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KRISLAI
Lankėmės Expo-67 
Blogas laikotarpis 
Geriausi paviljonai 
Naujos pažintys 
Pavyzdingas posūkis 
Kur skurdas bujoja

— Rašo J. Gasiūnas —
Spalio 14 d. nuvykome į 

Montrealį susipa ž i n t i su 
Expo-67, pasimatyti su gi
minėmis ir draugais.
y Pasitaikė visai tam ne

patogus laikotarpis: beveik 
visą savaitę lyjo, oras buvo 
šaltas, priedu, transporta- 
cijos darbininkų streikas. 
Todėl tik trejetą dienų te
ko pasaulinėje parodoje 
lankytis.

Nuostabu buvo, kad ne
paisant koks prastas oras, 
lankytojų vis pilna, o Į 
svarbiausius paviljonus įei
ti labai sunku, nes reikėjo 
laukti po trejetą valandų.

' • ■
Daugiau kaip 50 milijo

nų lankytojų per šešetą 
mėnesių perėjo parodą. Tai 
rekordinis dalykas. 10 mi
lijonų daugiau, negu tikė
tasi.
^Slaugiausia lankytojų 
turėjo Tarybų Sąjungos pa
viljonas, Čekoslovakijos pa
viljonas, Bell Telephone pa
viljonas ir dar vienas kitas. 
Prie jų visuomet buvo il
gos eilės žmonių.

Amerikos paviljonas iš 
lauko imponuojantis, bet vi
duje neturėjo tokių ekspo
natų, kurie lankytoją žavė
tų.

Tarybų paviljone pirmiau
sia susipažinome su Vac
lovu Sakalausku, Lietuvos 
mokslinės info r m a c i j o s 
darbuotoju. |Mums jis pa
dėjo susipažinti su paviljo
ne eksponatais, su Lietuvos 
pušiniais ir dirbiniais, ku- 
riųybuvo labai daug.

Inžinierius Donatas Da- 
niūnas mus supažindino su 
Vilniaus šlipavimo staklė
mis, kokių dar savo gyve
nime nesu matęs. Padėjo 
mums ir Stasys Jurčius.

Susitikome ir su mums 
gerai pažįstamu Albertu 
Laurinčiuku. Jis ir dovanė
lių kai kuriems pridavė 
parvežti.

Netikėta buvo staigme
na pas draugus Urbonavi
čius. Susitinkame su Vil
niau^ universiteto prorek- 
t^jrium Jonu Grigonį u, 
aukštojo mokslo ministru 

I Henriku Zabuliu, vietiniais 
Petrauskais, Kvietinsku ir 

į, kitais.
Sužinome, kad ir prof. J. 

Kubilius Kanadoje. Tuo 
metu jis buvo iškviestas į 
Torontą. Todėl neteko su 
juo pasimatyti. Labai gai- 

i la!
Spalio 22 d. Lietuvos dar

buotojų išleistuvėse lietuvių 
į IjįįĮae, buvo malonu susipa- 

Lietuvos radijo 
L pranešėju Henriku Pau- 

llausku, iš Varšuvos atvykU- 
F (Tąsa 6-me pusi.)

Du TSRS satelitai erdvėje 
susijungė ir atsijungė

Maskva. — Tar. Sąjungos 
satelitas Kosmos 186, prieš 
keletą dienų paleistas, ir 
satelitas Kosmos 188, pa
leistas kiek vėliau, iš že
mės direktyvomis susijun
gė erdvėse ir kartu skrai
dė pusketvirtos valandos. 
Paskui abu satelitai, gavę 
iš žemės direktyvas, atsi
skyrė ir skirtingu keliu 
skrido. Pagaliau Kosmos 
186 nusileido ant žemės nu
rodytoje vietoje, o Kosmos 
188 pasiliko skrajoti.

Tai pirmas' toks moksli
nis pasaulyje atsiekimas, 
kad erdvėse du satelitai, 
skirtingu laiku paleisti, 
vienas nuo kito būdami 
apie 15 mylių atstume, pa
gal iš žemės direktyvas, 
galėjo sus i j u n g t i ir, po 
pusketvirtos vai. skraidy
mo, vėl atsijungti.

Pasauliniai erdvių tyrinė
tojai pripažįsta, kad tai 
milžiniškas Tarybų Sąjun
gos atsiekimas, užkariauti 
erdves ir su žmonėmis pa
siekti Mėnulį. Tarybų Są
junga, minėdama 50 metų 
revoliucijos sukaktį, dar 
kartą parodė milžiniškus 
mokslinius atsiekimus už
kariauti erdves, pasiekti ki
tas planetas.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinės Tautos išleidžia 
naują pašto ženklelį su už
rašu “Towards Disarma
ment.” Tai visiems žmo
nėms paskatinimas kovoti 
už nusiginklavimą.

Hanojus. — Du Ahierikos 
džetiniai lėktuvai buvo nu
kirsti ant Šiaurės Vietna
mo spalio 23 d.

Ispanijos studentai, darbininkai 
kovoja fašistinį režimą

Madridas. — Universiteto 
studentai išėjo demonstra
tyviai prieš valdžios palai
komą reakciją. Provaldiš- 
kus laikraščius jie degina 
kasdien. Daugelis studentų 
areštuota.

Madrido dirbtuvių darbi
ninkai, paremdami studen
tus, sulaikė darbą vienai 
valandai. Darbininkai su
darė komitetus darbo unijų 
kontrolei.

Vieną dieną policija suė
mė 824 studentus ir darbi
ninkus. Jiems ruošia teis
mą. Spalio 27 d. įvyko 
darbo žmonių protesto de
monstracijos, kurias ruošė 
darbininkų komisijos. Ko
munistai aktyviai dalyvau
ja kovose.

Kompartija pabrėžia, kad 
prokuradorių rinkimai spa
lio 10 d., įvykę fašistiniai 
sistemai būdingomis sąly

gomis, buvo rimtas smūgis 
Franko režimui, nors vy
riausybė ir labai stengėsi 
suklastoti rinkimus.

Masinis vengimas daly
vauti rinkimuose patvirti
no, jog teisinga yra politi
ka, kurią vykdo Ispanijos 
Komunistų partija ir kuria 
stengiamasi politiškai izo
liuoti ultras ir oligarchiją. 
Prieš juos stojo plačiausi 
gyventojų sluoksniai — nuo 
darbininkų klasės iki evo- 
liucionistų, kurie nedalyva
vo rinkimuose, ir net išjuo
kė juos spaudoje.

Atsišaukime pabrėžiama: 
Jeigu politinės ir visuome
ninės jėgos susivienys, rem
damosi bendru politiniu 
kompromisu — kaip ragina 
Kompartija, — tai netru
kus iš valdžios bus galima 
pašalinti ultras ir iškovoti 
demokratines laisves.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31, 1967
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė, 

Haverhill, Mass....................
V. Vitkauskas, St. Petersburg, Fla. 
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y. ... 
Connecticut valstija ..........................
So. Boston, Mass.................................
M. Uždavinis, Norwood, Mass............
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.
L Klevinąkas, Scranton, Pa..............
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ... 
Vera Smaflstiene, Livonia, Mich. ..

J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 
Miami, Fla..................................
Los Angeles, Calif...................
New Jersey valstija ...............
P. česnikiene,

New Kensington, Pa..........
M. Žiedelis, Nashua, N. H......
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 
LLD 20 kp., Moterų skyrius,

312
300
192
174

144
144
102

1488
1292
1221
1111
1040

776
726
588
396
232

92
84
72
72
72
72
48

Binghamton, N. Y..............
Rochester, N. Y.......................
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.
L. Tilvikas, Easton, P.................
C. K. Urban, Hudson, Mass......
J. Stanienė, Baltimore, Md........
Chicago, Ill....................................
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 32

Mūsų darbščios vajininkės A. Račkauskienė ir M. 
Kazlauskienė, haverhillietės, gražiai darbavosi savo apy
linkėje kaip tai Lawrence mieste ir kitur. Nuo jų gau
ta trys naujos prenumeratoj ir pluoštas atnaujinimų. 
Labai gerai pasidarbavo.

Saulėtoj Floridoj gražiai darbuojasi St. Petersbur- 
gietis (išrinktas LLD 45 kp. vajininku) V. Vilkauskas. 
Per du prisiuųtimus gauta po dvi naujas prenumeratas, 
viso keturios ir atnaujinimų.

(Tąsa 5-tame pusi.)

Šveicarijos koalicija 
laimėjo rinkimus

Geneva. —Šveicarijos ke
turių partijų koalicija ir 
vėl laimėjo parlamentari
nius rinkimus sekantiems 
keturiems metams.

Socialdemokratai išlaikė 
51 vietą. Darbo (komunis
tų) Partija laimėjo penkias 
vietas, tai dabar turės tei
sę turėti atstovybę svar
biuosiuose komitetuose.

Šiaurės Viet-

Šiaur. Vietnamas prašo 
sulaikyti JAV agresiją
Hanojus.

namo vyriausybė atsišaukė 
į visas pasaulio šalis sulai
kyti Jungtinių Valstijų ag
resiją — Š. Vietnamo bom
bardavimą.

Per keletą dienų bom
bardavimas Hanojaus apy
linkėje užmušė daugiau 
kaip 200 civilinių žmonių, 
sunaikino daugiau kaip 150 
namų.

Studentai mobilizuojasi
kovai prieš karą Vietname
Washington. — Naciona-B 

lines Studentų Są»j u n g o s 
prezidentas Ed. Schwartz 
skelbia, kad 25 universite
tuose studentai organizuo
jasi lapkričio mėnesį išstoti 
prieš naujokų rekrutavimą 
karui ir militarinei pramo
nei.

Bus ruošiamos piketo de
ni o n s t r a c ijos prie Dow 
Chemical korporac ijos ir 
kitų įmonių, kurios gami
na napalmo gazus Vietna
mu!.

Lapkričio 17-19 dienomis 
Minnesotos unive r s i t e t e 
įvyks “st u d e n t ų galios” 
konferencija, kurioje tiki
masi turėti atstovybę iš 
daugelio universitetų ir ko- 
legijų.

Studentai reikalauja tuoj 
baigti karą Vietname.

MaršaĮvo 2,000 veteranų
Wash

d. demcjnstrac i j o j e prieš 
karą V

ngton. — Spalio 21

etname sudarė ko- 
daugiau kaip 2,000 
ių karų, Korėjos irpasaulir 

Vietnamo veteranų. Šauk
dami “Taika dabar,” jie ap- • 
supo Pentagoną ir ten susi
tiko su policijos jėga.

Irako ir Prancūzijos 
pasitarimai erzina Ameriką

Paryžius. — Irakas už
vedė su 
rimus qėl aliejaus šaltinių 
naciona 
pasiunti protestą ir infor
mavo Angliją ir Olandiją, 
kurios taipgi turi invest- 
mentų Irake.

Prancūzija pasita-

izavimb. Amerika

Taikos demonstrantai 
nuogi kalėjime

Washington. — Daugelis 
taikos demonstrantų buvo 
sumesti į miesto kalėjimą, 
ten nuogai nurengti ir taip 
be drabužių buvo priversti 
naktį miegoti.

Vienas demonstr antas 
buvo įmestas kalėjiman jau 
netekęs sąmonės. Niekas 
nesirūpino jam suteikti me
dicininę pagalbą. Jo kak
ta buvo pramušta, kruvina.

Tik tuomet, kai kaliniai 
griežtai užprotestavo, slau
gė buvo atsiųsta.

Jungtines Tautos pakvietė 
abi Korėjas

Jungtinių Tautų Asamb
lėjos politinis komitetas nu
tarė pakviesti Šiaurės Ko
rėją ir Pietų Korėją atsiųs
ti atstovus į Jungtines Tau
tas abiejų Korėjų ateities 
aptarimui.

Susiaurintos Lordų 
Buto teisės

Londonas. — Anglijos 
karalienė Elizabeta II, ati
darydama parlamentą, nuo 
sosto kalbėdama, išdėstė 
vyriausybės programą.

Karalienė atžymėjo, kad 
Lordų Butas, kaip senovi
nė paveldimoji įstaiga, da
bar praranda pirmąsias le- 
gislatyvines teises, pasilie
ka su patariamosiomis tei
sėmis. Lordų Buto nariais 
ateityje nebegalės patapti 
iš paveldėto titulo, bet iš 
užsitarnavimo.

Dr. Martin L. King kalėjime
Birmingham, Alabama. 

— Čia buvo areštuotas Dr. 
Martin Luther King su ki
tais trimis negrais dvasiš 
kiais. Jie apkaltinti teismo 
paniekinime 1963 m. civili
nių teisių demonstracijose.

Studentai atakavo 
Premjerą Wilsoną

Cambridge, Anglija. — 
Kai čia lankėsi Anglijos 
premjeras Wilsonas, vietos 
studentai jį priėmė šauks
mais “Vietnamo žmogžu
dys”, apspardė jo automo
bilį, apmėtė kiaušiniais.

Įvyko susikirtimas su po
licija. Keletas buvo sužeis
tų ir areštuotų.

Studentai nepatenkinti.

Graikijoje pravestas 
naujas valymas

Atėnai. — Paskelbtas ka
raliaus įsakas atleisti į di
misiją 57 karininkus, jų 
tarpe vieną brigados gene
rolą ir septynis pulkinin
kus. Šio mėnesio pradžioje 
iš armijos buvo pašalinti 
143 karininkai. Apie 150 
generolų ir karininkų at
leista rugsėjo mėnesį.

Ypač kruopščiai chunta
kam Wilsonas palaiko Į y^lė policiją ir žandarmeri- 
Amerikos vedamą karą 
Vietname.

Taika galima š. Vietnamo 
ir Vietkongo sąlygomis
Maskva..—Premjeras Ko

syginas vėl priminė, kad 
Tarybų Sąjunga pilnai už
gina Šiaurės Vietnamo ir 
Vietkongo siūlomas taikai 
sąlygas.

Apsinuodiję mirė 7 vaikai
Arcadia, Fla. — Septyni 

maži Richard šonų vaikai 
mirė apsinuodiję chemika
lais, skirtais agrikultūrai. 
Tuo metu tėvai dirbo prie 
apelsinų rinkimo.

•ją. Viešosios tvarkos mi
nistrui, kuriam jos paval
džios, duoti įgaliojimai sa
varankiškai atleisti visus 
policijos pareigūnus, kurie 
jam atrodo neverti pasiti
kėjimo. Šitaip po karinio 
persversmo iš vidaus tvar
kos pajėgų atleista, apie 500 
karininkų.

Smerkia Tailando, Australijos ir 
Naujosios Zelandijos agresiją

Hanojus. — Pietų Viet
namo Nacionalinis išsiva
davimo frontas griežtai pa
smerkia pasaulio visuome
nės nuomonės akivaizdoje 
Tailando, Australijos ir 
Naujosios Zelandijos reak
cines klikas, kurios eina iš
vien su Amerikos imperia
lizmu jo agresyviame kare 
Vietname.

Pareiškime sakoma, jog 
Tailando valdžia nusiuntė 
į Pietų Vietnamą “karališ
kosios kobros” pulką ir ke
tina nusiųsti dar daugiau 
kaip 10 tūkstančių kareivių 
divizijai sudaryti Pietų 
Vietname.

Australijos ir Naujosios 
Zelandijos premjerai spalio 
17 d. pareiškė, jog jie nu
mato žymiai padidinti Aus
tralijos ir Naujosios Zelan
dijos kariuomenės skaičių 
Pietų Vietname.

Pareiįkime toliau nuro
doma, 
kaip 25 
kiečių kareivių ir jų sate
litų kar 
rikiuotė 
das, Australija ir Naujoji 
Zelandi. 
ti milit 
Vietnamo liaudį.

tad kare, daugiau 
tūkstančių ameri-

eivių buvo išvesta iš 
s. Tai dabar Tailan-

a bando sustiprin- 
arines jėgas prieš

Saigo ms. — Jungt. Vals
tijų armijos vienetas užtiko 
ir paėn 
vę, kuri 
mylių n 
mime ' 
užmušti 
rikiečių

ė liaudiečių tvirto- 
buvo įruošta, už 40 

no Saigono. Susirė- 
)9 liaudiečiai buvę 

Kiek žuvo ame- 
nesakoma.

Popiez
Vatik 

piežius 
priežiūi 
greitai 
tatinės

ius bus operuotas 
ano Miestas. — Po- 
Povilas daktarų 
oje ilsisi. Jis bus 
operuotas dėl pros- 
liaukos įdegimo.

Vyskupai smerkia 
diktatorių

Asuncion. — 11 vyskupų 
padarė pareiškimą prieš 
Paragvajaus diktatorių Al
fredo Stroessneri, kuris 
kandidatuoja t r e č iajam 
penkerių metų terminui.

Vyskupai z nurodo, kad 
prez. Stroessneris visur pa
stoja kelią demokratijai ir 
nesirūpina žmonių gerove, 
todėl jis neturėtų daugiau 
kandidatuoti.

Kuba centralizuoja 
žemės ūkio apdirbimą

Havana.— Premjeras Fi
del Castro paskelbė, kad 
Kuboje bus aukštai išvys
tytas ir ceritralizuotas ag
rikultūros darbas.

Bus pagaminta vis dau
giau įvairios žemės apdir-

Gaisrai išvijo iš namų 
5,000 žmonų

Los Angeles. — Vienoje 
Kalifornijos dalyje iškilę 
krūmuose gaisrai, 70 my
lių greičiu vėjo nešami, pa
siekė apgyventas vietas, ilš 
namų buvo priversti išbėgti 
daugiau kaip 5,000 žmonių, bimo mašinerijos.

Svarbūs lapkričio 7 d
rinkimai

Antradienį, lapkričio 7, 
visiems 
pasisakyti už vienus 
tus ka 
ar kitą

Daugelyje vietų turėsime 
tarp kandidatų ir taikos 
šalininkų, ir šiaip liberali
nių žmpnių, unijistų. 

New
liečiai pasisakys, ar jie už
gina s 
ar atmata.
balsuoti ištisai už visą kon
stituciją, kurioje yra visai 
nepriimĮtinų paragrafų, tai 
patarti]

Piliečių atsakomybe rin
kimuose j dalyvauti. Tad vi
si piliečiai atiduokime savo 
balsą, 
naudingiausia.

piliečiams

ididatus, už 
pasiūlymą.

proga 
ar ki- 
vieną

Yorko valstijos pi-

ūlomą konstituciją, 
Kadangi teks

balsuoti prieš.

kur mums atrodo

Paminėti gaišrag e s i a i, 
pernai 
MadisoA Square gaisre.

spalio 17 žuvusieji
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Persiorientavimas ir katalikuose
AMERIKOS katalikų bažnyčios aukštoji dvasinin

kija susirūpinusi. Kardinolas Spellmanas ir jo kolegos, 
kuriuos prezidentas Johnsonas turi įsikinkęs į savo 
užsieninės politikos ir Vietnamo karo vežėčias, sakoma, 
nebeužmiega. Jie bėdos turi ne tik su eiliniais katali
kais. Jau šen ir ten vienas kitas ir kunigas pasirodo 
protestuose ir demonstracijose prieš karų ir už civilines 
teises sąjūdžiuose.

Štai keli vėliausi įvykiai. Dvidešimt aštuęni pa
sauliečiai katalikai intelektualai išleido aštrų pareiš
kimų prieš karų ir šaukia katalikus asmeniškai įsi
traukti į prieškarinį judėjimų, neatsisakant net civilinio 
nepaklusnumo. O tie nepaklusnumai valdžiai ir jos or
ganams katalikų bažnyčios aukštosios hierarchijos lai
komi sulaužymu visų bažnyčios dogmų, kurių viena 
sako, kad valdžia “pareina nuo dievo” ir kad jos reikia 
ištikimai klausyti.

Antras atsitikimas. Labai išsiplatinęs ir įtakingas 
katalikų žurnalas “Commonweal” ne tik užgyrė minėtų 
intelektualų pareiškimų ir atsišaukimų, bet ir pats pir
mų kartų aiškiai pasisakė prieš Vietnamo karų ir už 
protestus prieš karų. Manoma, kad šio žurnalo toks 
persiorientavimas labai giliai paveiks daugybę pasaulie
čių katalikų veikėjų.

Ir dar vienas pavyzdys. Baltimorėje du dvasininkai 
ir du pasauliečiai atėjo į federalinį Selective Service 
kabinetų ir savo krauju aplaistė jaunų vyrų į armijų 
šaukimo rekordus. Tuojau jie buvo suareštuoti ir pa
traukti teisman už sužalojimų valdžios dokumentų.

Pasirodo, kad šių keturių drųsių vyrų tarpe yra 
ir katalikų bažnyčios kunigas Philip Berrigan. O Wa- 
shingtono prieškarinės demonstracijos metu buvo su
imtas ir šio kunigo brolis taip pat kunigas Daniel Ber
rigan. Nėra jokia paslaptis, kad Washington© demonst
racijoje dalyvavo ir daugiau katalikų eilinių kunigų.

Čia paminėti tik vėliausi. keli įvykiai rodo katali
kuose persiorientavimų. Kardinolas Spellmanas negali 
nematyti, kad katalikai atsisako būti aklomis avelėmis 
ir paklusniai sekti jį. ’''Dar daugiau: Jis negali nema
tyti, kad juo ilgiau Vietnamo karas tęsis, juo daugiau 
prezidentas Johnsonas jį plės ir gilins, tuo daugiau ne 
tik eilinių katalikų, bet ir kunigų įsitrauks į prieška
rinį sųjūdį.

Viceprezidento misija Vietname
PREZIDENTAS Johnsonas negalėjo pats vykti, tai 

pasiuntė savo “dešinę rankų” viceprezidentų Humph
rey į Pietų Vietnamu. Ten jis dalyvavo inauguracijoje 
generolų Thieu ir Ky į naujus postus. Pirmasis bus Pie
tų Vietnamo prezidentas, o antrasis—viceprezidentas. 
Mūsų smarkusis viceprezidentas davė žodį tiems genero
lams, kad jie nebus nei apleisti, nei pamiršti. Jis sakė, 
kad Amerikos jėgos visaip kaip palaikys naujųjų Pietų 
Vietnamo vyriausybę ir nesitrauks iš karo.

Pietų Vietname niekas pagrindiniai nepasikeitė. 
Tie rinkimai buvo falšyvi. Generolai patys save išrinko. 
Jie valdė pirma ir jie valdys dabar. Pasikeitė tiktai jų 
uniformos. Mūsų viceprezidentas tos tiesos nepakeis.

Kas ką rašo ir sako
JAU IR SMETONININ- 
KUI NEBEPATINKA

Clevelando smetonininkų 
laikraštyje kalbama apie 
nesusipratimus “veiksnių” 
konferencijoje Washingto- - 
ne. Kilę dideli ginčai dėl 
pasir a š y m o “manifesto.” 
Girdi:

“Kaip ir galėjai tikėtįs, 
užvirė didžiausi ginčai, kas 
turi po tuo dokumentu pir
mas pasirašyti. Pagal pir
mų versijų, parašai turėjo 
eiti tokia tvarka: Lozorai
tis, Valiūnas, Sidzikauskas, 
Bačiūnas, Rudis. Tačiau tai 
sukėlė protestų. Naujas 
JAV bendruomenės pirmi
ninkas Nainys reikalavęs ir 
sau teisės pasirašyti tų do
kumentų ir atitinkamoje 
aukštumoje. Buvę nurody
ta, kad Lozoraitis konfe
rencijoje nedalyvavo ir to
dėl neturi teisės pasirašy
ti, o be to viskas vykstu 
JAV teritorijoje, kurioje 
šeimininku jaučiasi ALT 
ir t. t. Taip ir nežinau, kaip 
galų gale buvo sutarta.”

Mes esame pastebėję, 
kad šitas veiksnių cirkas 
nemažai atsiėjo doleriais. 
Dabar skaitome ir “Dirvo
je:”

“Kiekvienas ginčas ir 
diskusijos padeda ar bent 
turi padėti išryškėti tie
siai, gi man šiuo atveju, 
žiūrint iš kitos pusės, at
rodo, kad visas ginčas mū
sų aukotojams kaštavo 
kiek per daug. Reikia skai
čiuoti, kad kiekvienas dis
kusijų dalyvis savo institu
cijos iždų ištuštino bent po 
porų šimtų dolerių. Ir jei 
taip, ar negalėjo dėlto susi
tarti raštu ar telefonu? Už 
dešimt kartų mažesnę sumų 
kuris nors mūsų rašto žino
vų galėtų, parašyti ko gero 
dar geresnį manifestų. Ar 
negalėjo suderinti tų suva
žiavimų sux kokiu didesniu 
subuvimu, kongresu ir 
pan.? O gal net būtų gali
ma pasirašymo tvarkų su
rišti su auka — kas dau
giau duos, gaus teisę aukš
čiau pasirašyti! Rasit, gal 
galima būtų surinkti visai 
padorių sumų pinigų?”

Galima nekuriais, mažes
nės svarbos klausimais tar
tis ir karui einant, bet ka
ras labai kliudo, daug ken
kia.
į Taika yra visų svarbiau
sias ir būtiniausias reika
las, o JAV karas Vietname 
užkirtęs tam kelių.
~~Daugiau sutarčių su JAV 
kad ir karų neliečiančiais 
klausimais gali s u d a r y ti 
įspūdį, kad bet kokios su
tartys paremia karų, ar 

bent pritaria JAV.”

PAGERBĖ B. SRUOGOS 
ATMINIMĄ

Jau dvidešimt metų ilsisi 
Rasų kapinėse lietuvių po
etas, dramaturgas ir moks
lininkas Balys Sruoga. Spa
lio 16 d. prie jo kapo ne
šini gėlėmis susirinko vy
resniosios ir jaunesniosios 
kartos rašytojai, mokslo 
darbuotojai, studentai, te
atralai. Pagerbiant šviesų 
rašytojo atminimų dalyva
vo B. Sruogos duktė Da
lia Bylienė, gyvenanti
JAV.

PIRMĄ KARTĄ
Valstybinėje filharmoni

joje įvyko antrasis koncer
tas iš jubiliejinio ciklo 
“Tarybų Lietuvos muzikai 
—Didžiojo Spakfo penkias
dešimtmečiui.” Kone erto 
programoje — lietuvių ta
rybinių kompozit orių T. 
Makačino ir Lietuvos TSR 
liaudies artisto profeso
riaus A. Račiūno kūriniai. 
Pirmų kartų visuomenei 
buvo atliktos T. Makačino 
Antroji siuita fortepijonui 
ir A. Račiūno Sonata dviem 
fortepionams, ■.

Tarybų Sąjungos liaudies 
ryžtas nustebino pasaulį

“SANE” už “Dump Johnson”
BEVEIK išimtinai intelektualų organizacija “Na

tional Committee for a Sane Nuclear Policy” (“Sane”) 
pradėjo rimtai galvoti apie vidinę mūsų šalies politikų. 
Kadangi jau eina visokios spekuliacijos, kas bus ku
rios partijos kandidatu i prezidento postų 1968 metų 
rinkimuose, tai ir “Sane” vadovybė nutarė savo nuo
monę pareikšti. iO ta nuomonė susiveda į jau plačiai 
besišakojantį judėjimų “Dump Johnson.” Su Johnsonu 
kaip kandidatu demokratams laimėti rinkimus nėra vil
ties. Todėl jiems ir “Sane” patarimas: Nębenominuo- 
kite Johnsono!

Kaip sakyta, “Sane” yra įtakinga organizacija. Ji 
susikūrė 1957 metais iš tų žmonių, kurie matė atominio 
karo pavojų ir reikalavo, kad atominių ginklų bandy
mai būtų sulaikyti. Ji turi daugiau kaip 100 skyrių ir 
apie 25,000 narių po visų šalį. Manoma, kad “Sane” pa
tarimas demokratams turės nemenkų poveikį į Demo
kratų partijos konvencijų, kuri įvyks už devynių mė
nesių nominavimui kandidato į prezidento vietų.

TAIP JAU , 
NUSIMELUOTI!

Kanadiečių pabėgėlių 
laikraštis įdėjo kokio ten 
“Simono” laiškų iš Stam
ford, Conn. Laiško auto
rius buvęs Lietuvoje ir ma
tęs, kad “Vilniaus mies
tas labai apšepęs.” Tuo 
tarpu visi, kurie lankėsi 
Lietuvoje, pasakys, kad 
Vilniaus miestas nėra ap
šepęs, kad jis labai labai 
gražiai ir švariai atrodo. 
Ypač vasaros metu Lietu
vos sostinė šauniai atrodo. 
“Simonas” labai negražiai 
apsimelavo.

O gal tų laiškų jam “Ne
priklausomos Lietuvos” re
daktoriai parašė? Jiems 
Lietuvų ir jos sostinę' 
šmeižti tik paduok.

ap-

Šiaurės Vietnamas 
protestuoja

Hanojus.—Vietnamo De
mokratines Respublikos 
Užsienio reikalų ministeri
jos atstovas paskelbė pa
reiškimą, kuriame pareiškė

griežtą protestų dėl to, kad 
Tailando valdžia, susimo
kiusi su Saigono valdžia, 
mėgina smurtu repatrijuo
ti Tailande įsikūrusius 
Vietnamo gyventojus į Pie
tų Vietnamo rajonuose, ku
riuos kontroliuoja Saigono 
režimas. |

Lietuvos vėliava 
Lenino vįršukalnyje 
Sėkmingai įkopusi į Le

nino viršukalnį (7134 met
rų) Pamyro kalnuose, ne
seniai sugrįžo Lietuvos al
pinistų grupė. Jie, septy
ni mūsų sportininkai/ už
darė šių metų alpinizmo se
zonų Lenino viršukalnėje.

—Po penkių dienų žygio, 
rugpiūčio 18-ųjų, — pasakė 
korespondentui šio žygio 
dalyvis Šaduikis, — viršūnę 
pasiekėme visi septyni—E. 
Adomaitis, A. Dembinskas, 
J. Zanulaitis' K. Zubovas, 
A. Kubilius, J. Kazarinas ir 
aš. Mes trys paskutinieji į 
Lenino viršukalnį jau bu
vome įkopę ir 1965 metais.

KARAS TRUKDO 
SUSITARIMUS

Chicagos “Vilnis” sako:
“Pasirašant sutartį riboti 

militarinius veiksmus erd
vėje, prezidentas Johnso
nas apeliavo į Tarybų Sų- 
jungų nelenktyniuoti erd
vės tyrinėjimais, bet ko
operuoti, taipgi daryti ki
tas sutartis. Jei galima 
erdvės tyrinėjime susitarti, 
galima ir kitais klausimais, 
ir karui einant.

1917 metais aštuoniolika 
kapitalistinių valstybių, iš
vien su Rusijos buržuazija 
ir dvarponi ja, puolė Tary
bų Rusijų. Nors Rusijos 
liaudis, Bolševikų partijos 
vadovaujama, užpuol i k u s 
atrėmė, bet imperia 
nuo 
sąsiaurį 
Suomijos naudai, didi 
Vakarnės B ai ta rus i j 6 
Vakarinės Ukrainos p 
priskyrė Lenkijai, Karšo 
sritį atidavė Turkijai, 
arabiją ir Buchoviną—Ru
munijai. Lietuva, Estija ir 
Latvija gavo neva 
klausomybę, bet jos 
įjungtos į “kardonų prieš 
bolševizmų.”

*
Per Pirmąjį pasaulinį ka

rų ir intervencijų R 
buvo baisiai nuteriota. Bal
tagvardiečiai ir inte: wen- 
tai viską grobė ir naikino. 
“Jie griovė fabrikus ir ga
myklas, kasyklas ir rūdy
nus, ardė gel e ž i n k ę 1 i ų 
transportų, žemės 
įrankius ir pastatus, galvi
jus išvarė, išvežė grūdus. 
Apskritai paėmus, Antan
tės intervencija T a r 
kraštui padarė apie 4C 
jonų rublių nunostoliu. Be 
to, didelę materialinę žalų 
padarė 1918 m. vokiečių 
intervencija. Per Pir 
pasaulinį ir pilietinį 
milijonai darbininkų 
kare, taip pat nuo e 
mijų ir bado. 1920 m. že
mės ūkyje trūko daįigiau 
kaip 14,000,000 darbingų 
vyrų... Stambios p 
nės produkcijos 
1920 m., palyginus su 
m., sumažėjo iki $13.8

Katastrofiškai sumažėjo 
gyvulininkystė ir že

istai 
o jos atplėšė Karelijos 
iaurį su Pačengos sritimi

metų Rusijoje buvo tik 91 
aukštesnio mokslo mokyklų 
su 125,000 studentų, o 1921 
metais Tarybų Rusijoje bu
vo jau 244 aukštosios mo
kyklos su 207,000 studen
tų. 1926 
giau kaip 
ventojų 
skaityti.
tautelių, kurios pirmiau ne-

metais jau dau- 
• pusė TSRS gy- 
mokėjo rašyti ir 
Apie 50 tautų ir

stiprino ekonominę šalies 
nepriklausomybę, nes TSRS 
buvo įgalinta svarbiausių 
reika 
gami 
nėse.* 
mas
Ant ’

buvo 
Pasii 
pasiekimais, jis dar dau
giau

ingų įrengimų d?jį 
itis savo pačios jrn«-

(TSįRS Istorija, to-
3, pusi. 386.)
asis penkmečio planas 
pradėtas 1933 metais,
emiant Pirmojo plano

s ir 
otus

Bes-

buvo

asi j a

i o

ybų
1 bili-

*mąjį 
karų 
žuvo

ir oaao. luzu m. s 
ūkyje trūko daįigi

amo- 
apimtis 

1913

turėjo nei savo raidyno, iš
vystė savo raštų.

Buvo labai rūpinamasi 
sveikatos reikalais, steigė 
ligonines.

Priešai viduje
Nauiai santvarkai kenkė 

ne vien ' n oi tali s tų ir dvar
ponių liekanos, bet menše
vikai, ese 
partijoje 
kio, G. Zinovjevo, L. Ka
menev, Sokolnikovo ir ki
tų, o vėliau ir N. Bucha- 
rino. Jie vilko šalį atgal 
į kapitalizmų, prie š i n o s i 
žemės ūkio kolektyvizaci
jai, šalies industrializacijai. 
Bet Komunistų partija nu
galėjo tuos elementus.

Imperialistų spaudimas
Nors tarybinės respubli

kos karų prieš kontrrevo- 
liucijų ir - intervencijų lai
mėjo, bet imperialistai nė 
vienai dienai nenustojo vil
ties sunaikinti darbo žmo
nių laimėjimus. Jie paskui 
per daugelį metų blokadavo 
jų, atsisakė su ja vesti pre
kybų, turėti diplomatinius 
ryšius. Grasino jų užpul
ti. Popiežius Pijus XI šau
kė i kryžiaus karų” prieš

rai ir Komunistų 
opozicijos: Troc-

pakėlė Tarybų Sųjun
gose srityse. Antrojo 
necio metais stojo i 
otę 4,500 naujų įmo- 
Jo pabaigoje bendro- 

amonės produkcija pa
lo daugiau kaip dvigu

bai palyginus ąu pabaiga 
Pirmojo penkmečio. Jo me

penk 
rikiu 
nių.
ji Pr 
didėj

tu sėja ir javų nuėmimas 
žymi 
nizuoti. 
dar 
rių, 
145,0 <7

a, dalimi buvo mecha- 
Žemdirbiai gavo 

500,000 naujų trakto- 
123,500 kombainų ir 

30 sunnkvežimių. Pa
plotas žymiai padidė-

jo. Darbo žmonių algos bu
vo pakeltos, o kainos ant 
reikmenų sumažintos. l

38 metais buvo ų^- 
;as socialistinės visuo-

žydų kolonija jau 
merdėja Indijoj.

Cochin, Indija. — Čia 
name Malaboro Pamaryje 
slepiasi tarpe cochin paimu 
medžių ir vėjuotos alėjos, 
“neramumo” bendrija.

Tai yra maža stačiatikių 
(orthodox) žydų tikybos 
grupė kuri išlaikė arti 2,000 
metų, apsupta multireligiš- 
kos Indijos jūros: hindusų, 
moslemų, budistų ir krikš
čionių. Gyvųjų tarpe bėra 
tik 89 nariai tos bendrijos, 
kuri pirmiau skaitėsi tūks
tančiais. Apie 50 procentų 
jau virš 70 metų ir, kaip jie 
sako, jau gavę nuo dievo 
“notas”.

se-

Newark, N. J.—Ateinan
čiais dvidešimt metų New 
Jersey valstijos gyventojų 
skaičius pakils dar 2,500,000. 
Taip mano Regional Plan 
Association.

mdir- 
bystė. 1920 m. grūdų ga
myba sudarė tik api^ pusę 
to, kiek davė šalis iki Pio- 
mojo pasaulinio 
(TSRS Istorija, tom 
pusi. 230.)

Bet Bolševikų (Komunis
tų) partijai vadovaujant, 
tarybinė liaudis ėmėfei gy
venimų atkurti. Tik per 
pirmuosius septynerius me- 
tuas, būtent iki 1927 metų, 
buvo likviduota karų pada
ryta žala. Su 1928 m. ji 
jau pasigamino industrinių 
ir žemės ūkio produktų 
tiek, kiek buvo pagamina
ma 1913 metais.

Apšvieta ir sveikata
Caristinėje Rusijoje 1913 

metais raštingų žmonių bu
vo tik apie 30%, o kaimuo
se tik 10 žmonių iš šimto. 
Mokyklų buvo mažai. Svei
katos reikalai buvo neaprū
pinti. (Mirtingumas buvo 
aukštas.

Tarybinė vyriausybė iškė
lė šūkius: “Mokykitės! 
Užlaikyk ite sveikatą!” 
Statė mokyklas, organizavo 
po darbo beraščiams moky
mų, iš fabrikų dvi valandas 
anksčiau . paleisdavo besi
mokančius, o algą mokėjo 
pilnų. Armija ir laivynas 
ne tik gelbėjo žemdirbiams, 
bet ir prisidėjo prie liau
dies švietimo. Jau 1920 me
tais vien Baltijos karo lai
vynas užlaikė 1,566 mo- 
koyklas su 28,000 mokinių, 
o armija — 5,960 mokyklų 
su 120,000 besimokančių. Į 
gynybos jėgas patekę be
moksliai grįždavo jau pra
mokyti vairuoti automobi
lius, sunkvežimius, trakto
rius.

1920 metais virš 10,000,- 
000 buvusių bemokslių lan
kė mokyklas. Pirma 1914

karo.”

TSRS. ' ’ ■
Imperialistai dare karo 

sųjungas prieš darbo žiho- 
nių valstybę, siuntė į jų sa
vo šnipus, diversantūs, 
agentus bei viduje TSRS 
organizavo kenkėjų veiki
mų. Buožės, jų akstinami, 
piovė galvijus, žudė ark
lius ir naikino pasėlius. 
Galvijų [skaičius sumažėjo 
ant 33,5(30,000, arklių skai
čius — hnt pusės.

Penkmečių pasiekimai
1928 metais Tarybų Sų- 

junga paruošė ir pradėjo 
gyveniman vykdyti Pirmą
jį penkmetį, pagal kurį tu
rėjo būti žymiai pakelta, 
industrija, žemdi r b y s t ė , 
mokslas, darbo žmonių gy
venimas, susisie k i m a s ir 
atlikti kiti dideli darbai. 
TSRS priešai penkmetį 
pasitiko kaip “bolševikų 
propagandų.” Jie netikėjo, 
kad jis bus įvykdytas. Bet 
jie baisiai apsiriko. Tary
bų Sųjungos liaudis pirmų- 
jį penkmetį įvykdė į ketve
rius metus.

Pirmojo penkmečio metu 
TSRS pramonės produkcija 
buvo padidinta beveik tris 
kartus lyginant su 1913 
m., gamyba buvo pastatyta 
ir darban paleista 1,500 
naujų stambių įmonių ir 
daug mažesnių. Buvo iš
vystytos, naujos traktorių, 
automobilių, aviacijos, che- 
miojs ir kitokios gamybos, 
mijos ir kitokios gamybos. 
Mašinų gamyba išaugo 9 
kartus, o žemės ūkio maši
nų — 16 kartų. Naftos bu
vo gauta 22,400,000 tonų. 
Buvo pastatyta 30 didelių 
elektrinių gamyklų. Darbo 
uždarbiai padidėjo dau
giau kaip 41%. Beraštija 
buvo likviduota.

1933 m. Komunistų par
tijos CK pareiškė: “TSRS 
iš agrarines šalies virto in
dustrine šalimi, ir tai SU

baig 
men^s kūrimas, ir prasidė
jo palaipsnis perėjimas į 
komunizmų. Tais pačiais 
mete:
čiasis penkmetis, bet jis bu
vo r 
h i tie

Pe 
meči 
giau 
mon 
čiostj vietose pakilo apie 
260 
buvo pagaminta 15,000,000 
tom ketaus (čigūno), tai 
beve 
negu 1913 m.; 166,000,000 
tonų anglies, tai 5į karto 
daugiau negu 1913 m.; 3L- 
100,< 
kart 
m.’;I 
tai 
1913

is buvo pradėtas Tre-

utrauktas 1941 metais 
rininkų užpuolimu.
k pirmuosius tris penk- 
us buvo pastatyta dau- 
kaip 9,000 naujų pra- 

ės įmonių. Beveik tuš-

naujų miestų. 1940 m.

ik 4 kartus daugiau

o daugiau negu 1913 
18,300,000 tonų plieno, 
4į karto daugiau kaip 

metais.
Ž^mės ūkis gavo 531,000 

torių, 182,000 kombai- 
228,000 sunkvežimių, 

us tūkstančių visokių 
Buvo pagaminta

trai: 
nu, V 7 
šim ;1 
mašinų.
38,300,000 tonų prekybai 
grūlų, tai 17,000,000 tonų
dau giau kaip 1913 m.

Iš pagrindų pasikeitė 
tik šalies ekonomika, 
ir socialistinė klasinė 

entojų sudėtis. Išnau- 
)jų klasė buvo jau pa

šalinta. Daugiau kaip 60,- 
,000 gyventojų jau gyve- 
miestuose (TSRS klo- 

rijd, tomas 3, pusi. 503.)
Nors Tarybų Sujungi vi

sada kovojo už taikos išlai
kymų, bet buvo priversta ir 
gynybos jėgas tvirtinti. 
Penkmečių pasiekimai įga
lino jų karo metu gausiai 
aprūpinti gynybos jėgas 

klais ir amunicija, susi- 
dmo prie m o n ė m i s ir

ne 
bet 
gyv 
dot

000 
no

gin 
sieb 
maistu.

D. M. šolomskas

LAUKĖ LAIMĖS
Milijonai pirkusių valsti- 
ės loterijos bilietus spa- 
17 ir 19 pergyveno jau- 
ančias dienas, kai Mlba- 
e vyko atrinkimas l&m- 

didatų į pačius laimingiau
siu 
joi

jin 
lio 
dir
ny

s. Iš virš penkių mili- 
ų ieškančiųjų laimės 1,- 

31(Į> turėjo gauti kiek nors, 
tų 60 gauti stambesnes 

sujnas, tarpe jų penki po 
$l(Į)0,000.

Žinoma, niekas negauna 
os tos sumos, taksai iš- 
nda didelę šukę, bet vis- 
lieka ir pagavusi a j am 

mę.

menys už pardavinėjimą 
vogtų galvoskaudai ir ner
vingumui raminti pilsų.

iš

visi 
ka 
gi 
lai
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“Uždaryti Pentagoną
Uždaryti Pentagoną! Apsupti Pentagoną! 

Konfrontuoti militaristus Pentagone!
Kai keli mėnesiai atgal gu ji norėtų, valdžia čia pat 

tokie obalsiai buvo iškelti j 
taikos organizacijų komite- , 
tuose, daug kam atrodė, : 
kad čia tikras don-kicho- 
tizmas. Ęaip čia taikos ju- i 
dėjimas šturmuos Pentago- < 
ną, Amerikos militarizmo < 
vyriausią tvirtovę? J u k ’ 
politinis klimatas dar visai 
nepribrendęs, juk taikos jė
gos tam tikriausiai persilp- 
nos ir izoliuotos...

Bet štai -spalio 21 d. tas 
įvyko. Prasidėjo su ma
žiausiai 150,000 žmonių, su
sirinkom prie Lincoln Me
morialo.

Per visą naktį prieš tai i 
Washingtona plūdo auto
mašinų, autobusų ir trau
kinių eilės. Reakcininkai 
dėjo visas galimas pastan
gas, kad tą plūdimą sulai
dytų. New Yorko autobu
sų kompanijos paskutinę 
valandą atsisakė pristatyti 
į numatytus punktus pusę 
žadėtų autobusų. Spauda 
ir televizija platino baimės 
jausmą, gąsdino žmones su 
pasakomis apie Washingto
ne rengiamas pirmosios pa
galbos stotis, apie ligoninių 
palatas, kurios tuštinamos 
ir t. t.

Bet žmonės neišsigando. 
Kai šeštadienį buvo sužino
ta, kad dalis žadėtų auto
busų nevyks, taikos šalinin
kai telefonais susisiekė su 
tais, kurie turi savo auto
mobilius, kad nuvežtų tuos, 
kurie neturi. Daugelis pas
kutinę minutę skubinosi į 
geležinkelio stotis, kad gau- 

vietą eiliniuose trauki
muose. Kai kurie net su
krapštė paskutinius pini
gus ir nusiskubino į aero
dromus.

Į Washingtoną pribuvo
me apie pusiaudienį ir ra
dome aplink baseiną, kuris 
tęsiasi tarp Lincolno Me
morialo ir Washin g t o n o 
Monumento, jau didžiulę 
minią. Atmosfera buvo ko
vinga ir šiek tiek įtempta. 
Visi jau žinojo, kad valdžia 
sutraukė prie Pentagono 
apie dešimtį tūkstančių vy
rų. įskaitant parašiutistus, 
karinę policiją, maršalus, 
vietinės policijos vienetus, 
Virginijos valstijos polici- 
nįnkus ir t. t. Prie pat Lin
colno Memorialo už naujai 
numestos tvoros tarp me
džių stovėjo ilgos virtinės 
karinių sunkve žirnių su 
brezento dangtais. Iš vir
tinės šono nieko nematysi, 
bet iš nuošalio galėjai ma
tyti, kad tie sukvežimiai 
pilni kareivių.

Nežiūrint to, saulėta po
pietė atrodė beveik links
ma. Didžiulė minia, kurios 
daugumą sudaro studentai 
ir kiti jaunuoliai, beveik 
šventadieniškoje nuotaiko
je. Leidimas demonstraci
jai duotas, o kas įvyks prie 
Pentagono, kur, pagal val
džios nuostatus, demonst
rantai turės sustoti tam 
tikrame nuotolyje, pamaty
sime vėliau.

Tuo tarpu čia, Ameri
kos sostinės širdyje, keli 
blokai nuo Baltųjų Rūmų, 
sakomos prakalbos, kuriose 
reiškiama viltis, kad Viet
namo liaudis išsikovos ne
priklausomybę, čia pat su
stojama minutei tylos, pa
gerbti Če Guevaros atmin-

Interviu su klaipediete 
Ona Tučaite

galėtų pastoti demonstraci
jai kelią. Bet jos išrokavi- 
mas kitoks. Jeigu demonst- , 
racija čia bus sulaikyta, 
susirėmimas bus neišven
giamas, imant omenin, kiek 
čia jaunų nebailių žmonių. 
O prie Pentagono, ten išsi
rikiavusių ištisų ginkluotų 
pulkų vaizdas gal atšaldys 
demonstrantus! Taip ma
nė valdžios strategai.

Kaip jaučiasi demonst
rantai, eidami link didžiulio 
pastato, kur nežinia, kas jų 
laukia? Nuotaikos įvai
rios. 'Jaunas negras stu
dentas sako: “Čia negali 
būti blogiau negu Detroite 
arba Newarke...” Viduti
nio amžiaus balta moteris, 
mokytoja iš Westchesterio 
priemiesčių, sako: “Trau
kinyje organizatoriai mums 
sakė, kad mes pašalintume 
nuo savęs visas špilkas ir 
kitokius kietus dalykus, 
kad jeigu mus parverstų 
ant grindinio, mes ranko
mis uždengtume galvas... 
Taipgi reikia turėti šlapias 
nosinaites, sako, kad jos 
padėtų apsisaugoti nuo du
jų...”

Ji tai sako šaltokai ir 
žengia pirmyn, lyg ji būtų 
buvusi barikadų veteranė. 
Be abejo, jos minčių gelmė
je ji turbūt tiki, kad prie 
to nebus prieita, be abejo, 
už jos šaltos laikysenos fa
sado slepiasi ir baimė. Bet 
ji žengia pirmyn...

Štai netoli mūsų žengia 
senyvas profesorius ir jo 
žmona. Jie mano pažįsta
mi. Jie šventadieniškai ap
sirengę, lyg vyktų į pokylį. 
Žmona net vedasi su savi
mi šuni, lyg jie vaikščiotų 
New Yorko bulvaru. O 
visgi eina link Pentagono 
kartu su jaunais studen
tais, žinodami, kad ten gali 
visko būti.

Eina karo veteranai, eina 
net dalinys iš Vie t n a m o 
grįžusių karo veteranų, ei
na protestantų, žydų ir ka
talikų dvasininkai, net vie
nuolės, unijistai, buvusių 
Peace Corps narių jungi
nys.

Tas margumas, platus už 
taiką stojantis frontas, at
spindėjo ir kalbėtojų sudė
tyje. Pirmininkas Dellin- 

• gėris — kairus pacifistas, 
i Tarp kitų kalbėtojų — li- 
i beralai, įvairių pakraipų 

kairiečiai, hipiai, kveike- 
riai, net už taiką stojantieji 
demokratai, taipgi negrų 
nacionalistai.

Kuomet paskutinės de
monstrantų eilės žengia 
per Arlingtono tiltą, saulė 
jau leidžiasi. Tolį, kur 
stūkso Pentagono fasadas, 
matosi lyg dūmai. Taip, 
tai ašarinės dujos. Pirmo
sios demonstrantų eilės jau 
susirėmė!

Kas ten vyko—kitąkart.

Aną dieną “Laisvėje” bu
vo rašyta, kad šiuo tarpu 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose lankosi klaipėdietė 
Ona Tučaite, Kauno Poli
technikos Instituto Klaipė
dos vakarinio fakulteto 
dekanė (amerikoniškai di
rektorė.) Išgirdęs, kad ji 
ruošiasi neužilgo mus ap
leisti pasiryžau su ja su
sieiti ir pasikalbėti. Man 
buvo Įdomu nuo jos išgirs
ti apie šioje viešnagėje jos 
įgytus mūsų šalyje įspū
džius bei jos nuomonę šiaip 
įvairiais klausimais.

Viešnia sutiko atsakyti į 
mano klausimus, jei aš ko 
nors jos paklausiu. Tai va 
mano k l a u s i m ai ir jos 
trumpi atsakymai:

Koks šios jūsų viešnagės 
Amerikoje buvo liksiąs? 

-Gal turėjote kokių specialių 
reikalų. Kada iš tikrųjų 
su mumis atsisveikinsite ir 
grįšite į savo g a r s i ą j ą 
Klaipėdą prie savo kaip la
bai svarbios mokyklos di 
rektorės pareigų?

—Aš atvykau į Ameriką 
aplankyti tetą, susipažinti 
su amerikiečių lietuvių gy
venimu, pasižiūrėti miesto 
įdomių vietų. Mano atosto
gos baigiasi ir spalio 24 d. 
8 vai. ryto atsisveikinu su 
New Yorku.

Dar mes nesame išsiaiš
kinę kaip palyginti dar 
jauna mokslininkė galėjote 
pasiekti tokią aukštą ir at- 
sakingą Lietuvos mokslo 
sistemoje vietą? Pas mus, 
rodos, -į tokius postus be 
veik išimtinai tik vyrai 
skiriami.

—Tarybų Lietuvoje mo
terys užima dar atsakin- 
gesnes vietas, negu mano. 
Mums tai atrodo normalus 
reikinys, kada apie žmogų 
sprendžia iš jo sugebėjimų, 
nekreipiant dėmesio į lytį.

Girdėjome kad norėtumė
te savo tetą Janušienę par
sivežti į Klaipėdą pasto
viam apsigyvenimui. Kaip 
tie reikalai klostosi? Ar 
pavyks?

—Labai noriu, kad teta 
grįžtų į Lietuvą. Teta la
bai daug padėjo mūsų šei
mai buržuazijos valdymo 
metais, būčiau laiminga ga
lėdama atsilyginti jai tuo 

. pačiu.
Kiek man žinoma, jūs čia 

viešėdama susitikote su 
daugeliu visokių pažiūrų ir 

į įsitikinimų žmonių, ypač 
. su vėliausios imigracijos 

tautiečiais. Kokį maždaug 
įspūdį susidarėte? Kaip 
jie išsireiškia apie šiuo 
tarpu Amerikos lietuviuose 
piačiai diskusuojamą kultū
rinio bendradarbiavimo su 
Lietuva klausimą?

nos, jei gręsia p a v o j u s 
žmogaus gyvybei.

žinau, kaip mokslininkė 
ir apšvietos darbuotoja ne
galėjote visiškai nesidomėti 
mūsų amerikine švietimo 
sistema. čia irgi gal ką 
galėtumėte pasakyti arba 
ją palyginti su Lietuvos ta
rybine švietimo sistema?

— Šiek tiek susipažinau 
su universitetu, tačiau per 
mažai, kad galėčiau daryti 
apibendrinančias išvadas.

Kokių maždaug įspūdžių 
ir nuomonių išsivežate apie 
mūsų amerikietes moteris, 
su kuriomis, ypač su lietu
vėmis, kontaktų per šią 
viešnagę turėjote nemažai?

—Lietuvės moterys — 
puikios. Man labai patiko 
jų visuomeninė veikla, ak
tyvumas. Nuošrdžiaus i a i 
linkiu joms sėkmės.

Nėra jokia paslaptis, kad 
Klaipėdos, kaip didelio uos
to, gyventojai susideda iš 
įvairiausių tautybių. Kaip 
jie sugyvena.. Kokia svar 
biausia problema? Kokią 
dabar Klaipėdos gyventojų 
proporciją sudaro lietuv
iai?

—Klaipėda tikras inter
nacionalinis miestas. Lietu
vių yra virš 50%. Mano 
vadovaujamoje įstaigoje vi
sų tautybių bendradarbiai 
ir studentai gražiai sugyve
na. Mieste taip pat ne
girdėjau, kad būtų kokia 
problema dėl sugyvenimo. 
Aš pati žmogų vertinu pa
gal jo gerus ir blogus bruo
žus, o ne pagal tautybę.

Girdėjau, kad jūs labai 
mėgstate važinėti, aplanky 
ti naujas vietas, naujas 
šalis. Kokia bus sekama 
kelionė? Ar jau gal geram 
laikui užteks šios viešna
ges? , Į

—Keliones aš labai mėgs
tu. Keliauju kiekvieną va
sarą. Sekančią vasarą grei
čiausiai aplankysiu Lietu
vos gražiuosius ežerus ry-

—Susitikau su daugeliu 
JAV lietuvių. Galima sa
kyti, su visais, kurie pa
reiškė norą su manimi pa
sikalbėti, nežiūrint pažiūrų 
skirtumo. Visi liet u v i a i 
imigracijoje domisi Tarybų 
Lietuva. Man susidarė įspū
dis, kad kultūrinio bendra
darbiavimo kla-u simą iš
spręsti teigiamai būtų ne
sunku.

Jus mačiau net keliuose 
mūsų pažangiųjų lietuvių 
pobūviuose. Kaip jie jums 
atrodo? Ko jūs daugiausia 
juose pasigedote? Gal tu
rite mums patarimų?

—Jūsų pobūviai man pa
tiko. Aš labai gerbiu Ame
rikos pažangiuosius lietu
vius, kovojančius už taiką 
ir laimingesni žmonių gyve
nimą. Pasigedau jaunimo.

Neabejoju, kad čia vie
šėdama stengėtės nors šiek 
tiek susipažinti su mūsų 
amerikiniu gyvenimu. Gal 
galėtumėte su mūsų skaity
tojais pasidalyti kai kurio
mis jūsų pastabėtomis to 
mūsų gyvenimo įdomybė
mis?

—Aš susidariau vaizdą, 
kad amerikietis darbinin
kas nėra tikras dėl ateities, 
ypač ligos, mirties atveju. 
Be to pastebėjau, kad bilie
tai į kultūrines priemones, 
kaip operą, teatrą, kiną, 
koncertus, perdaug bran
gūs.

Visumoje mane maloniai 
nustebino amerikiečių 
darbštumas. Jie pastoviai 
dirba darbe ir gražinant 
butą namuose. Labai buvo 
mąlonu matyti Woodhaven 
rajoną, gražiai sutvarkytą 
namų aplinkoj, tačiau la
bai nemalonus kontrastas— 
šiukšlėtos gatvės.

Girdėjau, kad ypatingo tuose. Po metų planuoju 
dėmesio kreipėte į mūsų aplankyti Tolimuosius ry- 
sveikatos apsaugos ir gydy
mo sistemą. Kaip ji jums 
atrodo? Kuo ji pagrindi
niai, jūsų supratimu, ski 
riasi nuo T. Lietuvos gydy
mo sistemos?

—Sveikatos apsauga ypa
tingo, dėmesio neturi man, 
tačiau labai nustebau su- 
žinuojusi, kad JAV nėra 
greitosios pagalbos stoties, 
kuri suteiktų sužeistam ar 
staiga susirgusiam žmogui 
greitą kvalifikuotą pagal
bą. Juk valandos ar net 
pusės valandos laikotarpy
je žmogus gali nukraujuo
ti ar net numirti. Pas mus, 
Klaipėdoje, greitosios pa
galbos gydytojas atvyksta 
per 5-10 minučių. Čia gir
dėjau kaukiant gaisrininkų 
ir policijos mašinas, o pas 
mus panašiai kaukia dar ir 
greitosios pagalbos maši-

JUBILIEJINĖ dailės paroda

(Bus daugiau)

Neapsinuodykime maistu!

®M>aliau eisena praside
da. Kad pasiekti Pentago- 

■ ną, reikia pereiti per Ar
is—3 tiltą. žinoma, jei-

Filipinų komunistai 
už vienybę

Manila. — Filipinų Ko
munistų partija kviečia vi
so pasaulio kom u n i s t u s 
ieškoti priemonių, kaip ap- 
vienyti visą komunistinį ju
dėjimą.

Ji nurodo, kad karas 
Vietname reikalauja vie
ningo visų komunistų vei
kimo. ;

Vilniaus Dailės muziejuje atidaryta 
respublikinė dailės paroda, skirta Spalio 
50-osioms mėtinėms.

Joje eksponuojama daugiau kaip 500 
tapybos, grafikos; skulptūros darbų.

Nuotraukoje: parodos lankytojai.
M. Baranausko (ELTOS) nuotr. .

tus, o pakeliui ir gražuolį 
Baikalo ežerą. ..

Kokius linkėjimus norė
tumėte palikti mūsų laik
raščio skaitytojams ir ben
drai visiems Amerikos lie
tuviams?

—Bendrai Amerikos lie
tuviams norėčiau palinkėti 
užmegzti gerus, draugiškus 
santykius su Tarybų Lietu
va. “Laisvės” laikraščio 
skaitytojams linkiu sėkmės 
darbe ir asmeniniam gyve
nime.

Už geresnę mėsos 
inspekciją

Washington. — Adminis
tracija pasiūlė bilių, kuris 
reikalauja geresnės mėsos 
inspekcijos. Tas bilius pa
liestų apie 6,000 mėsos įmo
nių, kurios dabar nepaeina 
po federaliniu įstatymu.

LABĄRYT!..
Rausvą sviedinį saulė jau rita.
Sviedinys kils dangui paskraidyt.
Paukščių chorai pragydo šį rytą
—Labąryt! Labąryt! Labąryt!..

Vėjas, miglą nuo pievų, nupūtęs, 
Žalią knygą—lapus—ims sklaidyt. 
Skamba krūmuose kankliai lakštutės: 
—Labąryt! Labąryt! Labąryt!..

Kelia bokštus pušų žalios pilys, 
Skuba stirna raselių braidyt...
O beržyne solistas—dagilis:
—Labąryt! Labąryt! Labąryt!..

Groja smuikais strazdai, volungėlės,
Ima būgną dudutis daužyt:
—Ačiū, saule-močiuite, kad kėleisL.
—Labąryt! Labąryt! Labąryt!..

Anzelmas Matutis

Nemaža žmonių suserga 
nuo maisto: nuo suvalgytos 
dešros, šaltienos, maltinio 
ir kitų skanių valgių ir 
mėsos, žuvies, pieno pro
duktų ir kiaušinių. Kas gi 
padaro kenksmingais šiuos 
patiekalus? Tai maži, žmo
gaus akimi neįžiūrimi mik
robai. Jie kartais taip pa
veikia maisto medžiagas, 
kad jos įgauna nemalonų 
kvapą, skonį, pasikeičia net 
maisto spalva. Visi esame 
matę, kaip kartais dešrelės 
ar daktarinė dešra net pa
žaliuoja. Tokių aiškiai su
gedusių produktų, žinoma, 
niekas nevalgo. O kartais 
mikrobai nepak e i č i a nei 
produkto kvapo, nei skonio, 
nei spalvos, o pagamina 
nuodus, vadinamus toksi
nus. Tokius produktus pa
žinti sunku, o jie labai pa
vojingi sveikatai.

Kai kurie mikrobai išski
ria nuodus tik tada, kai 

. maistas patenka į žarnyną. 
Suvalgęs tokio mikrobais 
apkrėsto maisto, po kelių 
valandų žmogus pajunta 
silpnumą, ima vemti, vidu
riuoti, pakyla temperatūra, 
skauda vidurius, galvą. 
Žarnyne nuodus gami
nantys mikrobai prie 70° 
C šilumos žūva, todėl, gerai 
išvirus ar iškepus mėsos, 
žuvies, pieno bei kiaušinių 
produktus, jie žmogui ne
pavojingi.
kad pagaminti valgiai iš 
naujo nebūtų apkrėsti mik
robais nuo žalių, dar nepa- 

. gamintų produktų arba nuo 
nešvarių rankų. Mikrobai 
labai greit dauginasi kam
bario temperatūroje — prie 
20-35°C, todėl minėtus pro
duktus reikia laikyti šaltai 
—šaldytuve, rūsyje ar nors 
nekūrentoje, nesaul etoje 

, patalpoje. Maltos mėsos ir 
žuvies patiekalus, ypač va
sarą, reikia tuojau suvalgy
ti. Jei tenka juos palaiky
ti—tai tik trumpai, keletą 
valandų, šal t o j e vietoje. 
Prieš valgant juos reikia iš 
naujo pervirti, patroškinti 
ar perkepti. kad žūtų visi 
mikrobai. Negalima valgy
ti nevirtu dešrelių, pigių 
pirktu dešrų. Pasenusius 
produktus reikia išmesti.

Neretai ąpsinuodi j a m a 
grybais. Todėl rinkti reikia 
tik gerai pažįstamus gry
bus. Ypač pavojingi apsi
nuodijimai musmirėmis. O 
i as kartais sunku atskirti 
nuo ūmėdžių ar pievagry
bių. Suvalgius bent 1/3 žals
vosios ar blyškiosios mus
mirės, nors ir virtos, gali
ma mirtinai apsinuodyti, 
nes jų nuodai ir virinti iš
lieka. Visus grybus reikia 
tą pačią dieną perrinkti, 
nuvalyti, gerai nuplauti ir 
1.5 minučių pavirinti. Van
denį, kuriame verdant iš
tirpsta grybų nuodingosios 
medžiagos, reikia išpilti. 
Galima apsinuodyt ir visai 
gerais valgomaisiais gry
bais, jei jie netinkamai lai
kyti ar paruošti. Taip pat 
reikia saugotis ir šalnų pa
liestų grybų.

Valgant liepiau tas daržo
ves, vaisius ar uogas, visuo
met gresia pavojus ne tik 
apsikrėsti infekcinėmis li
gomis, bet ir apsinuodyti 
likučiais cheminiu medžia
gų, kurios naudojamos ko
vai prieš kenkėjus. Be to, ’ 'l
prieš valgį būtina nusi
plauti rankas, kad nuo jų 
neapsinuodytume.

Pasijutus blogai, pradė
jus vemti, viduriuoti, jau-

tuojau reikia kreiptis į gy
dytoją ir griežtai laikytis jo 
nurodymų. Produktų, nuo 
kurių susergame, likučius 
reikia palaikyti, kad Sani
tarinė epidemiologinė sto
tis galėtų ištirti ir nusta
tyti susirgimo kaltininką— 
mikrobą.

J. Navickaite
žemės ūkio mokslų kandidatė

Dėl R. Mizaros mirties
pavėluotai reiš- 

. užuo-
Mizarienei jos

valandoje. Mane

Kad ir 
kiarhe 
jautą 
liūdesio 
taip sukrėtė Rojaus Miza
ros mii1 
teatsipe 
uojautą.

Pažirau Rojų per pusę 
šimtmečio nuo Didžio s i o s 
Spalio Revoliuci j oš, kuri 
sukrėtė

Susi 
Worces 
rinės i

iiuoširdžiausią 
evai Mizarier

’tis, kad tik dabar 
ikėjau išreikšti už-

visą pasaulį.
pažinau su Rojumi 

‘speryje, Mass., vaka- 
mokyklos suole.

metų rugpiūčio 13 
Laisvės” piknike, ir

tame pačiame mies- 
širdžiai paspaudėm 
Kitam dešinę ir kal- 
pie šių dienų bėgan-

Tačiau svarbu,

dieną “ 
gi 
te, nuo 
vienas 
bėjom 
čius opius reikalus. Išsiskir
dami p; 
tam ge 
jis. nei 
tai jau 
Lygiai,

alinkėjom viens ki- 
ros sveikatos. Nei 
aš nežinojom, kad
Paskutinis kartas.

po keturiu savaičių 
ių dienų Rojus mi-

re.
Per 

daug v 
raunu į 
Rojau 
nių ir 
Jis visą 
voįo, ta

Tegul 
raudona aguonėlė, švelniam 
Lietuve 
lenkia

Tegjil, šakeles nuleidęs, 
verkia 
svvrūnčlis.

Mes. čia likusieji, kol mums 
bus lik 
Rojaus
Mūsų vykdymas Jo idealų 
bus Jam didžiausias pa
minklas.

:ą pusšimtį metų 
andens nubėgo Ne- 
Baltijos jūrą, daug 

s jaunatvės svajo- 
dealų, už kuriuos 

. savo gyvenimą ko- 
po šiandien realybe.

ant Rojaus kapo

s vėjeliui šnarenant, 
savo galvelę.

Lietuvos berželis

imo lemta, tęskime 
nebaigtus darbus.

Inž. Gabrėnas 
ir jo žmona Mae

1967 spalio 22 d.
Fla.Miami,

Tarptautinė mokslinė 
konferencija

Rose idorfe (netoli Drez
deno) įuo spalio 16 d. iki 
spalio H d. vyko tarptau
tinė mokslinė konferencija, 
skirta 
fizikos

Konferencijoje dalyvavo 
mokslir 
kieti jos 
publiko 
Lenki j qs, čekoslovaki j o s 
Bulgar 
PrancūĮzijos, Danijos, Va
karų 1 
jos ir

engvųjų branduolių 
problemoms.

inkai fizikai iš Vo- 
Demokratinės Res- 

s, Tarybų Sąjungos,

jos, Vengrijos,

Tokietij os, Norvegi- 
kitų šalių.

Sidney, Australija.— Čia 
daromą 
kad ks 
20 iki 
neštum 
jomis.

s apskaičiav imas, 
smet pasaulyje nuo 
25 milijonų moterų 
ą nutraukia aborci-

Hong Kong. — čia per 
radiją 
jog Ki 
ne teb 
munisti 
ko Mab Tse-tungo pasekė- 

čiant skausmą viduriuose,[jų ir jo oponentų.

gautos žinios kalba, 
nijos mieste Canto- 

Njina kova tarp Ko- 
j Partijos pirminin-



Penktadienis, Lapkričio :November) 3, 1967

A. BIMBA

Žiupsnelis mano atsiminimų apie Spalio 
Socialistinę Revoliuciją

(Tąsa)
“Tegyvuoja taika”

Su didžiausiu pasibaisėji
mu matome, kad Amerika 
galvotrūkčiais įtraukiama 
į karą. Vasario 3 dieną 
prezidentas Wils o n a s nu
traukia diplomatinius san
tykius su Vokietija ir ko
vo 12 d. apginkluoja Ame
rikos prekybinius laivus.

Socialistų Partija išlei
džia į Amerikos žmones ug
ningą atsišaukimą:

) “Amerikos darbininkai, 
atbuskite! Padėtis yra sun
ki, pavojus čia pat, tylėji
mas būtų pragaištingas!

Ruoškite masines de
monstracijas!

Tegul jūsų sti praus ir 
ryžtingo protesto balsas 
nuskamba per visą šalį!

Siųskite telegramas arba 
laiškus prezidentui Wilso- 
nui, Jungtinių Ame r i k o s 
Valstijų senator iams ir 
kongresmanams...

Šalin karą!
Šalin nežmonišką sociali

nę sistemą, kuri sukelia ka
rus !

Tegyvuoja taika!
Tegyvuoja tarptaut i n i s 

darbininkų solidarumas!”
Bet viskas veltui. Balan

džio 6 d. prezidentas pasi
rodo Kongrese ir siūlo pa
skelbti Vokietijai karą. 
Taip ir padaroma...

žaibo greitumu
Dabar grįžkime į Valpa- 

raisą. Staiga, tų audringų 
įvykių sūkuryje, vieną gra
žią kovo mėnesio dieną žai
bo greitumu pasklido žinia, 
kad Rusijoje įvyko revoliu
cija, kad caras nušluotas ir 
kad susikūrė koalicinė de
mokratinė vyriausybė.

Dabar, praėjus visam 
pusšimčiui metų, sunku 
perduoti tą džiaugsmą ir 
susijaudin i m ą, kurį mes 
pergyvenome, išgirdę apie 
caro nuvertimą. Niekad 
nepamiršiu to masinio susi
rinkimo, kuris buvo suruoš- 

• tas (rodos, pačios administ
racijos, o gal kai kurių 
profesorių) pasiųsti “Rusi
jos demokratijai” pasveiki
nimą. Susirinko visi moks
leiviai, studentai ir profe
soriai. Kalbėjo ponas Mc
Kinsey. Kalbėjo keli pro- 

‘fesoriai. Visi vienu balsu 
sveikino Rusijos liaudį.

t Nebėra carizmo!
Rusija laisva!
Tegyvuoja Rusija!

Ją pasveikino visa Amerika
O mes oratoriams plojo

me ir plojome, kol nepavar
gome.

Žinoma, Rusijos revoliu
ciją sveikinome ne tik mes 
valparaisiečiai. Ją sveikino 
visa Amerika. Nebuvo to
kio žmogaus, kuris būtų 
gailėjęsis carizmo. Neži
nau visoje Amerikos istori
joje tokio įvykio, kuris bū
tų buvęs Amerikos žmonių 
taip vieningai sutiktas.
Bet tas džiaugsmas ir vie

ningumas nebuvo ilgas. 
Tuoj paaiškėjo, kad kai ku
rie mūsų per anksti apsi
džiaugėme, 
kad mūsų 
valdančioji 
ir sveikino 
revoliuciją 
vertimą visiškai kitais su
metimais, negu mes. ; Pa
aiškėjo, kad ir mūsų profe
soriai ne visi džiaugėsi ir 
galvojo taip, kaip mes. Ko-

Tuoj pasirodė, 
vyriausybė ir

kovo mėnesio 
ir carizmo nu-

mercinė spauda pradėjo at
virai šaukti: “Va, dabar 
tai Rusija, demokratinė ir 
laisva Rusija kariaus! Pat
riotizmu užsidegę jos karei
viai su džiaugsmu dabar 
guldys galvas frontuose!”

Tai va, kaip! Tai va, ko
dėl ir čia pas mus Valparai
so, ir visoje plačiojoje Ame
rikoje taip vieningai buvo 
sutikta ir sveikinama Rusi
jos revoliucija. Ne iš mei
lės carizmo prislėgtiems žmo
nėms ir jų laimėtai laisvei, 
bet dėl to, kad dabar Rusi
ja galės geriau kariauti, ir 
kariaus!

Ypač baisu buvo mums— 
socialistams, mums — karo 
priešams, mums — susipratu- 
siems darbininkams. Mes 
džiaugėmės, nes manėme, 
kad carizmo Rusijoj nuver
timas reiškia galą ir kaize- 
rizmui Vokietijoje, ir ka
rui, ir, pagaliau, visoms ti
ronijoms, ir visai kapitalis
tinei sistemai, kuri gimdo 
karus. Pasirodo, kad mes 
apsigavome, kad mes buvo
me apgauti... Mūsų 
džiaugsmas staiga suspro
go, kaip muilo burbulas...

Naujos žinios ir gandai
Bet kaip gi, iš tikrųjų, 

su tąja. Rusija?
Pradeda sklisti žinios, 

kad ten dalykai nesiklosto 
taip, kaip mūsų valdančio
ji klasė norėtų, kad ten 
laikinajai vyriausybei ne
labai sekasi uždegti išvar
gintas ir alkanas žmonių 
mases nauju karo entuziaz
mu. ■ Eina, gandai, kad ten 
auga nerimas ir stiprėja 
opozicija valdžios vedamai 
karo tęsimo politikai. Iš
girstame, kad ten kairieji 
socialdemokratai, pasivadi
nę bolševikais, priešinasi 
tokiai politikai ir siūlo Ru
sijai naujus kelius — kelius 
iš karo į taiką. Laikinoji 
vyriausybė vis labiau ne
tenka žmonėse pasitikėji
mo.

Komercinė spauda prade
da linksniuoti Lenino — 
bolševikų vado — vardą. 
Girdi, bolševikai su Leni
nu priešakyje skelbia šū
kius, kad karas būtų tuoj 
nutrauktas, kad žemė bū
tų išdalinta valstiečiams, 
pagaliau, kad valdžia per
eitų į darbininkų, kareivių 
ir valstiečių tarybų rankas. 
Tiktai tokia valdžia turė
sianti teisę kalbėti viso 
krašto vardu. Laikinoji vy
riausybė su K e r e n s k i u 
priešakyje turi pasitraukti 
iš kelio!

< Mes už bolševikus
Tai štai, kaip ... Atsime

nu, kaip mažai tereikėjo 
mums įtikinėti, kad bolševi
kų ir Lenino programa 
mums patinka, mums kalba 
tiesiai į širdį. Mat, mes esa
me darbininkai. Tuo būdu, 
mes su tais ir už tuos, kas 
tik už darbininkus ir už jų 
interesus! Mes visa širdimi 
sušunkame: “Ura bolševi
kams” !

Ir bematant subyrėjo 
Amerikos vieni ngumas. 
Matome, kad ir mūsų socia
listų gretose jau atsiranda 
kitokių balsų. Mūsų disku
sijos bei debatai įgauna 
naują pobūdį. Moksleivių- 
studentų gretos suskyla.

Tuo tarpu išeina karinės 
prievolės (drafto) įstaty
mas. Visiems karinio am-

žiaus vyrams tenka regist
ruotis ir laukti šaukimo į 
armiją. Pavojus gręsia vi
siems... Daugelis nesiregis- 
truoja, slapstosi. Karo prie
šininkų padėtis darosi sun
ki ir pavojinga. Dienos tik
rai tamsios...

Nauja revoliucija
Tai tęsėsi visą vasarą. 

Tik lapkričio 7 d. vėl žaibo 
greitumu nuskrieja žinia, 
kad ten, Rusijoje, nauja 
revoliucija!

Taip, nauja revoliucija!
Kerenskio valdžia nu

versta. Visa galia pereina 
į darbininkų, kareivių ir 
valstiečių tarybų rankas. 
Naujos valdžios priešakyje 
atsistoja bolševikų partija 
šu Leninu.

Rusijoje gimė visiškai 
naujo pobūdžio valdžia, vi
siškai naujos formos vals
tybė. Girdisi nauji žodžiai, 
nauji pavadinimai: “sovie
tai”, “proletariato diktatū-

Puikiai tebeatmenu tas 
istorines dienas. Mūsų, kai
riųjų socialistų džiaugsmui 
nebuvo jokių ribų.

Pagaliau mes laimėjome!
Nežinau kodėl, nes pilnu

tinai dar nesupratome, bet 
kažin kaip instinktyviai

Laiškas iš Argentinos
Gyvenusi ilgą laiką Ar

gentinoje Helena Feiferie- 
nė gavo laišką nuo įžymaus 
pažangiųjų veikėjo Tado 
Adomonio sekamu turiniu: 
Didžiai Gerbiama Drauge:

Sveikinu Jus iš tolimos 
Argentinos ir linkiu daug 
kloties. Laišką pirmąjį, 
kaip ir antrąjį su iškarpo
mis apie R. Mizaros mirtį 
gavau, už ką tariu brolišką 
ačiū. Žinia apie Rojaus 
mirtį mus visus sukrėtė, o 
ypač senesnėsės kartos vei
kėjus, kuriems teko asme
niškai jį pažinti, su juo 
kartu veikti.

Mes plačiai parašėme į 
“Vagą” apie Rojaus biogra
fiją, paimdami medžiagą iŠ 
“Literatūra ir Menas,” kur 
rašytojas J. Baltušis aprašė 
Mizaros 70-ies metų sukak
tį. Radau savo archyvuo
se Mizaros paveikslą ir pa-

darėme klišę. Pas mus kliš- 
šių padarymas labai bran
gus ir darome tik labai 
svarbiais reikalais. Viena 
klišė kainuoja dvejų metų 
su puse “Vagos” prenume
ratos, taip kad šiuo pavyz
džiu galite spręsti mūsų 
finansines problemas.

Malonu, kad reikalui 
esant, jūs mus painformuo
jate. Atskirame lapelyje 
prisiunčiu mūsų argenti
niečių užuojautą ir prašo
me jus patarnauti — įteik
ti “Laisvės” redakcijai.

Viso geriausio.
Jus gerbiąs

Tadas

New Delhi, — Ind i j o s 
mieste Uttar Pradesh susi
rėmime tarp indusų ir moz- 
lemų. žuvo 22 žmonės ir 
daugybė buvo sužeistų. Mu
šėsi ir žudėsi abiejų religi
jų fanatikai.

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Elenai Merkienei
•Reiškiu širdingą užuojautą vyrui Rapolui, 

dukrai Rose Behmer, sūnui Albert ir jų šeimoms. 
Taipgi artimiesiems draugams ir kitiems gimi
nėms.

Juozo Miliausko 
palikimas “Laisvei”

* Šiomis dienomis “Laisvė” 
gavo Juozo Miliausko pali
kimą $680.09. Tai stambi 
dovana laikraščiui.

Savo testamente pana
šius palikimus jis nuskyrė 
dienraščiui “Vilniai” ir Ka
nados “Liaudies Balsui”.

Administratorium buvo 
paskirtas Stasys Paulaus
kas, Juozo sesers sūnus.

Juozas Miliauskas mirė 
1966 m. rugsėjo 13 dieną.

Velionis gimė 1892 m. 
vasario 5 d., Balbieriškiu 
miestelyje; Amerikon atvy
ko 1910 m. lapkričio 10 d. 
ir apsigyveno Pittsburghe.

Norwood, Mass.
Ar.tradienį, spalio 17 d., 

1. ryto, staiga nuo šir- 
s.mūgio mirė mūsų gei>i 
a ir miela visuomenė 
ja Yvonne Niaurienė, 
gyveno 34 Hillview 

, Westwood.
re sulaukusi 72 metų 
aus.

Buvo pašarvota P. H. 
K raw koplyčioje, 1248 Wa
shington St., Norwood.

r du vakarus ir dieną 
ne, rodos, ramiai sau

9 va ' 
dies 
biam 
veikė 
kuri 
Roac

M] 
amži

Pe 
Yvor 
miegojo gražiai papuošta
me karste, tarp gausybės 
gyvų 
puokščių.

gėlių vainikų ir

ug jos artimų draugų 
raugių ne tik iš Nor- 
o, bet iš Bostono,

tlankė ją.
nktadienio rytą, 10 v

bei ( 
wooc 
Brocktono, Haverhillio, 
Law/*encaus ir kitų mieste
lių a

Pe
suvažiavo beveik 80 velio* 
nės artimų draugų ir drav^ 
giu 
pata 
amži 
lyčioje Eliz. Repšienė pa
skaitė momentui skirtas ei
les, 
atsis 
Rain

suteikti jai paskutinį 
rna v i m ą. Išlydint^

kalendorių Spalio) revoliu
ciją mes laikėme ir mūsų 
revoliucija, ir mūsų perga
le, ir mūsų laimėjimu, o ne 
vien tik Rusijos darbo žmo
nių.

** I

Dabar mes vėl drąsesni. 
Mūsų dangus pragiedrėjo. 
Mes dabar jau “žinome,” už 
ką kovojame. Jeigu ten, 
“atsilikusioje” Ru sijoje 
darbo žmonės galėjo paimti 
valdžią į savo rankas ir su
sikurti naujos formos vals
tybę, tai kodėl ne Vokieti
joje, ne visoje Europoje, 
arba, dar geriau, kodėl ne 
čia pas mus Amerikoje ir 
visame pasaulyje?!

Ginčai, diskusijos persi
meta. į klases.

Nereikia užmiršti, kad 
šios nepaprastos mokyklos 
moksleiviai ir studentai 
(angliškai skirtumo neda
roma — visi “students”), 
nebuvo nepilnamečiai ber
niukai ir mergaitės, jaunuo
liai, bet jau suaugę ir su
brendę vyrai ir moterys, 
fabrikų, audyklų bei kasyk
lų darbininkai. Jų anglų 
kalba darky ta,' daugelis jų 
vos supranta vienas kito 
išsireiškimus ir pasisaky
mus, bet visi supranta, kur 
kas stovi, kas yra mūsų 
draugas, o kas priešas.

Nauji klausimai
Dabar mes savo diskusi

jose ir ginčuose jau turime 
du klausimu: karo klausi
mą ir Rusijos revoliucijos 
— naujosios valstybės, pro
letariato diktatūros klausi
mą. Vieni skaitome, kad ge
rai, jog Rusija išeina iš ka
ro ir šaukia Vokieti j ps dar
bo liaudį sukilti, kiti — kad 
tai baisi nelaimė, nes 
mums, a'merikiečiams, rei
kės frontuose užimti rusų 
vietą, ir t. t. Pakelia galvą 
“patriotai”, “tikrieji ame
rikonai,” jau čia gimę ir au
gę žmonės. Atsiranda karš
tų karo šalininkų ir revo
liucijos priešų ir sveturgi- 
mių studentų tarpe.

(Bus daugiau}

Feliksas Lešinskas

V i >■'' 1

PHILADELPHIA, PA.
Mirus

Elenai Merkienei
Ręiškiu gilią užuojautą velionės vyrui Rapolui, 
dukrai Rose Behmer, sūnui Albert ir jų šeimoms.

Frances Pomarik

PHILADELPHIA, PA.
Mirus

Elenai Merkienei
Reiškiu gilią užuojautą vyrui Rapolui, dukrai Rose 

Behmer, sūnui Albert ir jų šeimoms.
Paul Šlajus

Mirus

ROJUI MIZARAI
Visi pažangiečiai liūdime netekę nepava

duojamo darbo klasės vado ir rašytojo. Rojaus 
Mizaros. Ievai ir velionio liūdintiems širdinga 
užuojauta, ištvermingai pergyventi šį skausmin
gą nuostolį.

—LLD 145 kuopa 
Los Angeles, Calif.

Už keleto metų jis buvo iš
vykęs į Kanadą ir ten pir
mojo pasaulinio karo metu 
pakliuvo militarinėn tarny
bon. Ištarnavęs porą metų, 
grįžo Pittsburghan ir ap
sistojo McKees Rocks, Pa. 
ir visą laiką ten gyveno. '

Asmeninis gyven imas 
jam smarkiai pasunkėjo, 
kai jo žmona Skolastika su
sirgo nepagydoma liga. Ji 
sirgo apie 30 metų. Už ke
leto metų po jds mirties jis 
susituokė su Ona Remeikie
ne, žymia veikėja, Chica
go j e ilgus metus gyvenusia.

Visą savo gražųjį gyve
nimą jis pašventė visuome
ninei veiklai. Buvo gerai 
prasilavinęs, tai jam nebuvo 
sunku visoki organizaciniai 
darbai. Tūlą laiką jis buvo 
Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje centro 
sekretorius. Vietinėse orga
nizacijose jis visuomet už
imdavo svarbias vietas, 
daugiausia finansų sekreto
riaus. Iki pat mirties jis 
buvo LDS 142 kuopos fi
nansų sekretorius.

Buvo pažangios spaudos 
skaitytojas, rėmėjas, pla
tintojas. SLA ir LDS sei
muose jis dažnai dalyvau
davo, vis kuopos jį išrink
davo.

Gaila žymaus veikėjo, 
kad taip netikėtai pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo. Jo gra
žūs darbai pasilieka visų 
mūsų širdyse, o jo žmonai 
Onutei širdinga mūsų visų 
užuojauta.

O kapinėse paskutinį 
veikinimo žodį tarė S. 
ardas.
elionis paliko giliame 

liūdesyje savo vyrą Joseph 
Niaurą, dukterį Francis 
Beaudoin ir anūkę ir du 
proanūkius.

Ląi būna velionei lengva 
šalies žemelė West-šios 

wootio kapinėse. O jos vy
rui ir šeimai — užuojauta 
liūdnoje valandoje.

M. Uždavinis

PETROIT, M1CH.
S] 

lix 
žini 
bert 
kai,

is d 
mų.

>alio 13 dieną mirė Fe- 
Mills. Tai buvo skaudi 
a jo sūnums Ed. ir Ro- 
’ui, taipgi liko 7 anū- 

dvi marčios, brolienė 
es (Agnieška) Urban 
aug draugų ir pažįsta

Ę Mills priklausė prie 
vienijimo 21 kuopos, 
uvių pilečių klubo. Kol 
<ata leido, velionis vi-

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Reiškiame giliausią užuojautą velionio žmo

nai Ievai, giminėms ir “Laisvės” kolektyvui.

S. Penkauskienė
A. Kavaliauskas
E. Kralikauskienė
B. Chuladienė
J. M. Milvidai
T. Tąrtonis
J. Shleivienė
J. N. Rudžiai
J. A. Kodžiai

— Maple Parko 
Lawrence,

M. Bulota
D. Bulauka
J. A. Shupetriai
P. Milius
J. U. Kovell
A. Navickas
A. M. Kazlauskai
W. O. Račkauskai
J.' Kazlauskas

Draugai — 
Mass.

Pranešimas
NEWARK, N. J.

Rusų ir Ukrainų Bendras 
Komitetas minės Sovietų Są
jungos 50-tąją sukaktį. Sek
madienį, lakpričio 12 dieną, 2 
vai., Bohemian Home, 56 — 
19th Avė., cor. South l-7th 
St. Programoje dalyvaus Glin
ka šokėjų -grupė ir Ukrainų 
Choras. Kviečiame dalyvauti.

Rusų laikraščio (Russky Go
los) redaktorius, General A. 
Yachontov kalbės apie pa
saulinius įvykius. Prakalbos 
įvyks gruodžio. 10 d., 2 vai., 
Ukrainian Home, 723 So. 14th 
St, Newarke. Kviečiame lie
tuvius dalyvauti, išklausyti 
redaktoriaus prakalbą.

(83-85)

Susi 
Liet 
svei 
suomet dalyvaudavo pa
rengimuos, 
Paž 
muc 
Anr 
sku;inį patarnavimą prie 
velionio karsto pasakyt
ina 
mą 
eiles 
Doč
darbą. Spalio 16 Mills pa
laidotas Forest Lawn kapi
nėse!.

M 
nums 
kad 
būtų pakviesti pietų į Lie
tuvi 
dėk 
kas 
kuti— _ v__ __________
Taipgi prašė, kad būtų pa
siųsta į tris progresyvius 
laik 
rių.
savo tėvelio prašymą išpil
dė.

Velionis mylėjo skaityti 
skai 
mas 
jo. 
Pag

taipgi moterų 
angos klubo parengi- 
se. Klubo pirmininkė 
a. Dočkus atidavė pa-

kalbą apie jo gyveni- 
ir paskaitė tinkamas

. Garbė draugei A. 
ms už atliktą gerą

ills paliktame abiem sū- 
testamente prašė, 

grabnešiai ir palydovai

ų Klubų. Pareiškė pa- 
ą už gėlės ir už viską, 
kuo prisidėjo prie pas- 

: nio jam patarnavimo.

raščius po šimtą $ole-
Sūnūs 'Ed. ir Robe&

nepamiršo to, ką mylė-
F. Mills vertas daug 

arbos už gerus darbus, 
d. ir Rpbert’o mamytė

mirė 1967 m. sausio 28 d. 
Abudu Millsai buvo laisvi 
ir likosi palaidoti laisvai. 
Lai 
ši ž

būna jiedviem lengva 
emelė. , a A

Ed. ir Robert įprisirase 
prie Lietuvių piliečių klubo.

K. Lakoniški
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ES' VAJUS
(Atkelta iš 1-mo psi.)

j- Valiui Bunkui su nauja prenumerata pagelbėjo Jo
ms Gasiūnas. Gerai, kai savo miesto vajininkui pa
gelbsti.

So. Bostono vajininkai irgi gražiai darbuojasi. Po 
naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė H. Thomas 
(Hingham) ir Elzbieta Repšienė; S. Rainard prisiuntė 
atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., rašo, kad dabar 
prasidėjo jo darbymetis vajuje. Prisiuntė atnaujinimų. 
Jo geras draugas S. Puidokas, Rumford, ĮMe., jam pa
gelbėjo su atnaujinimais.

I. Klevinskas, Scranton, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Tikimės, kad dar girdėsime nuo 
jo.

J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif., prisiuntė naują pre
numeratą. Jis daug darbuojasi savo Literatūros Drau
gijos kuopoje ir vajuje.

Sekanti vajininkai pasidarbavo savo miestuose ir 
prisiuntė atnaujinimų: M. Valilionienė, Miami, Fla.; A. 
Bernatienė ir S. Smith, Los Angeles, Calif.; J. K. Na- 
valinskienė (LLD 20 kp., moterų skyr.), Binghamton, 
N. Y.; P. Česnikienė, New Kensington, Pa.; M. Žiedelis, 
Nashua, N. H.; Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio; Jennie 
Stanienė, Baltimore, Md.

* AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Vajininkams ir kai kurioms organizacijoms buvo 

išsiųstos blankos aukas rinkti sukėlimui budžeto. Vera 
Bunkienė, pagelbėdama savo vyrui Valiui, pridavė blan
ką ir $54. Aukojo:

Charles Vita ...................................................  $10.00
B. Žilinskienė ....................................................... 5.00
M. Cibirkienė ......................................................... 5.00
Ig. Sutkus ............................................................  5.00
M. Simon................................................................ 5.00
I. Šleinis ..............................................................  5.00
J. Lukaitis ...........................................................  3.00
P. Bieliauskas ..................................................... 2.00
M. Stakovas ....................................................... 2.00
A. Augutis ........................................................... 2.00
Po $1: P. Gustatis, V. Petraitis, J. Zajankauskas,

O. ČerneviČienė, J. Kalvaitis, M. Kalvaitienė, A. S. Ba
cevičius, V. Baltrušaitis, V. Misiūnas, W. Skodis.

Prašome pasiskaityti: Malonūs Draugai — Šiame 
laiške randasi čekis sumoje $50. Tai dalis pelno nuo 
LLD 25 kp. parengimo, įvykusio spalio 8 d. Aukojame į 
"laisvės” fondą. Draugišaki, Jennie Stanys.

V. Vilkauskasj St. Petersburg, Fla., prisiuntė $46. 
Aukojo:

J. Ragauskas ...................................................  $12.00
Anna Jasiulaitis (Shelton, Conn.) ...............  10.00
J. R* Uzusonis................ .................................... 8.00
D. Lesnik ..................;...............................  6.00
Po $1: K. Pakšienė, P. Propest, V. J. Valley, John

Žilinskas, John Blaskis, J. Davidonis, St. Petersburg, 
Fla.; M. Lideikis, Largo; J. Semen, Gulfport; A. Kli
mas, Valrico; John Walins, Anna Maria.

P. česnikienė, New Kensington, Pa., prisiuntė $43. 
' Aukojo:

C. Stashinsky .........
K. Thomas ...............

' S. Beavech (Arnold)
P. Paul ....... ............
A. Česnikas .............

$11.00
10.00
10.00

. 6.00
.. 6.00

LKlevinskas, Scranton, Pa., prisiuntė $35. Aukojo:
Geras Draugas .............................................. $20.00
B. Tuškevičius ..............................   15.00

S. Rainard, So. Boston, Mass., prisiuntė $30. Au
kojo:

P. Nukas, N. 'Andover................................... $11.00
• W. Baltušis Roslindale....... . ................. . 11.00

M. Giriūnas ......................   6.00
Po $1: J. Butkus ir J. Sinkus.

A. Račkauskienė-M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass., 
prisiuntė $20. Aukojo:
Rose Šileikis.................................................  $5.00
A. Navickas ...........................    5.00
Po $1: S. Uždavinis, R. Čiulada, A. Kavaliauskas, 

P. Baltuškoms, P. Milus, J. Zinkus, J. Milvidas, K. Ki- 
z^is, S. Siekis, J. J. Šupetris.

| ■ ■ ■■■
Gėo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $18. Au- 

I kojo:

3.00J. Monius...................................
Po $1: M. Večkys ir J. Carosa.

Geo. Shimaitis, Brockton, (Mass., prisiuntė $13. Au
kojo:

J. Vaitaitis ............     $6.00
Po $1: P. Kmaras, J. Vaitekūnas, K. Kubai, Alf. 

Venckevičius, W. Stulgaitis, (O. Norkienė, stoughtonie- 
čiai.

Nuo kitų gauta sekamai:
LLD 78 kp. (Per J. K. Alviną, 

Yucaipa, Calif. ....... ...............
Helen Tureikis, .Philadelphia, Pa. ...
B. Simonavičius, Providence, R. I. ...
J. Krapavickas, Auburn, Me...........
Helen Cwon, Baltimore, Md. .......
John Kuniskas, Newark N. J..............
S. Radušis, Bayonne, N. J. ...............
J. Guligauskas, Dorchester, Mass.......
F. Nakas, Detroit, Mich.................. .
J. A. Dementis, Redlands, Calif. ...
C. Pechuls, Huntington Park, Calif.
P. V. A. Gasparų šeima, Gr. Rapids, Mich. ...
A. Kaladzinskas, Rumford, Me..........................
Helen Thomas, Hingham, Mass.........................
J.. O. Samulėnai, Fitchburg, Mass....................
Miami rėmėjai ...................................................
Ant. Chuberkis, Los Angeles, Calif................
Po $1: . A. Bush, Los Angeles, Calif.; Antoinette 

Russ, Laguna Beach,, Calif.; A. Antanaitis, Baltimore, 
Md.; V. Gaidis, Johnson City, N. Y.; P. Petraus, J. 
Webra, Cleveland, Ohio; A. Kandraška, Dorchester, 
Mass.; J. Kanapesky, Industry, Pa.; Paulina Kolendo, 
Massapequa Park, N. Y.; Jennie Žaldokas, Bellaire, 
Mich.; Peter Cibulski, Nanticoke, Pa.; P. Kuliackas, 
Gardner, Mass.

.. $100.00 

... 20.00 
... 18.00 
... 11.00 
... 11.00 
... 10.00 
... 10.00 
.....  6.00

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
2.00

Į Fondą anksčiau gauta $2,932^50. Dabar įplaukė 
$566. Viso gauta $3,498.50. Dar reikia $6,501.50.

Ačiū viršminėtiems prieteliams už jų dovanas. Ne
pamirškite, kad jūsų miesto vajininkas, vajaus pabaigo
je, gaus punktus už pinigus, suplaukusius į fondą. Dar
buokimės visi, kad šis vajus būtų sėkmingas. Artinasi 
šventės, pasirūpinkime savo pažįstamiems, giminėms 
naudinga dovana, tai užprenumeravimas laikraščio 
“Laisvės.” Pagelbėkite savo nenuilstantiems darbuoto- 
jams-vajininkams. Dėkojame vajininkams už prisiun- 
timą viršminėtų rezultatų.

“Laisvės” Administracija

PHILADELPHIA,1 PA.

HELP WANTED FEMALE

NURSE, ą. N. Full or part time. 
3-11 PM shift. Nurse Supervisor, 
full time. 7 AM-3 PM. 
time nurse’s aide. Day shift. 
TU 5-2622.

REFORMED CHURCH HOME

Also full
Call

HOUSEKEEPER’S ASST.
24 bed unit.

Full time 7 AM-3 PM.
Call TU 5-2622

REFORMED CHURCH HOME
(83-84)

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)

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

light 
and 

priv- 
open.

(80-89)

DESK CLERKS. Gen. duties in 
motel work, also maintenance man 
and wife. To live in or out. Gen. 
duties in motel, excel, working con
ditions and salary. Free furn. apt. 
for those living in.

AMERICAN MOTEL 
Trevose, Pa.

(83-86)

Apply.

Susirinkimas
CLEVELAND, OHIO

LDŠ 55 kp. susirinkimas 
įvyks lapkričio 4 d., 2:30 v. 
dieną, E. O. U. V. klubo sa
lėje, 12618 Shaw Ave. Pra
šome narius dalyvauti susi
rinkime. Darbuokimės nau
jų narių gavimu.

Kuopos valdyba

Help Wanted Male

ENGINEERS

Microwave (all categories); Analog 
(Systems & Circuit Design); Digital 
(Systems and Logic Design); 
Switching Systems (Electronic and 
and E/M). I

Also openings for technicians in 
all of the above areas. These are 
IMMEDIATE long term local and 
PD assignments. Send resume to: I

ALLTECH ASSOCIATES

9 Benedict Place 
Greenwich, Conn. 06830 

(83-84)

MEN
Experienced for Lathehand.

One Milling Machine Operator.
Must have Job Shop experience.

Apply:
SOUTH HAMPTON MACHINE CO.
389 Springdale Ave., Hatboro, Pa.

(83-84)

MACHINISTS
A) First class machinists needed 

for tool and die department. Re
quire graduate apprentice or equi
valent in tool and die machining 
experience. B) Apply Employment 
Office. C) Monday thru’ Friday 
from 8:30 A 
Equal

C) Monday
M to 4 PM. D) 

Opportunity Employer.
WESTINGHOUSE 

ELECTRIC CORP.
Beaver, Pa.

An

(83-85)

MACHINISTS
1st class. $3.50 per hr. 

Second class $2.75 & $3.00 per hr.
Bring tools ready for work.

- HERČULES, INC.
12th & Brown Sts.

Philadelphia, PO 5-2933
(84-85)

Excellent Opportunity
AUTO MECHANIC 

experienced, year round.
Excellent salary.

HERTZ RENT-a-CAR
2205 Pacific Ave.

Atlantic City, N. J.
1-609-344-1217. (84-87)

Help Wanted Female

Agnes Petrukaitis, Falls Church, Va. ........ $6.00
Frank Kaulakis  ................   6.00
Elsie Zalesky  ......................................   5.00
Po $1: Pr. (Markevičius ir J. Gerulskiene.

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė $15.00. Au- 
| kojo::

A. Odaysky (Ukrainietė) ................................... $5.00
A. F. Walley........................ .............. -..........; . 4.00
J. Miller ....................................   3.00

$1: A. Paukštienė, H. (Mikitienė, Ben Brown.

M. žiedelis, Nashua, N. H., prisiuntė $11. Aukojo:
Mrs. T. Lapin, Hudson..................................   $6.00

Netekom senos veikėjos
Spalio 20 d. mirė ilgametė 

veikėja pažangiajame judė
jime Elena Merkienė (po 
tėvais Matiukaitė), sirgusi 
vos porą dienų širdies ne
galavimu. Jinai buvo pa
šarvota Kazimiero Rama
nausko šermeninėje. Ka
dangi velionė Merkienė 
buvo išgyvenus Philadel- 
phijoje daugiau kaip pus
šimtį metų, tai Įsigijo daug 
draugų ir draugių tai spa
lio 25 dienos ankstų rytą 
susibūrė pilna Ch. Roman 
šermeninė paskutinį kartą 
paspausti Elenos atšalusią 
ranką. 11 vai. A. J. Pra
naitis tarė kelis žodžius, ir 
velionės kūnas buvo išvež
tas į Chelton Hill kremato- 
riją sudeginti. Palydovų 
buvo 14 automašinų.

Kapinyno koplyčioje A. 
Pranaitis vėl p a k a 1 b ė j o 
apie velionę. Gražų eilėraš
tį, parašytą dukters Rožės 
Merkytės (Behmer) pa
skaitė Nellie Zigaylo, buvu
si Stadkevičiūtė, ir gražiai, 
jausmingai padainavo “Ap
leistas, apleistas?* Ir tuo 
laidotuvių apeigos pasibai
gė.

Laidotuvių direkt orius 
Oh. Roman - Ramanausk a s 
mandagiai patarnavo laido
tuvėms ir pakvietė visus 
palydovus į netolimą resto
raną pietų.

Velionę Elena Matiukai- 
tė-Merkienė buvo gimusi 
1886 m. rugsėjo 23 d. Ma- 
tiukų kaime, Zarasų ap
skrityje, ūkininko šeimoje.

Dar jaunystėje Elena bu
vo pamėgusi vaidinimo me
ną. Dar 1904 metais buvo 
susijungusi su socialdemo
kratais ir vaidindavo sce
noje. Buvo gabi aktorė.

‘ 1913 metais Elena su jos

broliu Domininku atvyko į 
JAV-jų didmiestį Philadel- 
phiją ir netrukus susituokė 
su Rapolu Merkiu, su ku
riuo dar Lietuvoje gyven
dama buvo susimylėjusi.

Velionės Merkienės gy
venimas buvo spalvingas. 
Jinai vos atvykusi į šią šalį 
įstojo į kultūrinę ir visuo
meninę veiklą. Pirmiausia 
įstojo į LSS 1-ąją kuopą. 
Kiek vėliau įstojo į LLD 
10-ąją kuopą, ir į progre
syvių moterų draugiją. Or- 
g a n i z a v o ir veikė vaikų 
draugijėlėje “Ateities žie
de,” vaidindavo sceniniuose 
veikaluose. Prieš pusšimti 
metų, kuomet vyrui buvo 
sunku iš savo uždarbio už
laikyti šeimą, Elena gavo 
darbą moteriškų drabužių 
siuvykloje ir dirbo iki pa
sitraukimo į pfensiją.

Dirbdama siuvykloje gra
žiai išauklėjo du savo vai- 
kuą gerais lietuviais — Ro
žytę ir Albertą.

Bet mirtis atskyrė ją nuo 
šeimos. Paliko dideliame: 
liūdesyje vyrą Rapolą Mer
kį, dukrą Rožę Behmer, sū
nų Albertą, anūkus Nancy 
Behmer, Teresę Danly ir 
jos vyrą dr. John Danly, 
tėvą Behmer, Sherrie ir 
Scottie Merkius, brolį Do
mininką ir jo žmoną Olgą 
Matukienę, 'brolį Zidarą ir 
jo šeimą Lietuvoje, ir daug 
draugų ir bičiulių.

“L” Reporteris ;

BROCKTON, MASS.
Draugysčių ir Kuopų 

susirinkimai
LLD . 6 kp. susirinkimas 

įvyks lapkr. 6 d.
...

Liet. Taut.- Namo Drau
govės susirinkimas įvyks 
lapkr. 7 d., 7 v. v., LT Na
mo kambariuose.

Visuose susirinkimuose 
bus nominuota valdyba 19- 
68 metams. —G. Shimaitis

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks lapkričio 11 d., 2 vai. 
dieną, salėje 1154 No. 4th 
St. Aptarsime mūsų rude
ninį parengimą, kuris buvo 
sustabdytas iš priežasties 
drg. Helenos mirties. Tu
rėsime ir daugiau svarbių 
reikalų. Išgirsime praneši
mą apie didžiąją prieškari
nę demonstraciją Washing
tone, įvykusią spalio 21 d. 
Valdyba. (84-85)

WORCESTER, MASS.
Paskutiniai šio seįono 

pietūs įvyks Olympia Par
ke, Shrewsbury, Mass, lap
kričio 5 d., 1 vai. dieną. 
Rengia parko gaspadįnės. 
Jos rengiasi visus specia
liai pavaišinti. Kviečiame 
visus iš arti ir toli daly
vauti ir linksmai laiką pra
leisti. O paskui jau lauk
sime pavasario.

1

Gaspadinių Grupė

CLUBHOUSĘ 
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 —

SHAR0N COUNTRY 
CLUB

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

Excellent Opportunity.
PRINTING PRESSMAN

Exp. on Kluge or Heidelberg. 
Steady employment. Modern North 
Philadelphia plant. Benefits. Apply:

A. POMERANTZ & CO.
2852 Memphis St., Phila., Pa.

GA 5-3850 (82-89)

Excellent Opportunity
DRAFTSMAN, Structural & En
gineer, with
lary commensurate with experience.

Call 1-287-7856 ar 1-287-7361

bridge experience. Sa-

(82-84)

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

717-287-9703
After 4 PM, tall HARVEYS LAKE, 

639-5884.
(82-88)

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)

Varšuva.—Lenkijos Kom
partijos sekretorius Gomul
ka pareiškė, kad (pasaulinis 
komunistų suvaži a v i m a s 
reikalingas svarbiems tarp
tautiniams klausimams ap
tarti.

Washington. —Jungtinės 
Valstijos šiais metais pasie
kia 200 milijonų gyventojų.

Tarybų Sąjunga tą skai
čių pasiekė 1955 m., Indija 
— 1875, Kinija — 1762 m.

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

(82-84)

EXP. HAND SEWERS, to sew 
snaps, hooks and eyes etc. on dress
es. Steady position, good salary. 
Apply all week. PAT RICHARDS, 
Inc., Delaware & Lodge Avenue, 
Paulsboro, N. J. 423-0601. \

(83-85)

5 pusi.

E<elp Wanted Male

AUTO I 
MEN, 
& PAI 
air cone 
wages 
sharing 
no cosi; 
VACAT 
HO LID? 
PLEAS2

Call 
MA

3ODY openings for METAL 
PAINTERS, ASSEMBLERS 
'JTERS HELPERS in new 
[. bldg., fully equip. Highest 
m the area, plus profit 
plan & retiring fund. (At 
to employee.) 2 WEEKS 

ION WITH PAY, PAID 
\YS, PAID UNIFORMS. 
(NT WORKING COND. 
Cavello Auto Body, Inc.
2-1111. (82-84)

We n 
price fi 
needed, 
per wk 
er posit 
expense 
have le 
vancem:

SALESMEN
eed and will pay the right 
r the right man. No exp. 
will train. Make $2004300
Draw when qualified. Buy

ions open with draw, plus 
account, if qualified. We 

ads, Factor Co. with ad- 
jnt, opportunities.
Call MR. O'BRIEN

LO 4-3782

(82-84)

ACTIV1 
can ear 
and at 
somethi 
Sell Ce 
resident 
lent r< 
willingly

] RETIRED PEOPLE. You 
i the extra money you need, 

the same time work at 
ag congenial. ^Explain and 
ble Television to Vineland 
s. Cable TV has an excel- 
putation and people will 
r listen. Phone 609-692-2100.

(82-88)

FURNI' 
up, bur 
niture, 
shop, a 
LIEBMj 
Lawrenc 
Milton

ATTENTION.
TIRE FINISHER, touch- 
ling & repairs on new fur
inside and outside. Union 
1 benefits. Apply HURLEY 
IN WAREHOUSE, 414 N. 
:e St., Phila., or call Mr. 
Liebman, WA 5-7331.

(82-86)

Exper 
CARPE 
craft o 
always 
the sta 
Job tra 
ly for 
at Pac< 
Philadel 
Egg Ha

Maker
1

An Ei

Attention! '
ienced or trainees BOAT 
^ITRY. Learn the skilled 
’ boat carpentry which is 
in demand. October 16th is 
?ting day for paid on-the- 
ning. Come in immediate- 
an employment interview 

maker Employment Office, 
ihia Ave. & Duerer St., 
rbor, N. J.

PACEMAKER 
CORPORATION

>f Alglas, Pacemaker & Egg 
harbor Pleasure Boats
[ual Opportunity Employer

(82-84)

OWN 
ley Far 
ton are 
your fa 
business 
and en; 
ing yot 
delivere 
for a j 
family, 
modern 
you bui 
725-068'

YOUR OWN—Raritan Val
us milk route in the Tren- 
i. Build a secure future for 
nily by operating your own 
. Why not be your own boss 
?y outdoor work by operat- 
r own milk route to home 
i customers. We are looking 
oung married man with a 
The farms will train you in 
selling methods and will help 
d your business. Call 201- 
or 882-0690. (78-84)'

PLE/ 
horsema 
Cherry 
Towshir 
horses, 
sober. 
$80 a v 
GYL.

SANT JOB for an honest 
n at Meadow Mouse Farm, 
Hill Road in Montgomery 

, near Princeton. Must like 
must have a car, .must be 
Six days work. Start with 
'eek. Call MAJOR SZILA- 
609-466-1383. (83-89)

Night

AMERI

4th & 1
An E

GENERAL LABOR
hift, 3:30 PM to midnight.

Apply:
CAN TIMBER PRODUCTS 

COMPANY
^afayette St., Vineland, N. J.
jual Opportunity Employer

(83-87)

Well-kn 
needs 
transpo 
with w 
project 
nent p 
willing 
weekda

ENGINEER

own New York Consultant 
Engineer with experience in 
"tation studies & planning 
ritten reports for 8-month 
in Camden area. Perma- 

osition possible, assured if 
to move. Call 609-966-4774 
fs, 9-5.

(83-84)

25 gc 
opportu 
handlin 

No 
Know 

sary. 
good ei 
earning 
terview

FI

WANTED

od men. Steady year round 
nity for men capable, of 
j light warehouse work, 
experience needed.
ledge of English not neces- 
We will train you for a 
reer and advancement. Good 
s. Call for Personnel in

Mr. Charles Taylor
IDERAL WAREHOUSE
155 Washington St.

Newark, N. J.
(201) 643-2231

. (83-89)
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Susipažinimo Vakaras
Atvažiavus Valerijai Ga- džios lietuvių kalbos, malo- 

siūnienei į Jungtines Vals- i 
tijas, dvi šeimos sugalvojo. < 
surengti susipažinimo va
karą, kuris įvyko praėju
sios savaitės šeštad i e n i o 
(rugsėjo 28) vakarą, kuo
met Nelė ir Povilas Ventai 

• drauge su Jule ir Jonu La
zauskais suruošė susipaži
nimo vaišes.

Susirinko pilnutėlė “Lais
vės” salė svečių palinkėti 
Valerijai ir Jonui Gasiū
nams, jų vedybų proga, 
geriausių sėkmių ir ilgiau
sių metų. Tuo pačiu atveju 
draugė Valerija turėjo pro
gos pažinti arčiau kai ku
riuos ten susir i n k u s i u s 
draugus, o svečiams teko 
pasidžiaugt sava tautiete, 
kuri taip maloniai ir drau
giškai su kiekvienu kalbė
josi.

Po vaišių, kurias skaniai 
pagamino mūsų gabiosios 
gaspadinės K. Čeikauskie
nė ir J. Lazauskienė, pade
dant draugei Šukaitienei, 
prasidėjo trumpa progra
mėlė.

Pirmininkavo vienas iš 
rengėjų, žinomas mūsų vei
kėjas P. Venta. Papasako
jo apie šio vakaro vaišių 
tikslą, kad mums malonu 
susipažinti su Valerija Ga- 
siūniene ir tuo pačiu kartu 
norima pasi linksminti 
draugų Gasiūnų vedybų 
proga. Nors Jau metai lai
ko praėjo nuo jų vedybų 
dienos, bet juodu mums 
dar tik j a u n a v e džiai, ir 
tiek. Pakvietė jis kalbėti 
keletą atsilankiusių drau
gų.

Kalbėjo Aido choro pir
mininkas J. Lazauskas, Mo
terų Klubo sekretorė Bro
nė Keršulienė, kartu įteik
dama nuo klubo dovanėlę, 
J. Grybas — ilgametis ir 
geras drg. Gasiūno drau
gas, “Lasvės” redaktorius 
A. Bimba ir LLD sekreto
rė I. Mizarienė.

Lilija K a v a 1 i a uskaitė, 
“Laisvės” administraci j o s 
buhalterė, įteikė draugams 
Gasiūnams nuo rengėjų ir 
svečių dovaną, kartu per- 
skaitydama sveikinimo kor
telę. Išdalijo dovanas ir 
nuo kitų draugų, o apart 
to, ji atliko ir tradicines 
svočios pareigas—pakvies- 
dama Valeriją ir Joną pra
pjauti vestuvių tortą.

Buvo ir dainų. Aido cho
ro mokytoja 'M. Stensler 
suorganizavo aidiečius su
dainuoti keletą atitinkamų 
dainelių, tarp kurių sma
giai nuskambėjo “Sukaktu
vių daina” (Anniversary 
song) ir gyvai nuaidėjo: 
“Macnus, macnus marių 
vandenėlis, dar macnesnis 
Klaipėdos vynelis...” Pa
baigoje visi svečiai, sudai
navo jaunavedžiams “Il
giausių metų” ir “Valio... 
Valio!”

Prie stalų patarnavo L. 
Kavaliauskaitė, N. Ventie- 
nė, Dian a Jr Joyce Nevins- 
kaitės, Konradas ir Povilas 
Ventukai. Sunkesnius dar
bus atliko: A. Nevins, J.

■ Lazauskas ir P. Venta.
Užsibaigus vaišėms, kal

boms ir dainoms, draugas 
Gasiūnas padėkojo už do
vanas, svečiams už atsi
lankymą, rengėjams už 
triūsą ir gaspadinėms už 
sunkų darbą. Dėkojo už 
sveikinimus, už išreikštus 
linkėjimus.

Valerija, buvusi Lietuvo
je mokytoja, mokėjo savo 
kalboje šiltai prabilti į sve
čius. Smagu buvo pasiklau
syti jos grynos ir sklan-

nu bus su ja ir dažniau su
eitį, pasikalbėti, pasimoky
ti. Valerija mokytojavo 5 
metus Rokiškyje ir 13 metų 
Vilniuje, “Salomėjos Nė
ries” mokykloje, kur jinai 
buvo tos mokyklos meno 
vedėja'

Svečiai linksm i n o s i iki 
vėlumos prie V. Bekerio 
plokštelių muzikos. Gražus 
ir jaukus buvo susipažini
mo vakaras. Dėkojam 
Ventų ir Lazauskų šei
moms už tą puikų suma
nymą, o Valerijai ir Jo
nui Gasiūnams linkime il
giausių metų ir geriausios 
sveikatos.

Artists Against War
Under the pressure of 

political events many art
ists feel themselves under 
a moral obligation to put 
their political commitments 
on public record.

The exh i b i t i o n which 
opened at the end of Octo
ber in New School Art Cen
ter is entitled “Protest and 
Hope.”

This show is a cry of 
despair in the face of 
war in Vietnam. It 
minds us that there 
many ways in which
horrifying political crisis 
of the present moment cor
rupts us.

We have to fight those 
ways in many fields, many 
professions.

I hope many New York
ers will visit “Protest and 
Hope” and see for them
selves how the artists feel 
about the Vietnam war.

Use

the 
re- 
are 
the

Žinios apie 
“Laisvės” koncertą
Kaip žinote, lapkričio 12 

d. įvyks laikraščio “Lais
vės” koncertas, N ew Na
tional Hali, 261 Driggs 
Ave., Brooklyne. Pradžia 
2 vai. lygiai. Bilietas $1.50 
asmeniui.

Teko sužinoti, kad iš 
Hartfordo atvyk s t a n č i o 
Laisvės choro pasirodys ir 
solistai — tai Elena Bra
zauskienė ir pati choro di
rigentė Wilma HbHis. Cho
ras ruošiasi pasirodyti su 
puikiomis dainomis progra
moje.

Mūsų vietinis Aido choras 
irgi turės solistų. Iš Choro 
išstos solistai Nellie Ven- 
tienė, Augustas Iešmantą ir 
Viktoras Beckeris.

Kaip matote, programa 
bus įvairi ir graži.

Prašome nesivėluoti, nes 
šį sykį koncertą pradėsime 
nurodytu laiku. Salė bus 
duodama tik iki 6 vai. vak.

Atvykstantiems iš toliau, 
prašome s e.k t i Kelrodžio 
nurodymą. L. K.

Sveikina iš Floridos
Mildred Friberg, Čikagos 

laikraščio “Vilnies” knyg- 
vedė, rašo:

Miela Lillian! St. Peters- 
burg’e gerai leidžiu atosto
gas. Kartu su manim yra 
ir mano vyras Konradas. 
Jau gerokai saulės nude
ginti. Maudomės kasdien. 
Už savaitės baigsis atosto
gos ir grįšime j Čikagą.

Mane labai sujaudino iš
girdus apie Rojaus Mizaros 
mirtį. Užuojauta jo žmo
nai Ievai. O kitiems lais- 
viečiams, geriausių linkėji
mų. . . ;

(Tasa iš pirmo psi.)
šia mokslininke Birute 
Markunaite, Vilniaus uni
versiteto anglų kalbos ka
tedros aspirantu Lionginu 
Pažūsiu, Irena Marcinke
vičiene.

Montrealyje mums daug 
padėjo Antanas ir Zosė Vi
limai (giminaičiai), Mila- 
šiai, Leknickai, Čėponis. 
Malonu buvo susipažinti su 
Leknickienės sesute moky
toja Mikalauskiene, atvyku
sia iš Lietuvos viešnagėn.

Sekami montrealiečiai 
pasveikino “Laisvę” 
komis: Ant.
E. Morkevich 
Juraitienė $5, 
nienė $4.

Atsinaujino

su au- 
Jonušis $10, 

$10, Elena 
E. Tamošiū-

Atsinaujino senos ir už
simezgė naujos su montre- 
aliečiais pažintys. Gaila, 
kad buvo per trumpa laiko.

Dėkingi esame tiems, ku
rie kuo nors prisidėjo prie 
mūsų viešnagės paįvairini
mo. Iš širdies gelmių dėko
jame už dovanas.

50-ta Sukaktis
Sovietų Filmy Festivalis

ANTRA SAVAITĖ

Nikolai Cherkassov’as—“DON 
QUIXOTE” (spalvota) ir LENIN
GRAD MALYI BALETAS.

Tik Vieną Dieną
Nauja dovaną laimėjus komedija-drama 
“THE GIRL AND THE BUGLER” 
žvaigždžiuojant Rolan Bykov ir persta
tant “šių metų geriausią rusų aktorę” 
Lena Proklova ir 
“RUSSIA SINGS—RUSSIA DANCES” 
Festivalinis Koncertas—spalvota.

“SHADOWS OF'FORGOTTEN ANCES
TORS”—spalvota ir 'TLISETSKAJA 
DANCES” su Bolshoi Baletu.

Tree, ir Ketvr. Chekov’o “LADY WITH THE DOG” ir 
Lapkr. 8—9 “BALLAD OF A SOLDIER” 

f . .

Amerikinė Premjera
Penkt. ir šešt. Cannes Festivalio Didysis Laimėjimas
Lapkr. 10—11 “PORTRAIT OF LENIN”

Sergey Yutkevich, direktorius ir 
“A BALLAD OF LOVE”

Penkt. ir šeštad.
Lapkr. 3-4

Sekmadienį 
Lapkričio 5.

Pirm, ir Antrd.

e 
f- 

—Aukštai stovintis —NY Times |

CINEMA VILLAGE t
12th St., just East of 5th Ave., New York Į 

WA 4-3863 |

BROOKLYN, N. Y.
j

Mirus
Klemensui Simon

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Katie 
(Katrei), posūniams, seseriai ir jos šeimai, ki
tiems giminėms ir draugams.

Ona černevičienė
Mary Kalvaitienė
Frank Varaška
Frank Norbuda
Blanche Navickas

Mary Krunglis 
J. Baliūnas 
P. ir E. Siauriai 
J. Grybas 
M. E. Liepai 
P. Gustaitis

Lietuvos dienoje ir po to 
Montrealio lietuviai, padėję 
į šalį politinius ar kitokius 
skirtumus, vieningai ir 
džiaugsmingai sveikino Lie
tuvos menininkus ir kitus 
darbuotojus.

Spalio 22 d. išleistuvėse 
ir vėl susirinko į klubą įvai
rių srovių lietuvių palydėti 
tarybinius lietuvius d a r- 
buotojus ir palinkėti jiems, 
gero vėjo.

Tarp daugelio kalbėtojų 
buvo ir kunigas Jonas Gau- 
dzė. Kaip ir kiti, taip ir jis 
nuoširdžiai sveikino išvyks
tančius svečius.

Kaip smagų, kuomet lie
tuviai kokiu nors svarbiu 
momentu gali vieningai pa
sirodyti, viens kitam deši
nę paspaustTai pavyzdin
gas posūkis .tarp kanadie
čių. Jis turėtų prigyti ir 
pas amerikiečius.

Aplankius Oną ir 
Vincą Zaveckus

Spalio 10 d. Ona Zavec- 
kienė staiga susirgo — pa
plūdo kraujas pro burną. 
Pašaukus greitąją pagalbą; 
buvo nuvežta į Lutheran 
General ligoninę Brookly
ne.' Ligoninėje išbuvo dvi 
savaites. Geroje daktarų 
priežiūroje sveikata truputi 
sustiprėjo- ir Onutė jau su
grįžo į namus. Nors dar 
silpna ir yra daktaro prie
žiūroje, tačiau pavojus pra
ėjo.

Zaveckai yra malonūs 
draugiški ž m n n ė s, mūsų 
spaudos skaitytojai. Jie 
abu yra pensininkai, gyve
na gražiai susitvarkę nuo
savame namelyje, 295 
Schenck ?ve., Brooklyne.

Vincas Zaveckas yra pla
čiai lietuviams žinomas, 
kadangi per eilę metų bu
vo lietuvių siuvėjų lokalo 
pirmininku.

Linkime Zaveckams ge
ros sveikatos, ilgiausių me
tų ypatingai Onutei greit 
su sveikti ir vėl gyvenimu 
džiaugtis.

V. ir V. Bunkai

ATSIPRAŠOME
“Laisvės” Nr. 5 1-am e, 

Moterų kluubo korespon
dentės V. Bunkienės rašte 
buvo atspausta, kad, tarp 
kitų, Washingtono demont- 
stracijoje prieš karą, daly
vavo N. Bunkienė. O turėjo 
būti N. Buknienė.

Atsiprašome korespon
dentę ir N. Buknienę, — 
klaida padaryta spaustuvė
je ir korektorės nepastebė
ta. SV.

Cliffside, N. J.
Bakūnų 50-osios vedybų 

metinės

Žinote, kad mūsų pragy
venimo reikmenų kainos 
pakilo visu 50 procentų. Ir 
visai ne ilgu laikotarpiu — 
nuo 1959 m. Taip skelbia 
valdiškasis Darbo departa
mento statistikų biuras.

Dabar vidutiniai pragy
venti keturių šeimai, biuras 
apskaičiuoja, reikia nema
žiau $9,000 per metus.

Reikia žinoti, kad dešim
tys milijonų žmonių toli 
gražu nepadaro nei po pusę 
minimos sumos. Štai kur 
skurdas bujoja.

Dovanos “Laisvei”
M. Valatkiene, Bridge

port, Conn., dovanojo 
“Laisvei” vieną Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrą.

Už dovaną širdingai dė
kui. J. G.

Rugsėjo 2 d. sukako 50 
metų, kai suėjo į šeimyninį 
gyvenimą A. ir J. Bakūnai, 
kurie gyvena Cliffsidėje 
veik visą gyvenimą nuo at
vykimo iš Lietuvos. Abu 
Bakūnai yra mūsų pažan
giųjų organizacijų rėmėjai, 
“Laisvės” skaitytojai, LDS 
ir kitų organizacijų nariai.

Net ir Niujorke mažai 
įvyksta didesniųjų parengi
mų, kur nedalyvautų Bakū
nai.

Puotą jiems surengė jų 
vaikai: Jerry Bakūnas su 
žmona iš Fort Lee, N. J.; 
Albert Bakūnas su žmona 
iš Palisade, N. J.; Bakūnų 
dukra ir jos vyras, Mr. & 
Mrs. John Gaffney, gyve
nantieji Cliffside Parke.

Dalyvių susirinko 150 ir 
tai visi Bakūnų giminės bei 
draugai.

Jerry Bakūnas jau nuo 
1955 metų išėjęs į pensiją. 
Jis išdirbo 44 metus Spen
cer Kellog & Co., Edgewa
ter, N. J.

G. Stasiukaitis
(“Laisvės” kolektyvas 

sveikiname draugus Bakū- 
nus ir linkime ilgų ir lai
mingų metų, ypatingai 
sveikatos.)

PUIKIAUSIA DOVANA 
BILE KAM

Geriausias, autentiškos, ilgai 
grojančios lietuviškos plokštelės. 
'Gražiai supakuotos. Gaunamos 
Monaural ar Stereo garsais ant

REQUEST RECORDS
Nepriimkite kitokių, tiktai ori

ginališkas Request Records plokš
teles. Gaunamos jūsų kaimy
nystėje krautuvėse.

Arba rašykite dėl katalogo, 
gaunamas veltui.

REQUEST RECORDS
66 Mechanic Street

New Rochelle, N. Y. 10801

“LAISVĖS?’ KONCERTAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Sekmad, Lapkričio 12-tą
(November 12 th)

Koncerto pradžia 2-rą vai. popiet

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Salė bus atdara 12:30 P. M. Įėjimas $1.50
Anksčiau pradedame programą iš toliau atvyks
tančių patogumui. Programai pasibaigus, dar bus 
šviesu, lengviau busi nors iš New Yorko miesto 

išsigrūsti per trafiką, grįžtant namo-

Rūpinamės sudaryti programą, vedame derybas 
su žymiais talentais iš tolimesnių miestų.

Labai lauksime svečių iš tolimesnių miestų.

Dewey irgi pasisakė 
prieš čarterį *

Buvęs gubernatorius 
E. Dewey, vienas iš įžymių- 
;ų valstijos respublikonų, 

asisakė prieš pasiūlytąją 
Tew Yorko valstijai naują 
onstituciją (dažnai čarte- 
iu vadinamą). Jis sako: 

“Turimoji konstitucija 
daug geresnis įstatymas už 
dabar pasiūlytąją:”

Naujoji bus pateikta pi
liečiams balsuoti ateinan
čiuose rinkimuose lapkričio 
7 dieną.

Pažangiečiai balsuos prieš 
t ą konstitu c i j ą. Aiškina, 
kad prie naujosios konsti
tucijos liaudis beturėtų ma
žiau balso miesto taksavi- 
mo ir kituose miesto vado
vavimo reikaluose.

Senatoriui Jacob Javits 
nnkiminis banketas Hilton 
viešbutyje sve č i a m s kai
nuos po $125. Tikisi 3,000 
svečių.

A. Malinauskienė tebeguli 
ligoninėje

Anna Malin būna Poly
clinic Hospital, West 50th 
St., tarpe 8th ir 9th Ave
nues, New Yorke. Lankymo 
valandos nuo 2 popiet iki 8 
vakaro kasdien. Pašą gauti 
orie Information desk. Ji 
:ikisi ten dar pabūti porą- 
irejetą savaičių.

Linkime draugei sveika
tos ir laukiame sugrįžtan
čios.

Sąjungos 
taip pat 
jog suei- 
įsteigimo

Dvejos sukaktys
Minint Tarybų 

50 metų sukaktį, 
svarbu prisiminti, 
na 34 metai nuo
Jungtinių Amerikos Valsti
jų diplomatinių ryšių su 
Tarybų Sąjunga.

Newyorkieciai šias sukak
tis 'minės įspūdingu masi
niu mitingu lapkričio 7 d. 
vakarą Carnegie Hall. Ren
gia ir visus kviečia Nation
al Council of American-So
viet Friendship. D—ė

Pataisome klaidas
Iš Helenos Feiferienės 

rašto “Istorinė diena už 
taiką” (spalio 31 d.) sai
doje praleista vardai dvie
jų kĮųbįęčių, atstovavusių 
Moterų klubą tame žygyje. 
Turėjo būti:

N. Y. Moterų klubo de
legatės: A. Rainienė, L 
Bimbienė, K. Rušinskienė, 
N. Buknienė ir H. Feiferie- 
nė. —:—

Prieš kiek laiko išspaus
dintame užuojautos pareiš
kime dėl R. Mizaros mir
ties klaidingai paskelbta 
Marijona Kalvaitienė, ma
sinio sąrašo dalyvė.

Atsiprašome visas.

Parengimu kalendorius
Lapkričio 19 d. 7

Visų Tautų koncertas 
New Yoi'ke. LietuviaiYpra- 
šomi būti veikliais dalyviais.

KELRODIS I “LAISVĖS” KONCERTĄ
,ubway bei elevator (traukiniais
- 14th St. linijos važiuokite šia 
(Patartina sėsti priešakiniuose 
je eikite pirmyn, kur matysite 
žrašas: IND—Jamaica-Queens;

Šis traukinys 
tojimas Nassau Ave. stotis. Čia 
pusantro bloko, ir rasite Driggs 
svetainė—261 Driggs Ave.

mica srities Jamaica traukiniu, 
cyje ir eiti du bloku atgal—iki 
’asite IND—G G traukinio stotį, 
stotis, bus Nassau Ave. 1
’ko pusės Jamaica linijos ^au- 
e ir eikite Broadway pirmyn iki 
etą IND linjios stotį (subway).

Kaip pasiekti koncerto vietą s
Gyvenantieji arti Canarsie 

linija iki Lorimer St. stoties, 
vagonuose.) Lorimer St. stoty, 
laiptus žemyn, virš kurių yra u 
ten tuneliukas eina į Crosstown traukinį GG. 
eina į Greenpoint,—pirmas sus 
išlipę gatvėn eikite atgal apie 
Avė.; ten netoli bus koncerto 

Kurie važiuosite iš Jam 
geriausiai išlipti Hewes St. sto 
Union Avė., ir prie Broadway 
Šiuo traukiniu pavažiavus dvi 

Važiuojantieji iš Ne/w Yo 
kiniu išlipkite Hewes St. stoty; 
Union Avė. Čia rasite viršmin

Važiuojantieji automobiliais iš Connecticut ir Massachu
setts valstijų, atvažiavę iki Ung Island, važiuokite Throgs 
Neck tiltu iki Long Island Ex 
pressway ir važiuokite iki pamatysite du didelius gaso tan
kus, juos pravažiavę laikykite 
kimų į Grand Ave., pasisukite ir važiuokite iki Grand Ave 
ją privažiavę sukite kairėn ir 
Graham Ave., sukite dešinėn 
pasidarys platu, tai čia ir bus 
kairėn, ir už vieno bloko bus

Automobiliais iš INlew Yorco pusės Williamsburg tiltu va
žiuokite tiesiai (nekrypkite į šalinius išvažiavimus nuo tijto)- 
važiuodomi tiesiai įprivažiuosit j platų Union Avė., < 
kite į dešinę, bet važiuokite s 
Street, važiuokite iki Graham Avenue, čia sukite kairėn ir 
iškabą New National Hali—ts 
važiuokite iki Driggs Avenue

pressway, sukite dešinėn į Ex-

s dešinėj, privažiuosite pasisu-

važiuokite tiesiai, prįvažiuosite 
ir važiuokite Graham Ave. iki 
Driggs Ave; sukite Driggs Ave. 
dešinėj New National Hall.

• HUU U1AVW J | 
čia meįflbp- 

kersai ir įvažiuosite į Mesero!e

,i koncerto salė.
čia pasukę kairėn pamatysite




