89)

Help Wanted Female

CLERICAL
PROCTER & GAMBLE. Opportun
ity for recent High School graduate 
with ability to work with figures. 
Some typing desired. We offer ex
cellent working conditions, in a 
modern air-conditioned office. Many 
extra benefits including profit 
sharing. Telephone Mr. ' Hedden 
883-2530 to Schedule interview.

An equal opportunity Employer
(79-81)

SEWING MACHINE OPERA
TORS. Fully expd. Pocket setters, 
all types men’s jackets. $100.00 per 
week. 40 hrs. Apply at:

EMERALD & HAGERT STS., 
Marie Bailey. — NE 4-6781.

(77-81)

HAIRDRESSER 
Experienced or will train. 

Full time for nice beauty salon.
Call LA 5-9325
Start immed. (78-82)

MEN, 
trade alt the same time. Roofing & 
sheet metal. Start at $2 an hour. 
Rapid advancement. Our mechanics 
make $1 to $5 per hour. Must have 
car. Ambler area.

Earn money and learn a

MI 6-2898
(76-81)

CAFETERIA HELP Wanted for 
mod. u3-to-date cafeteria. Dishwa
shers, cooks, salad makers and ser
vice line workers. Apply Personnel
Office. F. W. WOOLWORTH’S Moo
restown Mall, Moorestown, N. J.

(80-82)

ATTENTION!
EXPERIENCED OR TRAINEES
BOAT CARPENTRY. Learn the

skilled ?raft of boat carpentry which
is always in demand. October 16th
is the starting day for paid-on-the- 
job training. Come in immediately
for an employment interview at
PACE1V AKER Employment office, 
Philade phia Ave., and Duerer St., Egg 
Harbor, N.J. PACEMAKER CORP.,

Harbor pleasure boats. “An Equal 
maker of Alglas, Pacemaker Egg 
Opporti nity Employer.” (80-82)

SERVICE MEN with ability 
and black and

Pranešimai
ROCHESTER, N. Y.

Spalio 29 d. rengiame pie
tus. Pirmą kartą mūsų vyrai 
parodys virystę. Vyrai paga
mins pietus be moterų pagal
bos. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Išgirsi
me, ką jos pasakys. Po valgy
mo bus pokalbiai, Negaminki! 
valgių namuose. Pietūs bus 1 
vai., 575 Joseph Ave., Gede- 
mino salėje.

WOMAN, elderly. 9 to 5. Keep 

house, light cleaning, ironing. (2 wo

men only). DE' 2-8100. $35. Vicinity, 

3rd & Fisher. (Olney). (80-82

If you are a steady worker and 
want a good steady job, the follow
ing jobs are available: SEWING 
MACHINE OPERATORS, single 
Needle, Pinkers, Merrow, etc. FLOOR 
WORKERS, Trimmers, Examiners, 
Hand Sewer, PRESSER, Hand 
Pressers and Machine Presser.

Apply:

WALLACE SPORTSWEAR

Stacy & Barclay Sts., Burlington, 
N. J. 609-387-3625 (79-81)

in servoing color 
white 7. V. in the customer’s home. 
Exp. pref., however, we are willing 
to train a good black 
technici 
dispa tel 
nished. 
most m 
anywhe:
hospitalization,, group life ins., sick 
and act
vacations. We offer the highest pay. 
standards available This Co. has ne
ver hac a seasonal lay off. For a 
confider tial interview call or write 
MINUTE MEN INC., 2622 Fifth 
Ave., McKeesport, Phone 672-9745.

and white 
jin for color repair. Radio 

truck and all tools are fur- 
We now operate the finest 

bdern shop that can be found 
re. Liberal Co. benefits incl.

ident insur., pd. holidays and

(80-82)

ATr “ENTION! FOTOSETTER

OPERATOR. Or clean hot metal
operator. Will pay premium rate.
All benefits, hospitalization, etc.
Telephone Scranton, collect. (717)
346-2095.

PRINTCRAFT

1509 Maple St.
Scranton, Pa. 18505

(80-81)

ST. PETERSBURG, FLA.
„ LLD 45 kuopos pietūs, šo

kiai ir su svečiais susitiki
mas iš tolimų vietovių. 
Įvyks spalio (Oct.) 28 d., 
314 — 15th Ave. So. Pietus 
išduos 12 valandą.

Taip pat kuopos mitingas 
įvyks lapkričio 5 d., 11 vai., 
pietūs 12 vai. toje pačioje 
vietoje.

Kuopos pirm. V. J. V.

CLUBHOUSE 
MANAGER

Very attractive, friendly woman, 
over 25 to manage new golf course 
clubhouse, situated in Robbinsville, 
N. J. Various duties include some 
Record keeping, collection of greens 
fees, serving light refreshments, 
greeting guests, etc. Interesting and 
diversified opportunity with excellent 
future for right person. Knowledge 
of golf not required. For interview 
appointment, call Miss Virginia 
Smith, c/o —•

SHARON COUNTRY
/ CLUB

Robbinsville, N. J. (609) 586-7000
(80-84)

HIGHWAY AND BRIDGE EN
GINEERS,
DRAFT ING TRAINEES. Perm. emp. 
with Nation’s largest design Engi
neering 
exp. in 
plans fc 
jects. : 2xcl.
working 
for advancement in the firm’s new 
office on the Main Line.

HOWARD, NEEDELS, 
TAMMEN & BERGENDOFF

DRAFTSMEN AND

firm. Preference for men 
design and preparation of 

r Highway and Bridge pro
fringe benefits and 

conds., and a good chance

551 W. Lancaster Ave. 
Ha/erford, Pa., LA 5-7170.

An Equal Opportunity Employer.
(80-81)

(2) Needed. Maintenance 
experienced on pumps,

MEN 
mechan c 
piping, < nd motors. Elxp. in welding, 
compan; 
chlorine 
Del. PF 
pointmei

y paid benefits. Standard 
of Delaware. Delaware City, 

one 302-834-4536 for an ap- 
nt. (80-82)
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Piliečiai, sukruskime
Artinasi lapkričio (No

vember) 7 diena, 
valstijos lietuviai 
raudonu pieštuku 
pasižymėti. Tai Rinkimų 
diena! Tą dieną šios vals
tijos piliečiai turės progą 
pasisakyti, ką jie mano apie 
neseniai iškeptą naujos 
konstitucijos projektą. Jie 
turės ne tik pasisakyti, bet 
ir besąlygiškai jį atmesti!

Mūsų šalyje valstybė yra 
atskirta nuo bažnyčios. 
Taigi piliečiai savo pinigais 
negali remti parapinių mo
kyklų. Taip yra pasakyta 
senojoje valstijos konstitu
cijoje. Bet naujame projek
te tas paragrafas atmestas. 
Sulyg naujaja konstitucija, 
jeigu piliečiai neapsižiūrės 
ir ji bus priimta, visuome
nės pinigais bus išlaikomos 
parapinės mokyklos, moka
ma jų mokytojams algos ir 
statomos naujos mokyklos, 
kuriose mažamoksliai “bro
liukai” ir “sesutės” “mo
kys” mūsų vaikus!

Tai neleistina laisvoje ša
lyje, kad kunigai kištų sa
vo nosį į mokyklas, kad jie 
“mokytų” pasiremdami Bib
lija, kur pasakyta, jog die
vas pasaulį sutvėrė į šešias 
denas, o septintą ilsėjosi; 
kad saulė keliauja anie že
mę, o ne atvirkščiai; kad

Niujorko 
turėtų

tik ketvirtą dieną dievas 
sutvėrė saulę, o pirmąsias 
tris dienas buvo “šviesu” ir 
be saulės ir t. t. Be to, kai 
reikės piliečiams išlaikyti 
ne tik viešąsias, bet ir pa
rapines mokyklas, — mo
kesčiai turės smarkiai pa
didėti! Juk tuos pinigus 
reikės iš kur nors paimti, 
valdžia jų iš oro neištrauks.

Taigi pasilikime prie se
nosios konstitueiojs, o atei
tyje, ką reikės, galėsime pa
taisyti atskirais pried a i s. 
Katalikų kunigai ypatingai 
ragina tikinčiuosius, kad 
jie dėtų pinigus naujos 
konstituc i j o s pravarymui. 
Iš to, aišku, jiems būtų 
naudos. Jie papirks radiją, 
televiziją, laikraščius, jie 
nusamdys būrius agitato
rių, kurie piliečiams įkalbi
nės naujosios konstitucijos 
“pranašumą,” etc.

Bet mes, piliečiai, nepa
siduokime jų apgaulei ir be 
svyravimų atmeskime jų 
peršamą naują “tavorą,” o 
pasilaikykime senąją! Už 
senąją konstituciją stoja 
mūsų senatorius J. K. Ja- 
vitsas, Civilinių laisvių lyga 
ir kitos pažangesnės orga
nizacijos bei ištaigos. Tad 
ir mes sąmoningai atlikime 
savo pilietines pareigas!

Pilietis

Spalio 28 pasveikinsime 
ją, susipažinsime

Jau esame minėję, jog 
prieš trejetą savaičių iš 
Lietuvos atvyko Valerija 
Gasiūnienė. Atvyko apsi
gyventi. Apsigyvens, jeigu 
ilgesiai namų ir susitikimų 
su lietuviais nepakurstys 
jos nuo mūsų pabėgti.

O susitikimai, kaip žinia, 
priklauso nuo mūsų. Visų 
pirma, kad galėtume susi- 
tikdinėti, reikia turėti pa
žinčių. Tai toms pažintims 
užmegzti ir rengiamas šis 
banketas. Galėjimas būti 
dalyviu tokio idęmaus po
būvio primins ir mums pa
tiems mūsų pirmąsias die
nas naujoje šalyje, kada ne
mokantiems vietinės kalbos 
kiekviena pažintis su lietu
viais buvo brangi.

Banketas įvyks šį šešta
dienį, spalio 28, “Laisvės” 
salėje, Liberty Avė. ir 102 
St., Ozone Parke (Lefferts 
traukinio Oxford Ave. sto-

Mitingas už taiką
Jį ruošia garbinga ame

rikiečių draugija, kuri ne
paprastai daug yra nusipel
niusi veikloje už taiką ir 
drau g i n g u m ą pasaulyje. 
Tai National Council of 
American - S o v i e t Friend
ship.

Mitingas įvyks gražiojoje 
koncertų salėje — Carne- 
negie Hall, New Yorko 
miesto centre, j kuri leng
vai privažiuojama iš visų 
miesto rajonų ir iš užmies
čio. Diena lapkričio 7.

Įspūdingoje dainų ir kal
bu programoje pateiks įdo
mių žinių apie Tarybų Są
jungos nepertraukiamą ko
vą už sugyvenimą tarp tau
tu, šalių ir santvarkų, nes 
be sugyvenimo negali būti 
taikos. Susipažinsime, su 
tuo. ką atliko ši organizaci
ja įkūrimui, ir stiprinimui 
draug i š k u m o ryšiu tarp 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos. 
Kviečia visus dalyvauti.

Užpuoliką, sustabdė 
ir areštuodino

Apdairus apartmentinio 
namo Bronkse gyventojas 
pamatė koridoriuje besi
grumiančią su nepažįstamu 
vyriškiu jauną moterį. Tas 
vyras reikalavo pinigų, ji
nai juos jam davė, bet 
grumtynės nenustojo, jis ją 
įtraukė į keltuvą ir pakilo 
ant stogo.

Ne už ilgo pribuvo grum
tynių stebėtojo pašaukta 
policija, nuskubėjo ant sto
go, merginą radę apnuo
gintą. Užpuolikas ištrūko, 
bet jį areštavo netoli to na
mo.

SPECIALI šALTAINĖ
Narkotiškų biznierių gau

dytojai pastehėio. kad tūlas 
C o r o n a i • a j one š ai t a i n ė s 
pardavinėtojas kai kuriems 
kostumeriams ideda šaltai- 
nės po du kaušelius, o daug 
kam tik po vieną. Pasiro
dė. jog dugninis—tai ryšu
lėlis marijuanos,

Pradžia 5 vai. Linksmin
tis galėsime ilgiau, nes šio 
šeštadienio vakarą atgausi
me tą valandą, kurią pava
sarį iš mūsų atėmė.

Rengėjai kviečia visus.

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks spalio 

30-os vakarą “Laisvės” sa
lėje. Jau gavome knygą 
“Tėvų ir brolių takais,” apie 
Amerikos gyvenimą. Jos 
autorius Juozas Baltušis, 
visiems gerai žinomas rašy
tojas. Prašom ateiti atsi
imti knygą. Turime ir ki
tu reikalu aptarti.

Valdyba (81-83)

New Yorke ieškomas as
muo, kuris galįs turėti ką 
bendrą su blondinės Bonne 
dingimu.

New Yorkas. — Rašyto
jas John Steinbeck susirgo 
ir atsigulė į ligoninę. Liga 
neskelbiama.

Advokatas Harold Roth
man, 66 metų, tapo pašau
tas savo raštinėj prie Riv- 
ington St., Manhattan e. 
Sako, buvę spėliojama, kad 
jis ne šio ją si s su savimi 
daug pinigų.

Teisėjas palaikė 
karo šalininkus

New Yorko valstijos 
sėjas 
laikė 
Katz. 
teisę 
šymą

miesto sekretorių 
Sako, kad jis turįs 

atmesti pi liečiu pra- 
karo Vietname klau-

siną uždėti ant baloto, kad 
piliečiai galėtu balsuoti lap- 
ki

5.

•ičio 7 d. įvyksiančiuose 
valdininkų rink i m u o s e. 
Prašymas leisti balsuoti ka- 

i klausimą buvo paremtas 
kstančiais piliečių parašų.

re 
tū

Draugė Anna Malin (Ma
kauskienė) serga ir guli li

goninėje — Policlinic Kos
tai, West 50th St, tarp 
h ir 9th

tdne, Room 823
Ave., Manhat-

Leidimą 
matyti reikia gauti ten 

it lig o n i n ė j e prie “In-P 
formation Desk.’’

Linkime Onai greitai ’Ji’ 
Inai su sveikti. u

Nuoširdus dėkui
Reiškiame nuoširdžią pa

dėką Aido chorui už suren
gimą mums tokio gražaus 
banketo.

Didžią padėką reiškiame 
komisijai už didelį triūsą 
padaryti banketą sėkmin
gu, taipgi mūsų mieloms 
darbščioms gaspadin ė m s, 
kurios taip sunkiai dirbo 
per kelias dienas, puikiai 
paruošė valgį, ir visiems 
darbininkams, kurie dirbo 
ir prisidėjo banketo pasėk- 
mingumui.

Didelis dėkui Aido chorui 
už didelę dovaną ir visiems 
kitiems miel’ems draugams 
už dovanas ir sveikinimus, 
kuriuos prisiuntė iš USA, 
Kanados ir Tarybų Lietu
vos.

Dar nuoširdus dėkui vi
sų mūsų mylimam laikraš
čiui “Laisvei” ir mielai 
mūsų Aido choro korespon
dentei, kurių gars i n i m a i 
padėjo padaryti banketą 
sėkmingu.

Kadangi jau eina laikraš
čio “Laisvės” vajus, tai ir 
mes prisidedame su $25.

Atlenkite, kad nesuminė- 
jome laikraštyje vardų, 
kurie prie to visko prisidė
jo, užimtų daug vietos.

Paul, Nellie Ventai
Draugas I. Klevi n s k a s 

prisiuntė sveikinimą - eilė
raštį, išre:kšdamas didelį 
savo jausmą ir daug linkė
jimų mums, talpiname jį 
“Laisvėje”:

POVILUI IR NELEI 
VENTAMS

Tai, draugai, Jūs jubiliejus 
Taip žymios jau sukakties — 
Tos vestuvės baltų -perlų,— 
Lai Jūs širdis džiaugsmai lies.

Laikrodi n i n k a s David 
Brown, 59 m., sužinojo, kad 
ne bile kieno rankos “su
tvertos” auksą laikyti. Jį 
nuteisė už tai, kad jis ne
legaliai turėjęs plytą aukso, 
įkainuoto $1,641.

New Yorko miesto majo
ras Lindsay prižadėjo pirm 
rinkimų pasisakyti, kur jis 
stovi naujos konstitucijos 
(čarterio) reikalu.

New Jersey valstijoje per 
pirmąjį siu metų pusmetį 
įvvko 295,077 trafiko areš
tai.

IN MEMORIUM

Frank Y akstis 5
Died September 2, 1967

Roy Mizara
Died September 23, 1967

The LDS Sorority extends their condolences 
to Anne Yakstis and Eva Mizara,'in their hour 
of mourning for their beloved husbands.

—Chicago, Ill.

FLUSHING, L. I.
Liūdnas Prisiminimas 

Mano Mylimo Gyvenimo Draugo

Vincento Kazlausko
Dar tik vakar, rod’s įvyko 
Iškilmė toji žymi,
Kai dvi sielas meilė rišo — 
Laimė švietė taip skaisti.

Bet, štai, švenčiant jubiliejų, 
Metų dvidešimt penkių, 
Kai Šešėliai tesivaido 
Taip brangios tos praeities.

Ir vėl dienos bėgs, kaip bėgę, 
Lai džiaugsmai jas telydės! 
Lig auksiniam jubiliejui 
Takai gėlėm lai žydės!

I. Klevin«ka«

Mirė spalio 25 d., 1961 m.
Gamta atskyrė jį nuo mūsų, užgesindama jo gy
vybės žiburėlį, .kuris jau nebešvies šiame pa
saulyje niekados. Liūdna man be jo, prisime
nam jį su meile, pagarba ir.su liūdesiu širdyje. 
Lai būna jam ramu ilsėtis aukštame kalnelyje, 
o mes neužmiršime jo niekados.

—Anna Kazlauskiene
gyvenimo draugė

ir sūnus su šeima

“Laisves” Koncertas
Sekmadienį,NEW NATIONAL HALIpksičio M2, 1967

Brooklyn, N. Y.
Durys atdaros 12:30 valandų. Koncertas prasidės 2-rą valandą.

261 Driggs Ave.

><«

Aido Choras, vadovė Mildred Stensler. Išgirsime ir choro atskirus dainininkus.

Amelia Young-Jeskevičiūte

Mildred Stensler
Aido Choro ir Moterų 

Kvarteto mokytoja Aido Choro Moterų Kvartetas

KITI PROGRAMOS DALYVIAI BUS:

LAISVES CHORAS, iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS.
, Apart paties Choro išstos ir jo atskiri menininkai.

A MET JA' YOUNG pasiruošus su puikia repertuarą dainų

ANN SALYK — Koncerto Akompanistė
Kviečiame visus dalyvauti ir išgirsti puikią koncertinę programą. — Rengėjai
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