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Net ir Expo 67
Neieškojo, tai nesurado 
Sekmadįepį

Rašo A. Bimba
šis antradienis, lapkričio 7- 

oji, yra istorinė diena. Didžia
jai Socialistinei Spalio Revo
liucijai sukako lygiai penkias
dešimt metų. Ji šiandien pa
saulinio dėmesio centre. Nėra 
tokio laikraščio bei žurnalo, 
kuris nebūtų pašventęs skilčių 
šiai sukakčiai atžymėti. Nėra 
tokio apie pasaulio reikalus 
rimtai galvojančio žmogaus, 
kuris šiandien nepagalvotų 
apie šią sukaktį.

Kiekvienas turi savo 
monę. Daugeliui Spalio 
liucija tebėra baubas ir 
mė, bet taip pat labai,
daugeliui ji reiškia žmonijos 
istorijoje naują erą, kelią į 
naują ir šviesų rytojų visai 
žmonijai. Niekas negali už
ginčyti to fakto, kad pastarų
jų . armija visuose pasaulio 
kampuose kasmet auga.

nuo- 
Pvevo- 
nelai- 
labai

Prieš keletą dienų Tarybų 
Sąjungos mokslininkai pasie
kė planetą Venerą ir joje nu- 
Aifcdė raketą. Tai buvo did
žiulis tarybinio mokslo atsie- 
kimas.

Praėjusią savaitę tarybiniai 
mokslininkai sujungė du erd
vėlaivius, leido jiems susiki
bus pustrečios valandos pa
skrajoti, paskui atjungė ir lei
do kiekvienam atskirai savo 
keliu skrieti. Tai pirmas tos 
rūšies erdvėje žygis. Tai irgi 
skaitoma didžiulės svarbos 
mokslo laimėjimu.

Ir dar daugiau druskos į 
žaizdą tiems, kurie Spalio Re
voliuciją skaito didžiąja žmo
nijos nelaime. Chicagos mari
jonų dienraštyje skaitau žinią 
su antrašte “Rusija ir vėl Eu
ropos krepšinio meisteris”. Jo
je sakoma:
^‘Neseniai Suomijoje įvyku

sios Europos krepšinio pirme
nybes, kaip ir buvo laukta, 
baigėsi užtikrinta Rusijos 
rinktinės pergale. Baigmėje ji 

,nugalėjo Čekoslovakijos ko
mandą 89-77 ir tik šiose rung
tynėse ji susilaukė šiokio to
kio pasipriešinimo. Gi visas 
kitas rungtynes laimėjo ' po 
20-30 ar net daugiau taškų 
skirtumu, praktiškai įrodyda
ma, kad Europoje ji sau ly
gių priešininkų šiuo metu ne- 
ttfrU” ■ ’ ’ ’•

“Draugas” visą garbę, kaip 
ir paprastai, atiduoda tik ru
sams, bet ji priklauso visoms 
tarybinėms tautoms, jų tarpe 
ir lietuvių tautai.
įmonės skaito ir galvoja: 

šalis, kuri prieš penkiasde
šimt metų buvo viena iš to
liausia atsilikusių šalių, da
bar pralenkė net mūsų Ame
riką erdvių užkariavimo mok
sle ir sporte,— bent jau to
kioje sporto šakoje kaip krep
šinis.

Kaip tai galėjo atsitikti? 
Jeigu Spalio Revoliucija tokia 
tik “nelaimė,” tai nebūtų pro 
šalį žmonijai turėti jų ir dau
giau...

I
i ir dar vienas tos “ne- 

’ pavyzdys. Prieš kele- 
jfc tą metų mes turėjome New 

Yorke pasaulinę parodą. Ji 
(Tęsinys 5-tame pusi.)

W * f ' V. '

Užsienio lietuviams 
sukakties proga

Mieli tautiečiai!
Nemuno kraštas šiandien 

skendi vėliavų miškuose: 
mūsų tėviškė drauge su vi
somis tarybinėmis tautomis 
ir viso pasaulio darbo žmo
nėmis švenčia įžymių šiuo
laikinės istorijos datą, nau
jos visuomeninės santvar
kos gimimo — Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu
cijos 50-ąsias metines. Ši 
revoliucija paliko giliausius 
pėdsakus pasaulio tautų li
kime, atverdama naujus, 
marksistinio mokslo atras
tus žmonijos istorijos ke
lius. Šiais keliais' šiandien 
eina ir Lietuva, visų dorų 
pasaulio lietuvių lopšys ir 
namai. Gyvenimai parodė, 
kad istorijos nurodytas ke
lias mūsų tautai yra vaisin
gesnis, prasmingesnis, kad 
mūsų krašto žmonių dvasi
nei, kultūrinei ir eknomi- 
nei pažangai naujoji visuo
meninė santvarka sudaro 
geresnes galimybes, atsklei
džia platesnes perspekty
vas. Todėl mus džiugina, 
kad vis daugiau užsienio 
lietuvių supranta savo par
eigą giliau pažinti tėvų 
krašto gyvenimą, ieškoti 
jame gyvybinių šaltinių lie
tuvybei svetur išlaikyti,

prisidėti prie naująją buitį 
kuriančios tautos pastangų.

Dėkodami savo tautie
čiams — Tarybų Lietuvos 
bičiuliams, pasklidus i e m s 
po platųjį pasaulį, už nuo
širdžius svei k i n i m u s su 
šventėmis, mes jiems linki
me geriausios sėkmės. Ap
žvelgdami šiomis jubilieji
nėmis dienomis sudėtingą 
mūsų tautos kelią, mes 
drauge reiškiame gijų, gy
venimu pagrįstą įsitikini
mą, kad socialistinė Lietu
va tų draugų susiras vis 
daugiau, kad vis daugiau 
tautiečių, kurie dar nesu
prato istorinės mūsų kraš
to kelio prasmės, panūs 
geriau pažinti tėviškę, ir 
išmokę džiaugtis jos dar
bais, priglus prie tėvynės- 
motinos krūtinės.

Tebūna Tarybų Lietuva, 
šiandien drauge su kitomis 
tarybin ė m i s tautomis, su 
pažangos ir < demokratijos 
jėgomis iškilmingai šven- 
šianti Spalio jubiliejų, viso 
pasaulio dorų lietuvių, visų 
jos draugų 1 a i m ė s ir 
džiaugsmo šaltinis.

Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais 
komitetas

P. Vieta. prezidentas 
karingai nusiteikęs

Raketos gaminamos 
ir Japonijoje

Socialistinės revoliucijos 
laimėjimai per 50 metų Anglijos imperijos 

era baigiasi

Saigonas. — P. Vietna
mo prezidentas N.V. Thieu 
buvo prisiekdintas. Jis tuoj 
paskyrė advokatą N.V. Loc 
premjeru.

Inauguravimo ceremoni
jose dalyvavo ir JAV vice 
prezidentas Homphrey.

Naujasis prezidentas pa
sižadėjo laikyti “plačiai at
daras duris taikai”, bet 
kartu kariauti iki pergalės.

Tuo metu Vietkongas 
(partizanai) smarkiai ata
kavo priešą per 48 valan
das tik už 70 mylių nuo 
Saigono. Sostinėje sprogi
nėjo bombos, viena bomba 
sprogo visai arti vice prez. 
Humphrey.

Izraelis pasilieka 
užkariautose žemėse

Tel Aviv. — Premjeras 
Eškol parlamente pareiškė, 
kad Izraelis nesitrauks iš 
užkariautų ■ arabų žemių, 
kol arabai nepripažins Izra
elio ir nesusitars. O ara
bai reikalauja, kad Izraelis 
pirma pasitrauktų ir tik 
tuomet sutiktų tartis.

Riaušės laidotuvėse
Winston-Salem, N. C. — 

Laidojant policijos užmuštą 
negrą ir po laidotuvių per 
5 valandas siautė riaušės 
ir demonstracijos.

Tokijo. — Tam tikrų pra
monės sluoksnių interesus 
atspindi vyriausybės nuta
rimas organizuoti Japoni
joje savą valdomųjų sviedi
nių “Nikos” ir “Hoko” svie
dinių gamybą, pareiškė 
parlamente Japonijos socia
listų partijos atstovas. Su
sitarimas su JAV dėl šių 
sviedinių gamybos Japoni
joje pasirašytas prieš dvi 
savaites.

Dėl šio užsakymo, nurodė 
socialistų, partijos atstovas, 
varžėsi dvi ( stambios pra
monės grupuotės — “Mi- 
cubisis” ir “Tosiba.” Pir
moji iš jų dar 1965 metų 
pabaigoje pasiuntė specia
lią tiriamąją grupę į JAV. 
Sugrįžusi iš už jūrų, gru
pė pateikė specialų prane
šimą, reikalaujantį gaminti 
sviedinius Japonijoje.

Viso mirė 12 vaikų
Arcadia, Fla.—7-ių nuo 

nuodų mirusių vaikų tėvas 
Richardson areštuotas. Ty
rinėjama, kaip prieš keletą 
metų panašiai mirė jo 5 
vaikai.

Sydney. — Austrai Įjos 
Dlarbo Partijos vadas G. 
Whilam kviečia Ameriką 
sulaikyti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą.

Lapkričio 7 diena pasilieka visame plačiame pasau
lyje istorinė diena, kurioje 1917 m. Rusijos imperijos 
liaudis laimėjo socialistinę revoliuciją

Didžioji pergalė Lenino vadovybėje smarkiai su
purtė pasaulį. Revoliucijos bangos persirito ir į kitas 
šalis. Bet tos bangos dar nebuvo tokios tvirtos, kad 
būtų nugalėjusios kapitalistinėse šalyse militarines 
jėgas.

Atsirado galybės pranašų, kurie skelbė, kad revoliu
cinės jėgos Rusijoje bus nugalėtos, kad bolševikai bus 
sunaikinti ir t. t. Bet visos pranašystės niekais nuėjo, 
šiandien revoliucijos laimėjimus mini visas platusis 
pasaulis. ;

Socialistine santvarka■ ' pasirodė nenugalima. Nei 
imperialistinė intervencija, nei kontrrevoliucija, nei di
džiulis badmetis socialistinės santvarkos negalėjo su
naikinti. Visas daugelio metų skerspaines ji '’nugalėjo.

Hitleris su savo talkininkais dar sykį pabandė Ta
rybų Sąjungą sunaikinti. Bet jie susilaukė savęs sunai
kinimo. Hitlerininkų pradėtas karas jiems pragaištį 
atnešė, o Tarybų Sąjungai—naują pergalę. Susikūrė 
daug naujų socialistinių respublikų. Kinijoje laimėta 
socialistinė revoliucija. Azijoje ir Afrikoje kolonijos 
sukilo prieš imperialistus, steigėsi naujos valstybės. 
Nacionalistinės revoliucijos bangos, įkvėptos socialis
tinės santvarkos, pasiekė viso pasaulio kontinentus. Ir 
Amerikos kontinentas neliko nuo jų laisvas — Kuboje 
įvyko socialistinė revoliucija.
; Tarybų Sąjunga jau dabar nebe viena—turi daug 
talkininkų. Ji išaugo į pirmaeilę valstybę, lenktyniuo- 
jančią su galingiausia kapitalistinę valstybe Jungtinė
mis Valstijomis. Tarybų Sąjunga iš atsilikusio agri- 
kultūrinio krašto patapo galingu pramoniniu kraštu.

Šiuo metu Tarybų Sąjungos balsas Jungtinėse Tau
tose ir kituose diplomatiniuose pasitarimuose yra labai 
svarbus.

Tie, kurie pranašavo greitą bolševikų sunaikinimą, 
šiandien jaučiasi baisiai nusivylę. Bando jie ir šiandien 
pastaugti, bet jų staugimas tiek tereiškia, kiek šunelio 
staugimas į Mėnulį.

Tarybų Sąjungos laimėjimus, per 50 metų atsiektus, 
dabar atžymi ir kapitalistinė spauda, plačiai apie eko
nominius, kultūrinius ir politinius atsiekimus aprašy
dama. Paneigti, kas atsiekta, visai nebegalima. Tenka 
apie tai atvirai kalbėti, kad socializmas nebesudaužomas, 
kad jis laimėjo savo vietą ir kad jam priklauso ateitis.

Atidarė 50 metų jubiliejų
TSRS Kom-B--------------------------------Maskva, 

partijos generalinis sekre
torius L. I. Brežnevas, ati
dengdamas didžiulį Lenino 
paminklą Kremliuj e, oficia
liai atidarė socialistinės re
voliucijos 50 metų sukak
ties jubiliejų lapkričio 2 d.

Iškilmingoje sueigoje da
lyvavo daug užsienio diplo
matų.

Jubiliejaus proga paleista 
iš kalėjimo tūkstančiai ka
linių, kitiems bausmės pu
siau sumažintos.

šturmuos JAV bazes
Tokijo. — Okinavos gy

ventojai japonai nusitarė 
šturmuoti Amerikos milita
rines bazes, jeigu Amerika 
nesutiks pervesti Japonijai 
Ryukyus salas, antrajame 
pasauliniame kare užgrob
tas.

Prieš rasinę diskriminaciją
Londonas. — Parlamen

tui pasiūlyta priimti aštres
nį l įstatymą prieš rasinę 
diskriminaciją Angli joje. 
Senasis įstatymas per švel
nus. i

300 iškelti iš namų j salas 
badauja

Majuro, Marshall Island. 
— Apie 300- Eniwetok ir 
Bikini salų gyventojų buvo 
prieš 20 metu Jungtinių 
Valstijų iškelti į Ujelang 
salas. Iškeltieji skundžiasi, 
kad jiems beveik visuomet 
tenka badauti. Jie iškelti 
vykinant atominius bandy
mus.

246 metų kalėjimo
Roma. — Teismas pritei

sė 30 asmenų išbūti kalėji
me 246 metus ir pasimokė- 
ti pusketvirto milijono do
lerių bausmės už šmugelia- 
vimą 21 milijono dolerių 
vertės narkotikų iš Italijos 
į Jungtines Valstijas.

Dr. King kalėjime susirgo
Birmingham, Ala.—Neg

rų vadovas Dr. Martin Lu
ther King susirgo vidurių 
Uždegimu ir slaptai buvo 
perkeltas iš vieno kalėjimo 
į kitą.

Londonas.—Anglijos už
sienio reikalų sekretorius 
Geo. Brown paskelbė, kad 
Anglija jau sutiko pasi
traukti iš Adeno ir Pietų 
Arabijos.

Bus ištraukta 5,000 ka
reivių ir apie 500 civilinių 
žmonių, kuriems buvo pa
vesta Anglijos kolonialius 
reikalus tose arabų šalyse 
tvarkyti.

Su šiuo pasitraukimu, 
sekr. Brown sako, “baigia
si imperials era” (gady
nė), kuria taip Anglija di

džiavosi, kad saulė niekad 
nenu sileidžia ant Anglijos
vėliavos.

Budistų kunigas susidegino
Saigon. — 80 metų bu

distų) kunigas Nu Phong le, 
protestuodamas prieš apga- 
vingus rinkimus ir Vietna
mo karą, susidegino.

Londonas. — Winston 
chillio anūkas pralak 
parlamentinius rinki-

Chur 
mėjo 
mus.

Unijos siunčia delegatus j 
taikos konferenciją

Chicago. — Nacionalinė 
Darbo Vadovybės Konfe- 
konferencija už Taiką šau
kia suvažiavimą lapkričio 
11-12 dienomis Chicagos 
universiteto centre.

Daugelis unijų jau išrin
ko delegatus, kitos ’ dabar 
renka. Detroito AFL-CIO 
Taryba ir Wayne pavieto 
taryba užgyrė suvažiavi
mą ir siunčia delegatus. Iš 
Kalifornijos atvyks skait
linga delegacija.

Suvažiavime bus svarsto

ma, kaip sėkmingiau subur
ti organizuotų darbo žmo
nių jėgas kovai prieš ka
rą Vietname, kaip unijinį 
judė;imą pakreipti šio tiks
lo link, kuomet AFL - CIO
prezidentas Meany ir kiti 
unijų biurokratai užgiria
karą Vietname.

Bus ų vairuotojai streike
Cincinnati, Ohio.—Vietos 

autobusų vairuot o j a i su
streikavo pirmą syki šio 
miesto istorijoje.

Ragina Jungt. Tautas 
spausti Izraelį

Indija pasiūlė rezoliuciją, 
raginant Jungtines Tautas 
įsakyti Izraeliui pasitrauk
ti iš užkariautų arabų že
mių.

Tą rezoliuciją parėmė Eti
opija, Nigerija, Mali, Ar
gentina, Brazilija ir dar ke
lios valstybės. Ji gavo pri
tarimą iš; arabų valstybių 
ir Tarybų Sąjungos.

Danijos ir Kanados at
stovybės pasiūlė švelnesnę 
rezoliuciją, kurioje nepasa
koma, kada Izraelis turėtų 
pasitraukti iš užkariautų 
žemių.

švaraus oro bilius 
užgirtas

Washington. — Kongre
sas 152 prieš 58 balsus už
gyrė švaraus oro bilių, ku
ris autorizuoja prez. John- 
sonui 428 milijonus dolerių 
užterštam orui apvalyti.

Kuala Lumpur, Malaišia. 
—Kai čia lankėsi JAV vice 
prezidentas Humphrey, an- 
ti-amerikinė demonstracija 
jį pasitiko su šūkiu “Hum
phrey go home.” Ragino jį 
baigti karą Vietname.

Rome, N. Y. Sprausminis 
bomberis susidaužė, 6 žmo
nes užmušė, 2 sužeidė.

Reikalauja 15.5% algy
pakėlimo

Geležinke-
ečkuriai ir inžinieriai

Cleveland 
lių p' 
pridavė kompanijoms rei
kalavimus pakelti 15.5 proc.

Reikalavimas apima 38,- 
000 geležinkeliečių, dirban
čių 200 geležinkelių.

Chicago j e išėjo streikan 
Chicago and Eastern Rail
road klerkai. Dėl to buvo 
sulaikyti tos kompanijos 
keleiviniai traukiniai.

Vėliausios Žinios
trauk 
ritus 
užmu

London. — Ekspresiniui 
iniui traukiniui nusi- 
nuo relių, 40 žmonių 
šta, 50 sužeista.

Kairo. — Yemeni respub
likoje pravestas militaristų 
perversmas, kuomet prezi
dentas Abdulah, al-Salal
buvo kelyje į Maskvą.

New York. — Jordano 
us Hussein mano, kad 
raeliu bus galima su

karai 
su Iz 
sitaikĮyti.

Kairo. — Prez. Johnsono 
atsiųstas atstovas R. An- 
derso i turėjo pasitarimą su 
Jungt 
prez. 
bų konflikto klausimu.

. Arabų Respublikos 
Nasseriu Izraelio-ara-
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50-oji Spalio Socialistines 
Revoliucijos sukaktis

Tai buvo lygiai prieš penkiasdešimt metų, kai žaibo 
greitumu apskriejo pasaulį žinia, jog buvusios Rusijos 
imperijos tautų darbo .liaudis paėmė visą galią į savo 
rankas ir įsteigė naujo tipo valstybę — darbo žmonių 
socialistinę valstybę. Tai buvo tos dešimt dienų, kurios, 
Anot John Reedo, sukrėtė visą pasaulį. Ir iš tikrųjų 
Visas pasaulis buvo sukrėstas. Nuo tos istorinės dienos 
viskas pasikeitė pasaulinėje arenoje. Senoji kapitalistinė 
santvarka pasijuto nebesaugi. Joje buvo pralaužta siena, 
pasidarė milžiniška spraga, beveik šeštadalis pasaulio 
ištrūko iš jos rankų.

Su 1917 metų lapkričio 7 diena (pagal senąjį Rusijos 
kalendorių, spalio 25 d.) prasidėjo žmonijos gyvenime ir 
valdymiesi nauja era. Gimė nauja santvarka—santvar
ka be išnaudotojų ir pavergėjų. Prasidėjo viso gyveni
mo pertvarkymas. Darbo žmogus tapo savo likimo vieš
pačiu.

Klausimas buvo: Ar dabar liaudis pajėgs valdytis ir 
tvarkytis? Ar pasitvirtins praktikoje tai, kas buvo 
marksizmo (mokslinio socializmo) teorijoje skelbiama? 
O gal tiktai pasikartos didvyriškosios Paryžiaus Ko
munos istorija, ir istorija su visais kitais iki šiol įvy
kusiais darbo žmonių sukilimais nuo Spartako laikų?

Reikia atsiminti, kad -sukilusi ir pergalę lamėjusi 
buvusios Rusijos imperijos darbo liaudis nebuvo palikta 
ramiai dėtis pagrindus naujajam gyvenimui. Išnaudo
tojiškosios klasės viduje buvo tik pritrenktos, aplamdy
tos ir nugalėtos, bet neišnaikintos. O toms klasėms, kaip 
žinia, atėjo į pagalbą viso kapitalistinio pasaulio valdam 
čiosios klasės su ginklais, su armijomis ir su ptopagam 
da. Tai visa mums visiems jau gerai žinoma ir apie tai 
čia kalbėti nebereikia. Savo negirdėtu ryžtu ir pasi
aukojimu liaudis atmušė visus antpuolius ir •,sėkmingai 
ėmėsi kurti socializmą. Tie pasisekimai ir pasiekimaj 
taip pat visiems geraį žinoma.
% . , • • • » • • t \ .

Bet kapitalizmo kėsinimasis ant naujosios socialisti
nės santvarkos su tuo nepasibaigė. Jai dar vieną patį 
baisiausią “kvotimą” teko išlaikyti. Tai buvo 1941 me
tais hitlerinių gaujų užpuolimas. Ir vėl tik neapsakomu 
pasiaukojimu liaudis laimėjo. Ir šiandien visose gyveni
mo srityse Spalio Revoliucijos pagimdyta ir sukurta Ta
rybų Sąjunga žygiuoja pirmyn septynmyliais žingsniais.

Socializmas laimėjo. Per tą savo penkiasdešimt me
tų gyvavimą jis savo sparnus išplėtė į visą eilę kitų 
kraštų. Po jo vėliava energingai naująjį gyvenimą ku
riasi ir Lenkijos, ir Vengrijos, ir Rumunijos, ir Čeko
slovakijos, ir visos eilės kitų šalių darbo liaudis. O ką 
jau bekalbėti apie Spalio Socialistinės Revoliucijos idėjų 
įtaką ir poveikį kapitalistiniuose kraštuose, — tokiuose 
kaip Prancūzija, Italija, net ir pas mus Jungtinėse Vals
tijose ir Kanadoje. Socializmo idėjos nebesulaikomai lai
mi plačiąsias mases Pietų Amerikos, Azijos ir Afrikos 
šalyse. Socializmo “šmėkla” visur reiškiasi, visur kelia 
galvą.

Prieš ką šis Vietnamo karas, jeigu ne prieš socia
lizmą, jei ne prieš socializmo idėjas? Ką ten veikia mūsų 
Jungtinių Valstijų pusės milijono vyrų armija su pačiais 
pragariškiausiais masinio žudymo įrankiais, jei ne “lais
vąjį pasaulį” (kapitalizmą) gina nuo socializmo? Argi 
mūsų prezidentas nesako, kad jeigu ten mes prakišime, 
tai socializmas laimės visoje Pietryčių Azijoje?

Kam čia namie įkurtos tokios ragangaudiškos agen
tūros ir įstaigos, kaip Congressional Anti-American 
Activities Committee, kaip Senate Anti-Subversive Act
ivities Board, kaip Federal Investigation Bureau ir pa
galiau kaip Central Intelligence Agency? Argi ne visų 
misija viena ir ta pati: neleisti socializmo idėjoms pa
siekti ir laimėti Amerikos darbo liaudį?

Taip, ir šiandien tos “dešimt dienų” tebekrato ka
pitalistinį pasaulį. Ir tai nėra jokia paslaptis. Tai rašo
ma spaudoje. Tai šaukiama iš sakyklų. Tai skiepijama 
vaikams mokyklose. Socializmas-komunizmas paverstas 
baisiausiu baubu gąsdinimui Amerikos dirbančiųjų. So- 
cializmo-komunizmo baubas pašalino velnius ir praga
rą iš mūsų bažnyčių. Nesuskaitomi bilijonai dolerių kas-! 
met išleidžiami antikomunistinei propagandai. Pasam- j 
dytos ir nupirktos pačios stambiausios ir gudriausios' 
buržuazinės galvos susidoroti su marksizmo-leninizmo 
mokymais ir idėjomis.

Nepamirškime, kad Lietuva ir lietuvių tauta taip 
pat tik Spalio Revolucijos poveikio dėka galėjo nusi-i 
kratyti išnaudotojus ir pasirinkti socialistinį kelią į nau
jąjį rytojų. Ji irgi palyginti tik per trumputį laiką 
šiandien gali didžiuotis didžiuliais laimėjimais pramo
nėje, žemės ūkyje, apšvietoje, moksle. 1 Tik dėka Spalio 
Revoliucijos ji šiandien tarybinių tautų šeimoje “tarp 
lygių lygi ir laisva?

Lietuvos darbo žmonių 
revoliucinė kova vyko la
bai sunkiomis sąlygomis. 
Kraštas buvo okupuotas 
militaristinės Vokiet i j o s 
kariuomenės. Veikė žiaurūs 
karo meto įstatymai. Kiek
viena pasipriešinimo ki
birkštis buvo negailestingai 
gesinama. Spalio socialisti
nės revoliucijos atgarsiams 
teko prasimušti pro fronto 
kordonus. Ir vis dėlto ži
nios apie revoliuciją, apie 
Rusijos darbininkų ir vals
tiečių pergalę prasiskverb
davo pro stipriausias už
kardas ir pasiekdavo kiek
vieną Lietuvos kampelį, 
riai Aktyviausi revoliucinių 
idėjų skleidėjai buvo pažan
giausi darbininkai, buvę 
Spalio Įvykių dalyviai, su
grįžę po revoliucijos perga
lės namo, inteligentai —mo
kytojai, moksleiviai, stu
dentai. Valsčiuose ir mies
teliuose jie kūrė komunis
tines kuopeles, ugdė žmo
nėse revoliucines nuotaikas, 
mokydami juos sąmoningai 
siekti tikslo, kovoti už to
kią tvarką, kokią įvedė Ru
sijos darbo žmonės. Revo
liucionierių, įvairiuose Lie
tuvos kampeliuose kėlusių 
žmones į kovą už Tarybų 
valdžią,, gretose matome 
darbininką Praną Strepei- 
ką, mokytojus Simoną Gry
bą, Igną Gašką, Aleksand
rą Jakševičių, Kleme n s ą 
Juodką, Edvardą Tiekų, 
Stasį Brašįškį, Adomą..Mi
ką, gydytoja Barborą Bur
bą! tę, studentą me.diką, vė- 
liąų tapusį / LKP vadovu, 
Karolį. Požėlą, carinės ar
mijos , karinįpką. Feliksą 
Baltušį - žemaitį šimtųą 
kitų sąmoningiausių to me
to žmonių.'

Revoliuciniuose -įvykiuose 
Lietuvoje, kaip ir visuomet 
ilgai engtose šalyse, neat
skiriamai susipynė kova už 
socialinį išsivadavimą su 
kova už nacionalines teises. 
Siekimas nuversti išnaudo
tojus ir iškovoti socialybę 
buvo susipynęs su neapy
kanta vokiškiesiems oku
pantams, su nacionalinės 
laisvės ir valstybingumo 
siekimu. “Lietuvos darbi
ninkai ir valstiečiai, —ra
šė Zigmas Aleksa-Angarie- 
tis, — Komunistų partijos 
vadovaujami, sukilo, kad 
greičiau išvytų vokiečių 
okupantus iš Lietuvos; jie 
kovojo, kad nelesitų lietu
viškai buržuazijai uždėti 
Lietuvos darbo žmonėms 
naują jungą; jie liejo krau-

ją.gindami Lietuvą nuo 
naujos vokiečių ir naujos 
lenkų okupacijos... Kai 
dėl lietuvišoks buržuazijos 
ir buožijos ir jų visų par
tijų, tai jie visi tikrai kvie
tėsi, maldavo vokiečius ir 
Antantę, kad vokiečių ka
riuomenė neišeitų išLietu- 
vos... Lietuviška buržua
zija neturėjo jėgų, kad nu
galėtų revolucinį judėji
mą. ..”

Lietuvos darbo žmones 
pasiekdavo žinios, kad, žlu
gus carizmui, nuga Įėjus 
Spalio revoliucijai, Rusijoj 
sugriautas tautų kalėjimas, 
kad įgyvendinamos V. Le
nino idėjos, nešančios tau
toms laisvę ir nacionalinio 
apsisprendimo teisę. Tai 
dar labiau įkvėpdavo Lietu- 
ovs darbo žmones revoliuci- k J
nei kovai. Jie matė, jog 
pavojus Lietuvos ateičiai 
gresia ne iš Rytų, kur gy
vuoja pirmoji pasaulyje 
Tarybų respublika, o iš 
Vakarų imperia 1 i s t i n i ų 
valstybių.

Revoliucinės, kovos Lietu
voje vadovas — bolševikai 
leniniečiai, 1918 metais su
kūrę Lietuvos Komuniestų 
partiją, žiūrėjo į Lietuvos 
darbo žmonių revoliucinį 
judėjmą kaip į internacio
nalinį uždavinį, kaip į da
lį tarptautinės darbininkų 
klasės kovos už socializmą. 
Pirmojo Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų parti
jos suvažiavimo rezoliuci
joje (sakoma:. “...suvažia
vimas sveikina Rusijos pro- 
lętarią.tą, kaip nenuilstantį 
kovotoją už socializmą, su 
dideliu džiaugsmu žiūri į 
kitų valstybių ‘proletariato 
atbudimą ir šaukia. Lietu
vos ir Baltarusijos darbi
ninkus į tarptautinio pro
letariato eiles kovai už 
darbo išvadavimą. Šalin ka
ras! Šalin kapitalizmas! 
Lai gyvuoja proletarinė re
voliucija! Ldi gyvuoja so
cializmas!”

Komunistų partija su 
proletarinio internaciona
lizmo vėliava vedė Lietuvos 
darbo žmones į kovą už Ta
rybų valdžią. Ji perėmė ir 
išsaugojo geibiausias pro
letarinio internacionalizmo 
tradicijas, kuinas savo lai
ku Lietuvos revoliuciniame 
judėjime taip rūpestingai 
puoselėjo Feliksas D z e r - 
žinskis. Žymiausi Lietuvos 
revoliucio n i e r i a i Vincas 
Mickevičius Kapsukas, Zig
mas Aleksa. - Angarietis ir 
daugelis kitų" idėjiškai

brendo lenininių proletari
nio internacionalizmo idėjų 
įtakoje. Būdami Lietuvos 
Tarybų respublikos revo
liucinės vyriausybės prie
šakyje, jie nuosekliai vykdė 
proletarinio .internaciona
lizmo politiką. Lietuvos Ko
munistų partija ir revoliu
cinė vyriausybė, ryžtingai 
kovodamos už Lietuvos na
cionalinę laisvę ir valsty
bingumą, kartu skiepijo 
meilę ir pasitikėjimą Tary
bų Rusija, V. Lenino par
tija, tarybinė vyriausybe, 
nes tai buvo broliška tau
ta, broliška partija, turin
čios dideli revoliucinės ko
vos patyrimą ir pąsiryžu- 
sios iš paskutiniųjų jėgų 
padėti Lietuvos liaudžiai iš
laikyti revoliucinius iško
vojimus. Tarybų Rusijos 
gerus jausmus lietuvių tau
tai ryškiai parodo V. Le
nino pasirašytas Dekretas 
dėl Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos nepri
klausomybės pripažinimo, o 
taip pat dokumentai, liu
dijantys, kokią neįkainuo
jamą materialinę ir mora
linę pagalbą teikė Tarybų 
Rusija Lietuvai. Kad leng
viau būtų atsispirti darbo 
žmonių priešams, kad su
stiprintų jaunutės Tarybų 
Liet u v o s respublikos jė
gas, Tarybų Rusija at
siuntė į pagalbą .Rau
donosios Armijos būrius. 
Tačiau Rusija pati tuomet 
buvo apsupta pilietinio ka
ro frontų ir negalėjo su
teikti tokios karinės para
mos, kuri atremtų imperia
listinius interventus.

Pirmoji .proletarinė revo
liucija ir Tarybų valdžia 
Lietuvoje buvo nuversta 
tarptautinio kapitalo jėgo
mis. “Jeigu nebūtų atė
jęs į talką Lietuvos ir Len1 
kijos buržuazijai1 tarptauti
nis kapitalas, ■— pažymi V. 
Kapsukas, — jei Lietuva ir 
Vakarų Baltarusija nebūtų 
virtusios arena kovos ne 
tiktai tarp Lietuvos ir Bal
tarusijos proletariato ir 
“savosios” buržuazijos, bet 
ir tarp vokiečių imperialis
tų likučių, Antantės palai
komų, be abejonės, Lietu
vos ir Vakarų Baltarusijos 
darbininkų klasė, vargingų
jų valstiečių remiama, 
Kompartijos vadovaujama, 
pati viena būtų lengvai su
sidorojusi su “savąja,” dar 
labai silpna tuomet buržu
azija.”

Atėjusi į valdžią lietuviš
koji buržuazija, bijodama 
revoliucinių masių ir steng
damasi patraukti į savo pu
sę mažiau sąmoningus dar
bo žmonių sluoksnius, buvo 
priversta padaryti darbi-

bininkams ir valstiečiams 
kai kurias nuolaidas. Bet 
kai darbininkų judėjimas 
buvo paskandintas kraujy
je ir Lietuvos buržuazija 
pasijuto stipresnė, ji, kaip 
vaizdžiai rašo V. Kapsu
kas, paslėpusi lapės uode
gą, vėl pradėjo rodyti vil
ko nasrus. Buržuazinės 
santvarkos įsigalėjimas so
cialiniu, politinių atžvilgiu 
buvo žingsnis atgal, palygi
nus su Tarybų valdžia. Tie 
pirmieji pamatai, kuriuos 
Tarybų valdžia padėjo Lie
tuvos valstybingumui kur
ti, ekonomikai, mokslui, 
kultūrai vystyti, buržuazi
jos buvo sugriauti. Klasi
nė buržuazijos padėtis ne
leido jai vykdyti nuosek
lios savarankiškos politi
kos. Siekdama kiek gali
ma ilgLu išlikti valdžioje, 
ji laviravo tarp didžiųjų 
imperialis t i n i ų valstybių, 
tapdama jų įrankiu intrigo
se prieš Tarybų Sąjungą. 
Vidaus gyvenime buržuazi

buvo nepajėgi išspręsti 
gynybinių darbo žmonių 
problemų, nes jų negalima 
buvo išspręsti išsaugant isfo 
nai 
Dė
Lietuvos gyvenimas vystėsi 
lak

ja

idotojų klasių interesu^.
1 to ūkinis ir kultūrinis

ai silpnai.
Darbo žmonės negalėjo 
tęsti, matydami, kad jų 
pynė kenčia buržuazijos 
i e s p a u d ą, kad šimtai 

tstančių darbininkų ir 
stiečių pasmerkti skur

dui, kad merdėja, kultūra.
munistų partijos vado- 
įjami, jie organizavosi 

iyai ir 1940 metais, bro- 
tų respublikų padedami, 
<ūrė Tarybų valdžią, 

/918-1919 metais pradėtas 
darbas šiandien tęsiamas

iau. Tarybų Lietuva kar
šu visomis tarybinėmis 

^publikomis sutinka Spa- 
penkiasdešimtmetį su

klestėjusi visose ūkinio ir
Itūrinio gyvenimo srity-

pa 
Te
p i 
tū
va

|Kc 
va 
ko 
liš' 
at

to 
tu 
re;
lio

ku 
se.

“Tiesa” i

Prie Pentagono
Kas įvyko prie Pentago- mas dalykas, kad valdžios 

no? Keliolika dienų jau nusistatymas paakstino kai

N. Leninas—Bolševikų partijos ir Spalio 
Socialistinės revoliucijos vadas

Vincas Mickevičius-Kapsukas—bolševikų 
ir revoliucijos vadas Lietuvoje

prabėgo po didžiosios Spa
lio 21-os dienos demonstra
cijos. Apie ją jau prirašyta 
tūkstančiai straipsnių, ko
mentuota daugybė kartų 
per radiją ir televiziją, sa
koma, kad spaudai jau ruo
šiamos knygos apie šią is
torinę dieną. Aprašinėji
mai ir apibūdinimai labai 
skiriasi nuo viens kito, ir 
skiriasi ne vien pagal ste
bėtojo politinius nusistaty
mus, bet ir pagal tai, kokio
je vietoje kam ' teko - būti. 
Sutikąų dęmpnstraptus, 
kurie šventadieniškoje (nuo- 
taikojęj nuę.Lincoįno ųie- 
morialo numaršavo iki vie
tos, kur tolokai nuo Penta
gono buvo sustoję užmies
tiniai autobusai. Kokią šeš
tą valandą užmiestiniai au
tobusai turėjo išvykti at
gal. Tie demonstrantai sė
do į juos ir važiavo namo. 
Bet kaip tik tuo laiku, kai 
autobusai pradėjo išriedėti, 
visai netoli, už kalvos, prie 
Pentagono laiptų, federali- 
niai maršalai pradėjo skal
dyti jaunų demonstrantų 
galvas, o kariniai policinin
kai šaudė ašarinėmis dujo
mis.

Kaip ten iš tikro buvo? 
Atsakymas priklauso nuo 
tof kur radaisi tą vakarą ir 
naktį.

Būtų klaida manyti, kad 
didžiulės minios iš tikro vi
są laiką “šturmavo Penta
goną”. Jeigu būtų buvę 
taip, aukų būtų buvę daug, 
kraujo praliejimo būtų bu
vę daug daugiau. Bet taipgi 
būtų klaida manyti, kad 
vyko tik “incidentai”. Tei
sybė yra kur nors vidury
je •. .

Jėgos — išgąsdmimui
. Kaip žinia, valdžia su

traukė net kelioliką tūks
tančių ginkluotų vyrų prie 
Pentagono: karinės polici
jos, paprastos policijos, fe-' 
deralinių maršalų ir net 
parašutistų, kurie buvo lai
komi atsargoje. Tas buvo 
pranešta iš anksto ir, ma
tyti,, valdžia turėjo tokį ap
skaičiavimą: paskelbus, ko
kios galingos jėgos bus su
trauktos prie Pentagono, 
daugelis žmonių išsigąs ir 
iš viso nevyks Washingto- 
pan. Kad apgintų Pentaog- 
ną, tiek jėgų tikriausiai ne
reikėjo.

Bet ta taktika neatnešė 
pageidautų vaisių. Mažai 
kas išsigando, ir dar gali-

kuriuos žmones, kurie ne
buvo planavę vykti. Teko 
kalbėtis su daugeliu tokių.

i'š to išplaukė kita val
os dilema, kuria demon- 
antai pasinaudojo. De

monstrantai už taiką, tai- 
s šalininkai, puikiai žino, 

kad kalbėti į policinin- 
, federalinį maršalą ar- 
šerifą, aiškinti jiems ka- 
pragaištį, be viltingas ir 

vėjingas dalykas. Kas 
kirą su kareiviais. Neveltui 
Ddengeris, demonstracijos 

lovas, prieš išsijudinant 
icolno memorialo, apylm- 

is, p.ągąkė: “Mes Apsupsi
me PėHtagoną ir paversime 
visą sritį didžiule mokykla, 
mes kalbėsime į kareivius 
kaip į mūsų brolius..
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Buožės ir — žodžiai
Ne visi kareiviai elgėsi 
ip broliai. Aš mačiau jau- 
s 19-os arba gal net 18- 
metų kareivius šautuvų 

daužant savo

ka 
nu 
os 
buožėmis 
vienmečių studentų, įskai
tant mergaičių, galvas. Bet 
aš 
ty 
jaunų demonstrantų aiški
nimų. Aš mačiau kareivius, 
kurie nakties tamsoje, įjd 
jų Leitenantai buvo kiek 
to
savo su studentais, pries 
kuriuos jie laikė atkišę šau
tuvus.... Taip, buvo viso
kių vaizdų.

I J
štąi vienas vaizdelis. Apie 

vienuoliktą valandą nak
ties. Rudens šalna dengia 
žolę. Apie du tūkstančiai 
studentų, vaikinų ir mergi
nų, apsupti aikštėje prie 
Pentagono vartų. Kiti pa
našūs būriai randasi prie 
kitų Pentagono dalių. Tai

taipgi mačiau kareivius 
iai ir rimtai klausantis

Leitenantai buvo kiek 
eliau, tyliu balsu dis^u- 

su studentais, prieš

demonstrantų avangardas, 
kuris, nepaisydamas šautu
vų buožių ir lazdų beųaša- 
rinių dujų, prasiveržė p$e 
pat Pentagono. Juos apsu
pa kareiviai su atkištais 
šautuvais, tarp kurių suki
nėjasi karininkai ir federa- 
liniai maršalai. Dalis stu
dentų stovi, dalis sėdi ant 
žemės. Valdžia dar nenuta- 
tarė, ką su jais daryti—su
imti juos masiniai, nustum
ti tiesioginiu užpuolimu ar
ba — laukti... Štai kelios 
merginos užtraukia “We 
Shall Overcome”. FederaU? 
nis maršalas, pietinis ^a^ 
tas iš išvaizdos ir akcento, 
keikdamasis grubiai įsako

(Tąsa 4-tam pusi.)
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Tarybų Sąjunga laimėjo didžiausią 
k karą pasaulyje
X1941 metų birželio 22 d.
hitlerinė Vokietija ir jos 
sėbrai — Rumunija, Veng
rija, Suomija ir Italija — 
iš pasalų užpuolė Tarybų 
Sąjungą. Japonija ir Tur
kija taip pat buvo pasiren
gusios pulti darbo žmonių 
valstybę. Vakarų “demo
kratijos” šalys nors ir buvo 
kare su Vokietija, nesisku
bino Tarybų Sąjungai pa
gelbėti, nes jos manė, kad 
Hitleris greitai parblokš 
darbo žmonių valstybę.

Karo pradžioje ir Tarybų 
Sąjungos draugai nustebo, 
ilgai negalėjo suprasti: ko
dėl Raudonoji Armija, kuri 
daug silpnesnė būdama nu
galėjo revoliuciją ir inter
venciją, o negali sulaikyti 
nacių “blickrygo” — trau
kiasi, palikdama miestus ir 
įdėlius šalies plotus.

Nesėkmės aiškinimas
J. Stalinas, buvęs TSRS 

militarinių jėgų vadas, aiš
kino, kad būk tos jėgos ne
turi pasisekimo, nes vals
tybė taikinga, o hitlerinė 
Vokietija agresyvi. Vėliau 
Komunistų partija, valdžia 
ir militariniai vadai atme
tė tokį Stalino aiškinimą. 
Pagal Stalino dėsnį išeitų, 
kad agresorius visada ga
li nugalėti taikingą vals
tybę. Tarybų Sąjungos 
milit ariniai vadai sako, 
kad ir taikinga valstybė ga
li pačioje karo pradžioje 
sumušti agresoriaus jėgas, 
jeigu ji bus tam pasirengus.

Vėliau N. Chruščiovas už 
J^aro nepasisekimus veik vi- 

kaltę suvertė Stalinui. 
TSRS Komunistų partija, 
valdžia ir militariniai va
dai ir šį aiškinimą atmetė, 
kaip siaurą, migdantį ir ne
leidžiantį ištirti nepasiseki
mo priežasčių, tai yra, kad 
jų ateityje būtų išvengia
ma.

Per dešimtį metp po karo 
pabaigos daugiau kaip 200 
Tarybų Sąjungos Į maršalų, 
generolų, admirolų ir kito
kių karininkų, kurie daly
vavo nuo pat karo pradžios, 
parašė savo atsiminimus 
(karinius memuarus),iškel-’ 
darni nepasisekimų priežas
tis. Karo pabaigoje Berly
ne Tarybų Sąjungos armija 
pačiupo hitlerinės Vokieti
jos^ dokumentus — visokius 
planus. Tarybiniai istori
kai išstudijavo hitlerininkų, 
taipgi JAV, Anglijos ir ki
tų generolų memuarus. 
Nuoseklus dokumentų išty
rinėjimas nustatė TSRS ar
mijos nepasisekimų prie
žastis. Pasiremiant doku
mentais, TSRS istorikai pa
ruošė šešių didelių tomų 
Tarybų Sąjungos karo is
toriją (“Istorija Velikoji 
Otečestvenoji V o i n y So- 
vietskago S o j u z a 1941- 
1945”). Tais dokumentais 
pasiremiant TSRS Komu- 
ųistų partijos ir TSRS is
torijos irgi aiškina karo 
pradžioje TSRS jėgų nepa

sisekimus.
Nepasisekimų priežastys
Tarybų Sąjungos istorija 

štai kaip aiškina tas prie
žastis:

“Hitlerinė Vokietija, dar 
iki pradėdama karą prieš 
TSRS, buvo pervedusi ša
lies ekonomiką į karines 
vėžes, sumobilizavusi ka- 
Aor^enę ir kruopščiai pa
rengusi stiprią įsiveržimo 
armiją. Toji armija turė
jo beveik dviejų metų di

delių kovinių operacijų 
vykdymo Europoje patyri
mą. Ji buvo aprūpinta vi
somis naujausiomis karinės 
technikos rūšimis, sudary
ta iš rinktinių kareiviu ir 
karininkų, išauklėtų plėši
kiškos, fašistinės ideologi
jos, nacionalinės ir rasinės 
neapykantos slavų ir ki
toms tautoms dvasia...

Mūsų šalies pramonė, pa
siekusi aukštą išsivystymo 
lygį, kuriam esant ji būtų 
galėjusi visiškai aprūpinti 
Tarybinę armiją viskuo, 
kas reikalinga, bet nebuvo 
laiku ir kaip reikiant mo
bilizuota gaminti maksima
lų visų ginklų rūšių ir ko
vinės aprangos bei šaudme
nų kiekį. Tai neleido laiku 
baigti tarybinės kariuome
nės perginklavimą nau
ja technika iki karo, 
užpildyti nuostolius ir 
aprūpinti ginklais naujas 
formuotes karo pradžio
je. Stambių klaidų bu
vo padaryta kuriant me
chanizuotąją kariuomenę. 
1937 m. buvo išformuoti 
Tarybinės Armijos mecha
nizuoti korpusai. Aukščiau
siu organizaciniu vienetu 
buvo laikoma tankų briga
da, o tai neatitiko šiuolai
kinio karo reikalavimų. Tik 
19 4 0 m., atsižvelgiant į 
antrojo pasaulinio karo pa
tyrimą, Tarybinėje Armi
joje vėl buvo pradėti for
muoti mechanizuoti korpu
sai. Tačiau iki karo pra
džios juos visiškai sufor
muoti nebuvo galima.

Mechanizuotos kariuome
nės kūrimo trūkumą didino 
tai, kad tuo metu, kai bu
vo nutraukiama pasenusių 
tankų sistemų gamyba, tai 
masinė naujų tankų “T-34” 
ir sunkiųjų tankų “KV” 
gamyba dar nebuvo išvys
tyta. Mechanizuotuose kor
pusuose, dislokuotuose pa
sienio rajonuose, nebuvo 
pilnutinai sukomplektuota 
materialinė dalis.

Daugelis artilerijos dalių 
dar nebuvo pervestos į me
chaninę trauką, stokojo 
prieštankinės ir zenitinės 
artilerijos.
Tas pats ir su oro jėgomis

Maždaug tokia pat padėtis 
buvo ir kuriant mūsų ka
rines oro pajėgas. Nors ka
ro pradžioje tarybinė avia
cija turėjo ne mažiau lėk
tuvų negu priešininkas, bet 
daugumas tų lėktuvų buvo 
pasenusių sistemų ir nepri
lygo vokiškiems savo kovi
nėmis savybėmis. Tiesa, 
tuo metu tarybiniai kon
struktoriai sukūrė naujus 
lėktuvų pavyzdžius, 'kurie 
pralenkė vokiškuosius. Ta
čiau karinės oro pajėgos 
buvo lėtai perginkluojamos. 
Karo pradžioje naujieji 
lėktuvai aviacijos parke te
sudarė tik nežymią dalį. Be 
to, naujosios materialinės 
dalies lakūnai dar nebuvo 
spėję kaip reikiant įsisa
vinti.

Naujų gynybos ribų (pa
sienyje) parengimas nebu
vo baigtas, o ginklai nuo 
senųjų ilgalaikių įrengimų 
(prie senųjų sienų) buvo 
nuimti. Nepakankamai bu
vo išvystytas aerodromų 
tinklas pasienio rajonuose. 
Blogi buvo plentai ir vieš
keliai kariuomenei žygiuo
ti.

Stalino klaida
Viena iš nepakankamo

Tarybinės Armijos pareng- 
tumo atremti priešą prie
žasčių buvo ta, kad J. V. 
Stalinas neteisingai įverti
no karines - politines aplin
kybes betarpiškai karo iš
vakarėse. Stalinas manė, 
kad Vokietija artimiausiu 
metu nesiryž užpulti TSRS. 
Todėl jis delsė vykdyti gy
nybines priemones, laikyda
masis nuomonės, jog tie 
veiksmai gali duoti hitleri
ninkams dingstį mūsų ša
liai užpulti. J. V. Stalinas 
taip pat nepak a n k a m a i 
įvertino hitlerinės Vokieti
jos karines galimybes...

Pasienio karinėse apy
gardose nebuvo laiku baig
ta kurti ir telkti pavojin
gose kryptyse pakankamas 
pajėgas, kurias būtų buvę 
galima priešpastatyti stam
bioms strateginėms priešo 
grupuotėms.

Reikia atsižvelgti ir i tai, 
kad prieškariniais metais 
žymus skaičius prityrusių 
vadų ir politinių darbuoto
jų, ypač aukštoje grandy
je, buvo represuoti dėl prie
šiškų elementų, pralindusių 
į valstybės saugumo orga
nus, veiksmų. Atėję vado
vauti dalims ir junginiams 
jauni kadrai dažnai dar ne
turėjo pakankamai žinių ir 
patyrimo. Tas taip pat nei
giamai paveikė tarybinės 
kariuomenės kovos veiks
mų eigą pirmuoju karo 
laikotarpiu.

Dideli buvo nuostoliai
Dėl visų šių klaidų ir 

trūkumų tarybinė kariuo
menė, būdama netikėtai už
klupta, pačiomis pirmomis 
karo dienomis patyrė dide
lių gyvosios jėgos ir tech
nikos nuostolių. Tarybinė 
aviacija, patyrusi didelių 
nuostolių nuo staigių prie
šininko smūgių pačią pir
mąją karo dieną, pasirodė 
nepajėgianti kaip reikiant 
Įvykdyti savo uždavinius, 
kad sutrukdyti priešo ant
žeminės kariuomenės ope
racijas.” (TSRS Istorija, 
tomas 3, pusi. 511-513.)

Hitlerininkai, iš pasalų 
užpuldami, labai daug su
naikino TSRS a r’m i jos 
ginklų, amunicijos, kuro, 
maisto ir kitokių sandėlių. 
Pasienyje dar daug buvo 
buržuazinių nacionali s t ų , 
kurie išvien su hitlerininkų 
oro desantais ardė susisie
kimą.

Bet ir pasalingas hitleri
ninkų oro jėgų užpuolimas 
ne visur jiems pavyko. Le
ningrado. Odesos, Sevasto
polio TSRS gynybos jėgos 
laiku pasitiko priešą, nes 
ten gynybos jėgų vadai bu
vo budrūs. Net ir Šiaur
vakarių fronte, Šiaulių-Ry- 
gos kryptyje, ir tai hitle
rininkams buvo suduotas 
skaudus smūgis, ypač jų 
tankams Šiaulių kryptyje. 
Blogiausiai atsitiko Vaka
riniame fronte, Kauno, 
Vilniaus, Grodno ir Belo- 
stoko kryptyse. Ten karo 
pirmos dienos pusėje naciai 
sunaikino 528 TSRS karo 
lėktuvus aerodromuose ir 
210 ore, du kartus daugiau, 
negu visur kitur. Sunaiki
no daug ginklų sandėlių ir 
žmonių. Šio fronto koman
da su generolu D. G. Pav
lovu priešakyje baisiai su
klupo.

Viskas pergalei
Karui prasidėjus TSiRS 

Komunistų partija ir vy

ri a u s y b ė iškėlė obalsį: 
“Viskas pergalei!” Fabri
kai ir dirbtuvės dirbo die
ną ir naktį apsigynimui. 
Darb i n i n k a i parodė di- 
džausią pasiaukojimą. Per 
tris mėnesius iš karo pavo
jingų sričių į Uralo sritį 
buųo iškraustyta 1,360 di
delių fabrikų ir įmonių su 
jų darbininkais ir šeimo
mis. Tam prireikė 1,500,000 
traukinių vagonų. Karo 
metu Uralu kalnų srityje ir 
Sibire buvo pastatyta dar 
2,250 naujų fabrikų.

TSRS besitraukiančios jė
gos kovojo didvyriškai. Vi
sur visų TSRS'tautų žmo
nės padėjo armijai. Ne
skaitlingos karinės jėgos su 
žmonių pagalba Odessa gy
nė per 80 dienų, ir ten prie
šas užmuštais ir sužeistais 
neteko virš 100,000 karių. 
Maskvoje į armijos eiles sa
vanoriais stojo 100,000, Le
ningrade — 160,000, Sta
lingrade — 80,000. Mask
vos apgynimui kasdien ap
kasus kasė ir įrengė kito
kias priemones apie 500,000 
maskviečių, jų tarpe 75% 
moterų.

Tarybų Sąjungai šis ka
ras buvo baisiai sunkus. 
Per visą karą hitlerininkai 
sudegino 1,710 miestų ir 
70,000 kaimu bei sodžių. 
Sunaikino tūkstančius kol
ūkių ir tarybinių ūkių. 
Priešai padarė Tarybų Są
jungai medžiaginių nuosto
lių už 2 trilijonus ir 569 
milijardų rublių. Baisiai 
daug žuvo žmonių. Jokia 
kita valstybė nebūtų atsi
laikiusi.

Atsilaikė ir laimėjo
Bet socialistinė -darbo 

žmonių valstybė atsilaikė. 
Žmonės apsijungė Komu
nistų partijos vadovybėje. 
Jeigu karo pradžioje TSRS 
Komunistų partija turėjo 
3,800,000 narių ir kandida
tų, tai karo pabaigoje jau 
turėjo 5,800,000, nepaisant, 
kad kare žuvo šimtai tūks
tančių komunistų.

1941 m. pabaigoje kau
tynėse prie Maskvos tary
binės jėgos jau daugiau tu
rėjo lėktuvų, negu hitleri
ninkai. 1942 m. pabaigoje 
per nacių apsupimą Stalin
grade industrija davė jau 
daugiau kanuolių, lėktuvų, 
tankų ir kitokių ginklų, ne
gu Vokietijos industrija. 
Per trejus paskutiniuosius 
karo metus TSRS industri
ja vien kanuolių pagamin
davo po 100,000 daugiau, 
negu Vokietijos industrija. 
Tankų pagamindavo po 30,- 
000, lėktuvų — po 40,000, 
automatinių ginklų — po 
2,000,000 ir panašiai.

1945 metais Tarybinė 
Armija, puldama Berlyną, 
ten turėjo 41,000 kanuolių, 
6,300 tankų ir 8,000 lėktu
vų.

Apie atskiras kautynes 
nerašysiu, nes savo metu 
apie tai buvo daug ra- 
šyta “Laisvėje,” o eilė 
straipsnių tilpo LLD išleis
toje knygoje “Pasakojimai 
iš Istorijos.”

Tarybų Sąjungos laimėji
mas didžiausio karo žmoni
jos istorijoje išgelbėjo vi
są žmoniją nuo hitlerinin
kų vergijos.

Tarybų Sąjungos ir kitų 
laisvę mylinčių tautų per
galė iš pagrindų pakeitė 
tarptautinę padėtį. Socia
lizmas išėjo už vienos šalies 
ribų ir virto sistema, vie
nijančia trečdalį pasaulio 
žmonių, nes jau apie 20 
valstybių šiandien žygiuoja 
socializmo keliu.

D. M. šolomskas

LLD Reikalai
Iš Centro raštinės

Taigi, apie vidurį praėju
sio mėnesio Juozo Baltušio 
“Tėvų ir brolių takais” 
knygą išsiuntin ėjome vi
soms kuopoms ir pavie
niams nariams. Jeigu kas 
nors negavote, arba kuri 
kuopa negavo pilno skai
čiaus, kiek reikia, praneš
kite, ir mes pasiųsime.

Angliškai skaitant i e m s 
nariams išsiun t i n ė j o m e 
“The Mike Gold Reader” ir 
jau atsiliepimų apie šią 
knygą turime gerų. Ačiū 
nariams, kurie taip greit 
perskaitė ir mums prane
šė, ką jie mano.

Mirus

ROJUI MIZARAI
LLD 136 kuopos nariai 

velionio žmonai Ievai 
giminėms.

reiškia užuojautą 
Mizarienei ir visiems

A. ir B. Ostapuk
P. Marsonas
P. Casper

F. ir A. Josmantai 
Draugas X
G. C. Kairis

Nuo praėjusio pranešimo, 
kuris tilpo “Laisvėje” ir 
“Vilnyje” rugpiūčio 25 d., 
gavome aukų sekamai:

Atminčiai Rojaus Mizaros 
— Al, Mary, Christina Do- 
binis ir Uršulė Sinkevičie
nė $25; Juozas ir Ona Sta- 
neliai $15; LLD 91 kuopa 
per S. T. Strauką $10.

Kitos aukos: 6 apskritis 
per A. Lipčių $10. Po $1— 
B. Baleišis, Frank Damido- 
vich, Emilija Zenkevičienė. 
Smulkių gavome $1.50.

Draugai, tai labai maža 
parama, o pinigų reikia. 
Štai gavote vieną knygą, o 
neužilgo bus ir kita. Pra
šome visų kuopų ir narių 
nepamiršti Draugijos rei
kalų.

Naujų narių gavime va
jus irgi pradeda šlubuoti. 
Gavome per du mėnesiu vos 
11 narių. Atrodo, kad mū
sų kvota nebus nei pusiau 
išpildyta. O tai labai skau
dus smūgis visiems mums.

Šios kuopos prisidėjo su 
!naujais nariais: 185 kuopa 
Ozone Park., N. Y. — 2; 
45 kuopa, Saint Peters- 
burg, Fla.; — 2; 146 
kp., Chicago, Ill. — 2. Po 
vieną narį gavo: 1 kp., 
Brooklyn, N. Y.; 5 kp., 
Newark, N. J.; 19 kp., Chi
cago, Ill.; 28 kp., Waterbu
ry, Conn.; 81 kp. (moterų 
klubas, Ozone Park, N. Y); 
ir vienas įstojo naujas pa
vienis.

Pilnai pasimokėjusių na
rinių duoklių kuopų skai
čius irgi mažai paaugo O 
iki šiol jau turėjo būti vi
sos duoklės suplaukusios į 
Centrą.

Džiugu, kad kelių kuopų 
sekretoriai jau pradėjo 
siųsti duokles kai kurių na
rių už 1968 metus. Gera 
pradžia! 

t —• «■ ••
Prašau narių atleisti 

man, jeigu ko nors neatli
kau Draugijos reikaluose 
per šį liūdną mano gyveni
me laikotarpį. Praneškite, 
jeigu yra koks trūkumas, 
bandysiu atlikti.

Ieva Mizarienė
Centro sekretorė

Micronezijos salos 
skundžiasi prieš JAV
Saipan. — 2,141 Microne

zijos sala Pacifiko vande
nyno viduryje pareiškė ne
pasitenkinimą Jungtin i ų 
Valstijų a d ministravimu, 
kurį gavo iš Jungtinių Tau
tų.

Šiose salose gyvena apie 
90,000 žmonių. Jų va'dovai 
nurodo, kad Jungtinės Val
stijos nepakankamai krei
pia dėmesio į tų salųgyven- 
tojų sunkią ekonominę pa
dėtį. ........ _, . ,

— Harrison, N. J. —

Mirus

ROJUI MIZ
LDS 160 Kp. valdyba ir 

užuojautą liūdesio valandoje 
vai ir visiems artimiesiems.

LDS 160 Kuopos X
Ed. Norkus r

Pirmininkas
G. Lekavich t

vice-pirm.
S. Karsokienė j

prot. sekr.
Direktoriai: S. Chestnut, P.

Pittsburgh, I

ARAI
nariai reiškia gilią 
velionio žmonai le-

raldyba:
W. Alinskas 

fin. sekr.
L K. Mažukna

iždininkas
A. Dovidas

maršalka
Karsok, C. Lucas

3a.

YUCAIPA, CA 
MIRUS

ROJUI MIZ
Mes, simpatijos draugai 

kiame gailestingą užuojautą 
vai Mizarienei, netekusiai s 
taipgi artimiems giminėms, < 
gėms kantriai pergyventi liū 
taipgi didžiai apgailestaujar 
kuris yra užsitarnavęs garbii 
šytojas.

Užuojauta nuo Yucaipos 
na ir Laguna Beach, Calif., 
ir draugių.

J. M. Alvinai
M. A. Pūkiai
A. D. Shultz
Mary Radienė 1
Jonas Marks
Geo. B. Damušiai 
Juozas Palukaitis 
Martha Palukaitienė 
Juozas Ginius

LIF.

ARAI
ir draugės, reiš- 

^elionio žmonai le- 
avo mylimo vyro, 
Iraugams ir drau- 
desio dienas. Mes 
ae Roajus netekę, 
įgą vardą kaip ra-

, Redlands, Pomo- 
simpatijos draugų

Anna Jensen 
Seo. Šidlauskas 
Anna Peslienė 
3has. A. Ziksai 
J. M. Demenčiai 
Juozas A. Russ’ai 
P. A. Žilinskai 
Juoz. R. Saviškai

Mirus

i Rojui Miza
Reiškiame gilią užuojautą ;

giminėms ir pažangiąja
P. V.

! RUTH
; VOLG^

—Gr

rai
o žmonai Ievai, 
i visuomenei.
A. GASPARAI
BELL

L MORREN
md Rapids, Mich.

Mirus

: Yvonne Niati
Reiškiame gilią užuojaut 

Niauifui, dukteriai Frice, žen 
kei Audrey Hall, artimiems 
draugams.

K. Čereškienė
F. Čereška
M. Gutauskienė
P. Sinkevičienė
M. Potsienė
G. Shimaitis
S. Penkauskienė
G. Šeivienė
M. Kazlauskienė
Eleanoraz Belekevičienė
E. Likienė
G. ir V. Kvetkai
L. Plutienė
W. A. Raškauskai
Elz. Freimontienė
E. Tamėnienė
H. Thomas
K. Butkienė
P. Žukauskienė
J. M. Masteikiai
F. Kaulakįs
F. A. Masteikiai
M. Kanavolienė
M. Krasauskienė

—-’ Bostono ir apylinkėj

irienei
I jos vyrui Robert 
;ui Beaudoin, anū- 
giminėms ir jos

S. J. Rainardai 
Michael Wenzlow 
J. P. Petrus 
P. Sarapienė 
J. S. Budrevičiai 
J. U. Kovell
L. M. Trakimavičiai 
Oh. A. Radzevičiai
M. Davidonienė 
A. K. B arčiai 
E. Kurulienė
J. Valančiauskas 
E. Einingis
J. A. Kainai
K. Kazlauskas 
Elz. Repšienė 
EI. čeikienė
A. K. Jankai 
D. Kukstienė
C. Kazlauskienė 
V. Kavalunas 
J. Družienė
B. Čiuberkienė 
J. Zulienė
J. A. Kodžiai 

= draugai —
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A. BIMBA

Žiupsnelis mano atsiminimų apie Spalio 
Socialistinę Revoliuciją

(Pabaiga)
Incidentas istorijos klasėje

Niekada nepamiršiu vie
no man asmeniškai nemalo
naus atsitikimo. Tai įvyko 
prof. Hamiltono istorijos 
Klasėje. Prof. Hamiltonas 
buvo tolerantiškas žmogus, 
bet karo šalininkas. Vieną 
dieną, gal jam net nenorint, 
klasėje kilo diskusijos karo 
klausimu, į kurias įsitrau
kė ir pats profesorius. Kal
ba jis gana karštai ir karo 
priešininkus lygina su žiur
kėmis. Girdi, mūsų valsty
bė yra šiandien lyg * laivas 
audringoje jūroje. Ar žino
te, kas laivą apleidžia ir iš 
jo bėga, kai jam gresia nu
skendimas ? Žiurkės!

Vadinasi, mes socialistai 
ir kiti, kurie priešingi ka
rui, esame žiurkės! To jau 
per daug! Rimtai nepagal
vojęs apie pasekmes, papra
šau žodžio ir klausiu pro
fesoriaus: “Bet prileiskime, 
kad tas laivas supuvęs, nie
ko vertas, juk tik pasku
tiniai kvailiai su juo skęstų, 
nesigelbėdami. Ar ne taip?”

Klasė buvo nemaža. Stai
ga pusė jos a t s i s t o j o ir 
pradėjo šaukti, rankomis 
stalus daužyti. Išsigandau. 
Įsiutę “patriotai” ko gero 
nulinčiuos! Išsigando, ma
tyt, ir profesorius, net pa
balo. Tuoj klasę uždarė ir 
liepė visiems išsiskirstyti. 
Karo šalininkai išėjo keik
damiesi. Profesoriaus ly
dimas, aš irgi išsprukau. 
Mano laimei viskas baigėsi 
gerai. Vėliau jau buvau 
atsargesnis su savo liežu
viu ...

Mokykloje prieš akty
viausius karo priešininkus 
ir Spalio revoliucijos šali
ninkus prasidėjo reakcija. 
Kartą naktį vieną mūsų ak
tyvių turkų kilmės soci
alistą chuliganai pagrobė, 
nusivežė prie ežero ir, pa
kišę po ledu, “išmaudė.” 
Nuo persišaldymo nelai
mingasis už poros dienų mi
rė.

Apsiginkluojame
Pradėjo plisti gandai, kad 

tie patys chuliganai ruošia 
pirtį ir mums lietuviams. 
Sako, jie užpulsią mūsų 
draugijos susirinkimą ir su 
visais “susidorosią.”

Aišku, mes labai išsigan
dome. Ką darysime? Pa
sitarę, nusprendėme apsi
ginkluoti ir gintis. Jeigu 
jau užpuls, tai gaus ir jie!

ežinau, kaip apie tai su
žinojo vienas mano pažįs
tamas, kuris karo ir revo
liucijos klau simais buvo 
“neutralus,”' ir pasiū
lė man savo revolverį. Bet 
aš niekados gyvenime ne
buvau turėjęs jokio šau
namo ginklo. Jis mane pa
mokė, už kurio galo revol
verį laikyti ir kaip juo 
naudotis. Bet tai ne tas 
pats, kas išbandyti prakti
koje. Sulaukęs vakaro, nu
ėjau į mišką ir paleidau 
vieną šūvį, šūvio garsas 
nuaidėjo toli girioje. Pa
sidarė' ramiau ant širdies. 
Revolveris veikia.

' štai ir Moksleivių Bran
gio j s susirinkimas. Pasi
taikė, kad aš turėjau skai
tyti pranešimą, rodos, tema 
“Draugija ir mokslas.” Sa
vo pranešime dėsčiau, kaip 
šiandien kapital i s t i n ė j e 
santvarkoje ir mokslas yra

panaudojamas darbini n k ų 
Klasei pavergti ir išnaudo
ti. Skaitydamas dažnai pa
keldavau akis ir pažvelgda
vau į duris, ar nepasirodys 
užpuolikai. Kaip ir papras
tai, pasibaigus pranešimui, 
buvo karštų diskusijų, bet 
chuliganai taip ir nepasi
rodė. Girdėjome, kad jie 
sužinojo apie mūsų pasi
ruošimą juos pasitikti ir 
nebeišdrįso rizikuoti savo 
kailį.

Už savaitės laiko revol
verį tam žmogui sugrąži
nau. Pridursiu, kad tai bu
vo vienintelis mano rankoje 
turėtas šaunamas ginklas 
ir vienintelis iš jo paleistas 
šūvis per 'visą mano jau 
gana ilgą gyvenimą.

Skaudus smūgis
Bet tai dar nereiškia, kad 

mano bėdos mokykloje tais 
dviem epizodais pasibaigė. 
Jos tik prasidėjo. Didžio
ji Socialistinė Spalio Re
voliucija ir vėliau mane ly
dėjo kiekviename žingsny
je. Dabar mokyklos vado
vybė jau gerai žinojo apie 
mano nusistatymą ir nemo
kėjimą “laikyti liežuvį už 
dantų.” Ir už tai turėjau 
užmokėti tam tikrą “kai
ną,” — kainą, kuri nulėmė 
visą mano ateiti.

Buvo taip: Mums lietu
viams mokykla buvo sutei
kusi teisę turėti lituanisti
kos klasę. Klasės vadovą 
mokykla skirdavo iš pačių 
lietuvių pasiūlytų kandida
tų. Už darbą jis gaudavo 
nemokamą mokslą ir valgį. 
Man atvykus į Valparaisą, 
mūsų klasės vadovas buvo 
Jonas Vitkus, lietuvių kal
bos ir rašybos gerai pra
mokęs dar Lietuvoje. Jis 
mokėsi gydytojo profesijos, 
rodos, chirurgo. Jam bai
gus mokslą, vieta liko tuš
čia. Klasės lankytojai iš
kėlė mano kandidatūrą. Ko
kia laimė! Mano kišenės 
buvo jau visiškai tuščios.

Vieną gražią, saulėtą die
ną gaunu kvietimą į Mr. 
O. P. Kinsey kabinetą. Ku
pinas vilties, kad gavęs tą 
postą, aš dar kelis metus 
galėsiu mokytis, o kas ži
no, gal sugalvosiu ir ko
kios nors profesijos išmok
ti! Nueinu... Mr. O. P. 
Kinsey varto popierius ir 
nežiūri į mane. Sekundės 
man pavirto valandomis. 
Pagaliau jis pakelia savo 
storus antakius ir burbteli: 
“Please sit down” (Prašau 
sėstis). Paskui vėl įkniuba 
į popierius, tartum ko nors 
ieškodamas. Atsis ė d ę s į 
kėdę, rankomis maigau 
skrybėlę ir laukiu nuo
sprendžio. O jis nesiskubi
na... Pagaliau taria:

“Ponas Bimba, juo grei
čiau Jūs apleisite mūsų mo
kyklą, tuo sveikiau bus 
Jums ir mums. Žinoma, 
jūs užmokėjot už mokslą už 
šį semestrą, tai negaliu at
imti jums teisės pamokas 
lankyti, bet valgykloje dirb
ti nebegalėsite. Tai ir vis
kas...”

Kaip aš jaučiausi?
Tik tiek atsimenu, kad 

nė žodžio tam “piktam” 
žmogui netaręs, — kepurę 
ant galvos ir lauk iš jo ka
bineto. Atsipeikėjau tiktai, 
kai stiprus, šaltas vėjas, da
vė man į veidą. Tokios 
aukątos viltys taip netikė

tai, keliais vieno žmogaus 
žodžiais, paverstos niekais! 
Nei pasiaiškinimo, nei pa
siteisinimo, nieko...

Taip ir buvo, kaip Mr. 
McKinsey pasakė. Pamo
kas galėjau lankyti, bet 
darbą virtuvėje iš manęs 
atėmė. Ką daryti? Nu
sprendžiau tą semestrą 
kaip nors išsilaikyti. Keli 
draugai apsiėmė man padėti, 
pristatydami iš valgyklos 
man į kambarį maistą. Bet,' 
žinoma, tai buvo tiktai gy
venimas pusbadžiu ir ilgai 
tęstis negalėjo. Apie, moks
lo tęsimą nebuvo nė kalbos. 
Reikėjo galvoti apie ateitį. 
Greičiausia važiuosiu į kurį 
nors didmiestį ir ieškosiu 
darbo kokioje nors įmonėje. 
Juk esu anksčiau taip dir
bęs ir gyvenęs. Tokia buvo 
mano išvada.
Didelio džiaugsmo valanda

Man šitaip begalvojant 
ir besisielojant, vieną lai
mingą dieną gaunu netikė
tą laišką iš B r o o k 1 y n o. 
Amalga m eitų rūbsiuvių 
unijos lietuvių lokalas 54 
mane kviečia atvykti ir 
perimti unijos lietuviams 
leidžiamo laikraščio “Dar
bas” redagavimą.

Prašau patį skaitytoją 
įsivaizduoti mano, džiaugs
mą ir nustebimą.

Viskas staiga pasikeitė. 
Atsivertė naujas gyvenimo 
lapas.

Galiu sakyti, kad Didžioji 
Socialistinė Spalio Revoliu
cija tiesiogiai mane įstatė į 
tą kelią, kuriuo per pasku
tiniuosius penkiasd e š i m t 
metų teko žygiuoti, ir ku
ris, tikiu, baigsis tiktai gy
venimo saulei nusileidus.

Dažnai ir dabar pagalvo
ju: kur mano gyvenimas 
būtų pasukęs ir kaip susi
klostęs, jeigu ne ši revoliu
cija, jeigu ne tos “dešimt 
dienų.”

Bet, žinoma, ne mano vie
no gyvenimas ir likimas 
taip tvirtai tapo susijęs su 
Spalio revoliucija ir jos po
veikiais. Tokią pat gilią 
įtaką Spalio revoliucija tu
rėjo nesuskaitomiems mili
jonams! žmonių visame pa
saulyje.

Taigi, dar kartą, jeigu 
rimtai pagalvosime, tai pa
matysime, kad šios “dešimt 
dienų” ne tik sukrėtė, bet 
ir pakeitė pasaulį.

Worcester, Mass.
“Laisvės” fondui banke

tus pavyko gerai. Surengė 
LLD 11 kuopa spalio 29 d. 
Iš plačios apylinkės buvo 
suvažiavę “Laisvės” skai
tytojai į Olympia parką. 
Oras pasitaikė šaltokas, bet 
saulėtas, tai daug “Laisvės” 
skaitytojų suvažiavo pasi
matyti su savo draugais. 
Gal jau bus paskutinis pa
simatymas šiemet iki atei
nančio pavasario.

Šio banketo sumanytoja 
buvo H. Žilinskienė, kuri 
su o r g a n i z a v o darbščių 
draugių ir įvykdė šį šaunų 
banketą, kuris davė “Lais
vei” gražios paramos.

Svečiai, atvažiuodami į 
banketą, atvežė ir dovanų. 
Balčiūnienė — gražų, ska
nų tortą. Vasilienė — bu
telį vyno. Motiejaitienė — 
12 lėkščių, kurias vietoje 
jos ir išleido.

LLD kuopos vardu taria
me ačiū tą . dieną dirbu
sioms virtuvėje draugėms 
moterims.

Nors jau parko uždary
mas banketu buvo atliktas 
praėjusį mėnesį, bet pietų 
rengimas dar nesibaigė. Jie 
įvyksta kas sekmadienį, ir 
gražus būrys vasariškų pie
tų lankytojų atvyksta, ska
niai ir pigiai papietaujame 
ir tyrame ore laiką pralei
džiame.

“Laisvės” vajus eina ne
blogai. Jau gauta naujų 
skaitytojų ir keletas priža
dėjo saviškiams Lietuvoje 
užrašyti kalėdinėmis dova
nomis.

Keletas “Laisvės” skai
tytojų serga. S. Lietuvnin
kas, Ed. Stiega serga na
muose. K. Kosulis grįžo iš 
ligoninės, išbuvęs 4 savai
tes. Linkime '’.‘visiems greit 
pasveikti. Jaskevičius

TEMSTANT
Toli toli girdėti 
Birželio vakare.
Prie kaimo tyliai ošia 
Žalia rugių giria.
Kažko graudu ir gera 
Nuo gęstančių žarų... 
Girdėt, kaip dalgį plaka 
Kažkur už ežerų.
Sutems laukai ir pievos, 
Balti šilti takai...
Jau parlekia iš miško
Su žemuogėm vaikai.

Vyt. Skripka

PASAKA
Tamsiai žalios pievos, 
Pievom upe teka. 
Gelmėje meldynai 
Tylutėliai šneka.
Vasara gražioji ■ 
Užu girių miega. 
Parugėm berniukai 
Baltaplaukiai bėga.

Vyt Skripka

Chicago, Ill
“Vilnies” koncertas 
buvo pasekmingas

Spalio 29 d. iš ryto buvo 
gana graži diena ir visi 
ruošėsi dalyvauti dienraš
čio “Vilnies” koncerte 
Mildos teatre. Bet prieš 
pat koncertą, kuomet žmo
nės turėjo vykti, gamta, 
tarsi būtų supykusi, pradė
jo “verkti.” Nežiūrint lie
taus, svečių prisirinko pil
nas Mildos teatras.

Svečių matėsi ir iš kitų 
kolonijų. Michiganiečiai E. 
ir A. Drobiai atvežė bū
rį draugų. Matėsi ir Indi
anos gyventojų — Jankaus
kai ir kiti. ■ Klausiau A. ir 
A. Gabrius ir P. Apolskie- 
nę apie drg. A. Morkienę. 
Jie sako, kad jos sveikata 
grįžtanti.

Be paminėtų svečių, buvo 
malonus ir visų laukiamas 
bei gerbiamas svečias iš 
Washing tono, Tarybų Są
jungos ambasados antrasis 
sekretorius Vytautas Zen
kevičius. Jis savo trumpoje 
kalboje sveikino savo tau
tiečius ir sakėsi, kad jau
čiasi tarsi būtų viename iš 
Tarybų Lietuvos provinci
nių miestų.

Pats koncertas buvo pui
kus, gal kiek ilgokas.

Smagu, kad dienraščio rė
mėjai ir skaitytojai, kaip 
kalbėtojas red. V. Andru
lis pasakė, supranta laik
raščio svarbą ir širdingai 
jo reikalus remia. Jei mes 
ir ateityje taip rūpinsimės 
laikraščio reikalais, tai jis 
dar ilgai galės gyvuoti ir 
šviesti darbo liaudį bei teik
ti pačias svarbiausias pa
saulines žinias.

Dalyve

Prie Pentagono
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

joms nutilti. Jos dainuoja 
dar smarkiau. Maršalas 
spiria dviem merginom, ku
rios dainuoja sėdėdamos, į 
nugaras. Keli kiti maršalai 
atsiskubina ir nutempia jas. 
Kitame aikštės gale stovi 
sunkvežimiai. Jos tempia
mos brutaliai, nesigailint 
smūgių.

Bet tuo pačiu laiku du 
Studentai, vaikinas ir mer
gina, rimtai kalba į jauną 
karinį policininką. Jis turė
tų stovėti su atkištu šautu
vu, bet šautuvas atremtas į 
grętimą medį. Dešimt mi
nučių vėliau. Abu studentai 
dar tebekalba į tą patį ka
reivį.

Kitas vaizdelis. Keliasde
šimt studentų staiga atsi
kelia ir pradeda žengti link 
Pentagono laiptų, kur kitas 
būrys, prasiveržęs anks
čiau, laikomas apsuptas. 
Pasigirsta skardus karinin
ko balsas: “Kuopa A, lai
kyk liniją.” Jaunieji karei
viai atkiša šautuvus, ant 
kurių užmauti durtuvai. 
Studentai sustoja prie pat 
durtuvų. Tai, be abejo, pir
mą kartą jie tokioje padė
tyje. Matau kai kurių jų 
drebančias rankas. Bet ne 
vien jų rankos dreba—dre
ba ir kareivių, o jų drebė
jimas dar aiškiau matomas, 
kadangi šautuvai jų ranko
se. Vieno • kareivio veidu 
rieda ašaros.

“Stumt juos atgal!” atei
na leitenanto komanda. 
Studentai bematant atsisė
da, susiglaudžia, rankomis 
uždengia galvas, pasirengę 
smūgiams. Jie pradeda dai
nuoti “We Shall Not Be 
Moved.” Žiūriu į kareivius. 
Tas, kurio veidu rieda aša
ros, dainuoja su studentais. 
Atsiskubina aukštasis kari- 
n i n k a s, kuris ką tai su
šnabžda leitenantui, kuris 
vėl duoda komandą: “Kuo
pa A, laikyk liniją.” Ta 
komanda faktinai reiškia— 
nestumk jų dabar, stovėk 
vietoje.

Jie mūsų pusėje!
Pačiam savo akimis to ne

teko matyti, bet. visą naktį 
prie Pentagono skrido gan
dai, kad tai vienur, tai ki
tur kareiviai perėjo de
monstrantų pusėn. Vienas 
mano gerai pažįstamas stu
dentas, kurio rimtumu pa
sitikiu, pasakoja:

“Tai buvo prie centrali- 
nių laiptų. Kai mes prasi- 
veržėme pro valdžios nu
statytą liniją, federaliniai 
maršalai lazdomis švaistėsi 
ir nesigailėjo mūsų galvų. 
Kareiviai — kitas dalykas. 
Jie dažnai stuminėja mus, 
kai seržantai arba leitenan
tai buvo arti, bet paliko 
mus ramybėje, kai niekas 
nestebėjo. Su daugeliu jų 
mes kalbėjomės. Studentė 
iš Binghamtono prisegė 
geltoną gėlę, taikos simbolį, 
prie negro kareivio unifor
mos atlapo. Seržantas jam 
įsakė gėlę numesti, bet jis 
nusidavė negirdįs jo. Ir 
taip ta gėlė liko jo atlape 
per visą naktį.

“Pirmą valandą ryto fe- 
deralinių maršalų būrelis 
atsidangino ir pradėjo mus 
spardyti. Jie keikėsi, va
dino _mus ‘raudonais hi
piais.’ Mes atsakėme dai
na. Staiga išgirdau — Jie 
su mumis, jie su mumis! 
Du kareiviai, vienas baltas, 
kitas negras, nuėmė šal
mus, atrėmė šautuvus į 
gretimus medžius ir atsi
sėdo prie mūsų. Seržantas 
ką tai ūžkomandavo ir ke

Ii korporalai juos apsupo, 
paėmė už alkūnių ir nusi
vedė. Mes plojome, kelios 
merginos verkė...”

Maršalų žiaurumas
Visi demonstrantai sutin

ka, kad žiauriausiai elgėsi 
taip vadinamieji federalL 
niai maršalai. Tie maršalai 
buvo sutraukti iš Virgini
jos aplinkinių miestelių 
(Pentagonas techniškai ne 
Washing to ne, o anapus 
upės, Virginijos valstijoje.) 
Tai vidutinio amžiaus arba 
senyvi ginkluoti federalinės 
valdžios tarnautojai, kurie 
eina pareigas teismuose, ka
lėjimuose. Jie beveik visi 
vietiniai, pietiečiai, rasistai, 
atsilikėliai, pripratę elgtis 
žiauriai su suimtais, ypa
tingai negrais.

Jiems studentai—radika
lai, atvykę iš didmiesčių, 
labai svetimas, neapkenčia
mas elementas. Ypatingai 
juos erzino matoma drau
gystė tarp baltų ir negrų 
studentų. Tie marš alai, 
apart savo pistoletų, visi 
nešiojo policines lazdas, ku
rias jie naudojo prie kiek
vienos progos. Tai tie mar
šalai šimtais suiminėjo de
monstrantus (suimta virš 
600) ir juos vežė į aplin
kinius kalėjimus, vis Virgi
nijos valstijoje.

Rasizmas lošė nemenką 
rolę tame visame, nors neg
rai nesudarė žymaus de
monstrantų nuošimčio.

Štai epizodas. Mano ge
ra draugė, kuri nujautė, 
kad jos sūnus, jaunas stu
dentas, gal suimtas, pasi
ryžo susekti, kur jis. De
mons t racijos vadovybės 
būstinėje Washing to ne ad
vokatai buvo pasirengę su 
kaucija, bet sakė, kad kalė
jime Virginijos meistelyje 
netoli Pentagono, kur su
imtieji laikomi, vietiniai 
pareigūnai neišduoda suim
tųjų vardų, neįsileidžia ad
vokatų. Mano draugė nuta
rė pati telefonuoti kalėji
mui.

Ji pagaliau buvo surišta
1 f • v • -1’1— * •

gūr u, kurio ji paklausė, ar 
tokį ir toks jaunas studen- 

randasi suimtųjų tarpe.tas
Jo Atsakymas:

G ‘ '

mat ii jos prakeiktiems nig<j£ 
rius mylintiems raudo
niems, hipiams ir newyor- 
kiekiams...” Ir jis pakabi
no 
vo

Mes neduodame infoty

ragelį. Jo akcentas bu- 
pietietiškas...

R. B.
(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Keletas mūsų pramogų 

laikytojų mums išmetinė- 
už nukėlimą spaudos 

dai parengimo į lapkri- 
12 dieną. Bet tos per
uos taipgi įvyko ir prieš

ja 
nai 
CIO 
ma 
rengėjų norą ir apie tai jau 
bu\ 
nėr 
ti.

o spaudoj išaiškinta, tai 
a reikalo tą patį karto- 

Skirtumas tarp spalio 
dienos ir lapkričio 12 
tik tas, kad spalio 22 

ūme turėję Chicagos 
liniukus mūsų progra- 

o lapkričio 12 die* 
turėsime tenkintis tik 
omis meninėmis jėgčU 

Clevelando ir apy- 
kės publikai gerai žino- 
, kad mūsų vietinės me- 
ės jėgos irgi nėra ant

raeilės, jos publiką visuo- 
t pilnai patenkina, tai 

nebus išimties ir šį kartą.
Kadangi šis parengimas 
giamas spaudos naudai, 
žymiai prie jo pasekmių . , 
sideda ir įvairios dova- 
ės. Jau šį tą vertingo 

tikimės, 
bus ir daugiau. Atmin- 
e, jog dovanos, didelės 
mažos, visos mums pri-

bus 
būt 
me 
molje, 
ną 
sav 
miį. 
lin 
ma|. 
nir

me

rer
tai
pri
nėl
tari esame gavę;
jų
kit
ar
iminos.

]įrengimas įvyks lap- 
Čio 12 diena Slovanian
11, 15810 Holmes Av<$

o vėliau šo-
i. Kviečiami visi Cle-

kr
Hali,
Pietūs 2 vai. Meninė pi%- 
grama 3 vai 
kia 
veląndo ir apylinkės pramo
gų mėgėjai atsilankyti.

Rengėjai
Bri ūselis. — Čia lankosi 

Leikijos užsienio reikalų 
su budinčiu kalėjimo parei-j ministras Adam Rapackis. 

<

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Labor Lyceum Org. na 

uojautą jo žmonai Ievai, 
siems ir draugams. Lietuvių pažangioji visuo
menė neteko gero draugo ir rašytojo.

giminėms, artimie-

t

O. Bečienė 
Ig. Beeis 
Mary Witkus 
G. C. Kairis 
F. A. Josmantai 
F. O. Bunkai 
M. Elmarienė 
Ch. Anskis 
Tessie Stočkus 
A. B. Ostapuk

P. Poškus
P. Maršonas
O. J. Staneliai
A. Stanionienė
O. Jamison
P. Casper
A. B. Kushliai
P. J. Ramoškai
Felicia Shimkus

— Harrison, N. J. —

utą jo žmonai levai, 
r pažįstamiems.

Reiškiame giliausią užuoj 
giminėms, draugams

MIRUS

ROJUI Ml ŽARAI

Mykolas Adomonis 
Povilas Beeis
Juozas Kupčinskas 
Frank Ęlastow 
Mėčis Kacinkevičius 
Alice Lideikienė 
Morta Smaižiūnienė 
Barbara Kutkienė

—• Great Nečk,

Frank Naunik 
Motiejus Virbickas 
A. Virbickienė 
Ambroz. šimokaitis 
Adomas Vinickas 
Onutė 
Juozas Vilkaitis

*

/



Antradienis, Lapkričio (November) 7, 1967_====_==_ LĄISVE 6 pusi.

Haverhill, Mass.
Spalio 21 d. daugelyje 

fiestų įvyko prieškarinės 
(įjęmonstracijos prieš karą 
Vietname. Ji įvyko ir Law- 
rencuje miesto parke. Ke
li desėtkai žmonių ėjo ap
link parką su iškabomis ir 
šūkiais baigti karą Vietna
me. Demonstravo nuo 1 iki 
4 valandos.

Buvo pustuzinis vaikėzų 
ir mergiščių, kurie demons
travo už karą lig pergalės, 
bet, matyt, jų pasekmės bu
vo prastos, prieškarinei de
monstracijai nepa kenkė. 
Lawrencaus parkas yra di
delis, visuomet žmonių bū
na daug. Prieškarinei de
monstracijai žmonės prita
rė.

Spalio 22 d. buvau pama
tyti Moscow cirką Bostono 
Gardene. Popietę pralei
dau labai linksmai. Ne tik 
žmonės išsilavinę, bet ir 
Ieškos, arkliai, antys, ba
landžiai. Tik žiūrėk ir 
džiaukis tuo, ką žmonių 
protas gali padaryti laisvo
je šalyje—be ponų ir kitų 
išnaudotojų.

Pasidairiau ir po mies
tą. North Station jau vi
sai negyvas. Čia seniau 
sueidavo daug traukinių, 
būdavo daug žmonių. Da
bar to nebėra. Kur susto
davo traukiniai, tai pasta
tyti t automobiliai. Trauki
niams palikta tik labai 
siauras pakraštys.

Čia būdavo visokių krau
tuvių, dabar jos uždarytos. 
Nuo North Station iki 
State House ir South Sta
tion namai nugriauti, kai 
j^ur pastatyti nauji, gražūs 
pastatai, o kitur atrodo lyg 
būtų didelis žemės drebėji
mas ir viską sugriovę. 
Daugelyje vietų negalima 
praeiti. Čia seniau buvo 
didelis judėjimas, o dabar 
jis nuėjęs į pietų pusę.

Tas pats ir su South Sta- 
tionu. Viskas “miega.”

Guma nugalėjo plieną. 
Seniau žmonės važinėjo 
traukiniais, dabar busais 
galima važiuoti,kur tik no
ri. Mieste mašinų didelis 
susikimšimas. Per miestą 
yra pravesti platūs keliai

po žeme ir viršum. Ten 
mašinos eina labai greitai.

Miesto sode — Boston 
Common — po žeme pasta
tyta trijų aukštų automo
biliams parkingas, kur gali
ma sutalpinti 1,500 automo
bilių. Bet nepatogu čia 
pastatyti mašiną, o jei rei
kės eiti toli, tai pasidaro 
daug vaikščiojimo. Todėl 
automobilistai ieško vietos 
kitur, kad nereikėtų toli ei
ti. O parkingas, kuris lė- 
šavo $9,000,000, būna tuš
čias.

Mieste aukščiausias na
mas buvo Custom House 
Tower — 26 aukštų. Bet 
dabar jau yra daug aukš
tų namų. Aukščiausias — 
Prudential Tower — 7,500 
pėdų, 52 aukštų.

Tarp Bostono ir Chelsea 
pastatytas didelis dviaukš
tis tiltas. Į vieną galą va
žiuoja viršutiniu keliu, o į 
kitą—apatiniu. Tiltas lė- 
šavo $27,000,000.

1917 metais mudu su A. 
Matuliu darbavomės, gar
sinome darbininkiškus pa
rengimus, prakalbas, o tais 
laikais čia prakalbų ir gerų 
kalbėtojų buvo daug. Da
bar sunku atsiminti, kas ir 
kurioje salėje kalbėjo. Į 
darbininkiškas prakalbas 
būdavo pristatoma keli de
sėtkai policijos prižiūrėti, 
kad viskas būtų “tvarko
je.”

Atsimenu vieną prakalbą, 
kurią sakė John Reed, par
važiavęs iš Rusijos. Salė 
buvo didelė ir pilna žmonių. 
Kalbėtojas aiškino, kad da
bar darbininkai Rusijoj pa
ėmė į savo rankas viską — 
žemę, miškus, geležinkelius, 
dirbtuves, bankus. Darbi
ninkai viską pagamina, to
dėl jiems viskas ir priklau
so. Dabar darbininkams 
nereikia pas nieką prašy
ti salės susirinkimams, nes 
salės yra jų, gali laikyti 
susirinkimus, kada tik nori.

Po prakalbos buvo duo
dami klausimai. Atsistojo 
kunigas. Jo veidas kaip 
mėnulis, apykaklė galėjo 
būti kokio 20-o numerio. Ir 
klausia, ar dabar Rusijoje

“Laisves” Koncertas
* Šie dainininkai bus AIDO (vietinis) ir LAISVĖS 

(Hartford) CHORŲ solistai.

Kai matote iš didelio skel
bimo ir iš šio pranešimo, tai 
Koncerto programa turės ga
bius talentus.

Prašome nesivėlinti, nes 
pradžia bus lygiai 2 valan
dą. Sekite kelrodį kitame 
puslapyje.

Kviečiame vietinius ir iš 
kitų miestų dalyvauti, išklau
syti mūsų talentingų meni
ninku, v

EiJena Brazauskienė

yra demokratija, ar galima 
sakyti ir rengti kas ką no
ri?

Kalbėtojas atsakė: Da
bar Rusijoj y ar tokia de
mokratija, kad negalima 
vienam pasamdyti kito 
žmogaus, kad jis už kitą 
dirbtų. Jeigu nori valgy
ti, tai privalai pats dirbti.

Kad suplojo publika del
nais, tai atrodė, kad salė 
sugrius. Kunigas dar ko 
klausė, bet jau nebuvo ga
lima girdėti.

• "" " •" •

Sufragistės rengė prakal
bas, kad gautų balsavimo 
teises. Buvo daug kalbų. 
Įvyko Music Hall, 268 Tre
mont St. Salė didelė, dlė 
kokių 4,000 žmonių ir pilna. 
Ant estrados buvo daug gė
lių. Aplinkui salę buvo iš
kabos su visokiais obalsiais, 
vis su reikalavimu balsavi
mo teisių.

Po prakalbų prasidėjo 
aukų rinkimas. Viena po
nia duoda šimtą, kita— 
taipgi šimtą, o kitos po ma
žiau. Vienas vyras davė 
25 dolerius, kad pagerbtų 
moterų gražias iškabas. Ki
tas vyras davė penkis do
lerius. Visiems publika plo
jo. Atsistojo jauna mergi
na antrame aukšte, iškėlė 
ranką ir sako: Darbininkė 
mergina aukoja tris dole
rius. Kad suplojo publika 
rankomis, tai atrodė kad 
žemė sudrebėjo. Atrodė, 
kad toji mergina davė ne 
tris, bet trisdešimt tūks
tančių dolerių! Pagal savo 
turtą, gal ji ir aukojo dau
giausia ...

Matulis negali nusėdėti. 
Išsitraukė dolerį iš kišenės 
ir pakėlė ranką. Mergina 
priėjo. Jisai sako: aš esu 
lietuvis bolševikas. Mergina 
taip ir riktelėjo. Toliau sė
dėjęs vyras pašoko ir sako, 
aukoju du dolerius, kad su
mušti bolševiką! Jau salėje 
pasidarė visai kitokia at
mosfera. Jau aš maniau, 
kad šios prakalbos bus jau 
paskutinės, kuriose mes at- 
silankėm. Bet pirmininkė 
atsistojo ir pasakė, kas 
mums pritaria ir mums au
kas duoda, mes nuo visų 
aukas priimame. Užpakaly
je mūsų sėdėjęs vyras su 
moterim pakėlė ranką ir sa
ko, kad jie aukoja $5 dėl 
pagerbimo Rusijos Socia
listinės Respublikos. Tuo
met jau viskas pagerėjo ir 
mes laimingai iš tos vietos 
išėjome. 

• • •
1919 metais kai Bostono 

policmenai sustreikavo tai 
sukratė visą Bostoną. Bu
vo baisu gatvėje pasirodyti.

• • •

Lietuvių klubai yra. ne 
tiktai South Bostone, bet 
Cambridge ir Brighton prie 
Lincoln gatvės. Čia kadaise 
buvo geras darbininkiškas 
judėjimas, bet tai jau se
niai.

Rugsėjo 24 d. apsivedė 
Joyce Mae Klimavich (Kli- 
minskaitė) su Kenneth J. 
Saviedoku iš No. Andover, 
Mass. Vestuvės atsibuvo 
Lietuvių Piliečių. Gedimino 
klube. Buvo geros ir links
mos, dalyvių buvo daugiau 
100. Po vestuvių jaunave
džiai išvažiavo “ant medaus 
mėnesio” į Pensilvanijos 
valstiją.

Laimingo gyvenimo!

Spalio 6 d. mirė Jonas 
Kancevičius, 77 metų, gyve
nęs 75 Valley Road, Milton, 
Mass. Seniau gyveno Ha-? 
verhill, bet kai išėjo į se
natvės pensiją, tuomet nu
sikraustė gyventi pas savo 
dukterį į Miltoną. Paliko 
savo moterį Anną, dukterį 
Mrs. Marcal, ir sūnų Joną, 
septynis anukus ir keturis 
pro anukius. Priklausė prie 
Liet. Piliečių Gedimino klu
bo, Haverhill. Palaidotas 
spalio 11 d. Milton cemete
ry, Milton, Mass. 

• • •
Spalio 12 d. mirė Yedvy- 

ga Bochna (Biekšaitė), 63 
metų, 16 Gilbert Ave. Pa
liko seserį Mrs. Stella Se- 
masky ir brolį Joną. Palai
dota spalio 16 d. Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, Brad- 
forde.

Spalio 26 d. mirė Nelie 
Akstin (Akstinienė), 73 me
tų,. gyveno 61 Buttonwood 
Ave. Paliko savo vyrą An
taną, dukterį Mrs. Helen A. 
Chartierios, anūką Gay, 
brolį ir seserį Lietuvoje. 
Palaidota spalio 28 d. Lie
tuvių tautiškose kapinėse 
Bradforde.

Darbininkė

Chester, Pa.
Spalio 29 d. išvykau ap

lankyti “Laisvės” skaityto
jus. Pirmiausia sustojau 
pas Marytę Rinkienę. Jos 
brolis pasitiko ir sako, kad 
jo sesutė labai serga, jau 
suvirš savaitė kai guli 
ir nežino kas yra, visai ne
galinti pavaikščioti.

Kitas sustojimas buvo 
pas Dudonius. Jie abu ge
rai atrodo ir sakosi gerai 
jaučiasi, bet Dudonienė nu
siskundė, kad jos sesutė 
Frackville j e sunkiai serga. 
Pereitą vasarą ji turėjusi 
bent kelias operacijas. 
Frackvillės draugai mai- 
nieriai daug yra prisidėję 
su darbu rengime įvairių 
parengimų dėl darbininkiš
kos spaudos, o jų tarpe vi
suomet prisidėdavo ir Du- 
donienės sesutė.

Linkiu visiems ligoniams 
greit pasveikti ir dar ilgai 
būti naudingiems mūsų ju
dėjimui.

Susitarėme su N. Dudo- 
niu, kad jis pagelbės cheste- 
riečiams gauti “Laisvei” 
skaitytojų per šį vajų.

A. Lipčius

KRISLAI Help Wanted Female Help Wanted Male

(Tasa iš pirmo psl.)
tęsėsi dvi vasaras. Joje neda
lyvavo Tarybų Sąjunga. Pa
rodą aplankė (per abi vasa
ras) tik 51,607,037 žmonės.

Dabar tik užsidarė Montre- 
alyje Expo 67. Tik per vieną 
sezoną parodą aplankė 50,- 
300,000 žmonių. Visi pripa
žįsta, kad didžiausia ir svar
biausia atrakcija buvo Tary
bų Sąjungos pavilijonas su 
savo eksponatais, o ypač su 
savo tarybinių respublikų (jų 
tarpe ir Lietuvos) meninėmis 
programomis.

Tai irgi labai reikšminga...

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)

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

717-287-9703 .
After 4 PM, call HARVEYS LAKE, 

639-5884. x
(82-88)

ACTIVE 
can earn 
and at 
somethin] 
Sell Cable Television to Vineland 
residents 
lent 
willingly

RETIRED PEOPLE. You 
the extra money you need, 
the same time work at 

g congenial. Explain and

. Cable TV has an excel- 
reputation and people will 

listen. Phone 609-692-2100.
(82-88)

ATTENTION.
FINISHER, touch-FURNITURE

up, burr ing & repairs on new fur
niture, inside and outside. Union 
shop, all benefits. Apply HURLEY 
LIEBM^JN WAREHOUSE, 414 N. 
"Lawrence St., Phila., or call Mr. 
Milton Liebman, WA 5-7331.

(82-86)

Nellie Ventienė Augustas Iešmantą

HARTFORD, CONN.

BANKETAS
Rengia L. M. Klubas 

Laikraščio “Laisvės” naudai

Sekmadienį, Lapkričio 19 d.
157 Hungerford St.---------- Pradžia 1 vai dieną

:: Dainų programą išpildys svečiai menininkai iš Worces- :: 
ter, Mass.— Helen Smith, Iręne Janulis, Albert Daukšys. ;

Vietiniai: “Laisvės Choras ir Elena Brazauskienė.

Kviečiame dalyvauti, gražiai praleisti laiką. Išgirsite 
gražių dainų, skaniai papietausite ir tuo sykiu 

paremsite spaudą.7
— Rengimo Komisija

1 . ,•*«•<•»■ n

Nobelio įpremijų komisija 
(švedai su savo karaliumi) 
nutarė ir šiemet niekam ne
duoti taip vadinamos “taikos 
premijos”. Visame pasaulyje 
nesuradę žmogaus, kuris iš 
tikrųjų būtų ją užsipeln^K__-

Tai juokinga, štįži tik grei
tomis manį galvą ^tėjo vienas 
puikus “taikos premijai” kan
didatas. Siūlau Dave Delin
ger, taurų amerikietį, kuris 
spalio 21-22 dienomis vado
vavo prieš karą ir už taiką 
demonstracijai Washingtone. 
Nesinori tikėti, kad švedai ne
būtų girdėję šios garbingos 
pavardės.

Atsirastų ir daugiau nusi
pelniusių taikos premijų, jei 
tik minėta komisija rimtai pa
ieškotų.

Ateinanti sekmadienį susi
tiksime “Laisves” metiniame 
koncerte. Žinote koncerto vie
tą* ir kaip ją pasiekti.

Labai prašome visus atvyk
ti ir pasidžiaugti dar viena 
šilta, draugiška metinė sueiga.

Milijonai automobilių 
atšaukti

Detroit. — Fordo kompa
nija atšaukė 1966 ir 1967 
metų 745,000, General Mo
tors korporacija atšaukė 
1965 m. 1,143,000, Chrysler 
atšaukė 1,882,000. Tai vis 
defektuoti automobiliai, pa
vojingi naudoti.

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)

PLEASANT JOB for an honest 
horsemap at Meadow'Mouse Farm, 
Cherry 
Towship, 
horses, jnust have a car, must be 
sober. £ 
$80 a wjeek. 
GYL.

Hill Road in Montgomery 
near Princeton. Must like

ix days work. Start with 
Call MAJOR SZILA- 

309-466-1383. (83-89)

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)

HOUSEKEEPER’S ASST.
24 bed unit.

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

REFORMED CHURCH HOME
(83-84)

Male & Female

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

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

con- 
apt.

Apply.
AMERICAN MOTEL 

Trevose, Pa.
(83-86)

Turėkime savo namuose 
knygą: Pirmoji Pagalba Ligo
je ir Nelaimėje. Parašė Dr. 
J. Kaškiaučius. Knyga iš 126 
puslapių, kaina $1.001 Ji 
daug pagelbės jums staigiai 
susirgus arba susižeidus. Gau
nama “Laisvėje”.

PHILADELPHIA, PA. 
Mirus

Elenai Merkienei
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesio va

landoj likusiems vyrui Rapolui, sūnui Albertui, 
dukrai Rose Behmer, taipgi velionės anūkams.

A. Zalnieraitienė 
J. T. Belaskai
U. Gužionienė
S. Vaišviliene 
A. Darbut
J. Stasiukaitisz
A. KeršanSkas 
Ig. Paliepis
J. A. Meškai 
H. Tureikienė
V. Paliepienė
B. Navalinskienė 
N. Karsokas
T. Butville

I

A. Lipčius 
A. J. Pranaitis 
P. Baranauskas 
A. Grigas
K. Kazlauskiene 
F. Walant
A. Pauliukaitis 
Ig. Aleksejus

M. Daubarienė
A. Rodrigiuz
N. Griciūnienė
B. Gegžnienė
E. Mulokaitė
M. Čerkauskienė
D. Gurklys
P. Degutienė
A. Akulaitienė
V. Gustaitienė
V. Fergięnė
A. Bartašienė
J. E. Mačėnai
A. Paukštienė
E. Bekampienė
P. Walant
A. Miskel
J. Kazlauskas
F. Oliekys
Mrs. Zigaylo
V. Urbienė
A. B. Ramanauskai

Mirus

Elenai Merkienei
1 ‘ -i f

Philadelphia, Pa.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje 

likusiai šeimai, vyrui Rapolui, sūnui Albertui, 
dukrai Rose ir jų šeimoms, artimiesiems ir idė
jos draugams, gyvenantiems Amerikoje ir Ta
rybų Lietuvoje.

Jonas ir Barbara Jakaičiai
Worcester, Mass.

GENERAL LABOR
Night shift, 3:30 PM to midnight.

Apply:
AMERICAN TIMBER PRODUCTS 

COMPANY
4th & Lafayette St., Vineland, N. J. 

An Eqial Opportunity Employer 
(83-87)

WANTED
d men. Steady year round25 goo 

opportunity for men capable of 
handling

No experience needed.
Knowledge of English not neces

sary. We will train you for a 
good career and advancement. Good 
earnings, 
terview— -

Mr. Charles Taylor
FEDERAL WAREHOUSE

light warehouse work.

Call for Personnel in-

55 Washington St.
Newark, N. J. 
(201) 643-2231

(83-89)

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:J0 AM to 4 PM. D) An 
Equal Opportunity Employer.

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC CORP.

Beaver, Pa.
(83-85)

MACHINISTS
1st class. $3.50 per hr.

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

HERCULES, INC.
12th & Brown Sts. 

Philadelphia, PO 5-2933 
(84-85)

Excellent Opportunity 
aUTO MECHANIC 
erienced, year round. 
Excellent salarv. 
ERTZ RENT-a-CAR 
2205 Pacific Ave.

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

exp

PRANEŠIMAI
PHI LADELPHIA, 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)

NEWARK, N. J.
Rusų ir Ukrainų Bendras 

Komitetas minės Sovietų Są
jungos 
madien 
vai., Bi 
19th Avė 
St. Pro 
ka šokėjų grupė 
Choras

50-tąją sukaktį. Sek- 
į, lakpričio 12 dieną, 2 
ohemian Home, 56 — 

cor. South 17th 
•jgramoje dalyvaus Glin- 

ir Ukrainų 
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)
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Graži buvo LDS Trečiosios
apskrities konferencija

Spalio 29 d., Harrison, N. 
J., įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo trečio
sios apskrities metinė kon
ferencija. Visos veikliosios 
kuopos prisiuntė delegatus, 
todėl konfer e n c i j a buvo 
skaitlinga.

Per penkias valandas 
konferencija apkalbėjo 
daug dalykų ir padarė gerų 
prižadų LDS naudai. Ka
dangi ateinančiais metais 
vėl įvyksta LDS seimas, o 
ypatingai todėl, kad jis bus 
rytuose—Worcester, Mass., 
tai delegatai kalbėjo ir rū
pinosi tuo, kaip būtų ge
riausia padaryti seimų 
skaitlingu, nuo ko priklau
sys jo pasekmingumas. To
dėl delegatai pašventė ne
mažai laiko diskusuodami 
būdus, kaip būtų pasekmin- 
giau sukelti daugiau pini
gų delegatams p a s i ų s ti i 
seimą. O savaime aišku, 
kad jei bus daugiau pinigų 
apskrities kasoje, tai bus 
galima pasiųsti daugiau ir 
delegatų į seimą.

Tiesa, kiekviena apskri
ties kuopa rūpinasi savo 
reikalais, tai jos rūpinasi 
ir savo atstovybe seime. 
Vienok yra tokių kuopų, 
kurios save vadina “silp
nomis,” todėl ir prisieina 
apskričiai ištiesti pagalbos 
ranką joms, kad ir jos turė
tų atstovybę seime.

Nors konferencija nenu
tarė to, kiek kuri kuopa 
gaus paramos delegatams 
pasiųsti į seimą, vienok ji 
davė suprasti, kad apskri
tis galės duoti iki $10 ke
lionei į seimą kiekvienam 
delegatui. *
'• New Jersey delegatai — 
ypatingai harrisoniečiai i r 
jiems artimi—tvirtino, jog 
yra gera proga sukelti ge
ras sumas pinigų delega
tams į seimą vaišių būdu, 
jei būtų surengtas artimo
je ateityje vaišingas ban
ketas su menine programa 
pačiame Harrisone, lietuvių 
klubo gražiose patalpose.

Nemažai kalbėta ir apie 
gavimą naujų narių į LDS. 
Pasirodė, kad dedamos gan 
geros pastangos. Trečioji 
apskritis duocla net dovaną 
tam, kuris prirašo naują 
narį į LDS.

Kuopų raportai buvo įdo

mūs tuo, kad delegatai ne
siskundė per dideliu sunku
mu veikti LDS naudai — 
gavime naujų narių. Jų nu
siskundimo priežastis buvo 
daugiau senatvė, kuri jiems 
kenkia ir veikti, ir gauti 
naujų narių LDS-ui.

Konferencija turėjo va
landą pertraukos. Apskri
ties komitetas skaniai pa
vaišino visus delegatus.

Šiais metais .Trečioji ap- 
sritis surengė pagerbtuvių 
banketą Felicijai Šimkienei 
už jos nenuilstančią visuo
meninę veiklą. Komitetas 
raportavo, per Bill Malin, 
jog tos pagerbtuvės buvo 
labai pasekmingos ir davė 
apskričiai daug naudos.

Vera Bunkienė ir Juo
zas Weiss — mandatų ko
misija — raportavo, kad 
konferencijoje daly v a u j a 
arti 30 delegatų.

Konferencija išrinko į se
kančių metų komitetą šiuos 
asmenis: P. Ramošką, P. 
Poškų, J. Stanelį, Geo. Sta- 
siukaitį, Feliciją Šimkienę, 
P. Šolomską, Bertą Maku- 
tėniene, O. Bart k i e n ę ir 
Bill Malin.

Kitų metų konferencijos 
šaukimas paliktas apskri
ties komiteto nuožiūrai.

A. Gilman

DĖL KO JIE ATSAKĖ 
DEMONSTRANTAMS 

AUTOBUSUS?
Newyorkiškis New Politics 

judėjimas spalio 31 d. iš
šaukė piketą prie FBI įstai
gos 201 E. 69th St., New 
Yorke. Tai protestui prieš 
trukdymą autobusų kompa
nijų ir vairuotojų nuo pa
tarnavimo žmonėms, norė
jusiems keliauti į demonst
racijas protestui prieš karą 
Vietname.

New Politics vadovas 
Cummings sako, kad pas
kutinę minutę pirm važia
vimo į Washingtoną spalio 
21 d. virš šimtas busų bu
vo atsakyta, kelionei pasi
ruošę šimtai žmonių nebe
galėjo į Washingtoną nu
vykti.

Washington. — Nepalio 
karalius Mahendra lankėsi 
pas prez. Johnsoną.

9-rių Metų Sukaktis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Emilijos Stakenaites-Simon
Mirė LapkričioNovember 8, 1958, 9 vai. ryto

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du anūkus, ber
niuką Steve ir mergaitę Valerie, o seserį Anelę 
Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 
niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

Iš laiškų
Brangiems draugams 
“Laisvės” darbuotojams 
ir skaitytojams

Iš visos širdies sveikinu 
Jus, brangūs draugai, su 
istorine švente — Spalio 
socialistinės revoli u c i j o s 
penkiasdešimties metų su
kaktim.

Karštai linkiu visiems 
energijos, ryžtingumo, jė
gų ir nepalaužiamos valios 
vystant pažangią mintį ir 
idėjas Amerikos lietuvių 
tarpe, stiprinant ryšius su 
tėvų žeme Tarybų Lietuva, 
žengiant vienose gretose su 
visais pasaulio darbo žmo
nėmis, su visa pažangiąja 
žmonija, taikos, demokrati
jos, humanizmo keliu i švie
sią ateitį.

Visuomet su Jumis.
J. Baltušis

Pagyvenusieji piliečiai 
pateikė reikalavimus
Apie 800 New Yorko pa

gyvenusiųjų piliečių spalio 
30 d. demonstravo prie Ci
ty Hali, nešini plakatais su 
reikalavimais nupiginti va
žiuotos fėrą traukiniais ir 
autobusais. Bent jau liuo- 
sesnėmis valandomis numa
žinus fėrą tas įgalintų se
nukus dažniau atlankyti 
savo artimuosius ar nuva
žiuoti į miestą.

Kreipsis į teismą, kad pa
naikintų testamentą, ski
riantį turtą kitoms.

NAUDOJASI KARU
Washington.—Prez. John- 

sonas pastebėjo, kad dauge
lis fabrikantų, kurie gami
na karui reikmenis, per
daug aplupa. Jie naudojasi 
proga daugiau pasipelnyti.

Milijonieriaus Manville 9- 
oji iš 12-os žmonų sako, 
kad ji esanti tikroji jo naš
le, ji turinti gauti jo turtą.

Čilės mainieriai streikuoja
Santiago.—Amerikos val

domos Andes Mining kom
panijos darbininkai sustrei
kavo. Reikalauja 25 proc. 
pakelti algas ir kitų pageri
nimu, c

Akli darbininkai 
streikuoja

Berkeley, Calif.—250 ak
lų darbininkų sustreikavo 
California Industries for 
the Blind trijose įmonėse, 
kuomet gub. R. Reagan ve
tavo (atmetė) bilių, kuris 
būtų suteikęs jieiųs 4 proc. 
algų pakėlimą.

Aukščiausią algą kai ku
rie gauna $2.25 į valandą, 
bet daugeliui temoka tik po 
55 centus į valandą,

Tyrinės labdaros 
departamentą

New Yorke kilo skundai 
ir skandalingos kalbos, kad 
tūli baldų fabrikantai ir

gy ven t o j a m s baldų per- 
kraustinetojai už patarna
vimus duoda kyšius. Dėl
td paskiausiomis savaitė
mis 22 departamento tar
nautojai tapo iš tarnybos 
apstatyti arba patys pasi
traukė.

Parengimy kalendorius
Lapkričio 19 d.

Visų Tautų koncertas 
New Yorke. Lietuviai pra
šomi būti veikliais dalyviais.

Koncerto pro g r a m o j e 
dainuos ir Aido choras. 
Pradžia 2 vai. Įžanga 99 c. 
Vieta: Barbizozn Plaza Ho- 
tėl teatre, 58 St. ir 6th Avė., 
Nfew Yorke.

“Laisves” Koncertas
Vilnius, 1967 spalio 15

Neseniai grįžęs iš Lenki
jos, sužinojau baisią žinią 
apie staigią visiems mums 
brangaus, gero ir mielo 
žmogaus, puikaus bičiulio 
ir draugo Rojaus Mizaros 
mirtį. Nors pavėluotai, bet 
prašau priimti mano nuo
širdžiausią užuojautą. Man 
taip graudu ir liūdna, kad 
kelinta diena niekur ne
randu sau vietos, nieko ne
galiu dirbti.

Brangaus Rojaus mirtis- 
visiems mums didelis ir 
skaudus smūgis. Ir aš ge
rai suprantu, koks šis! smū
gis skaudus Jums, netekus 
tokio artimo draugo, bend
ražygio, taip rei kalingo 
puikaus plunksnos darbi
ninko.' Ką čia kalbėti: bai
si nelaimė, baisus nuosto
lis, kurį gyvenimas ne taip 
greitai atlygins.

Trūksta idealistų, pasi
aukojusių ir tvirtų žmonių, 
labai trūksta. Visokios 
smulkmės nemaža, o asme
nybių vis dėlto ne taip 
daug... O Rojus buvo as
menybė: pasiaukojęs, stip
rus žmogus. Liūdna, labai 
liūdna... Bet ką gi dabar 
padarysi, su mirtimi nepa
siginčysi... Šviesus Rojaus 
Mizaros atminimas ilgam 
liks mūsų širdyse, o jo su
tvarkytas ir išleistas lite
ratūrinis palikimas ilgai 
bus reikalingas žmonėms, 
kurie atkakliai ieško Tiesos
ir myli savo Tėvynę, myli 
gyvenimo atsinaujinimą... 
Rojus Mizara ilgai gyvens 
su mumis...

Eduardas Mieželaitis

Sveikiname “Laisvės” re
dakcijos darbu o t o j u s su 
šventėmis. Linkime visiems 
sėkmės darbe, daug laimės 
asmeniniame gyvenime.

ELTOS kolektyvas

Kūdikį paliko pasaugoti
Bronkso viešbutyje ne

žinomas vyriškis paprašė 
svečių registruotoją pasau
goti 9 mėnesių mergytę iki 
jis atsineš “ką nors val
gyti.” Ipėjo ir negrįžo.

Kai Įsimaišė policija ir 
pamestinukų vaikų prie
glaudos pareigūnai, pasta
rieji prisiminė, jog pora 
dienų anksčiau vyriškis su 
ta pačia mergyte buvo ten 
atėjęs, sakė neišgalįs ją to
liau auklėti, prašęs priimti 
prieglaudon, bet tuomet ne
priėmė.

Albany policija areštavo 
to miesto majorą Corning 
už vairavimą auto įsigėrus.

1967Sekmadienį, Lapkričio 12,
NEW NATIONAL HALL Brooklyn, N. Y.

Durys atdaros 12:30 valandą. Koncertas prasidės 2-rą
1 \ •<

261 Driggs Ave
valandą.

pa

Aido Choras, vadove Mildred Stensler. Išgirsime irzchoro atskirus dainininkus.

Amelia Young-Jeskevičiūtė Mildred Stensler Irene Janulis Helen Smith

Victor Becker

ELENA

solo ir kartu su 
Worcester, Mass.

KITI PROGRAMO DALYVIAI:
LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS
Apart Laisvės Choro išstos ir jo atskiri dainininkai — 
BRAZAUSKIENĖ ir mokytoja WILMA.
IRENE JANULIS ir HELEN SMITH. Irene dainuos

Helen duetus. Tai mielai laukiamos menininkės iš
AMELIA YOUNG suteiks gražų repertuarą dainų.

VICTOR BECKER ir GEORGE VED EGIS dainuos dt 
elektriniu gitarų.

Aido Choro solistai: AUGUSTAS IEŠMANTĄ ir NELLIE VENTIENĖ.
AIDO CHORO KVARTETAS: Nastė Buknienė, Nellie Ventienė, Ona 

Čepulienė ir Koste Rušinskienė.
AKOMPANUOS ANN SALYK

Kviečiame yisus dalyvauti ir išgirsti puikią koncertinę programą.
Bilietas $1.50 asmeniui

etą, akompanuojant

- RENGĖJAI




