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KRISLAI
Knygute apie Rokiškį 
Kraštotyros muziejus 
Kruvinas pelnas 
Taip nežmoniška 
Mūsų vajus

— Rašo J. Gasiūnas —

Gavau iš Rokiškio paties 
autoriaus V. Gasiūno autogra
fuotą knygelę “Rokiškis,” iš
leistą lietuvių ir rusų kalba.

Minima knygelė suteikia 
Skaitytojui naudingos infor- 

apie patį Rokiškio 
plačią apylinkę. 
Rokiškio apylin-

macijos 
miestą ir jo 
Tai trumpa 
kės istorija.

Khygutė 
traukomis iš

iliustruota nuo- 
Rokiškio apylin-

Autorius V. Gasiūnas įvade 
rašo:

“šioje pirmąsyk leidžiamo
je knygutėje apie Rokiškį ir 
jo artimesnes apylinkes skai
tytojas susipažins su šiaurės 
Lietuvos kampelio, turinčio la
bai gilias revoliucines tradi
cijas, praeitimi ir dabartimi.”

“Liaudies atmintyje visada 
pasiliks rokiškėnų kovos<, pra
dedant 1863, 1905, 1918 m. ir 
baigiant buržuazijos viešpata
vimo ir hitlerinės okupacijos 
^ikotarpiais.”

Knygutėje aprašomasis Ro
kiškio Kraštotyros Muziejus 
jau turi dešimtis tūkstančių 
eksponatų, kurie atvaizduoja 
Rokiškio ir labai seną praeitį.

Teko man susipažinti su mu
ziejaus eksponatais 1959, 1965 
ir 1966 m. Kiekvienu kartu 
radau naujų labai vertingų 
eksponatų. Jame randasi dide
lis kiekis senų ir naujų kny
gų ir kitokių leidinių, tarp ku
rių yra daug mano brolio Po
vilo muziejui paaukotų kny
gų ir kitokių leidinių.

Kraštotyros muziejus — Ro
kiškio pažiba. Jis įkurtas gra
fo Tyzenhauzo rūmuose, pui
kiausiame visoje apylinkėje 
palociuje.

Vienas knygutės skyrelis 
padengia Kamajiis ir Salas, 
suteikia reikalingų informaci
jų iš tų miestelių istorijos.

Kamajuose ir Salose revo
liucinės bangos ypač 1905 m. 
buvo gana tvirtos. Joms va
dovavo socialdemokratai su 
Jurgiu Smalsčiu priešakyje.

Tūlą laiką Kamajuose gy
veno ir mirė kunigas poetas 
Antanas Strazdas, kuriam iš
didus paminklas Kamajų 
miestelio centre ipastatytas.

Dow chemikalų kompanija 
1966 metais pagamino 54,620 
napalmo tonų, o per visą Ko- 
rėtios Karą pagamino tik 32,- 
Oov tonų. Praeitais metais 
kompanija pelnė pusseptinto 
milijono dolerių.

Galima įsivaizduoti, kiek 
kartų Vietnamo kare yra pa
didintas napalmo naudojimas, 
kiek jis išdegino kaimų, kiek 
sunaikino žmonių. Kompani
ja džiaugiasi kruvinu pelnu.

Kovotojai prieš karą šiuo 
metu nuolat piketuoja šią 
kompaniją.

^-Federalinė valdžia ir vėl 
ipAė^ farmeriams už nedir
bamą žemę, kaip mokėjo 
1961 iki 1966 metų, šiais me
tais buvo sulaikytas mokė j i- 

. mas.

Milžiniškos demonstracijos 
Tarybų Sąjungoj ir kitur

Maskva. —Milijonai žmo
nių užtvindė sostinę. Suva
žiavo iš visos plačios Tary
bų Sąjungos ir daug svečių 
iš užsienio.

Lapkričio 7 d. įvyko mil
žiniška demonstracija, ku
rioje buvo parodytos pen
kios naujos raketos, visus 
žiūrovus stebinančios. Taip
gi buvo rodomi ir kiti nau
jausi ir galingiausi ginklai.

Pirmą sykį taip įspūdin
gai pasirodė kavalerijos es
kadronas. Arkliai žygiavo 
pagal muzikos taktą.

Pramaršavo tribūną ka
detai, pėstininkai ir kiti 
militariniai daliniai.

Maršavo sporto, kultūros 
grupės, fabrikų darbinin
kai.

Demonstraciją a t i darė 
gynybos ministras marša
las A. A. Grečko, trumpoje 
kalboje, tarp kitko, pareikš
damas, kad vedamas “kri
minalinis Amerikos impe
rialistų karas Vietname” ir 
kad Tarybų Sąjunga pade
da Vietnamo liaudžiai gin
tis nuo imperialistų.

Leningradas. — čia pra
sidėjo revoliucijos 50 metų 
sukakties celebracijos sek
madienį, lapkričio 5. Kalbė
jo Kompartijos generalinis 
sekretorius Brežnevas apie 
revoliucijos ir socializmo 
laimėjimus. Jis atžymėjo, 
kad Leningradas yra “revo
liucijos lopšys”, iš kurio 
išaugo galinga Tarybų Są
junga, dabar turinti geriau
sius pasaulyj ginklus bet 
kokiam užpuolikui atremti. 
Celebracijoje dalyvavo Ko
syginas, prez. Podgornis ir 
daugelis kitų įžymybių. Bu
vo pagerbta Vietnamo lais- 
vintojų delegacija ir priža
dėta Vietnamui teikti pa
didintą pagalbą.

Vilnius. — Didžiulės mi
nios dalyvavo demonstraci
joje. Iškilmingai atžymėta 
50 metų socializmo sukak
tis.

Demonstracijos įvyko vi
suose Tarybų Sąjungos 
miestuose ir miesteliuose, 
taipgi visose socialistinėse 
šalyse.

Japonijos liaudis kovoja 
prieš Amerikos agresiją

Tokijas. — Jajonijos vy
riausybė oficialiai sutiko, 
kad Japonijos uostais nau
dotųsi Amerikos atominis 
lėktuvnešis “Enterpraiz” ir 
kiti agresijoje Vietname 
dalyvaujančio JAV septin
tojo laivyno atominiai lai
vai.

Pagrįsdamas šį nutari
mą, Japonijos užsienio rei
kalų ministras Mikis pa
reiškė, kad Japonijos ato
minė komisija priėjo išva-

dą, jog JAV atominių laivų 
buvimas nekėlias grėsmės 
uostų gyventojų saugumui.

Šis naujas Japonijos vy
riausybės žingsnis sukėlė 
audringus Japonijos pažan
giosios visuomenės protes
tus. Griežtą protesto pa
reiškimą, konkrečiai, pada
rė Japonijos Komunistų ir 
socialistų partijos.

Panaujintas raganų 
ieškojimas

Washington. — Senatinis 
tyrinėjimo komitetas pra
dėjo ieškoti komunistų ar 
jų simpatikų valstybės de
partamente ir kitose val
diškose agentūrose. Dabar 
raganų gaudymui vadovau
ja sen. McClellan,'paveldė
jęs tą vietą, kurioje pir
miau sėdėjo sen. J. McCar
thy.

Trijų dienų apklausinėji
me nieko tokio naujo nesu
rasta nei neiškelta. Apie 
negrų riaušes kalbėta, apie 
kovotojus prieš karą Viet
name, apie civilinių teisių 
judėjimą.

Niekas ten neprisiminė, 
kad negrų riaušių priežas
tis — begalinis skurdas ge
tuose. Daugiausia kalbėjo 
ir ieškojo, ar tik ne komu
nistai negrus sukurstė. Bet 
niekas konkrečiai negalėjo

įrodyti, kad komunistai bū
tų riaušes sukurstę.

Vienas senatorius labai 
išdidžiai pareiškė, kad jis 
turi savo rankose “vardų 
sąrašą,” kurie reikėtų per 
šerengą perleisti ir tuomet 
gal atsirastų tokių, kurie 
būtų surišti su vienokiu ar 
kitokiu “subversyviu veiki
mu.”

Vienas senatorius primi
nė Komunistų partijos ge
neralinį sek r e t o r i ų Gus 
Hali, kaip pavojingą žmo
gų, kuomet jam durys at
daros ir universit etnose 
kalbėti studentams. Tyri
nėjimas turėtų būti praves
tas ir tuo klausimu, pasakė 
kitas senatorius.

Ragangaudžiai norėtų ty
rinėti viską, kas tik jiems 
nepatinka. Jie bando at
gaivinti mirusį makartiz- 
mą.
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Poetas Le Roi Jones 
rastas kaltu

Morristown, N. J. — Po
etas rašyto jas Le Roi Jones 
ir kiti du jo draugai teisme 
buvo apkaltinti, kad jie tu
rėjo ginklus Newarko riau
šėse.

Šiems trims; negrams 
bausmė bus -.paskirta lap
kričio 28 d. Teisėjas tuoj 
pasiuntė Jones į kalėjimą 
ant 30 dienų už teismo pa
žeminimą, kadangi jis pa
sakė, kad tai “a. kangaroo 
court”, vienpusiškas, netei
singas teismas.

Nacis paskirtas 
spaudos galva

Bona. — Vakarų Vokie
tijos premjeras Kiesinger 
paskyrė Gunter Diehl spau
dos ir informacijųtarny
bos galva.

G. Diehl žinomas kaip 
buvęs žymus hitlerininkas. 
Jis buvo paties Hitlerio pa
skirtas valdžios spaudos vy
riausiu cenzorium.

Tam tikslui skiriama iš fe
deralinio iždo išmokėti apie 
300 milijonų dolerių. Farme- 
riai gaus mokėti už 30 milijo
nų akrų tuščios žemės. Mo
kama tam, kad palaikytų 
a u k š t as farmerių produktų 
kainas.

Koks tai begėdiškumas, koks 
tai nežmoniškumas mokėti 
farmeriams, kad jie mažiau 
gamintų, kuomet milijonai ir 
milionai žmonių pasaulyje ba
dauja, kuomet ir Amerikoje 
turime apie 35 milijonus skur
džiai gyvenančių žmonių. Far
merių produktų kainos, tiesa, 
pasilieka aukštesnės ir jos 
nuolat kyla. Bet skurdžiai gy
venantiems miestiečiams'iš to 
tenka dar skurdžiau verstis.

Pinigą stoka kovoti 
prieš skurdą

Washington. — Pasirodo, 
kad pinigų stoka ardo 35 
skurdo planus, kurie apima 
500,000 žmonių.

Jeigu kongresas nesu
tiks suteikti daugiau fondų 
tam -tikslui, tai visi šie pla
nai niekais nueis ir jų vy-

Nedarbas vėl pakilo
Washington. — Valdiška

sis Darbo departamentas 
skelbia, kad spalio mėnesį 
nedarbas pakilo nuo 4.1 iki 
4.3 procento.

Rugsėjo mėnesį taipgi 
nedarbas pakilo. Tai rodo 
nesveiką ekonominę padėtį, 
kuomet nedarbas kyla, be
darbių eilės didėja.

Mirė žymus autorius
Kingston, N. Y. — Mirė 

Joseph Kesselring, autorius 
pjesės “Arsenic and Old 
Lace”, išgyvenęs 65 metus 
amžiaus.

Minima pjesė turėjo di
džiausio pasisekimo New- 
Yorke vaidyboje. Ji buvo 
su dideliu pasisekimu per
statyta daugelyje pasaulio 
miestų. Čekoslovakijoje jos 
perstatymas sutraukė apie 
90,000 žmonių.

MIESTAS BEVEIK 
UŽSPRINGĘS

kintojai gali algų negauti, j New Transporta. 
jcijos administratorius Pal
mer pasiūlė miestui planą, 
kurį vykdant pašalintų iš 
gatvių kamšatį. Sako, be to 
miestas užsprings. Tam ir 
kitiems važiuotės pagerini
mams reikalauja 118 mili
jonų metinio biudžeto.

4‘Laisvės” trijų mėnesių va
jus jau įpusėjo, o vajaus dar
bas dar tebėra neįpusėjęs.
' Aukų sukelta apie $4,000, 
tai dar trūksta 6,000 dolerių. 
Taipgi ir įprenumeratų atnau
jinimas, ir naujų skaitytojų 
gavimas rei ketų pagyvinti. 
Delsti jau nebegalima, nes 
laikas greitai bėga.

Visiems jėgas sutelkus, ma
noma, vajus bus sėkmingai 
pravestas.

Mirė John N. Gamer, 
buvęs' viceprezidentas

Uvalde, Texas. — Mirė 
John, Nance Garner savo 
namuose. Lapkričio 22 d. 
jis būtų turėjęs 99 metus 
amžiaus.

J. N. Garner buvo vice 
prezidentas, išrinktas kartu 
su F. D. Rooseveltu 1932 m.

Urugva-Mbntevideo.
jaus prezidentas Gestido 
paskelbė, kad pinigų vertė 
sumažinama 100 procentų. 
Dabar vienas doleris lygus 
200 pesų.

Manila. — Laivas “Min
doro” su 25 žmonėmis nus
kendo.

Plieno darbininkai 
laimėjo streiką

Indianapolis, Ind.— 3,400 
plieno darbininkų, dirban
čių Link Beit kompanijoje, 
laimėjo streiką.

Jungtinė Plieno Darbi
ninkų Unija pasirašė su 
kompanija sutartį, kuri su
teikia darbininkams 36 e. 
į valandą pakėlimą algų ir 
darbo sąlygų pagerinimą.

Sugautas dar vienas 
žydą skerdikas

Bona. —Frankfurto prie
miestyje sugautas besislap- 
stąs Paul Zapp, buvęs Hit
lerio SS kapitonas. Dabar 
jis perduotas teismui.

Karo metu jis persekio
jo užimtose Tarybų Sąjun
gos žemėse žydus ir kitus 
tarybinius piliečius. Sako
ma, jis nužudęs apie 6,400 
žydų.

Mirė prel. P. Virmauskis
Brockton, Mass. — Lap

kričio 3 d. mirė prelatas 
Pranas Virmauskis, išgyve
nęs 83 metus. Gimęs Lietu
voje Telšių apylinkėje.

Vatikano miestas, — Po
piežius Povilas, po sėkmin
gos operacijos, jaučiasi ge
rai.

a atmestaivi. ivonsniucij a atmesta, 
negrai dviejų miestų majorai
N.Y. Konstituci

New York. — Šios valsti
jos piliečiai didžiule daugu
ma. balsų atmetė siūlomą 
naują konstituciją. Balsavi
muose dalyvavo apie 5 mi
lijonai. Daugumai piliečių 
nepatiko ypač vienas kons
titucijos paragrafas, sutei
kęs religinėms mokykloms 
finansinės paramos.

Trenton. — Respublikonų 
kandidatai laimėjo New 
Jersey valstijos rinkimus. 
Dabar legislatūroje respub
likonai sudarys daugiau 
kaip du trečdalius balsų, 
tai galės atmesti demokra
to gubernatoriaus Hughes 
vetavimą.

Cleveland. — Negras de
mokratas Carl B. Stokes 
laimėjo majoro vietą prieš 
respublikoną S. B. Taft. 
Tai bus pirmas didelio mies
to negras majoras.

Gary, Ind. — Negras de
mokratas Richard G. Hat
cher laimėjo majoro vietą 
prieš respublikoną Joseph 
B. Radigan. Gary miestas
yra stambus plieno centras. I naudojama.

Louisville, Ky. —Respub- 
nas L. B. Nunn laimė-liko

jo gubernatoriaus rinkimus 
prieš demokratą H. Ward. 
Tai 
nas
torius nuo 1943 metų. Šie 
rinkimai skaitomi prez. 
Johisono politikai smūgiu.

Hartford, Conn. — Miss

bus pirmas respubliko- 
šios valstijos guberna-

Antonina P. Uccello laimė
jo majoro rinkimus, 
bus 
lio įniesto majore.

N

Tai
pirma moteris didžiu-

ew Haven, Conn. — De
mokratas R. C. Lee vėl lai- 

) majoro vietą prieš 
ublikoną.
lamford, Conn. — Res- 
ikonas majoras pralai-

mėj 
resj

Si 
pu b
mėjo rinkimus demokratui 
B. Giordano.

M
pr
W 

sias 
prieš 3 nusprendė, kad Ma- 
ryla ido lojalumo priesaika 
nek( nstitucinė ir neturi būt

arylando ištikimybes 
esaika nekonstitucinė 
ashington. —Aukščiau- 
s Teismas 6 balsais

laisvintųjų 
sitarimas

Pietų Vietnamo
vadovybės pa

mimą, už Pietų Vietnamo 
Nac: 
fron 
remi

onalinio išsivadavimo 
to politinės programos 
mą.

pirmininkas N.

dalyviai pažy- 
padėties vysty-

Hanojus. — Pietų Viet
namo Nacionalinio išsiva
davimo fronto Centro Ko
miteto posėdis įvyko spalio 
2—23. Pranešimą padarė 
Komiteto 
H. Tho.

Posėdžio 
mėjo, kad
masis palankus patrioti
nėms Pietų Vietnamo jė
goms ir kad blogėja karinė 
ir politinė Amerikos impe
rialistų ir jų pakalikų pa
dėtis Pietų Vietname.

Posėdžio dalyviai taip pat 
padėkojo tautiečiams Šiau
rės Vietname, Kambodžos 
ir Laoso- tautoms, socialis
tinių šalių tautoms ir vi
soms pažangioms jėgoms 
pasaulyje už nuoširdžią 
simpatiją ir Pietų Vietna
mo liaudies teisingos kovos 
prieš Amerikos agresiją rė-

Kairo. — Naujoji milita- 
rinė Jemeno valdžia pas
kelbė, kad Jemenas pasiliks 
respublika, bet kartu jie 
tarsis su rojalistais, kurie 
jau penki metai kariauja 
už atsteigimą monarchijos.

Nikaragvos diktatorius 
padeda JAV Vietname
Nikaragvos diktatorius 

A. Somosa nusprendė pa
dėti Jungtinėms Valstijoms 
Vietname. Pradžiai jis pa
siuntė i Vietnamą 50 karei
vių.

Tai pirma Lotynų Ame
rikos šalis padeda Jungti
nėms Valstijoms kariauti 
Vietname.

/

mtevideo, Uruguay. —M
Uni jersiteto profeso r i a i 
pris 
stre:

dėjo prie mokytojų 
ko.

Vėliausios Žinios
Cape Kennedy, Fla. — 

Ketvirtadienio 7 vai. ryto 
buvd paleista raketa Saturn 
5, didžiausia iki šiol iškel
ta į erdves raketa. Jos iš
kėlimui reikėjo 800,000 ga
lioną 
das

kuro. Ji turi 363 pe- 
aukščio.

Fo
Turnbow nušovė 
atsis 
nusi 
kų hašlaičiais.

rt Worth, Texas.—J. V. 
nuo jo 

kyrusią žmoną ir pats 
šovė. Paliko 14 vai-

Jungtinės Tautos.—Izrae
lio užsienio reikalų minist
ras Eban pareiškė, kad' Iz
raelis nepritaria Jungtinių 
Vals 
ei j oi 
tiesi 
su a

tijų ir Indijos rezoliu- 
is, kurios neužtikrina 
□ginių taikos derybų 
rabų šalimis.

Ki iro. — Jungtinė Arabų 
įblika sutinkanti ga
lioti “Izraeliui gyvuoti

resp 
rant

Detroit.—Chryslerio kor
poracija susitarė su unija 
pasirašyti dar geresnę su
tartį, 
šyta 
Suta 
bini

kokia buvo pasira- 
su Fordo korporacija. 

Irtis paliečia 95,000 dar- 
nkų.
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Mūsų viceprezidento plepalai
VICE PREZIDENTAS Humphrey kadaise buvo 

skaitomas liberaliniu demokratu. Jis net buvo ADA 
(Americans for Democratic Action) lyderis. ADA yra 
demokratų pažangesnio sparno organizacija./kuri dabar 
stoja prieš karą Vietname. Kur H. Humphrey stovi, 
mes visi žinome.

Bet matyti, kad vice prezidentas dar vis nori nau
dotis savo praeities liberaline reputacija ir duoti Viet
namo karui tam tikrą reformos kaukę. Štai nusidangi
nęs į Pietinį Vietnamą Homphrey pareiškė, kad Vietna
me būtinai reikia... socialinių reformų... Lyg tam 
reikėtų Humphrey patvirtinimo ! Juk pamatiniai visa 
kova Vietname vyksta kaip tik dėl to, kad valdančioji 
klika, Amerikos palaikoma ir išlaikoma, užsispyrusiai 
stoja prieš reformas. Juk Nacionalinis Išsivadavimo ju
dėjimas (taip vadinamas Vietkongas) vyriausiai susi
deda iš valstiečių sūnų, kurie kovoja už žemės reformą, 
už nacionalinę nepriklausomybę, už demokratiją.

Humphrey labai naiviškas, jeigu jis mano, kad ką 
nors apgaus. Jis susirado vieną kitą Pietų Vietnamo 
pareigūną, kuris jam viešai pareiškė, kad Pietų Viet
namas pilnas korupcijos. “Matote, kokia čia laisva ša
lis,” šaukia Humphrey, “čia galima, kritikuoti valdžią.” 
Tas pareigūnas, kaip matyti, specialiai buvo pristatytas, 
kad suloštų tą komediją, pasakytų dalelę tiesos, kuria 
Humphrey galėtų pasinaudoti.

Mūsų viceprezidentas labai apgailėtinas, tiesiog pa
tetiškas žmogus. Kadaise buvo savistovus galvo- 
tojas, intelektualas, profesorius, kurio gan rimtus 
straipsnius buvo galima skaityti tokiuose žurnaluose 
kaip “New Republic.” Dabar jis Johnsono paklusnus 
klapčiukas, be jokio savistovumo ir principingumo.

Humphrey yra moralinę saužudystę įvykdęs žmogus.

Generolai be armijos
NELAIMINGI “VEIKSNIAI” priėmė1 ii- paskelbė 

“baisų” ir “didelį” ilgu pavarinimu “Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo penkiasdešimt metų sukakties” ma
nifestą. Jį pasirašo septyni vyrai—Lozoraitis, Valiūnas, 
Sidzikauskas, Bačiūnas, Rudis, Nainys ir Rinkūnas. še
ši “pirmininkai,” o vienas “diplomatijos šefas.”

Vyrai jie ne tik drąsūs, bet ir smarkūs. Tikri ge
nerolai. Visa bėda, kad nėra jokia garbė būti genero
lais be armijos. O armijos jie neturi jokios. Niekam 
jie neatstovauja, su lietuvių tauta arba Lietuva jokio 
ryšio neturi ir nepalaiko. Jie žino, kad jie su savo tuo 
manifestu tik svietą juokina. Ir jį išleido tiktai tam, 
kad nuolat mažėjančiai grupelei savo pasekėjų, už save 
kvailesnių, pasirodytij veikėjais ir vadais.. Žiūrėkite, 
kas mes: manifestą pasirašėme! Turite mumis pasiti
kėti ir mums dolerių nepasigailėti, kad mums būtų iš 
ko į Washingtoną pavažinėti.

Sakėme, kad tie vyrai “drąsūs.” Gal toks pavadini
mas netinka. Gal geriau ir tiksliau bus, jeigu sakysime, 
kad jie turi “geras akis,” tiesiog kiauliškas akis. Tik 
pagalvokite: Jie kalba lietuvių tautos vardu, negavus 
ir neturint tos tautos jokio įgaliojimo.

Lietuvių tauta yra labai gražiai susitvarkiusi. Ji 
turi savo atstovus ir įgaliotinius. Štai šiandien pat 
Jungtinėse Tautose sėdi, jai atstovauja įžymioji lie
tuvių tautos dukra Leokadija Diržinskaitė.

Eškolas kalba atvirai...
IZRAELIO premjeras Eškolas dabar atvirai sako, 

kad jo šalies karinės jėgos nesitrauks iš okupuotų kraš
tų—Jordano vakarinio pakraščio Gazos, Sinaujaus ir t. t. 
Pamažu Izraelio valdžia pradeda pripažinti, kame kiti 
ją jau seniai įtarė: kad ji planuoja, jeigu tik galės, tas 
teritorijas aneksuoti.

Eškolas jau nenaudoja išsireiškimo “akupuotos te
ritorijos.” Vietoje to 'jis kalba apie “Samariją,” “Ju
dėją,” kaip tos sritys buvo žinomos prieš tūkstančius 
metų, biblijos aprašomais laikais. Matyti, kad premjeras 
Eškolas nori tais istoriniais pavadinimais pateisinti nuo
latinę jų okupaciją, jų prijungimą prie Izraelio.

Toks istorinis pateisinimas yra nesąmonė. Faktas, 
kad prieš apie du tūkstančius metų Hebronas, Nablus 
ir kiti Jordano miestai buvo srityje, kuri buvo* senoviš
ko Izraelio Samarijos sritis, nieko nereiškia, jeigu per 
bent tūkstantį metų ten gyveno arabai. Jeigu pasauly
je būtų pradėta atstatyti tautinius rubežius, kurie ga
ilavo prieš du tūkstančius metų, lietuviai pradėtų rei
kalauti, kad Bialostokas, kur kadaise gal gyveno jų gi
minaičiai jotvingiai, būtų ’ grąžintas Lietuvai; Danai, 
kurie kadaise okupavo Anglijos pietrytinį kampą, reika
lautų Londono; italai, romėnų palikuonys irgi reika
lautų Londono, nes ten kadaise buvo romėnų tvirtovė 
Ladinium; lietuviai, beje, ko gero, galėtų pareikalauti

ŠLOVINGAS TAURIOS 
LIETUVATĖS KELIAS

Vilniaus “Tiesoje” (spa
lio 29 d.) J. Komodaitė ra
šo apie J. Netupskaitę, 
nuo kurios gimimo dienos 
sukako 80 metų, o nuo. jos 
mirties 25 metai. Norime, 
kad ir mūsų skaitytojai su
sipažintų su tuo šlovingu 
keliu, kuriuo gyva būdama 
ėjo ši tauri lietuvių tautos 
dukra.

J. Komodaitė rašo:
Viena pirmųjų Lietuvos mo

terų revoliucionierių, paskyru
si savo jėgas kovai prieš ca
rizmą, kapitalistinę priespau
dą, už socialistinės visuome
nės sukūrimą mūsų šalyje, bu
vo mūsų žemietė Jadvyga Ne
tupskaitė. ■ ■

Jadvyga — vilnietė. Ji gi
mė 1887 metų spalio 30 die
ną tarnautojų šeimoje. Čia, 
Vilniuje, ji mokėsi mergaičių 
gimnazijoje, dalyvavo revo
liuciniuose rateliuose. 1905 
metų spalio mėnesį ji matė 
daugtūkstantines demonstra
cijas ir sušaudytųjų darbinin
kų krauju aplaistytą Vilniaus 
gatvių grindinį. Devyniolika
metė Jadvyga įstojo į Lietu
vos socialdemokratų partiją. 
Vėliau partiniame susirinkime 
Leningrade ji 'papasakojo, 
kad įstoti į partiją ją paska
tino žvėriškas susidorojimas 
su demonstrantais.

Vilniaus organizacija buvo 
gausiausia, labiausiai prole
tarinė, revoliucingiausia iš vi
sų LSDP organizacijų. Jadvy
ga buvo aktyvi jos veikėja. 
Partijoje sustiprėjo revoliuci
nis, internącionalistinis spar
nas. Reikėjo ■ visai įveikti na
cionalinį užsisklendimą. Kar
tu su Z. Angariečiū ‘ ir kitais 
revoliuciniais * sbcįaldemokra
tais' Jadvyga įeina1 j Vilniaus 
opoziciją prtė§'dportunistiriiūs 
LSDP vadovus' ir. įtampa at
kaklia kovotoja/už proletari
nio internacionalizmo princi
pų pergalę Lietuvos darbinin
kų judėjime. ■

Krokuvoje 1907 metų rug
pjūčio mėnesį įvyko LSDP VII 
suvažiavimas. Jame šalia Z- 
Angariečio, P. Eidukevičiaus 
ir kitų delegatų buvo ir Jad
vyga, slapyvardžiu “Vilnie
tė”

Tų pačių metų rudenį Jad
vyga įsigijo teisę mokytojauti 
ir išvyko į Šiaulius.

Prasidėjo rūstūs Stolypino 
reakcijos metai. Bet Jadvyga 
pavojų neišsigando. Ji įėjo į- 
LSDP Šiaulių rajono komite
tą. Išlikę žandarmerijos ar
chyve atskiri dokumentai lei
džia spręsti, kad Jadvyga 
tvarkė nelegalią bibliotekėlę, 
platino socialdemokratų lite
ratūrą. 1908 m. birželio mėne
sį Jadvyga pirmą kartą su
imama. Už užstatą ji liepos 
mėnesio pabaigoje iki teismo 
paleidžiama. Bet ją ir toliau 
persekioja carinė administra
cija, policija, žandarai. Kau
no gubernatorius siunčia į 
Šiaulius mokyklų direktoriui 
raštą, nurodydamas, kad Jad
vygos, kaip nepatikimos, ne
pageidautina tojiau pa 1 i k.t i 
mokytojauti. Policija griebė
si niekšingos provokacijos: 
Jadvyga apkaltinama daly
vavusi valdininko apiplėšime 
ir lapkričio 2 d. suimama. 
Jauna mokytoja vėl įkalina-

ma vadinamame “baltajame” 
Šiaulių kalėjime. Už užstatą 
ji vėl išeina į laisvę. Tik po 
dvejų metų ji išteisinama. 
1909 metais Vilniaus Teismų 
rūmai nuteisia ją už anksčiau 
rastas pas ją dvi nelegalias 
brošiūras 3 savaites kalėti. Po 
to ji dvejus metus policijos 
priežiūroje.

Dar prieš pirmąjį pasauli
nį karą Jadvyga atvyksta į 
Petrogradą. Ji mokosi priva
čiuose kursuose, nes į valsty
binius, kaip nepatikimos, jos 
nepriima. 1916 metais kartu 
su kitais revoliuciniais lietu
vių socialdemokratais ji įstoja 
į bolševikų partiją. Jai pri
pažintas stažas nuo 1906 me
tų.

Vėliau Jadvyga visas savo 
jėgas ir įgytas žinias skiria 
partinei agitacijai bei propa
gandai, kultūros-švietimo dar
bui liaudies masių tarpe. Ji — 
atsakinga agitatorė RKP(b) 
Petrogrado miesto I rajone, 
atlieka atsakingą darbą rajo
no Taryboje.

1918 metų birželio 21 d. 
R K P ( b ) Lietuvių sekcijų 
Centro biuras nutarė siųsti 
Jadvygą partiniam darbui į 
Vilnių. Ji buvo pasiryžusi vyk
ti į vokiečių okupuotą Lietu
vą dirbti pogrindyje. Bet 
RKP(b) CK sekretorės E. 
Stasovos tų pačių metų rug
pjūčio 29 d. ipasirašytu raštu 
partijos Petrogrado biuras 
pranešė, kad “kol nebus ras
tas žmogus, kuris pakeis drg. 
Netupskaitę jos kultūros-švie
timo darbe Taryboje, ji nega
lės išvykti iš Petrogrado.”

Nuo 1920 metų J. Netups- 
kaitė vadovavo RKP(b) Le
ningrado gubernijos komiteto 
propagandos darbui. Kartu ji 
dirbo N. Krupskajos vardo 
Leningrado Komunistinio po
litinio švietimo institute. De
šimt metų ji buvo įnstįtųtę,•di
rektore.' tPedągpgi n i a m.e. ir 
partiniame darbe jai teko su
sitikti šu N. Krupskaja, Š. Ki- 
rovu ir kitais senais bolševi
kais. 1933-1935 metais J. Ne- 
tupskaitė—partijos Leningra
do srities koiniteto narė. Le
ningrado miesto Tarybos de
putatė. Ji buvo partijos XVI 
suvažiavimo delegatė, dalyva
vo patariamojo balso teisėmis 
XVII partijos suvažiavime.

i J. Netupskaitė mirė Keme
rovo srityje, Marijinske, prieš 
25 metus. Bet jos revoliuci
nė veikla, jos nenuilstamas 
darbas—gyvas, įkūnytas mū
sų šalies pergalėse.

Chemija prieš 
nevaisingumą

Ligšioliniai kovos su ne
vaisingumu būdai duodavo 
labai m e n k u s rezultatus. 
Kaip praneša užsienio 
spauda, neseniai pavyko 
sukurti preparatą, kuris 
smarkiai pakelė gydymo 
efektyvumą. Iš aštuonias
dešimties bandyme dalyva
vusių moterį pusė jų tuo
jau pastojo.

Preparatas, pavadintas 
“ikĮoųndu” yra sintetinis. 
Jis jau parduodamas, nors 
kartais sukelia stiprius pa
šalinius efektus, kaip pliki
mą arba kataraktą.

Apie tai, kokią turi įtaką 
vaisiui, nerašpma.

ir Vengrijos, nes dainos rodo, kad jie kadaise gyveno 
prie Dunojaus... .

Rimtai kalbant, Eškolas kalba kaip nącionajistas 
romantikas, bet už tos skraistės slepiasi šalta šiandie
ninė politika. Matyti, kad Washingtonas pritaria Iz
raelio pasilikimui užimtose srityse ilgąm laikui. Ma
tyti, kad Vakarai dar neprarado vilties puversti Egipto 
ir Sirijos antiimperialistinius režimus. Matyti, kad Iz
raelio valdžia pasirengusi ir toliau koląboruotį su Wa- 
shingtonu tuose planuose.

Ta politika galutinėje išvądoje pragaištinga ir pa
tiems Izraelio žmonėms, kurįęf galų gale turės suprasti, 
kad vienintelė viltis yra įsijungti į bendrą Artimųjų 
Rytų antiimperialistinį frontą.

Prieš 50 metų Lapkričio 6 (spalio 24) dieną
Anksti rytą — buržuazi

nė laikinoji vyriausybė mė
gino pereiti į puolimą, už
bėgti už akių revoliucinių 
jėgų sukilimui. Jos įsaky
mu kariūnai užgrobė 
spaustuvę, kur buvo spaus
dinamas Komunistų parti
jos centrinis organas “Ra- 
bočij putj” . (taip vadinosi 
tuomet “Pravda”). Buvo 
įsakyta taip pat užimti 
Smolnį, pakelti tiltus per 
Nevą, Žiemos rūmų apsau
gai pasiųsti kontrrevoliuci
niai daliniai.

Bolševikų Centro Komi
tetas pavedė Kariniam-re- 
voliuciniam komitetui orga
nizuoti ryžtingą atkirtį. 
Spaustuvės ir Smolnio ap
saugai KRK pasiuntė rau- 
dongvardiečius, Lietuviško 
pulko ir 6-j o pionierių at
sargos bataliono kareivius. 
Imtasi taip pat apsaugoti 
Nevos tiltus. Per “Auro
ros” kreiserio radijo stotį 
perduota KRK radiogra
ma, kurioje visos ne Petro
grade esančios revoliucinės 
organizacijos paragint o s 
paruošti savo jėgas kovai 
ir jokiu būdu nepraleisti į 
Petrogradą Laikino s i o s 
vyriausybės iškviestų eše
lonų su jai paklusnia ka
riuomene.

11 vai.—Išvijus iš spaus
tuvės kariūnus, išėjo “Ra- 
bočij putj” numeris. Jo 
Įžanginis straipsnis skelbė: 
“Valdžia turi pereiti į Dar
bininkų, kareivių ir valstie
čių deputatų tarybų ran
kas. Valdyti turi nauja vy
riausybė, Tarybų išrinkta, 
Tarybų keičiama, atsakin
ga Taryboms”., , , , <

Lenino žodis
Vakare—V. Leninas pas

kutiniame iš pogrindžio 
išsiųstame laiške CK na
riams rašė: ...“padėtis be 
galo kritiška. • Aišku aiš
kiausia, kad dabar, jau iš 
tįesų, delsimas sukilti yra 
tolygus mirčiai.

Visomis jėgomis tikinu 
draugus, kad dabar vis
kas kabo ant plauko, kad 
dienotvarkėje yra klausi-1 
mai, kuriuos sprendžia ... 
išimtinai tautos, masė, 
ginkluotųjų masių kova.

... Reikia žūt būt šian
dien naktį suimti vyriau
sybę, nuginklavus (nuga
lėjus, jei priešinsis) kariū
nus ir t.t.

... Nieku gyvu nepalikti 
valdžios Kerenskio ir kom
panijos rankose iki 25 d., 
jokiu būdu; spręsti reikalą 
būtinai šiandien vakare ar 
naktį.

Istorija nedovanos delsi
mo revoliucionieriams, ku
rie galėjo nugalėti šiandien 
(ir tikriausiai, nuga 1 ė s 
šiandien), rizikų 0 d a m i 
daug prarasti rytoj, rizi
kuodami prarasti Viską”.

Lapkričio 6-7 (spalio 
24-25) d. naktį

21 vai. — užimtas Petro
grado telegrafas.

Apie 24 vai. — užimtas 
Suvorovo. prospekt a s ir 
vandentiekis.

Apie vidurnaktį r-V. Le
ninas ateina į Smolnį ir be
tarpiškai i m a vadovauti 
ginkluotam sukilimui.

1 vai. 35 min. — užimtas 
paštas.

2 vai. — užimta Baltijos 
geležinkelio stotis, elektros 
stotis ir eilė kitų svarbių 
Petrogrado objektų.

2 vąj. — išjungta daugu
ma Laikinosios vyriausy

bės ir > kontrrevoliucinės 
karinės vadovybės telefo
nų.

8 vai. ryto — Sukilusių 
darbininkų ir kareivių ran
kose jau beveik visas Pet
rogradas ir absoliuti dau
guma svarbiausiųjų objek
tų, išskyrus Žiemos rūmus, 
vyriausiąjį štabą, Marijos 
rūmus ir dar vieną-kitą. 
Lapkričio 7 (spalio 25) d.

10 vai. — Karinis - revo
liucinis komitetas paskelbė 
V. Lenino parašytą istori
nį kreipimąsi “Į Rusijos pi
liečius!” Jame buvo rašo
ma:

“Laikinoji vyriaus y b ė 
nuversta.

...Tegyvuoja darbininkų, 
kareivių ir valstiečių revo
liucija!”

12 vai. — revoliuciniai 
būriai užėmė Marijos rū
mus, kur posėdžiavo bur
žuazinis parlamentas.

14 vai. 35 min. — prasi
dėjo Petrogrado Tarybos 
posėdis. Audringais ploji
mais buvo sutiktas Karinio 
-revoliucinio komiteto pra
nešimas apie ginkluoto su
kilimo pergalę Petrograde. 
V. Leninas į darbininkų ir 
kareivių atstovus kreipėsi 
šiais žodžiais:

“... Darbininkų ir valstie
čių revoliucija, apie kurios 
būtinumą: visą laiką kalbė
jo bolševikai, įvyko.

... Nuo šiol prasideda 
naujas laikotarpis' Rusijos 
istorijoje; ir ši trečioji Ru
sijos revoliucija savo galu
tinėje išdavoje turi atvesti 
į socializmo pergalę”.

18 vai. — apsupti žiemos 
rūmai.

Apie 21 yąl. —’nuaidėjo 
“Auroros” kreiserio • salve/ 
paskelbusi Žiemos rūmų 
šturmo pradžią ir įėjusi į 
istoriją, kaip naujos — so
cialistinės eros simbolis.

22 vai. 40 min. — Smol
ny j e atidarytas Visos Rusi
jos Darbininkų ir kareivių 
deputatų tarybų II suva
žiavimus. Atsi š a u ki m e 
“Darbininkams, kareiviams 
ir valstiečiams!” jis paskel
bė: I .

“... Remdamasis didžiulės 
darbininkų, kareivių ir val
stiečių daugumos vai i a, 
remdamasis Petrogr adė 
įvykusiu pergalingu darbi
ninkų ir įgulos sukilimu, 
suvažiavimas ima valdžią i 
savo rankas”.

Tarybų II suvažiavimas 
sudarė pirmąją Tarybinę 
Vyriausybę su Vladimiru 
Leninu priešakyje, priėmė 
istorinius dekretus dėl tai
kos ir dėl žemės.

Prasidėjo socializmo epo
cha.

“Laisvės” Redakcijai.
Šiauliečiai — “Laisvės^ 

skaitytojai sveikina Jūsų 
darbo kolektyvą ir Jūsų ar
timuosius viso pasaulio pa
žangiajai žmonijai didžios
ir brangios šventės proga.

Visiems linkime geros 
sveikatos, neblėstančio ryž
to ir energijos Jūsų kilnia
me darbe.

Ona Šulcaitė
Šiauliai, 1967.X.30.

Nuoširdžiai sveikinu visą 
“Laisvės” redakciją ir skai

do jus su didžiąja tarybi- 
ų žmonių švente —spalio 

revoliucijos 
-ųjų metinių proga. Lin- 
u visiems dar stipriau 
Lrbuotis savo kultūrinėje 

veikloje, už taiką ir sėkmės 
asmeniniame gyvenime.

Nuo visos širdies, 
Renė Diktoraitė
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Vilnius, 1967.X.

“Laisvės” kolektyvui
Nuoširdžiai sveikinu visą 

Laisvės” kolektyvą, laik
raščio skaitytojus ir rėmė
jus su didžiąja Spalio Re
voliucijos švente. Per jūsų 
laikraštį nemaža lietuvių 
emigrantų susipažįsta su 
Lūžiaisiais Tarybų Sąjun- 
os laimėjimais, padeda 
gdyti didįjį perversmą 

žmonių sąmonėje. Nors šis 
jubiliejus “Laisvei” skau
dis dėl neseniai iš gyvųjų 
tarpo pasitraukusio kilnia
dvasio jos redaktoriaus R. 
IV izaros, bet likusieji gyvie
ji užpildys tą didžiulę spra
gą. Lai galingosios pažan
gos idėjpp suteikia visie" ~ 
jC' ‘ k ’

u

d

u

T
ipp suteikia visiems 

gų ir ištvermės kovoje 
į^!.. ,
Tęlyįi ;ju$ sveikata ir 

:kmė!
Jūsų J. Subatavičius 

Vilnius, 1967.X.30.
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Gerbiama “Laisvės”
Laikraščio Redakcija, 

Jums rašo Povilo Bečio 
brolio duktė Eleonora su 
šeima iš Lietuvos.

Mes iš laikraščio sužino
me apie dėdės Povilo ligą 
norime jam palinkėti kuo 
•eičiau pasveikti ir su

jo:
ir
gi
naujomis jėgomis vėl grįžti 
į sveikųjų tarpą.

Eleonora

Išvietintų pusantro V 
milijono

Jungtinių Tautų asam- 
ėjai raportuoja, kad šiuo 

metu išvietintų arabų yra
pusantro milijono. Izraelio- 
arabų karo metu prisidėjo 
išvietintų 200,000.
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PROJEKTAS DOL
Speciali mašina 

geologams
Yra įvairių konstrukcijų 

visureigių automašinų, bet 
jos negali pravažiuoti visais 
keliais. Lichačiovo vardo 
automobilių gamykloje su
kurtas specialus automobi
lis skietas paieškų-žvalgy- 
mo darbams tuose rajonuo
se, kuriuos didesniąją metų 
dalį dengiasniegas. Pen- 
kiatonėje automašinoje pa
statyti du bendro 360 AJ 
galingūmo varikliai. Vienas 
jų varo visus dešiniuosius 
ratus, kitas — kairiuosius. 
Ir priekiniai, ir užpakali
niai ratai yra valdomi. Pui
kūs amortizatoriai saugo 
ekipažą nuo smūgių. ZIL- 
E167 gali'važiuoti ne tik 
per gilų sniegą, bet ir per 
balas, smėlynus.

Projektu DOL vadinamas 
kanalas, kuris sujungs Du
nojų, Odrą ir Labę. Pagal 
č^koslovakų moksl i n i n k ų 

i’ojektą busimasis kanalas 
pasidės ties Bratislava, 

phskui eis lygiagrečiai -su 
Dunojaus intaku Morava, 
toliau iš dalies susilies su 
jos vaga z ir prie Pršerovo 
miesto jis išsišakos: į va
karus iki Labės upės ir į 

aurę Odros sieninio link. 
DOLas, pagal projektuoto
ju sumanymą, sudarys vie
ningą vandens sistemą, ku- 

sujungs Juodąją, Balti
jos ir Viduržemio jūras. 
P rahos ekonominis laikraš- 
t s “Gospodaržskije no^ 
n y” DOLą vadina vierta off 
džiausiu projektų, kurie bu-: 
vo sukurti per pastaruo- 

ius metus Europoje.

P
P
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Prasti dalykai Vietname
Newarko “Star-Ledgery- 

įe” tilpo daug pasakanti 
karikat ū r a : Prezidentas, 
pradėdamas didinti karą 
Vietname, pris i r i š ę s 
virvę už kanuolės, susikup- 
r i n ę s, visomis spėkomis 
traukia į Vietnamą, o 
dabar vargšui užrišta virvė 
ant kaklo ir pririštas prie 
militarinio tanko, atsispy- 
ręs laikosi. Tačiau tankas 
ji atbulą traukia gilyn i 
karą. Už tai daba r jau 
verktinai norėtų taikos, 
kuomet militaristų virvė 
jau ant kaklo.

Taip pat to paties laikraš
čio specialus koresponden
tas James Jackson buvo
kelionėj daugiau kaip tris 
mėnesius ir apvažinėjo vi
sas neramias vietas: Azijo- 
joje, Viduriniuose rytuose

8 pusi.

laikraščiui parašė ilgą ke
lionės raportą.

Jis raportuoja, kad, girdi, 
kur tik nuvažiuoji, visur 
susitinki su amerikiečiais, 
kurie turi tikslus ten būti. 
Vieni turi ryšius su mūsų 
valdžia, antri su privačio
mis kompanijomis, o treti 
turistai. Daug jam buvę 
progų pasikalbėti ir su ša
lių politikieriais ir valdi
ninkais apie amerik i e č i ų 
vedamo Vietname karo si
tuaciją. Jis radęs mišrų 
supratimą ir skirtingose 
vietose ir skirtingose aplin
kybėse. Kur šalis gyvena
ramiai, neturi nesusiprati- 
mų savo tarpe, tai yra su 
savo gyventojais,, tai tos ša
lys Amerikos politikai Viet
name nepritaria. O tos ša
lys, kurios turi neramumij

ir Vietname. Jis minimam tarp savo gyventojų, Ame-

ISLINGTON, MASS.
Minis

Yvonne Niaurienei
Mes reiškiame giliausią užuojautą velionės vyrui 

Joseph Niaurai ir šeimai liūdesio valandoj.

M. Uždavinis
P. Kurulis
S. Družas
K. Stašienė
N. Grybienė

J. M. Sadauskai 
C. Tarailienė 
A. O. Zarubai 
A. Babilienė

Norwood, Mass.

Mirus
Mūsų Klubo Narėms

P. Tu r aus k i e n ei
— ir —

Ievai Niaurienei
•Reiškiame užuojautą jų šeimoms, 

giminėms ir draugams.

Lietuvių Moterų Klubo
Valdyba ir narės

Cambridge, Mass.

NEW BRITAIN, CONN. J

Nellie Šopiene
Jau aštuoneri metai kai mirė mano mylima 

draugė. Aš liūdžiu jos netekus. Mano nuoširdi
< užuojauta sesutėms, sūnums ir dukteriai

Caroline Remeitienė
Berlin, Conn.

Z"ž

rikai pritaria, bet pagalbos 
jai neduoda, kad neįsiveltų 
į tą konfliktą. Pagalbą 
duoda tik tos šalys, kaip 
Tailandas, P. Korėja, Ma- 
laizia ir dar viena kita ša
lis. Bet jos yra privers
tos tai daryti. Tačiau Š. 
Vietnamo bombardavi m u i 
ir jos nepritaria.

Atvažiavęs į Pietų Viet
namą randi nep a p r a s t ą 
vaizdą. Čia amerikiečiai su- 
važiavę su liuksusiniais 
orlaiviais, kad iš nieko pa
darytų “demokratiją” su 
karo pagalba, neatsižvel
giant, kokios aplin k y b ė s 
karui Vietname randasi, 
sako korespondentas. Ame
rika niekuomet nebuvo įvel
ta į tokį konfliktą, į kokį 
yra įvėlus savo kareivius ir 
civilinius dabar. Skirtumas 
tarp buvusių pirmesnių ka
rų, kuriuose Amerika ka
riavo, rodos, yra, tas kad ir 
pati gamta, kovoja prieš tą 
karą.

Vietname negalima suda
ryti kovos fronto, kad ji 
būtų galima išbandyti pa
gal planus-strategiją ir pa
tirti, kaip jis veiks, nors ko- 
mandierių daromi visoki 
eksperimentai — techniški 
ir taktiški.

Karo blogumas yra. tas, 
kad amerikiečiai nepažįsta 
savo priešo. Vietnamietis 
visados gali nuspręsti, ar 
jis savo priešą nugalės. Jei 
ne, tai jis į kovą nestoja. 
Amerikiečiai nėra pakant
rūs žmonės. Už tai dabar 
Azijos kritikai yra tos nuo
monės, kad Amerika dėl 
savo nepakantrumo ne lai
ku įsibriovė į Vietnamą.

Mūsų šalis niekad netu
rėjo tokio nepopuliaraus 
karo, kaip šis. Amerikos 
kareiviai niekuomet netu
rėjo namie tokio mažo jais 
pasitikėjimo, <- .kaip šiame 
Vietnamo kare. Ameri
kiečiai niekuomet nebuvo 
taip žemai nupuolę mora
liai savo pasižadėjimais 
ir ultimatumais, kad jie pa
sieks savo užsibrėžtą tiks- 
ią-

Prie to jis aiškina, kaip 
amerikiečiams sekasi liau- 
diečių bombar davimas. 
Kaip jau yra žinoma, 
Amerikos kariuomenė savo 
priešų nepažįsta. Ir tų 
priešų visuomet turi ieško
ti. Kai jie suranda vietna
miečių kaimelį, iš kurio bū
na jiems pasiprieš i n i m o , 
tuojau iššaukiamas orlaivis 
su bombomis, kad tą vietą 
bombarduotų. Ta vieta bū
na paženklinta su X. Or
laivis randasi keli šimtai 
mylių nuo tos vietos, kurią 
jis turės bombarduoti. Or
laivis lekia labai aukštai, 
nėra matomas nei girdimas 
ir kontroliuojamas kompu- 
toriumi. Tokios orlaivių mi
sijos padaro daug klaidų 
ir nuo jų žūsta daug civi
linių vietnamiečių, taip pat 
ir Amerikos kareivių.

Kas iš to politinio-milita- 
ristinio karo išsivystys, kai 
dauguma gyventojų jam 
nepritaria ir net kovoja 
prieš? Ir visas pasaulistė- 
mija jo žiaurumą, neteisin
gumą. Nežiūrint, kaip jis 
užsibaigs, jis Amerikos is
torijoj bus užrašytas kaip 
besąžiniškų užsispyrėlių 
vadovų karas.

Ignas

Laiškas iš Belgijos sostinės

i»\
Oįį.'/^

U U

Manila. — Gen. James M. 
Gavin, apsilankęs Vietname, 
pasakė, kad amerikiečiai 
turi sulaikyti Šiaurės Viet
namo bombardavimą ir dė
ti pastangas karą Vietna
me baigti.

Vėl rašau iš užsienio; šį 
kartą iš Belgijos sostinės 
Briuselio. Buvau manęs po 
A. Tarybos sesijos paato
stogauti, aplankyti Vilnių, 
o išėjo kitaip. Teko skris
ti į Belgiją kaip TSKP CK 
delegacijos vadovui. Kelio
nė įvyko Belgijos Kompar
tijos CK kvietimu. Draugai 
belgai prašė dalyvauti jų 
surengtuose įvairiose Bel
gijos vietose Spalio Revo
liucijos 50-ųjų sukaktuvių 
minėjimui skirtuose susi
rinkimuose.

Atvykus į Briuselį buvo 
malonu susitikti su drau
gais, nes partijos CK pir
mininkas E. Briunelis, CK 
sekretorius ž. Bliumas ir 
eilė draugų bene užpernai 
lankėsi Lietuvoje, ir ten su 
jais susipažinome. Tada jie 
pabuvojo daugely Lietuvos 
vietovių, o dabar turime 
progos aplankyti Belgijos 
miestus ir kaimus, susipa
žinti su Belgijos darbo 
žmonių gyvenimu ir jų 
avangardo — Belgijos Ko
munistų Partijos — veikla.

Nors jau esu Briusely bu
vęs < du kartus — pasauli
nės parodos metu, 1958 m., 
ir per Tarpparlame n t i n ę 
konferenciją 1961 m. — ta
čiau malonu buvo vėl pama
tyti tą įdomų miestą, vadi
namą “mažuoju Paryžiu
mi.” Apl a n k ė m e buvu
sios parodos aikštę, kur iš 
visų daugelio pastatų pasi
liko tik du — originalusis 
Atomiumas ir kitas staty
tas stebuklas,z kuriuo yra 
gelžbetonio horizontal i a i, 
kiek įkypa 62 metrų ilgu
mo ir 80 tonų sunkumo 
strėlė, turinti tik vieną at
sparos tašką. A|tomiume 
įrengta “Euratomo” orga
nizacijos paroda, parodanti 
atominės fizikos mokslo 
raidą ir atomo jėgos tai
kiems reikalams panaudoji
mo galimybes. Briuselio 
senąjį veidą keičia keletas 
naujų daugiaaukščių mo
derniškų pastatų. Jų vie
nas vadinamas socialistiniu 
centru, nes jame įsikūrusi 
socialistų vadovaujama ko 
operatinė socialinio draudi
mo įstaiga.

Pirmą susirinkimą turė
jome Lježo miesto Kongre
sų rūmuose. Čia pirmuoju 
kalbėjo E. Briunelis. Api
brėždamas Tarybų Sąjun
gos laimėjimus per pasta
ruosius 50 metų ir savo 
įspūdžius iš kelionių po Ta
rybų šalį, jis paminėjo ir 
savo apsilankymą Lietuvo
je. E. Briunelis papasako
jo apie didelius Lietuvos 
liaudies laimėjimus, nuver
tus fašistinį jungą ir įkū
rus tarybinę sociali s t i n ę 
santvarką. Jam ypač dideli 
įspūdį padaręs Lietuvos in
dustrializavimas ir kultūri
nis pakilimas per tokį 
trumpą laiką.

Savo kalboje aš apžvel
giau Spalio .Revoli u c i j o s 
tarptautinę reikšmę ir jos 
įtaką darbo žmonių laimė
jimams ne tik Tarybų Są
jungoje, bet ir, visame pa
saulyje. Priminiau ir tai, 
kad kartu su daugelio tau
tų atstovų Spalio Revoliu
cijoje dalyvavo ir belgų 
darbininkų klasės atstovai. 
Tai buvo Petrograde karo 
metu dirbę Sestrorecko ir 
kitose gamyklose dirbę ka
ro prievolininkai belgai, vi
so apie 300 žmonių. Jų 
grupė su Frederiku Leigre- 
nu priešakyje dalyvavo žie
mos Rūmų šfaurmavine. 
Po revoliucijos laimėjimo

belgų darbininkų delegacija 
buvo pirmoji užsieniečių 
delegacijų, atėjusių pas Le
niną pasveikinti su laimėji
mu ir pareikšti savo visiš
ką pritarimą Rusijos prole
tariato kovai už taiką ir so
cializmą. Daugelis tos bel
gų darbininkų grupės da
lyvių kovojo pilietinio karo 
frontuose. F. Legrenas da
lyvavo “Petrogrado batali
ono” sąstate Ukrainos 
fronte ligi pat demobilizaci
jos 1921 m.

Kitas susirinkimas įvyko 
miestelyje LaiEstre už Va- 
terloo. Čia irgi buvo pilna 
kino salė. Kalbėjo Belgijos 
KP CK Politbiuro narys 
senatorius Ž. Terfas. Iš mū
sų delegacijos, be manęs, 
kalbėjo kiti du delegacijos 
nariai. — Marksizmo-Leni
nizmo Ins t i t u t o direkto
riaus pavaduotojas istorijos 
mokslų daktaras G. Obički- 
nas ir ekonomikos mokslų 
daktaras G. černikovas. La 
Estre susirinko ne tik bel
gai, bet buvo ir italų dar
bininkų, sutikome ir tary
binių piliečių, daugiausiai 
ukrainiečių, pasilikusių čia 
iš karo metu, kada juos at
vežė darbams. Dalis jų mo
terys, ištekėjusios už vie
tos darbininkų, tačiau pa
silikusios tarybinėmis pilie
tėmis. Pasirodo, tarybinių 
piliečių Belgijoje esama ke
liolika tūkstančių.

Tie susirinkimai Lježe ir 
La Estre vyko prancūzų 
kalba, nes tai vietovės, esan
čioje prancūziškai kalban
čioje Valonijoje. Tuo tar
pu susirinkimas Gento kino 
teatro salėje buvo vedamas 
flamų kalba, kurios tvirtai 
laikosi Flandrijos gyvento
jai. Mums buvo neaišku, 
kaip čia bus, nes kitur var
tojome prancūzišką kalbą 
arba padėjo mūsų sekreto- 
rius-vertėjas A. Anfilofje- 
vas, gerai žinąs prancūzų 
kalbą. Tačiau išeitis atsi
rado, kai susipažinome su 
draugus F. Roelsu, kuris 
kalba gana gerai rusiškai ir 
puikiai flamiškai.

Visuose minėtuose mies
tuose turėjome progos su
sipažinti su vietos parti
niais vadovais ir aktyvis
tais, kurių tarpe sutikome 
ir veteranų, dalyvavusių 
partijos steigime, ir jauni
mo, net pionieriško amžiaus 
vaikų, nešiojančių raudo
nus kaklaraiščius, atėjusių 
pasveikinti mūsų delegaci
ją. Žymėtina taip pat ir tai, 
kad susirinkimuose dalyva
vo ne tik komunistai, bet ir 
daugelis įvairių pažiūrų 
žmonių. Sutikome socialis
tų atstovus, socialistinių ir 
katalikiškų profesinių są
jungų (unijų) darbuotojus 
ir eilinius narius. Po su
sirinkimo Gente prie mūsų 
priėjo vidutinio amžiaus 
vyras, kuris sakėsi esąs 
vietos katalikų kunigas. Jį 
apibūdino kaip radikalių 
pažiūrų žmogų, kuris laiko, 
kad kovoje už taiką ir so
cialinį teisingumą katalikai 
turi daug bendro su komu
nistais.

Prieš mus dar septyni su
sirinkimai — Briuse 1 y j e , 
Antverpene, Šarleru, Ku- 
eme ir kitur. Grįžti namo 
numatyta spalio 30 dieną, 
nes per Spalio sukaktuves 
norime būti namie. Belgi
joje sukaktuvių minėjimas 
tęsis dar ir lapkričio mė
nesį, kada numatomi po vi
są . šalį Belgijos - Tarybų 
Sąjungos Draugijos susi
rinkimai. •

Philadelphia, Pa.
Spalio 25 dieną liūdesio 

valandą labai daug artimų 
draugių ir draugų rinkosi 
pagerbimui (palydint į am
žiną gyvenimą) Elenutės 
Merkienės, sulauk u si o s 
gražaus skaičiaus metų.

Jos gyvenimas nebuvo 
rožėmis sagstytas. Kaipo 
darbininko žmogaus šeimo
je dirbo kartu su Rapolu, 
pavyzdingai augino šeimą, 
.kad senatvės sulaukus būtų 
galima juos matyti greta 
savęs ir jų gyvenimu pasi
gėrėti.

Liuoslaikiais atitrūkusi 
nuo šeimos darbo, darbavosi 
tarp lietuvių ateivių. Orga
nizavo juos, kvietė būti Li-
teratūros Draugijos na
riais, skaityti knygas ir 
darbininkiškus lai k r a š- 
čius, kad būtų apsišvietę, 
pažintų, kas yra draugas, o 
kas tave taip didžiai išnau
doja. Ji dažnai pasakyda
vo:—Pažvelk į Rytus, ap
lankyk tą šalį, kur darbia 
ninkai valdo.

sunus 
žytė, 
ir du 
miniu, 7

Albertas, duktė Ro- 
anūkas, trys anūkės 
proanūkiai, daug gi- 
draugų ir draugių.

Linkime visiems vesti
gyvenimą taip, kaip vedė 
Elenutė. O jos palaikai lai 
ilsisi šioje šalyje.

Jos 
užuojautą.

šeimai reiški ame

A. Lipčius

CLEVELAND, OHIO
Keturių Draugijų 

ketas, 
dos, k 
narnas 
kričio 
nian Hali, 15810 Holmes 
Ave.

Ban- 
ruošiamas dėl spau- 

:aip jau seniai garsi- 
, yra perkeltas į lap- 
12 d., 2 vai., Slave-

Visi 
kvieči 
remti 
mūsų 
retėjo 
bus k|itas 
nepra 
sikvie; 
Taipg 
kad galėtume sukelti dau-

geros valios bičiuliai 
ami dalyvauti ir pa
spaudą. žinote, kad 
pažmoniai labai su- 
ir dar nežinom kada

, tad malonėkite
eisti šios progos. Pū

skite ir savo bičiulius, 
i prašome dovanėlių,

Likosi liūdesyje jos gy- giau :eigų. Ačiū, 
venimo draugas Rapolas,! A. S.

Spalvotų paveiks lų rodymas 
Massachusetts valstijoje

Rengia LDS kuopos
Kaip jau žinoma, šiemet 

Montreal y j e (Kanadoje) 
įvyko pasaulinė paroda, ku
rioje gražiai pasirodė ir 
Tarybų Lietuva savo meni
ne programa ir įvairiais 
eksponatais.

Į parodą buvo nuvykęs J. 
Siurba, LDS sekretorius, ir 
jis padarė šimtus įdomių 
spalvotų nuotraukų. Dalį tų 
nuotraukų jis jau parodė 
New Yorke. Jis apsiėmė at
vykti į Mass, valstiją ir pa
rodyti daug įdomių spalvo
tų nuotraukų (“slides”).

LDS kuopos rengia pa
veikslų rodymą sekamose 
vietose:

Montello: Lapkričio 18 d. 
(šeštž dienį), T a utiškame 
name. Pradžia 1 vai. dieną.

Bostone: lapkričio 18
8 W. Broadway. Pra-

So. 
d., 31 
džia vai. dieną.

Worcester: lapkričio 19., 
pradžia 1 vai. dieną.

Norwoode: lapkričio 19 
d., M. Uždavinio namuose, 
16 F clan St. Pradžia 6 vai.
vakare.
- Kam tik sveikata ir laikas
leidžia, visi atvykite pama
tyti įdomius paveikslus.

Pamatysite daug įdomių 
į iš Lietuvos dienos 
line j e parodoje. Taip- 
irba parodys ir dalį

Siunčiu Jums visiems la
bas dienas ir geriausius lin
kėjimus.

Justas Paleckis
Briuselis, 1967,X.24

vaizd
pašau 
gi Si 
gražiih spalvotų nuotraukų 
iš Lie

Apart paveikslų parody
mo, ė’. Siurba taipgi pasi
žadėjo pakalbėti Lietuvių 
Darbi 
reikalais.

tuvos.

ninku Susivienijimo

J. Petruškevičius

ŠVENČIŲ NUOLAIDOS
ant automobilių, televizorių, plokštelių, radijų ir 

Motorciklų
i R1—7502M (su foniniais karais) 

perkami kaipo
DOVANOS Giminėms gyvenantiems U.S.S.R. 

♦ * ♦
Nuolaidos kainose dėl viršminėt^ dovanų pažymėtos 
mūsų kainų kataloge įvykdomos

Nuo SPALIO 1 iki GRUC DŽIO 31, 1967

Dėl detalių kreipkitės prie mūsų skyrių:
ORP.COSMOS PARCEL EXPRESS

45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, New York 10019
Tel. 212-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių.
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia,
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.

arba tiesiai pe

Pa. 19106

r

I’ODAROGIITS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-1547

<



4 psL LAISVE Penktadienis, Lapkrič o (November) 10, 1967

PHILADELPHIA, PA.
Po liūdesių ir apgailavi- 

mų mūsų pažangieji veikė
jai vėl stoja prie kultūri
nės ir meninės veiklos. Šio 
mėnesio 26 dienų ruošia 
draugiška sueigų su užkan
džiais ir menine programa 
Al. Merkio salėje, 6024 No. 
Wayne Avenue. Pietūs bus 
duodami 1 vai. Po pietų 
bus demonstruojami ekrane 
lietuviški ir kitataučių fil
mai. Gal bus ir kitokių pri- 
dėčkų.

Philadelphie c i a i, nepa
mirškit kelrodžio. Iš bet 
kurios miesto dalies pri
važiavę Broad St. ir Erie 
Ave., sustokite ties Phila
delphia Gas kompanijos pa
statu ir imkite gatvekarį 
53, kuris nuveš jus į paren
gimo vietų. Būtinai reikia 
išlipti ne toliau kaip Wal
nut Lane ir paeiti atgal iki 
didelės protestantų bažny
čios, ir paėję i užpakalį ra
site salę.

Lapkričio 11 d., 2 vai., po 
pietų, įvyks labai svarbus 
LLD 10 kuopos susirinki
mas. Visi nariai, pilnai pa
simokė jęs metines duokles, 
$2, gaus po knyga. Dar 
kartų pasitarsime apie bū- 
simųjį parengimų lapkričio 
26 d. Pakalbinkite savo 
draugus ir drauges įsirašy
ti į mūsų kultūrinę drau
giją. • • •

Prieš per šiemetinę vi
sų šventų šventę, kuomet 
maži vaikai apsimaskavę 
vaikščiojo ubagaudami po 
stubas, kažkoks piktadarys 
padavė vaikučiams obuolių, 
kuriuose buvo prikišta 
smulkiai sulaužytų skustu
vo gelažčių trupinių. Da
bar policija tyrinėja ir ieš
ko piktadarių.

Jau pradėjo griauti dau
giau kaip šimto metų se
numo Moyamensing kalėji
mų, kuris turi užėmęs apie 
6 akrus žemės. Žadama 
kalėjimo vietoje įkurti gra
žų parkų ir jaunuoliams 
žaismavietę. Ak, kad tas is
torinis pilkų akmenų pasta
tas prakalbėtų, jis pasaky
tų daug įdomių praeities 
nuotykių...

Kai kada įvyksta juokin
gų nuotykių. Kartų į po
licijos nuovadų atėjo jau 
gerokai pagėręs pusamžis 
žmogus ir pasiūlė policistui 
$20 iš anksto užsistatyti už 
save kaucijų. Policistas ne
ėmė kaucijos, nes atėjūnas 
nebuvo niekuo nusikaltęs. 
Už keleto valandų tas pats 
asmuo buvo areštuotas už 
giratybę ir įkalintas, nes 
jis savo užstatų buvo jau 
pragėręs...

Leonora

Ačiū už užjautimų
Mirus mano žmonai Ele

nai Matiukaitei, draugai ir 
draugės siuntė telegramas, 
laiškus iš taip toli, kaip 
Kalifornija, Florida, Wor- 
cesteris, New Yorkas, Rea- 
dingas ir Baltimore. Taip
gi Philadelphijos draugai 
ir draugės siuntė laišku
čius, gėles. Dalyvavo lai
dojimo apeigose. Širdingai 
dėkojame visiems priete- 
liams, užjautėjams; grab- 
nešiams, palydovams, Char- 
liui Rama n a u s k u i (Ro
man) už gražų laidojimo 
patarnavimų.

Asmeniškai visiems pa
dėkoti neįmanoma. Taigi 
per “Laisvę” reiškiame vi
siems didelį ačiū!

Merkių šeima: Rapolas 
Merkis, Rožytė Behmer, Al
bertas Merkis ir anūkai: 
Nancy Behmer, Terese, 
Donly (Behmer), Cheree ir 
Scot Merkiukai.

R. Merkis

Montreal, Kanada
Įspūdingos išleistuvės

Spalio 22 d. Vytauto Klu
bo salėj, dalyvaujant nema
žam skaičiui tautiečių, gra
žiai ir įspūdingai praėjo 
atsisveikinimo vakaras su 
tautiečiais iš T. Lietuvos, 
kurie čia visų parodos lai
kų darbavosi Tarybiniame 
paviljone: su žurnalistu Al
bertu Laurinčiuku, inžinie
riumi Donatu Daniūnu, 
svetimų kalbų profesoriumi 
Longinu Pažūsiu, Stasiu 
Jurčiumi, Irena Marcinke- I 
vičiene ir Vaclovu Saka
lausku, kurie čia besidar
buodami įsigijo labai daug 
draugų ir bičiulių. Tai la
bai puikūs, malonūs ir la
bai draugiški tautiečiai.

Prie garbės stalo sėdėjo 
ne tik šie šaunūs tautiečiai, 
bet ir atvykę svečiai iš tė
vynės ilgesniam vizitui: 
Vilniaus radijo diktorius 
Henrikas Paulauskas, Pa- 
purėlytė, viena lietuvaitė iš 
Lenkijos, taipgi neseniai 
atvykusi iš T. Lietuvos Va
lerija Gasiūnienė ir jos vy
ras žurnalistas “Laisvės” 
darbuotojas Jonas Gašlū
nas. Dalyvavo ir Audros 
Vartų parapijos klebonas.

Pirmininkaujant J. Urba
navičiui, pirmiausia buvo 
iškviesti kalbėti visi paro
dos darbuotojai, kurie ne 
tik savo labai kultūringa 
gražia lietuviška kalba, bet 
ir labai reikšmingais žo
džiais užkariavo visų širdis. 
Kalbėjo ir kiti svečiai.

Parodos darbuotojai ne 
tik pasakė labai jautrias 
atsisveikinimo kalbas, bet 
dar ir apdovanojo, įteikda
mi vertingas dovanas Lie
tuvių Literatūros Draugi
jai, Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinei Draugijai ir Vytauto 
Klubui per šių draugijų 
pirmininkus, kurie varde 
savo draugijų narių padė
kojo ir palinkėjo laimingai 
sugrįžti į Tėvynę. Taip pat 
buvo apdovanoti ir visi iš
leistuvių dalyviai lietuviška 
degtine, saldainiais ir sūriu. 

’ Nuo pažangiųjų šios kolo
nijos lietuvių, per J. Lese- 
vičių, buvo įteiktos vertin
gos dovanos. O nuo mote
rų taikos komiteto, per A. 
Šiulevičienę, įteiktos dova
nos parvežti jų žmonoms.

Po visų kalbų sekė vaišės 
prie gausiai apkrauto vai
šių stalo, bufeto formoje, 
kuris buvo labai gražiai 
meniškai papuoštas gėlė
mis, tortu ir žvakutėmis. 
Prasidėjo susigrupav i m a i 
maloniems pokalbiams ir 
foto nuotraukoms daryti 
(T. Laurinaičiui teko ne
mažai pavargti su savo fo
to aparatu) ir pasikeitimui 
asmeninėmis dovanėlėmis. 
Tikrai buvo lengvos atsi
sveikinimo valandos, kurios 
nusitęsė iki vėlumos ir bu
vo palydėtos dainomis. 
Montrealiečiai ilgai ilgai 
minės šį labai įspūdingai 
praėjusį atsisveikinimo va
karų.
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... , I ■

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimų žema.

Binghamton, N. Y.
Spalio 24 d. LLD 20 kuo

pos susirinkimas įvyko pas 
J. Žemaičius, kuris buvo 
planuotas laikyti daug 
anksčiau.

Susirinkimų atidarė J 
Vaicekauskas. J. K. Nava- 
linskienė buvo išrinkta va
karo pirmininke.

Navalinskienė, užėmusi 
pirmininkės vietų, prisimi
nė mirusįjį Rojų Mizarų, 
“Laisvės” redaktorių, kal
bėtojų ir žurnalistų, kuris 
atidavė visų savo gyveni
mų darbo žmonių geresnei 
ateičiai. Ji paprašė susi
rinkusius pagerbti drg. Mi
zarų atsistojimu.

Ižd. Helen Žukas pranešė, 
kad 1965 metų finansai su
tvarkyti ir ižde randasi 
$13.89. Pasirodo, kad mums 
reikia dažniau laikyti susi
rinkimus. A. Žemaitienė 
pranešė, kad įrašė naujų 
narį ir jau turi išrinkusi 
duokles iš 27 narių.

Iš birželio 18 d. atsibuvu
sio pikniko Vaicek a u s k ų 
kempėje, J. Vaicekauskas 
pranešė, kad per patį sve
čių važiavimo laikų buvo 
didelis lietus, tai pasekmės 
buvo nekokios. Bet visgi 
pribuvo keletas mašinų, vė
liau saulutė pasirodė, ir 
rengimo komisijos nusimi
nimas šiek tiek sumažėjo.

Iš Kanados gavome laiškų, 
kuriame “Liaudies Balso” 
administracija prašo para
mos jų 35 metų gyvavimo 
sukakčiai. Taipgi gavome 
laiškų iš “Laisvės” admi
nistracijos, kuriame prašo 
aukų $10,000 fondui. Laiš
kai priimti ir nutarta pa
skirti po $5 sekamai: “L. 
Balsui,” “Laisvei,”’ “Vil
niai” ir paske 1 b i m u i už
uojautos Rojaus Mizaros 
artimiesiems. Su šiuo tari
mu iždas sumažėjo gana 
daug. Turėjome ižde $13.89, 
pikniko pelno buvo $9.20, 
tai ižde liko $3.09.

A. Žemaitienė apsiėmė 
parinkti aukų “Laisvei” ant 
blankų ir pradžiai gavo po 
$10 nuo J. Žemaičių ir J. 
Wezių.. Tai gera pradžia.

Buvo kalbėta apie suren- 
giinų kokio nors pobūvio, 
žiemos laiku iždui padidin
ti. Kad tik laikytųsi visi 
draugai sveikatoje, tai pa
rengimas įvyks.

Girdėjau, kad draugė Ka- 
pišau s k i e n ė ligoninėje, o 
draugė Sadauskienė susi
žeidė mašinos aksidente. 
Dar serga drg. Navalins
kas. Linkiu visiems ligo
niams greito pasveikimo.

LLD 20 kp. sekretorius

Binghamton, N. Y.
Veronika Kapičiauskienė 

buvo smarkiai susirgusi ir 
išvežta, spalio 30 d., į Gene
ral Hospital, Binghamtone.

Jos dukra, Adelė Kum- 
pan, paskambino ir prane
šė telefonu, kad motina yra 
išvežta į ligoninę. Nuvažia
vome abi jų aplankyti ir 
radome jų gana linksmų, 
nes ji mano, kad už kelių 
dienų galės važiuoti namo.

V. Kapičiauskienė yra 
gera rėmėja mūsų draugi
jų ir laikraščių skaitytoja. 
Ji yra narė LDS 6-os kuo
pos, o jos dukra Adelė tos 
kuopos finansų sekretorė.

Teko sužinoti kad Katri
na Vaicekauskienė susižei
dė puldama trepais. Laimė, 
kad nesusilaužė kaulų. K. 
Vaicekauskienė yra LDS 6 
-os kuopos iždininkė. Ji ne
pamiršta paremti mūsų or
ganizacijų ir laikraščių, ku
riuos ji uoliai skaito.

M. Sadauskienė pergyve
no automobilio1 nelaimę. Jų 
labai sukrėtė ir galvų už
gavo. Jos žento automobi
lis gana sužalotas. Mat, 
koks neatsargus vairuoto
jas smarkiai smogė į R. 
Brutwan mašinų, kuri dar 
visai nauja buvo. M. Sa
dauskienė irgi - pažangaus 
judėjimo rėmėja ir LDS 6 
-os kuopos narė.

Linkiu • visoms sergan
čioms draugėms greit su
stiprėti.

Josephine

Bridgeport, Conn.
Apie streikus

Spalio pradžioje pasibai
gė vienos iš didžiausių bu- 
sų kompanijos CIRNL kon
traktas su darbininkais. 
Buvo sutikta streikų atidė
ti 30 dienų. Manyta, kad 
bus galima susikalbėti. Bet 
taip neįvyko. Tad spalio 30 
dienų darbininkai išėjo į 
streikų, nes jiems kitokios 
išeities nebuvo.

Spalio 30 d. sustreikavo 
190 McKesson laboratorijos 
darbininkų. Toje įmonėje 
gaminami vaistai. Darbi
ninkai priklauso Interna
tional Chemical Union, Lo
cal 263 dirba keletas ir lie
tuvių.

Noriu priminti Bridge- 
porto lietuviams, kad Hart
fordo Moterų Apšvietos 
Klubas lapkričio 19 dienų 
rengia pietus ir visus kvie? 
čia dalyvauti. Pietūs bus 
duodami 1 valandų. Visi 
būkite. Aš būsiu.

J. Strižauskas

San Francisco, Calif.
Lapkričio 2, d. posėdžia- 

vom B. V. Sutkų bute, ir 
veik visi nariai dalyvavo, 
net mūsų ligonis Benedik
tas Sutkus pakilo iš lovos, 
kad nepasiliktų nuo posė
džio pareigų.

Šis mūsų posėdis buvo 
įdomus labiausia tuo, kad 
visas LLD kuopos iždas 
liko ištuštintas. Pavyzdžiui, 
pilna šimtinė keliaus Broo- 
klynan “Laisvės” paramai, 
—tai pagerbimui mirusio 
brangaus rašytojo Rojaus 
Mizaros. 50 dolerių “Vil
nies” rudeniniam fondui, 
50 dol. Russian American 
Institutui, 35 dol. “Liau
dies Balsui”, 25 dol. “Dar
bui” ir 25 Taikos komite
tui.

Lapkričio 26-ų pramoga, »
Nutarta ruošti šaunių 

pramoga su nepaprasta pro
grama. Pramoga įvyks lap
kričio 26 d. 1819-10 West 
Berkeley, Calif., t. y. toje 
pačioje Suomių salėje, kur 
kas žiema vyksta mūsų žie
minės pramogos.

Beje, reikia neužmiršti, 
kad šioje pramogoje bus 
pateikta skoningi pietūs 1 
vai. Tad svečiai kviečiami 
ir iš toliau, ir prašomi ne- 
sivėluoti.

Dar žodis. Mūsų žymioji 
veikėja Ks. Karosienė yra 
pasižadėjusi pasakyti įdo
mių kalbų apie šiandienes 
problemas. A. Taraška pa
demonstruos savo naujus 
įdomius filmus. O A. ir N. 
Valaičių anūkės gražiai lie
tuviškai padeklamuos. Vi
sa tai bus minimoje pramo-

Aplankė vieni kitus, pa
sidalino patyrimu Lazdijų 
ir Gardino rajonų vietinių 
Tarybų darbuotojai.

(“Darbo vėliava”)

LLD reikalai
Spalio 29 d. įvyko ALDLD 

3 apskrities kuopų atstovų 
metinė konferencija, Brid
geport, Conn. Pirmininka
vo V. Jokubonis, raštinin
kavo J, J. Mockaitis.

Keturios LLD kuopos ir 
Moterų klubas iš Hartford 
prisiuntė 16 atstovų ir su 
5 apskrities atstovais su
sidarė 21 su sprendžiamu 
balsu.

Apskrities komiteto na
riai raportavo, kad dirbo 
pagal išgalę savo kolonijo
se, ir kaip kur susitikę ne
formaliai pasitarė organi
zacijos reikalais.

Iš kuopų raportų paaiš
kėjo, kad per šias 5 grupes 
narių yra 138. Turto per 
visas — $478. Mirė Hart
forde J. Lesalis ir Moterų 
klubo narė A. Latvienė. 
Atsistojimu pagerbta mi
rusieji.

Už surengimų Hartfor
do Laisvės chorui pagarbos 
pažmonio, nutarta išreikš
ti padėkų LDtS 74 kuopai.

' Nutarta išreikšti širdin
gų užuojautų E. Mizarie- 
nei, mirus mums visiems 
brangaus Rojaus Mizaros, 
per “Laisvę”, nuo šios kon
ferencijos.

Apkalbėta ir kiti reika
lai su pasižadėjimu gauti 
naujų narių. Pareikšta pa
geidavimas, kad apskrities 
Komitetas turėtų praplėstų 
posėdį, kuomet bus reika
las.

Kita ' konferencija bus 
Waterbury kitais metais 
apie šį laikų.

Prie buvusio apskrities 
Komiteto — t. y. J. Kunca, 
J. J. Mockaitis, J. Strižaus
kas, V. Jokubonis, W. Du
da ir K. Yenkeliunienė, pri
rinkta L. Butkevičienė.

Konferencijos dalyvi a i 
dėkoja Bridegeporto gas- 
padinėms už skanius pie
tus. Atmokėjus Komiteto 
iškaščius ir paaukojus ge
riems tikslams, atlieka at
eities veikimui $31.

Konferencijos rašt.
J. J. Mockaitis

Cleveland, Ohio
Iš Meno choro susirinkimo 

spalio 28 d.
Susirinkimas buvo labai 

mažas, bet svarbus ir nau
dingas.

Meno choro turtas išda
lintas sekamai: mūsų ger
biamam mokytojui drg. Ju
liui Krasnickui $100, “Vil
niai” už daug patarnavi
mų $75, “Laisvei” $50, Ap
sigynimui $50, “Darbui” 
$50, LLD $40, “L. Balsui” 
$14.

Ačiū mūsų gerbiamam 
draugui Juliui Krasnickui 
už jo didelį ir sunkų dar
bų. Jis visų laikų dirbo ne
mokamai, tai mes suteikėm 
jam tų maža dovanėlę. Jis 
sakė, kad jis padalins jų į 
4 dalis.

Draugai St. ir V. Kuzmic
kai taipgi dėjo savo pastan
gas, gelbėdami visam cho
rui. Jie abu dirba dirb
tuvėse, bet niekada pamokų 
neapleidžia, ir dar atvežda
vo dainininkių.

Šia proga siunčiu “Lais
vei” $50 čekį, choro jai pa
skirtų.

Ačiū visiems' choristams 
už pasidarbavimų.

A. S.

105 tūkstančius rublių už 
realizuotus kiaušinius šie
met jau gavo Skuodo rajo
no Mosėdžio kolūkis.

(“Mūsų žodis”)

Rochester, N. Y.
LDLD 50 kp. laikytame 

susirinkime lapkr. 5 d. nu
tarta į surengti pažmonelį 
spaudos naudai, įvyks lap
kričio 26 d., 1 valandų. Pa
darytas pakvietimas mote
rų kuopai rengti bendrai. Į 
rengimo komisijų apsiėmė 
R. Barauskas, S. Gendrėnas 
ir B. černauskas.

J. Stančikas pranešė, kad 
jo žmonai sergant ir jos 
vienos negalima palikti na
mie, ir dėl to jis negali da
lyvauti veikime. Taipgi jis 
pranešė, kad nupirks viąus 
gėrimus parengimui. Pra
džia gera.

Galima daleisti, kad atsi
ras sportų, kurie susidėję 
nupirks ir maistų.

R. Baranauskas smarkiai 
darbavosi, užrašinėdamas

MIRl
rs |

ROJUI MIZARAI Į
Reiškiame gilųr užuo. 

giminėms, idėjos draugai 
vės” kolektyvui, netekus: 
daktoriaus, taipgi visai 
netekusiai įžymaus ir vei

autų jo žmonai Ievai, 
is ir laikraščio “Lais- 
ems atsakomingo re- 
lažangiai visuomenei, 
daus rašytojo.

•

Bridgeport, Conn.

M. Valatkienė
Sūnus Al ir marti
Valatkai (Miškinaitė)) 

ir anūkė Doreen

ROJUI MIZARAI
Reiškiame širdingų užuojautų jo žmonai Ievai, 

netekusiai mylimo gyvenimo draugo.

M. Barnett O. Žilinskienė
B. Karvelienė

Hartford, Conn.

LIŪDIME

ROJAUS MIZAROS
e tuvių pažangaus ju“Laisvės” redaktoriaus, 1

dėjimo vado, kovotojo už Civilines teises ir taika 
Amerikoj, artimo Tarybų
čiulio. Reiškiame gilių

Lietuvos ir mūsų bi- 
ižuojautų jo žmonai 

Ievai ir visiems giminėms.

i MIRl

ROJUI M
Reiškiu nuoširdžių už

Ievai, broliams Tar;
visai pažangiąja

rs
IZARAI
io jau tų jo žmonai 
rbų Lietuvoje ir 

visuomenei.

ROGER ŽILIS 
Chicago, Ill.

MIRUS

ROJUI MIZARAI
ta Rojaus žmonaiŠirdingiausia užuojau

Ievai ir “Laisvės” kolektyvui.

LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS 
Miami, Florida

a

se

m

Laisvę”. Užklaustas, kaip 
;kasi, atsakė, “Man patin- 

skaitytojų kooperavi- 
as. Va tik kelios dienos 
tip pradėjau, o jau turiu, 

arti 20 “Laisvių” atnauii-* 
nes.” >

Ilgametė darbuotoja L. 
Bekešienė dar nėra pilnai 
sus veikusi ir negali veikti 
šiame vajuje. Tad LDLD 
50 kuopa užtvirtino R. Ba
rauskų “Laisvės” ir “Liau- 

Į es Balso” vajininku.
Ir prašome visų koope- 

uoti su juo.
J. Kontenis darbuojasi 

Vilniai”. Pasiilgome mūsų 
čiulių torontiečių. Ir kam 
idžia aplinkybės, prašome 
svečius pas mus.

r
(C

b: 
le

Nauja valgykla atidaryta 
Pasvalio rajono Sodelių ta
rybiniame ūkyje.

ALDLD 198 KUOPA
Oakland, Calif.
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Penktadienis, Lapkričio (November) 10 1967

Tampa, Fla.
Gyvenimo tragedija

Prieš savaitę laiko Tam
pos priemiestyje neturtin
gų tėvų šeimoje įvyko bai
si tragedija. Kada jie abu
du (tėvas ir motina) išėjo 
į darbų, paliko vienus vai
kučius be priežiūros. Šie 
žaidė degtukais, uždegė gy
venvietę, ir visi žuvo ugny
je.

Nėra kaltininko! Tėvas ir 
motina, natūraliai, ėjo 
duonpelnių pareigas. Tyri
mas ir apklausinėjimas nie
ko neįkaitino. Ar žuvusių 
kūdikių tėvai ras savo sie
lai ramumų?

Spalio 24 d. tragedija pa
sikartojo, jau skirtingoje 
formoje. Arcadia miestely, 
60 mylių nuo Tampos, gy
vena žmonės, kurie pragy
venimų daro, dirbdami cit
rusų soduose. DžimisirOna 
Richardson’ai išėjo į dar
bų, 7 vaikučius paliko na- 
Aie be priežiūros. Žaisdami 
avr valgydami vaikai įgavo 
labai tvirtų nuodų, “Para
thion”. šiuos žiaurius nuo
dus Floridoje užginta ga
minti, naudoti, parduoti ar
ba pirkti. Kaip jie čia at
sirado? Jie čia buvo par
gabenti iš Kalifornijos, ten 
juos išdirba ir naudoja dėl 
citrusų purkštimo. Floridos 
citrus sodų savininkai slap
tai pasirūpina jų gauti iš 
Kalifornijos. D. ir O. Ri- 
chardsonai dirba soduose 
ir todėl su kalbamais nuo
dais turėjo reikalų.

Norint ištirti tikrų mir
ties priežastį, daryta skro
dimas ir surasta, kad visi 
7 vaikučiai mirė nuo Pa
rathion nuodų. Įvykis stro- 

tyriamas. Iškeliama, 
kad J. Richardsonas pas
kutinėmis dienomis norėjęs 
vaikus apdrausti tūloje ap- 
draudos kompanijoje po $1, 
000 kiekvienų, kad atsitiki
me mirties, jis galėtų iš
rinkti kalbamų sumų kaipo 
jų pomirtinę. Matomai, jam 
primeta žmogžudystę. Abu

Mirus širdingai Draugei

Elenai Merkienei
josNuoširdžiai reiškiame gilių užuojautų 

vyrui Rapolui, dukrai Rožei Behmer ir šeimai, 
sūnui Albertui ir dukroms, giminėms bei drau
gams Amerikoje ir Lietuvoje. Mes liūdime ne-

* tekę geros draugės.

mo

Ilze ir Antanas Bimbai 
Richmond Hill, N. Y.

Anastazija Paukštienė 
į Jean Beniulienė 

Kari Bieliauskas
Miami, fla.
E. Paterson, N. J.

PHILADELPHIA, PA. 
Mirus

Helen Merkienei
Reiškiame giliausių užuojautų jos gyveni- 
draugui Rapolui Merkiui, jų dukrai Rožy- 
sūnui Albertui ir jų šeimoms.

Mirus
Elenai Merkienei

Reiškiame širdingų užuojautų jos gyvenimo 
draugui Rapolui, sūnui, dukrai ir jų šeimoms, 
taipgi giminėms ir artimiesiems. Netekome 
ilgametės darbininkų judėjimo draugės.

—B. A. Ramanauskai
Sellersville, Pa.

du tėvai uždaryti kalėjime 
ir laikomi be užstato.

Būtų gaila žmonių to
kioje nelaimėje. Argi tai 
galimas daiktas, kad tėvas 
ir motina sutiktų žudyti sa
vo mielus kūdikius dėl tūk
stančio kito? Tūlas Arnold 
Sermons, 37 metų amžiaus, 
užmušęs savo žmonų ir tris 
paauglius vaikus. Jis užsi
gina žudęs, bet padėtas po 
areštu' ir eina tyrimas.

Mrs. Irena Maxey, teisia
ma už vyro nužudymų. Ji 
gavus teismo neliečiamybę, 
kad jei ji išduos, kas nužu
dė jos vyrų, tai ji nebus 
kaltinama prisidėjimu prie 
žmogžudystės. Ji išdavė 
žmogžudžius, kuriuos ji 
buk parsigabeno iš Boston 
Mass, ir jims pamokėjo $35, 
000 už jos vyro nužudymų.

Tiesa, čia jau nėra kalba 
apie vargo žmones, o apie 
milijonierius. Mrs. Maxey 
matė reikalo atsikratyti sa
vo vyro Charles “Von” 
Maxey ir susirado meilužį 
Jonų Sweet, kuris prisidė
jo prie žmogžudystės. Teis
me pasisakyta, kad ant pir
mo susitikimo su J. S. Mrs.
I. Maxey turėjo meilės rei
kalus ... Jos namuose. Ir 
tada buvę nuspręsta, kad
J. S. suras žmogžudžius ...

Tai Florida! Vienoje pu
sėje daug vargo ir nelaimių, 
o kitoje-perteklius. nesuval
doma “meilė” ir žmogžu
dystės. Dzūkelis

NAUJAS TARYBINIS 
HIDROBUSAS

Tarybų Sųjungoje nu
leistas į vandenį naujo tipo 
hidrobusas. Jis turi 65 sė
dimas vietas keleiviams, il
gis 22 metrai ir plotis 4 m. 
Vieno tūkstančio arklio jė
gų variklis suteikia hidro- 
busui 45 kilometrų per va
landų greitį. Hidro b u s a s 
pritaikytas transportui ma
žomis upėmis ir todėl vie
toje sraigto turi hidroreak- 
tyvinę pavarų.

Binghamton. N. Y.
Vyko į Washingtonu

Spalio 21 d. tūkstančiai 
Amerikos žmonių vyko į 
Washingtonu protestuoti 
prieš karų Vietname, įskai
tant ir daugiau kaip 300 
Harpur kolegijos studentų 
ir profesorių iš Triple Ci
ties.

Sugrįžęs iš Washingtono 
Micky i Shaw, H a r p u r s ’ 
United Student Govern
ment, vadovavęs šių grupę, 
išsireiškė repor t e r i a m s : 
“Demonstrantai sėkmingai 
pavaizdavo jėgos tvirtu
mų. Daugiau negu 200,000 
demonstravo prieš Vietna
mo karų,” jis pasakė.

Iš pradžios tik 180 žmo
nių iš šios srities tebuvo 
pasisakę važiuoti į Wash
ingtonu ir dalyvauti prieš
karinėje protesto demonst
racijoje. Tačiau didesnis 
skaičius žmonių negu buvo 
manyta vyko patys savo 
mašinomis, kad padidintų 
skaičių iš Harpur kolegijos 
ir Triple Cities, ir t. t.

Ona Wellus

Hartford, Conn.
Laisvės choras važiuoja 

į New Yorkų lapkričio 12 
d., į “Laisvės” koncertą. 
Busas išeis 9 vai. ryto nuo 
157 Hungerford St. Visus 
bičiulius ir pažįsta mus 
kviečia važiuoti su choru. 
Gražus pasivažinėjimas ir 
malonus bus pasimatymas 
su pažįstamais. Ir girdėsite 
gražų koncertų. Kelionės 
kaina tik $3.

Spaudos parengimas jau 
visai netoli, lapkričio 19 d., 
sekmadieni. Tai bus graži 
sueiga Hartforde. Turėsi
me gražių meno programų 
ir pietus už labai prieina
mų kainų. Prie to parem- 
sime labai gerų tikslų— 
laikraštį “Laisvę”.

Kų mes darytume be 
“Laisvės”? Iš kur sužino
tume kas dedasi kitose ko
lonijose tarp mūsų pažįs
tamų? Ir kas taip gražiai 
ir aiškiai mums pasakytų 
apie pasaulinę politikų, jei
gu ne ji? Sakysime, galime 
sakityti anglų kalba žinias, 
skaityti anglų kalba žinias, 
bet tai anaiptol ne taip ge
rai, kaip “Laisvė” paduo
da.

Taigi, remkime, kiek kas 
galime, savo spaudų ir pa
rengimus.

V. K.

MIAMI, FLA.
žmogus apgali gamtų.

Kurie šiaurės valstijų lie
tuviai viešėjotės Miami ir 
lankėtės Lietuv. Socialiame 
Klube praeitų žiemos sezo
nų, ši metų atsilankę maty
site skirtingų apylinkės pa
veikslų.

Pietų pusėje, kur matės 
krūmokšliais apaugęs rais
tas—džiunglės, dabar ten 
atsirado ežeras, apsodintas 
gražiais medžiais-palmomiš. 
Prie ežero dygsta apart- 
mentiniai namai ir asfol- 
tinis kelias aplink ežerų ir 
pro klubo svetųinę.

Taigi, šiauriečiai lietu
viai, atvažiavę viešėtis šį 
sezonų Miamėn ir atsilankę 
Lietuvių Socialiam klube, 
matys apylinkės vaizdų to
kį, kad net sunku tikėti, kų 
šiandien žmogus gali pada
ryt. • • • *

LLD 75-ta kuopa spar
čiai rengiasi prie bazaro, 

kuris įvyks šio mėnesio 29 
ir 30 dienomis Lietuvių So- 
cialio klubo svetainėj 2619 
N. W. 119 St.

Daug gražių ir vertingų 
daiktelių yra suaukota. Tad 
bus proga ne vienam įsigy
ti šių akį traukiančių daik
telių. Adele Birštonienė sa
vo mikliais ir darbščiais 
piršteliais meniškai padirbo 
ir paaukojo septynias lė
liukės, kurios ištikrųjų pa
dabins Avienų kurį nors sta
liukų.

Bus taipgi ir meninė pro
grama, kurių išpildys mūsų 
Aido choras.

Kuopos susirinkimas 
įvyks šio mėnesio 22 d. La
bai pageidaujama, kad na
riai skaitlingai dalyvautų 
šiame susirinkime, nes bus 
reikalas galutinai prisiruoš
ti prie, bazaro. Pietūs bus 
patiekti kaip 12-ta valanda, 
o susirinkimas kaip 3-čių 
ar anksčiau. Malonu būtų 
visus narius matyti šiame 
susirinkime, taipgi ir paša
linių. Tikiuos matyti visus 
ir visas.

Jeronimas

Haverhill, Mass.
Pas mus tokios naujienos:
Lapkričio 5-tų dienų su

rengti pietūs labai gerai 
pasisekė, liks nemažai pel
no dėl apšvietos.

Diena buvo labai graži, 
saulėta tai žmonių užkvies
tų per mūsų LDS 136 kuo
pų, apart vietinių, atvyko 
ir iš kitų miestų, kaip tai: 
iš Lawrence, Nashua, Bos
ton, Cambrige, Montello ir 
Norwood.

Darbo buvo daug, kad 
svečius priimti ir suteikti 
gerus pietus. Tai ir buvo 
įvykinta. Mary [Kazlaus
kienė prie savo darbo 
dar iškepė gardžius py
ragus, daug mašina važi
nėjo ir viskų aukojo, taip 
pat ir Antosė Račkauskie
nė daug daiktų supirko ir 
paaukojo.

O tas mūsų mielas drau
gas Yočiunskas su žmona 
Marijona prirengė ir iške
pė kalakutus.

Jie turi savo restaurantų 
tai moka gerai prirengti 
valgius. Viskas gerai pa
vyko —labai ačiū!

Čia vardai, kurie padėjo 
dirbti: Tofylia Černiauskie
nė, Mary Yočiunskienė. Jo
sephine Jurgel, Donna 
Adams, Joyce Porensuy, 
Eleonora Čhernetcky, Sha-r 
ron Sudol ir Suzan Coombs.

Buvo labai malonus vaiz
das, kuomet tos jaunos 
dukrytės, taip mandagiai 
patarnavo prie stalų.

Kada pietūs įpusėjo, tai 
gaspadinės paprašė myli
mų viešnių Elzb., Repšienę 
pakalbėti. Tai draugė Rep
šienė pasakė tam reikalui 
gerų, pavyzdingų kalbų, pa
ragindama senyvus žmones 
prirašyti savo anūkus prie 
LDS 136-tos kuopos.

Jos kalba publikai labai 
patiko, o kalbėtoja gavo 
daug delnų plojimų.

Taip ta diena gražiai bai
gėsi, pelningai. “Laisvei” 
bus gerokai paramos.

W. R

Lawrence-Methuen, Mass.
Uždarymas Maple Parko 

įvyks lapkričio 18 d. Ant
rų valandų bus duoti geri 
pietūs. Tai kviečiami vieti
niai ir iš kitų miestų atsi
lankyti. Tas viskas atsibus 
šiltoje svetainėje.

Kviečia rengėjai

Help Wanted Male

A LEADER

in the flexible packing industry, 
located in a new plant in the South
ampton Industrial Park has openings 
for qualified Pressmen, Flexo 
graphic, Press helpers and Slitter 
operators. We are a rapidly expand
ing company with new equipment 
offering excellent working condi
tions, top salary and fringe bene
fits. If you are a quality minded 
individual and want to be asso
ciated with a progressive company, 
please call:

DICK PAULUS
HO 4-3200. EL 5-3443.

“Philadelphia," “Suburban."
(86-88)

WELDERS & MECHANICS
Experience in metal sheet work 
and repair of tank trailers pre
ferred. Steady work in a nice 
section of Mid Hudson Valley. Hos
pitalization. Apply : Transport 
Trailers, Inc. POB 28, Newburgh, 
N. Y., 12550 or tel. 914-561-5348.

(86-92)

Help Wanted Female

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.
' (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)

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 con
ditions and salary. Free furn. apt. 
for those living in. Apply.

AMERICAN MOTEL 
Trevose, Pa.

(83-86)

Food Service
Employees

Area’s newest Operation 
Excellent working facilities

Top salary
All types of positions open 

1-345-1988
(86-88)

LEDLAUŽIS-KELTAS
Šįs laivas apskritus metus 

palaikys ryšį tarp žemyno 
ir Kronštato salos - tvirto
vės. Pusės metro storio le
dai, šaltomis žiemomis su
kausiantieji Suomių įlan
kos vandenis, nebus kliūti
mi bukanosiui 1,310 t. tal
pos ledlaužiui-keltui.

Kelto keliamoji galia — 
86.4 t. Ant jo denio tilps 
12 sunkvežimių. Keturiose 
gerai įrengtose kajutėse 
galės plaukti 350 keleivių.

Šio laivo 6 m ilgio mode
lis dabar bandomas Gorkio 
mariose. Pasibaigus ban
dymams, prasidės laivo sta
tyba.

Elektrovežis be mašinisto
Vienoje Belgijos plieno 

lydymo gamykloje išbandy
tas manevrinis elektrovežis, 
valdomas radijo. Jo, galin
gumas — 300 arklių jėgos. 
Naudojant portatyvinį ra
dijo imtuvu, iš kelių kilo
metrų atsttumo elektrovežį 
galima valdyti, įjungti gar
sinius signalus, iškrauti va
gonus ir t. t.

Help Wanted Male

Wanted at Once

Skilled precision machine as
semblers. Exp. men with good 
mechanical background to as
semble parts and construct preci
sion built printing machinery, for 
established progressive company. 
Good pay. Steady work, overtime 
and good benefits. RUTHERFORD 
MACHINERY CO., 401 Central Ave., 
East Rutherford, N. J.

(86-95)

ATTENTION!
Help

SPRAY PAINTER
BURNER

Factory Laborers
Paid Vacation
Paid Holidays

HOSPITALIZATION
Your Experience 
Will help us. 
Day shift 
Steady Work 
TOP WAGES

DORCON, INC.
504 Swedeland Rd.
King pf Prussia, Pa.

215-279-9266
(86-88)

ATTENTION: PRESSMAN.
Business forms, offset. Modern 
plant in suburban central N. J. 
needs qualified pressman. All new 
22 in. x 32 in. Schriber presses. Air- 
cond. plant, top salary, fringe bene
fits.
Company will pay for all relocation.

I Call-
Mr. Dahlberg, 1-201-521-2360.

Essex Systems, Inc. 
Jamesburg, N. J.

(86-88)

PAINTERS
Experienced only.* Top wages.

Residential develop, work.
Year round employ.

See foreman. Point of Woods, 
Rte. 70, Cherry Hill, or call 

1-609-829-8429. (86-90)

DENTAL TECHNICIAN
Excellent opportunity, 

experience finisher, plate dept. 
WRIGHT DENTAL LABORATORY 

48 Cooper St., Camden, N. J. 
1-609-845-1112. 1-609-845-9059

DRIVER
Experienced, main line florist.

Must know vicinity.
Steady employment, 5 day work.

Dependable mature man.
Midway 2-8532

(86-90)

CARPENTER
1st class, $3.50 per hr, 

year round work.
Dial 609-931-2577

between 8 & 5 P. M.
(86-87)

MAN
For janitorial work in gymnasium 

and gardening work 
on athlete fields.

Must have driver’s license.
CH 7-4700 or

CH 7-1118.
(86-90)

National Food Service has immedi
ate openings for dishwashers and 
cooks, general utility employees. 
All company benefits. Experience 
not necessary. We will train. Ap
ply in person or by letter. PHELPS 
HALL, Trenton State College, 
Hillwood Lakes, Trenton, N. J.

(86-89)

ATTENTION 
Fork Truck Mechanic. 

Reputable firm. 
Permanent position. 

Fringe benefits. 
MR. HAY

BA 3-9303 for interview.
(86-89)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas M. 1 Pakšis
Mirė lapkričio 13, 1 965 m.

r draugams. Jis

Suėjo dveji metai kai mir? mano mylimas 
gyvenimo draugas. Jo mirtis iždą ve man skau
dų smūgį, taip pat giminėms 
paliko mane vienų ir organizačijų draugus. Jis 
daug Veikė Am. Liet. Darb. Literatūros Drau
gijoje, mėgo skaityti progres 
nuolat jų rėmė. Nepamiršiu jo

Kaziūnė
| . 2150—2^

St. Petersburg, Fla. 33713

6 pusi

elp Wanted Male

ACTIVI 
can ear 
and at 
someth! 
Sell Ci 
resident 
lent r< 
willingl;

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

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

(82-88)

FURNP 
up, bur 
niture, 
shop, a
LIEBM 
Lawren 
Milton

ATTENTION.
PURE FINISHER, touch- 
ning & repairs on new fur
inside and outside. Union 

11 benefits. Apply HURLEY 
IN WAREHOUSE, 414 N. 
?e St., Phila., or call Mr. 
Liebman, WA 5-7331.

(82-86)

PLE^ 
horserm 
Cherry 
TowshiF 
horses, 
sober. 1 
$80 a v 
GYL.

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

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

GENERAL LABOR
Night shift, 3:30 PM to midnight 

Apply:
AMERICAN TIMBER PRODUCTS 

COMPANY
4th & La France St., Vineland,N. J.

An Equal Opportunity Employer
83-88)

WANTED
25 good men. Steady year round 

opportu 
handling

No experience needed.
Know]

sary.
good career and advancement. Good 
earning; >.
terview—

ipity for men capable of 
light warehouse work.

ledge of English not neces- 
We will train you for a

Call for Personnel in-

FE
Mr. Charles Taylor 
DERAL WAREHOUSE 
155 Washington St.

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

(83-89)

Excellent Opportunity 
AUTO MECHANIC 

experienced, year round.
Excellent salarv.

HERTZ RENT-a-CAR 
2205 Pacific Ave.

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

ent Opportunity. COOK.Excel
Must Imow cutting of beef and 
speciali; :e 
open he;
and lot:
closed Sunday. Salary open. Do not 
phone!

Box L
CHADDS FORD, PA.

in broiling steaks, on 
arthx Menu limited to steaks 
sters. We are open 6 days,

Send full information. P. O.
15 CHADDS FORD INN.

(86-90)

PVC RESIN CHEMIST.
Chemistry or Chemical En-

nanufacturer. Responsibili- 
include supervision of Con-

if materials usage for new 
PVC plant. Excellent fringe 
Salary commensurate with 

ce. Send resume in Corn-

Chemist} 
BS in 
gineerinĮg 1 to 5 years exp. in PVC 
Resin 
ties wil 
trol Laboratory: direction and super
vision <« 
process 1 
benefits 
experieri 
plete confidence to Mr. Babula or 
call 609 
4 PM 
DIVISION, 
corpo: 
Burlington, N. J. 08016.

An E< ual Opportunity Employer 
(86-88)

499-2300 between 9 AM and 
for an application. RUSO 

HOOKER CHEMICAL 
Nation, p. o. box 456,

PLAS TC EXCURSION PLANT

21

Press Operator, $1.95 hour.
Mixer, $1.76 hour, 
helpers, $1.62 hour, 

lid shift add 5c hour;
3rd shift add 10c hour.

Paind Insurance
Paid Holidays 
Paid Vacations
AMERICAN INT’L 
ALUMINUM CORP.
4851 NW 36th Ave.

Miami, Florida
(86-89)

tėviškų spaudų ir 
, kol būsiu gyva.

Pakšienė, žmona 
rd Ave. No.
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LAISVĖS” KONCERTO

Sveikiname visus svečius ir menininkus 
“Laisvės” koncerte.

Lai gyvuoja laikraštis “Laisvė”! 
Daug sėkmės menininkams.

PAUL ir NELLIE VENTAI, 
ir sūnūs CONRAD ir PAUL

Forest Hills, N. Y.

Visų Tautų koncertas
Diena po dienos artėja 

lapkričio devynioliktoji ir 
Visų Tautų šventė — Ame
rikinio 'sveturgimiams gin
ti Komiteto rengiamas kon
certas. Kom i t e t a s lauks 
mus visus susitikti Barbi- 
zon Plaza Hotelio teatre, 
58th St., netoli 6th Avė., 
New Yorke.

Teatras atsidarys 1:30 
vai., programa prasidės 2 
vai. Įžanga tik 99 c.

Programos dalyviai: dai
nininkai, šokėjai, kalbėtojai 
yra pasirengę geriausiai 
atlikti savo paskirti.

Mes jau daban apsirūpin
kime įžangos tiKetais, kad 
nereikėtų prie durų eilėje 
laukti. Vietos neregistruo
tos. Laiku atėję į teatrą 
užtikrinsit sau pasirinktą 
vietą. Tikėtų iš anksto 
turi ir grupė komitetui tal- 
kaujančių liet u v i ų . Pa
klauskite.

Tik vienas į metus toks 
visų tautų susitikimas, da
lyvaukite visi.

Talkininkas
. I

Chihuahua. — , Meksikos 
prezidentas Gustavo , Diaz 
paskelbė, kad 9,600 vdlštie- 
čių šeimų gavo žemės. Vi
so išdalyta pustrečio milijo
no akrų žemės. Jis, pabrė
žė, kad tai Meksikos revo
liucijos laimėjimo dovana 
valstiečiams.

LLD 1 kuopos žinios
Literatūros Drau gijos 

pirmosios kuopos susirinki
mas įvyko spalio 30 d., “L” 
salėje. Jį atidarė organi
zatorius V. Bunkus. Jis ir 
pirmininkavo.

Valdybos veiklos raportai 
buvo glausti. Finansų sek
retorius sakė, kad nauji na
riai į kuopą dar stoja. Šiais 
metais jau gavome penkis.

Knyga “Tėvų ir brolių 
takais” apie Amerikos gy
venimą noriai tarp narių 
sklinda. Už tą dėka kny
gos autoriui.

“Laisvės” administracijos 
laiškas priimtas. Kuopa

prisidės su parama, kaip iš-| 
galės. Dabar davė $5 “L” 
koncerto programai.

LLD Antrosios apskrities 
konferencija spalio 22 d. 
praėjo sklandžiai. Ji nuta
rė ruošti f ii m ų r o d y m o 
maršrutą apskrities ribose. 
Visapusiškų žinių rasite 
spaudoje konferencijos pro
tokole.

Susirinkimą baigus, Geo. 
Wareson papasakojo savo 
praeitą vasarą Lietuvoje 
įgytus įspūdžius. Pats bū
damas statybininku, jis tuo 
daugiau domėjosi ir Lietu
voje, namų statybos srity
je kai ką iš jų Lietuvoje ir 
pasimokė, papildė savąjį ži
nojimą.

Vienas Jūsų

Kaip apsisaugoti nuo 
nelaimių (avarijų)
Chicago. — Šiame did

miestyje turi buveinę visos 
šalies mastu veikianti Na
cionalinė Saugumo Taryba. 
Ji buvo įsteigta prieš 14 
metų. Į metus ji išleidžia 
nuo 7 iki 10 milijonų dole
rių. Daugiausia rūpinasi 
patarimais, kaip apsisaugo
ti nuo nelaimių su automo
biliais.

Spalio 23 dieną Taryba 
laikė suvažiavimą. Susirin-

va d i n a m i “ekspertai” ir 
kalbėjo apie išvengimą ne
laimių. Bet naujų išradi

rnuij

mų bei patarimų kaip ne
laimių išvengti, nepadarė. 
O, kaip žinia, kasmet 
mobilių nei a i m ė s e 
daugiau kaip 50,000 
niu. v

auto- 
žūsta 
žmo-

Remtinas siūlymas
Washington. — Kongreso 

priimtas Socialinės Apdrau- 
dos bilius senatinėje finan
sų komisijoje buvo pertvar
kytas. Dabar siūloma pa
kelti iki 15 proc. pensijos, 
ir minimumą iki $70 į mė
nesi, v

Šį bilių dabar senatas 
svarstys. Pensininkai lau
kia, kada jiems bus pakel
tos pensijos.

Moterų Klubo narėms
Lapkričio 15 d., 7 vai. va

kare, įvyks Niujorko Lietu
vių Moterų klubo susirinki
mas, Laisvės salėje.

Visos narės būtinai da
lyvaukime. Turime ruoštis 
žieminei veiklai.

Valdyba.

Parengimų kalendorius
Lapkričio 19 d.

Visų Tautų koncertas
New Yorke. Lietuviai pija

mi būti veikliais dalyviais.
Koncerto pro g r a m o j e 

da
Pi
Vi|eta: Barbizozn Plaza Ho- 
te
Nįw Yorke.

so

inuos ir Aido choras.
adžia 2 vai. Įžanga 99 c.

teatre, 58 St. ir 6th Avė

se-Sužinojome, kad jau 
nokai serga Charles Meš
kėnas ir guli Beth Izrael li
goninėje, Manhattane. Li
goninė 1st Avenėje. Smulk
menų apie d. Meškėno ligą 
ir dabartinę sveikatos pa
dėti neteko sužinoti, 

v

$40,000,000 žiurkėms 
naikinti

Washington. — 
vienbalsiai nutarė 
milijonų dolerių : 
miestuose naikinti.

Senat a s 
skirti 40 
žiurkėms

inninnni innnnm i

PUIKIAUSIA DOVANA 
BILE KAM

Geriausios, autentiškos, ilgai 
grojančios lietuviškos plokšteles. 
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

50-ta Sukaktis
9

4

g

Sovietii Filmti Festivalis
TREČIA SAVAITĖ

Penkt. ir Šešt.
Lapkr. 10—11

Amerikine Premjera
Cannes Festivalio Didysis Laimėjimas 

“PORTRAIT OF LENIN” 
žvaigždžiuojant Maxim Straukh 
Lenino rolėje.

Sergey Yutkevich, direktorius ir 
“A BALLAD OF LOVE’' ' 

—Aukštai stovintis —NY Times

G
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“Laisves” Koncertas

“LAISVĖS” KONCERTO 
ŽINUTĖS

Mums pran e š ė Elena 
Jeskevičiūtė, kad pas ją 
atvyksta Adelė Pakalniš
kienė, iš Clearwater, Flori
dos. Ta proga ji dalyvaus 
ir “Laisvės” koncerte. Bus 
malonu pasimatyt su buvu
sia brooklyniete Adele. Jau 
gana ilgai nesimatėme su 
ja.

Tikimės, kad ir iš kitų 
miestų bus svečių.

Prašome punktualiai pri
būti salėn, nes lygiai 2 vai. 
prasidės programa.

REAL ESTATE
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Beautiful 2 & 3 bedroom apts. in 
new fireproof bldg, with elevator. 
% block for 2 subways. Balconies, 
Dining areas. Luxury in good neigh
borhood near best shopping. Pros
pect Towers 9th St., bet. 4th & 5th 
Aves. Brooklyn. 763-0624.

PAIEŠKOJIMAS
Labai norėčiau sužinoti, kur da

bar gyvena mano brolis Geivelis 
Pranas, Jono s. Iki 1961 m. mes su
sirašinėjome, jis gyveno Sao Paulo, 
Brazil. Susirašinėjimas, dėl nežino
mų priežasčių, nutrūko, šeima buvo 
iš trijų asmenų: jis, žmona ir duk
tė Aldqna. Gerb. skaitytojai, jei ga
lite, labai prašau pranešti ką nors 
apie brolj. Adolfas Geivelis, Molėtų 
rajonas, Stirnių paštas, Kraujalių 
kaimas, Lithuania, USSR.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks lapkričio 14 d., 
2 vai. dieną, 102-02 Liber
ty Avė. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, bus svar
bus susirinkimas. Valdyba 

(86-87)

USSR daug populiarus ir visapusiškas 
aktorius Innokenti Smoktunovsky 
“AN UNCOMMON THIEF” rolėje
Ir rolėje Mozart’o “REQUIEM FOR 
MOZART” Rimsky-Korsakov opera 
Pushkin’o apysaka.
“CRANES ARE FLYING” ir Dov- 
zhenk’o “SHORS” Pirmą sykį į 
15 metų
“CHAPAYEV” ir jūsų ^pasirinkimas 
Kozintsev’o klasikinis “YOUTH OF 
MAXIM”, muzika Shostakovich’o

... ir kad pataikauti šimtams, kurie 
negalėjo pamatyt, mes vėl rodysim... 
“ALEXANDER NEVSKY” IR 
“POTEMKIN”

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

WA 4-3363

Sekm. Lapkr. 12 
tiktai vieną dieną

Dubeltavus 
Amer. premjeras

Pirm, ir Antrad.
Lapkr. 131—14.

Trečiad.
Lapkričio 15.

Ketvr. ir Penkt.
Lapkr. 16 ir 17

KELRODIS Į “LAISVĖS” KONCERTĄ
Kaip pasiekti koncerto vietą subway bei elevator traukiniais

Gyvenantieji arti Canarsie - 14th St. linijos važiuokite šia 
linija iki Lorimer St. stoties. (Patartina sėsti priešakiniuose 
vagonuose.) Lorimer St. stotyje eikite pirmyn, kur matysite 
laiptus žemyn, virš kurių yra užrašas: IND—Jamaica-Queens; 
ten tuneliukas eina į Crosstown traukinį GG. šis traukinys 
eina į Greenpoint,—pirmas sustojimas Nassau Ave. stotis, čia 
išlipę gatvėn eikite atgal apie pusantro bloko, ir rasite Driggs 
Ave.; ten netoli bus koncerto svetainė—261 Driggs Ave.

Kurie važiuosite iš Jamaica srities Jamaica traukiniu, 
geriausiai išlipti Hewes St. stotyje ir eiti du bloku atgal—iki 
Union Avė., ir prie Broadway rasite TND—GG traukinio stotį. 
Šiuo traukiniu pavažiavus dvi stotis, bus Nassau Ave.

Važiuojantieji iš New Yorko pusės Jamaica linijos trau
kiniu išlipkite Hewes St. stotyje ir eikite Broadway pirmyn iki 
Union Avė. Čia rasite viršminėtą IND linjios stotį (subway).

Važiuojantieji automobiliais iš Connecticut ir Massachu
setts valstijų, atvažiavę iki Long Island, važiuokite Throgs 
Neck tiltu iki Long Island Expressway, sukite dešinėn į Ex
pressway ir važiuokite iki pamatysite du didelius gaso tan
kus, juos pravažiavę laikykitės dešinėj, privažiuosite pasisu
kimą į Grand Ave., pasisukite ir važiuokite iki Grand Ave., 
ją privažiavę sukite kairėn ir važiuokite tiesiai, prįvažiuosite 
Graham Ave., sukite dešinėn ir važiuokite Graham Ave. iki 
pasidarys platu, tai čia ir bus Driggs Ave; sukite Driggs Ave. 
kairėn, ir už vieno bloko bus dešinėj New National Hali.

Automobiliais iš Nėw Yorko pusės Williamsburg ,tiltu va
žiuokite tiesiai (nekrypkite į šalinius išvažiavimus nuo tilto), 
važiuodomi tiesiai įprivažiuosite platų Union Avė., čia nekryp
kite į dešinę, bet važiuokite skersai ir įvažiuosite į Meserole 
Street, važiuokite iki Graham Avenue, čia sukite kairėn ir 
važiuokite iki Driggs Avenue,- čia pasukę kairėn pamatysite 
iškabą New National Hali—tai koncerto salė.

Sekmaclaem, lapkričio 12, 1967
261 Driggs Ave.

valandąDurys atdaros 12:30 valandą. Koncertas prasidės 2-rą

*

■

Helen SmithAmelia Young-Jeskevičiūtė

NEW NATIONAL HALL Brooklyn, N. Y.

& t >

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

Irene JanulisMildred Stensler

Victor Becker

solo ir kartu su

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

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

VICTOR BECKER ir GEORGE VED EGIS dainuos duetą, akompanuojant 
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 visus dalyvauti ir išgirsti puikią konqertinę programą.
Bilietas $1.50 asmeniui — RENGĖJAI
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