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KRISLAI
Galėjo, kaip gi negalės 
Californiečiams
ARPA
Ne stebuklai, ir ne dievas 
Irgi apie amerikiečius 
Netikiu, kad Elena meluotų...

Rašo A. Bimba
žurnalo “Jaunimo gretos” š. 

m. 10-tam numeryje skaitau:
“Kai Lietuvos jaunieji pa

siuntiniai grįžo iš Leningrado, 
visasą j u ngi nė j e j u bi 1 i e j inė j e 
moksleivių spartakijadoje už- 
ęmę aštuntą vietą, daugelis 
kraipė galvas:

— Ar tai blogai ?
— Ar tai gerai ?
— Ar kitokia vieta mums 

galėjo atitekti?”
žinoma, kad galėjo, ir, man 

atrodo, turėjo atitekti gerokai 
aukštesnė ir garbingesnė vie
ta, — jei ne pirmoji, tai ant
roji, ar bent trečioji.

Lietuvos sportininkams ir 
moksleivijai yra ko susirū
pinti .. .

Sužinojau, kad Lietuvių Li
teratūros Draugijos sekretorė 
Ieva Mizarienė greitoje atei
tyje lankysis Californijoje. 
Viešėsianti pas savo sesutę 
Los Angeles. Nuvyksianti 
gruodžio 19 dieną ir būsianti 
Iki 1968 metų pradžios. 
"XGražu ir gerai būtų, kad ji 
ten turėtų progą susitikti su 
Los Angeles LLD nariais ir 
visais lietuviais. Man atrodo, 
kad iš Los Angeles galėtų ipa- 
siekti ir San Francisco.

< Susipažinkite su “ARPA” 
(Advance Research Projects 
Agency). Tai naujas pada
ras, Vietnamo karo auklėti
nis. Tai federalinė įstaiga, ku
riai pavesta surasti ir paruoš
ti sėkmingiausias priemones 
kovai su žmonių sukilimais 
prieš savo reakcines, fašisti
nes, militarines diktatūras vi
same pasaulyje.

Ji suėda milijonus dolerių. 
Savo darbui ji panaudoja mū? 
sų aukštąsias mokyklas. Ji tu- 
fjį sutartis su Cornell ir Michi
gan universitetais. Pav., už 
papuošimą šnipų, diversantų, 

‘ sabotažninkų tik dėl vieno
Tailando Cornell universitetas 

! gaus iš ARPA pusantro mili-
I jono dolerių. Ypač daug lėšų

ARPA skirianti paruošimui 
; priemonių slopinimui liaudies

sukilimų Pietų Amerikos res
publikose.

j Popiežius Paulius VI po 
operacijos gražiai sveikstąs. 
Jį operavę net keturi žymiau- 

} si chirurgai, nors prostatinės 
liaukos išpiovimui nėra jau 

\ tokia didelė operacija.
Matyt, popiežius buvo labai 

susirūpinęs, šaukėsi mokslo 
ir chirurgų pagalbos. Stebuk
lais ir dievu nepasitikėjo. 
Maldomis sugedusios liaukos 
neišprašysi...

Linkime popiežiui pilnai su- 
sveikti ir dar metus kitus pa- 
popiežiauti. Jis gerai kalba 
už taiką. Katalikų bažnyčia 
yra turėjusi daug( blogesnių 

l popiežių.

Ir vėl mes amerikiečiai “pa
garsėjome”. šiuo tarpu “šau- 

, niai” pasirodėme Pietų Korė
joje.

i jgLIš jos sostinės Seoulo Associ- 
l i^d *Press pranešimas (lapkr. 
Į t 8 d.) sako: Septyniasdešimt 

korėjiečių prostitučių užipuo- 
13 Jungtinių Valstijų armijos

v V s.1 -

Karas ardo Amerikos
santykius su TSRS “LAISVES” VAJUS Prievarta maitina 

taikos kalinius
Washington. — Senate 

kalbėdamas sen. Albert Go
re (demokratas iš Tenn, 
valstijos) aštriai kritikavo 
prez. Johnsono administra
cijos politiką. Jis nurodė, 
kad tokia politika žaloja 
mūsų krašto ■ poreikius ir 
pasaulinę taiką. Administ
racija apgaudinėja publiką, 
sakydama, kad mūsų kraš
to poreikiai yra ten, kur jų 
visai nėra.

Izraelio patrankos suardė 
Suezo miestą ir uostą

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika skundžiasi, 
kad Izraelis ir vėl sulaužė 
mūšių paliaubas. Savo pat
rankomis iš Sinajaus pusės 
sudaužė Suez Portą, kuria
me dabar neliko “civilinės 
gyvybės”.

Izraelis tai padaręs “vi
sai be jokios provokacijos”, 
sunaikino aliejaus perdirbi
mo įmones ir patį miesto 
uostą.

Jungtinių Tautų Saugu

Gyvenimo reikmenų kainos 
pakilo 71% per 7 metus

New York. — JAV Dar
bo Departamento statistikų 
biuro vietinis direktorius 
Herbert Bienstock skelbia, 
kad gyvenimo reikmenų 
kainos per septynis metus 
pakilo 71 proc. visoje pla
čioje New Yorko apylinkė
je, įskaitant ir New Jer
sey dalį.

Raporte nurodoma, kad 
dabar New Yorke viduti
niai pragyventi keturiems 
šeimos nariams reikia $10, 
195, kuomet prieš septyne-

patalpas. Jos reikalavo, kad 
amerikiečiai atlygintų už nu
žudymą jų drauges 21 metų 
amžiaus prostitutės Kim 
Chum Ja, kurią sekmadienį 
pasmaugė kareivis Eugene 
Taylor iš Hawkinsville, Pa.

Pasirodo, kad nelaiminga 
mergina dar buvo ir nėščia.

Praėjusią vasarą Lietuvą 
aplankiusi iš New Haveno 
mokslininkė biochemijos ma
gistrė Elena Baltrušaitytė. Ji 
dabar Brooklyno juozapinių 
klerikalų “Darbininko” kores
pondentui pasakojus savo įs
pūdžius.

Bet iš tų “įspūdžių” kores
pondentas tiesioginiai cituoja 
tik vieną kitą sakinį. Jis pats, 
matyt, už ją kalba. Ir dar 
kaip kalba! Girdi, Elenai at
rodė “kažin kas baisaus, nie
kad nematyto”. Jau per trau
kinio langą ji mačiusi, kad 
“žmonės čia vargsta, skursta, 
sunkiai dirba” ir t.t.

Aš netikiu, kad mokslininkė 
Elena šitaip galėjo meluoti. 
Mokslas su melu nesusiderina. 
Man atrodo, kad meluoja 
“Darbininko” korespondentas.

Mūsų nacionaliniai porei
kiai ir mūsų gyvavimas yra 
susiję dabar ir ateityje su 
Tarybų Sąjunga ir komu
nistine Kinija, sako sen. 
Gore. Bet Vietnamo karas 
tuos santykius ardo.

Baltimore, Md. — Miesto 
tarybon išrinkti keturi neg
rai; jų atstovybė padvigu
binta.

mo Taryboje apie Izraelio 
naujus karinius žygius ra
portavo JAR atstovas Mo
hamed el Kony. Jis reika
lavo, kad Saugumo Taryba 
suvaldytų Izraelį. Kitaip, 
karas gali atsinaujinti.

Taryboje kalbėjo TSRS 
ambasadorius Federen k o, 
pasiūlydamas rezoliu c i j ą, 
emerkiančią Izraelio kari-, 
nius žygius ir reikalaujan
čią atlyginimo už Izraelio 
“agresijos aktą”.

rius metus pakakdavo $3, 
000.

H. Bienstock atžymi, kad 
per tą 7 metų laikotarpį 
darbininkų algos tepakilo 
tik 25 procentais.

Nuo 1959 metų mokslo 
pasiekimas pakilo 300%, 
maistas — 94%, medicines 
išlaidos — 76%, pastogė — 
115%. Ir taip viskas smar
kiai pakilo.

Vidutiniam keturių šei
mos narių pragyvenimui 
Bostone reikia $10,141, Phi- 
ladelphijoje — $9,193, Chi- 
cagoje — $9,506. Los Ange
les — $9,445, Washingtone 
—$9,381, St. Louis—$9,241.

Indonezijos studentai 
prieš aukštas kainas
Jakarta. — Indonezi j o s 

studentai demonstratyviai 
protestuoja prieš aukštas 
ryžių kainas ir valdžioje 
korupciją.

Viename susirinkime, ku
riame dalyvavo apie 5,000 
studentų, kalbėjo ir vei
kiantysis prezidentas dikta
torius Suharto. Jis smar
kiai kritikavo studentų 
veiklą prieš aukštas mais
to kainas ir korupciją.

TSRS paviljonas 
pirmoj vietoje

Montreal. — Pasaulinėje 
parodoje Tarybų Sąjungos 
paviljoną aplankė 13 mili
jonų, Kanados — 11 milijo
nų, Amerikos —• 9 mik, 
Prancuz i j o s — 8,500,000, 
Čekoslovakijos — 9 mil.

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

Punktai
Valys Bankus, Brooklyn, N.Y....................  1884
M. Kazlauskiene—A. Račkauskienė,

Haveįhill, Mass............................................ 1488
So. Boston, Mass............................................... 1400
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...................... 1400
Connecticu valstija .......................................... 1375
V. VilkaUskas, St. Petersburg, Fla................  1292
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y......................  1221
Geo. Shiriiaitis, Brockton, Mass..................... 1070
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................ 1052
A. Lipčius, Chester, Pa...................................... 936

New Jersey valstija .................. 606
I. Klevinskas, Scranton, Pa. 588
Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 376
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 312
Miami, Fla.................................  300
J. Stanienė, Baltimore, Md....... 300

Philadelphia, Pa. 248
V. Taraškienė—B. Sutkus, San

Francisco, Calif. ................ 228
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 216
Los Angeles, Calif.................... 192

Valys Bunkus gerokai apvažinėjo Brooklyno miestą 
ir gavo atnaujinimų. Jam su nauja prenumerata pagel- 

(Tąsa 5-tame pus].)

Pasaulinės taikos tarybos 
nutarimai taikos reikalu

Ą ’ . »

Leningradas.. -r- /Čia įvy
ko Pasaulinės taikos tary
bos prezidiumo posėdis, ku
riame buvo priimti “Atsi
šaukimas į tautas”, “Rezo
liucija Vietnamo klausimu”, 
“Pareiškimas''klausimu' dėl 
padėties Artimuosiuose Ry
tuose” ir “Rezoliucija, skir
ta , Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo Europo
je problemoms”.

“Rezoliucijoje Vietnamo 
klausimu” pažymima, kad 
JAV vyriausybė atkakliai 
toliau kariauja agresyvų 
karą Pietų Vietname ir 
vykdo piratiškus veiksmus 
prieš Vietnamo Demokrati
nę Respubliką. Mes griežtai 
smerkiame Jungtinių Ame
rikos Valstijų vykdomą 
siaubingą eskalavimą, kuris 
yra iššūkis pasaulio visuo
menei ir kelia didžiausią 
pavojų taikai visame pa
saulyje. Mes raginame vi
sus geros valios! žmones ša
lyse, kurių vyriausybės tei
kia materialinę pagalbą 
Jungtinėms Valstijoms vyk
dant agresiją, energingai 
kovoti prieš šią politiką.

“Pareiškime klausimu dėl 
padėties Artim. Rytuose” 
Pasaulinės taikos tarybos 
prezidiumas vėl smerkia Izr 
raelio agresiją. Nepapras
tai svarbu taikai ir saugu
mui Artimuosiuose Rytuo
se ir visame pasaulyje, tau
tų nacionalinei nepriklau
somybei, kad Izraelio gink
luotos pajėgos būtų tuojau 
pat išvestos iš jų okupuo
tų JAR, Jordanijos ir Siri
jos teritorijų. Prezidiumas 
ragina pradėti pasaulinę 
kampaniją už tai, kad Izra
elio kariuomenė būtų tuo- 
jąupat išvesta iš užimtų 
teritorijų, kad būtų įvyk
dytos SNO rezoliucijos.

P. Beeis, Great Neck, N. Y. .. 180
Rochester, N. Y........................... 168
M. Žiedelis, Nashua, N. H........ 144
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 102
LLD 20 kp. ir Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y............... 92
Rochester, N. Y...........................  84
L. Tilvikas, Easton, P................... 72
C. K. Urban, Hudson, Mass........ 72
Chicago, Ill..................................... 48
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 32

' Išanalizavę dabartinę pa
dėtį Europoje, prezidiumas 
bendrais bruožais patvirti
na įvertinimus ir orienta
vimą, kurie buvo duoti Pa
saulinės;'taikos tarybos Že
nevos sesijos (1956 metų 
birželio mėnesį) priimtame 
memorandume Europos 
saugumo klausimu. “Rezo- 

įliucijoje, skirtoje Eūropos 
saugumo ir bendradarbia
vimo Europoje proble
moms,” sakoma, kad reikia 
stiprinti visų taikingų jėgų 
veiksmus, siekiant išsaugo
ti teritorinį status kvo Eu
ropoje, stiprinti taikų sam
būvį tarp valstybių, užtik
rinti evoliuciją į tarptauti- 
n i o įtempimo mažėjimą. 
Turi būti atsisakyta terito
rinių pretenzijų, VFR vy
riausybė turi atsi sakyti 
pretenzijų, kad tik ji viena 
atstovaujanti visai Vokie
tijai, ir pripažinti Vokieti
jos, Demokratinę Respubli
ką —- štai tos priemonės, 
kurios pąšalintų -dideles 
kliūtis, trukdančias užtik
rinti taiką.

Dabar, pabrėžiama šiame 
d o k u m ente, yra sąlygos, 
kad susivienytų taikingos 
jėgos, kurių veiksmai padės 
Europai prisidėti savo in
dėliu prie visuotinės taikos.

TASS-EILTA

New Yorko metropolis 
su 12 milijonų

/

Washington. — Cen sus 
Biuras skelbia, kad gyven
tojų skaičiumi New Yorko 
metropolitenas stovi pirmo
je vietoje su beveik 12 mi
lijonų žmonių.

Šiuo metu Los Angeles 
stovi antroje vietoje. To
liau seka Chicaga, Philadel
phia ir Detrditas.

Washington. — Miesto 
kalėjime devynis kalinius 
dabar prievarta maitina, 
kuomet jie atsisakė imti 
m ai s t ą . Jie maitinami 
vamzdžiais per nosis. Kalė
jime jie yra surakinti, kaip 
didžiausi kriminalistai.

Jie buvįo-^eštuoti kartu 
su 600 kovotojų prieš karą 
Vietname^Spalio 21-22 die
nomis demonstruojant prie 
Pentagono.

Amerikos žvalgybininkas 
pranašauja katastrofą

Maskva. — Central i n ė s 
Žvalgybos Agentūros agen
tas John Smith, pasitraukė 
iš Amerikos ir apsigyveno 
Tarybų Sąjungoje. Jis da
bar tarybinėje spaudoje ra
šo, kodėl jis išsižadėjo sa
vo gimtinės.

John Smith sako, kad jis 
apsigyveno Tarybų Sąjun
goje todėl, kad Jungtinės 
Valstijos ruošia “naują pa
saulinę katastrofą”, kurią 
artina Amerikos vedamas

Hershey susirūpinęs 
karui opozicija

Washington. —Jaunuolių 
draftavimo militarinėn tar
nybon direktorius g e n. 
Hershey smerkia demons
trantus prieš karą Vietna
me ir grąsina pirmiausia 
draftuoti tuos, kurie karui 
priešingi, o kurie atsisako 
tarnauti, būsią smarkiai 
baudžiami. Jis grąsina ir 
karui priešingiems dvasiš
kiams.

i

Netiesioginiai jis pripa
žįsta., kad karo priešininkai 
paveikia daug jaunuolių.

Amerikinė Civilinių Lais
vių Sąjunga protestuoja 
prieš gen. Hershey už ban
dymą bausti tuos, kurie 
priešinasi karui. Sąjunga 
nurodo, kad Hershey pra
silenkia su konstitucinėmis 
teisėmis, kurios laiduoja 
“politinę veiklą”, nors ir 
būtų priešinga vyriausybės 
politikai.

Prez. Thieu sudarė 
militarinį kabinetą
Saigon.—Pietų Vietnamo 

prez. N. V. Thieu sudarė 
militarinį kabinetą iš savo 
artimų sandraugų, kurie ir 
pirmiau su juo dirbo. Civi
linių maža mažuma.

Tikėtasi, kad po rinkimų 
bus sudaryta civilinė val
džia. Kaip rinkimai buvo 
apgavingai pravesti, taip ir 
dabar visai nesiskaityta su 
žmonių valia.

Jackson, Miss. — Trys 
negrai laimėjo rinkimus 
Mississippi valstijoje.

Taikos organizacijos pro
testuoja prieš tokį kalėji
me brutališkumą. Jų advo
katai lapkričio 14 reikalaus 
teismo, kad jie būtų iš ka
lėjimo paleisti.

San Francisco. — 35 pro
centai balsuotojų pasisakė 
už ištraukimą Amer i k o s 
militarinių jėgų iš Vietna
mo.

karas Vietname.
Rašinėdamas į “Literary 

Gazette” jis jau tarnavo 
Central Inteligence Agency 
ir užsienio diplomatiniame 
štabe.

Plieno darbininkai padėjo 
negrą išrinkti majoru 
Gary, Ind. — Plieno dar

bininkų unija užgyrė neg
rą Hatcherį ir varė plačią 
agitaciją, kad jis būtų iš
rinktas. Taip jis ir laimėjo.

Amerikiečių nuostoliai 
Vietname: 106,700

4

Vashington. — JAV vy
riausybės statistika rodo, 
kad nuo 1961 m. sausio 1 
d. iki 1967 m. spalio 2$ d. 
amerikiečiai Vietname pa
nešė sekamus nuostolius:

Užmuštų — 14,275, ne 
mūšiuose mirusių — 2,100, 
sužeistų — 89,527, be žinios 
dingusiu — 798, viso 106, 
700.

Vietkongo partiz anai 
skelbia, kad amerikiečių 
nuostoliai yra daug dides
ni, negu JAV vyriausybė 
skelbia.

Vėliausios Žinios
Chicago. — 3,000 tymste- 

rių unijos trokų vairuoto
jų streikuoja. Jeigu strei
kas toliau pasitęs, tai mies
tas gali pritrūkti kuro.

Swarthmore, Pa. — 1,300 
Amerikos Sociologų Sąjun
gos narių ragina preziden
tą Johnsoną tuoj sulaikyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą ir eiti prie taikos 
derybų.

Tokijas.—Japonijos prem
jeras Šato išskrido į Jung
tines Valstijas tartis su 
prez. Johnsonu. Japonijos 
sostinės gyventojai jį išlei
do triukšmingai su protes
to demonstracijomis, reika
laujant, kad Japonija nepa
dėtų Amerikai Vietname ir 
kad iš Amerikos atsiimtų 
Okinawa salas. Policija su
sikirto su demonstrantais. 
Daug sužeistų, pora šimtų 
areštuotų.
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New York žmones laimėjo!
LAPKRIČIO SEPTINTOJI buvo svarbi New Yorko 

valstijos žmonėms dibna. Jie didele balsų dauguma at-l 
mušė pasikėsinimą užkarti jiems naują konstituciją, ku
ri siekė atidaryti į valstijos iždą duris katalikų bažny
čiai su jos parapijinėmis mokyklomis ir tuo pažeisti baž
nyčios nuo valstybės atskyrimo principą. Žmonėms akis 
apmuilinti ir protą “nuplauti” buvo išstatytos pačios 
aukščiausios respublikonų ir demokratų galvos — nuo 
respublikonų gubernatorius Nelsonas Rockefelleris, o 
nuo demokratų senatorius Robert Kennedy. Na, o ga
linga katalikų bažnyčios hierarchija su kardinolu Spell- 
manu priešakyje dieną ir naktį prieš balsavimus nemie
gojo, darbuodamasi sutelkti visas tikinčiųjų jėgas bal
suoti už konstitucijos projektą. Bet niekas nepadėjo. Ir 
labai gerai!

Aišku, kad “Laisvė” griežtai pasisakė prieš naująją 
konstituciją. Visos pažangiosios jėgos visoje valstijoje 
energingai priešinosi tam dokumentui. Džiugu, kad pa
žanga laimėjo didelį mūšį prieš pasikėsinimą susidoroti 
su bažnyčios nuo valstybės atskyrimo principu.

Katalikų bažnyčios parapijinės mokyklos neturi pa
teisinimo. Jos atsilikusios moksle ir apšvietoje. Jos di
delė tikintiesiems našta. Todėl, matyt, daugelis ir ei
linių katalikų balsavo prieš naujosios konstitucijos pro
jektą. Jie žino, kad jų vaikams ir jaunimui, kaip ir vai
kams ir jaunimui visų kitų amerikiečių, viešųjų mokyk
lų, visų piliečių mokesčiais išlaikomų, durys plačiai ati
darytos. Tegu tik eina ir mokosi! Savo vaikų į viešą
sias mokyklas neleidžia tiktai tie tėvai, kurių protas 
tebėra neišsilaisvinęs iš kunigų ir davatkų propagandos 
miglų. Nuo to skaudžiai nukenčia jų vaikai. Gaila, kad 
jų tėvai to dar vis nesupranta.

MALDA PRIEŠ KARĄ
Chicagos “Vilnyje” V. 

Andrulis rašo:
Kaip keičiasi Amerikos žmo

nių gyvenimas ir protavimas, 
rodo atsiradimas kairiųjų ka
talikų bažnyčioje.

Visai neseniai piktai smer
kęs komunistus, rūsčiai juos 
atakavęs, gązdinęs “komuniz
mo ipavojum”, vyskupas Ful
ton Sheen, kardinolo Spell- 
mano protežė, išstojo prieš 
karą ir dar kaip:

“Mes esame revoliucininkai 
ir nenuoramos, katalikai, su
kilėliai prieš pasaulio nuotai
kas ir filosofijas,” sakė šis 
vyskupas.

Kairieji katalikai' siūlo to
kias maldas:

“Viešpatie, ar gi mes degi
nome tavo kūną?”

Viešpatie, kada gi mes mo
kėme jaunimą kankinti tave?

Viešpatie, argi mes bombar
davome tave varde taikos?”

Malda taikqma prieš degi
nimą, kankinimą, žudymą 
Vietnamo žmonių būk tai tai
kos ir laisvės dėlei.

Plinta vis daugiau ir įvai
riais būdais karui pasiprieši
nimų.

Pirmą kartą katalikų baž
nyčios istorijoj tokis pasikei
timas, tokie karui pasiprieši
nimai.

ciavo, kad kiekvieno hekta
ro nukasimui buvo sutau
pyta 9 žmogaus darbo die
nos.

Cukriniai runkeliai kasa
mi čekoslovakiškų kombai
nu, kuris atskirai nuplauna 
lapus ir iškasa šaknis. La- 
2 — Kas ką sako ir rašo 
pai ūkyje susilo šuo j ami.
Čia ekonominis efektas dar 
didesnis: kiekvienam hek
tarui sutaupomos 46 žmo
gaus darbo dienos ir 46,78 
rb. Kombainu per sezoną 
nuimama iki 30 hektarų, ir 
jis išsiperka per du metus, 
nors jo kaina atrodo nema
ža.

Platus mechanizavi- 
mas duoda gražius vaisius. 
Pernai ūkis gavo 424 tūks
tančius rublių pelno. Šiemet 
tikimasi dar daugiau.

Plačiai machanizuojant 
darbus, ir žmonėms leng
viau. Liberiškio tarybinis 
ūkis pirmasis Panevėžio 
rajone perėjo prie penkių 
darbo dienų savaitėje.

Amerikietis apie Sibirą ir 
pasakiškus turtus

laik-

Generolas gąsdina
JAUNŲ vyrų atsisakymas eiti į militarinę tarnybą 

labai sunervavo valdžios “Selective' Service” agentūros 
direktorių generolą Le^is H. Hershey. Jis sako, kad 
nuo dabar tokie vyrai nebus “glostomi.” Nuo dabar jis 
militarinės prievolės įstatymą vykdysiąs visu šimtu pro
centų.

Generolas Hershey tas pareigas eina jau visą šimtme
čio ketvirtadalį. Jis paklusniai pildė visų prezidentų 
jam pavestas pareigas. Todėl ir dabar, matyt, yra ga
vęs iš prezidento Johnsono įsakymą “suvaldyti” jaunuo
lius, kurie priešinasi vykimui į Vietnamą. Ką su jais 
jis darys, generolas nepasako. Veikiausia sodins į ka
lėjimą ilgiems metams. Bet ar tas išgąsdins tuos, kurie 
yra apsisprendę geriau čia kovoti prieš karą, kurį ne
teisingai ir nelegališkai veda prezidentas, negu rizikuo
ti gyvybe už dvylikos tūkstančių mylių nuo Amerikos 
krantų?

Prezidentas Johnsonas
Pražudys demokratus

PRAĖJUSIO antradienio balsavimai įaviriose ša
lies vietovėse ryškiausiai parodė, kad prezidentas John
sonas su savo Vietnamo karu ir užsienine politika kasa 
ne tik savo politinei karjerai, bet ir visai Demokratų 
partijai gilią duobę.. Gal visų skaudžiausią smūgį de
mokratai aplaikė New Jersey valstijoje. Iš jų rankų 
išspruko abu valstijos seimelio butai. Na, o valstijos 
gubernatoriumi yra demokratas ponas Hughes, kuris 
desperatiškai stengėsi balsavimuose laimėti. Jo įtaka 
nepagelbėjo.

Panašių nesėkmių demokratai susilaukė ir Connec
ticut valstijoje.

Reikia tikėtis, kad iš i šių rinkimų rezultatų dauge
lis demokratų pasimokys ir uoliai įsitrauks į judėjimą 
^Durnp Johnson.” Su Johnsonū, kaip kandidatu į pre
zidentus, jiems laimėti vilties nėra.

LABAI PROTINGAS IR 
GRAŽUS REIŠKINYS

Kanadiečių “veiksnių” 
raštyje “N. L.” piktai puola
mi ir niekinami Kanados stu
dentai. Sunkiai nusidėjusi stu
dentų organizacija Union Ge- 
nerale des Etiudiants du Que
bec,. kuri pasikvietė ir gražiai 
priėmė P. Vietnamo Išsivada
vimo Ęrpnto jaunus atstovus. 
Vietnamiečių .delegacija susi
dedanti iš trijų asmenų. ,Ji 
plačiai važinėjanti' po Kana
dą ir visur sutinkanti labai 
šiltą dfaiigišku’riiįg ’ ' 1 ' ’ 1 
t • ■ ! ■ • ; f. ’ . ■ . r

Kardelio laikraštis beveik 
šaukia: “Kas mus dar dau
giau stebina, tai kad; visa tai 
organizuoja Kanados studeri- 
tija-intelektualų prieauglis, 
būsimi valstybės dirigentai! 
Ar jiems jau dabar parūpo 
plėsti komunistinę propagan
dą Kanadoje? Kodėl kviečia
si komunistinius Viėtkongo 
atstovus, o nesikviečia iš lais
vo demokratinio pietų Viet
namo,— studentus iš Saigo- 
no? Jie išaiškintų tikrą padė
tį.”

Šį įvykį laikraštis vadina 
“keistu reiškiniu”. Bet tai la
bai įprotingas ir gražus reiški
nys. Gaila, kad nei .“Nepri
klausomos Lietuvos” leidėjas 
J. Kardelis, nei jo bendradar
biai šios tiesos negali suprasti.

Vietkongas atstovauja Pie
tų Vietnamo liaudžiai ir jos 
interesus gina. Kanados jau
nimas, Kanados studentija, 
matyt, pritaria tos liaudies iš
silaisvinimo j’udėjimui, ir to
dėl pasikvietė jo atstovus. 
Viėtkongo delegacijos viešna^ 
ges populiarumas ryškiausiai 
parodo Kanados žmonių nusi
statymą prieš JAV agresiją ir 
vedamą brutališką karą prieš 
Vietnamo liaudį.

NESUĖSKIME 
PATYS SAVĘS

Tokiu pavadinimu skaito
me viename “veiksnių” 
laikraštyje vedamąjį, ku
riame, tarp kitko, aliarmiš- 
kai verkiama:

Kiekvienas skaitantis lietu
višką spaudą ir stebintis mū
sų politinę veiklą neabejoti
nai jau bus atkreipęs dėmesį 
į vis didėjančius įvairiose sro
vėse nesutarimus, tarpusavio 
apsibarimus ir net piemeniš
kus apsispiaudymus. Dažniau
sia visas tas erzelis kyla dėl 
vienpkių ,ar kitokių vadinamo
jo “kultūrinio bendravimo” su 
tauta apraiškų. Klausimai, ku- 
Aė reikalingi blaivaus apmąs
tymo,' dažnai/šprendžiami už- 

ĮTėkimu . •arr\/Uėšaiš ' įtarinėji-

Gerai pasirodė
PRIEŠ praėjusio antradienio rinkimus mes kreipė

me dėmesį į tris miestus, būtent Clevelandą, Gary ir Bosto
ną. Ten ėjo dviejų jėgų susikirtimas. Baltieji rasistai 
norėjo laimėti miestų valdžias. Mes patarėme lietuviams 
piliečiams griežtai pasisakyti prieš jų kėsihimąsi. Mes 
patarėme Cleveland© balsuoti už Carl Stokeš (negrą), 
Gary, Ind0 už Richard Hatcher (negrą) ir Bostone už 
Kevin White, baltą, bet teisingai nusiteikusį rasiniu klau
simu). Džiugu, kad jie visi trys laimėjo.

Džiugu, kad tuose miestuose piliečiai suprato klausi
mo svarbą ir nepasidavė piktai rasistinei propagandai. 
Jie balsavo už kandidatą nė todėl, kad jis baltas ar juo
das, bet todėl, kad jis tam postui yra tinkamiausias.

Šių trijų miestų piliečius terika nuoširdžiausiai pa
sveikinti už sveiką politinę išmintį.

GERAS ŠEIMININKA
VIMAS IR TECHNIKA 
ŽEMĖS ŪKIUI

Lietuvos spaudoje labai 
daug dėmėsio kreipiama į 
šeimininkavimą ir protingą 
technikos panaudojimą ko
lūkiuose , ir tarybiniuose 
ūkiuose. Štai žiūpsnelis in
formacijos apie puikiai vei
kiantį Panevėžio rajone Li- 
beriškio tarybinį ūkį.

Šiemet 1,035 hektarai ja
vų nuimti kombaihais. Me
chanizuotai sudoroti ir 
šiaudai.

Daug kas baiminasi būl- 
vių kasimo kombainų. Bet 
Liberiškyje jie gerai dirba. 
Ūkio ekonomistas apskai-

rpais, griaunančiais vienas ki
tu pasitikėjipią ir bendrą 
veiklą. Lyg kažkieno pagun
dyti dėl menko nieko savam 
tuoj skubam .prikergti net ko- 
munaro etiketę, stumiame jį 
nuo savęs, lyg norėdami, kad 
komunistai jį greičiau pasiim
tų, o tikrų netarpiškai' santy
kiaujančių su sovietų atsto
vais, net rusais, jau lyg ir ne
norime pastebėti. Ir taip vie
nas kitą, net vakaryk š č i u s 
draugus ir bendradarbius, 
kandžiodami, iš įtūžimo susi
raitę į kamuolį, ne tik n e artė
jame į svajotą laisvės kovos 
laimėjimą, bet tiesiai patys, 
nūstoję pusiausvyros, krinta
me į gatavai pražiotus raudo
nus komunistinio; šunio nas
rus.

Mūsų komentarai nerei
kalingi. Gal tiktai tiek ga
lime pridėti, kad niekam nė 
viena gaili ašara nenurie
dėtų, jeigu šis minėto ve
damojo (edito rialo) nuo
gąstavimas išsipildytų. Juo 
mažiau beatsiranda kvailių, 
kurie “laisvinimo” raketui 
aukoja dolerių, tuo. smar
kiau “veiksniai” tarp savęs 
ėdasi. “Komunistiniam šu
niui,” kiek, mums žinoma, 
jų nereikia, jie nereikalin
gi. Jis tik linki jiems pa
tiems gerai Vienas kitą su
doroti.

Karo teismai Graikijoje
Atėnai. ‘— Graikijoje da

bar veikia karo teisinai, ku
riuose teisiami tie, kurie* 
pareiškia nesutikimą sū mi- 
litarine diktatūra.

Šiomis ‘ dienomis karo 
teismas pasiuntė kalėjiman 
keturis piliečius. Jie rasti 
kaltais už platinimą propa
gandinių lapelių, militari- 
ųiam režimui priešingų. 
Nuteisti išbūti kalėjime nuo 
5 metų iki 10 metą.

Reputacija sunkiai mirš
ta. Daugumas žmonių pa
saulyje apie Sibirą ir da
bar vis dar galvoja kaip 
apie šaltą dykumą, pilną 
lokių, kalėjimų ir sunkiųjų 
darbų stovyklų. Tačiau pa
klauskit apie Sibirą rusą, 
ir jis Jums kalbės apie nau
jus rubežius, apie tarybi
nį Klondaiką, apie žemės 
turtus, jėgaines — ir apie 
ateitį.

Sibiras yra Rusijos žemė 
neapskaitomų turtų ir po
tencialų, ir valstybė, kuri tą 
kraštą valdo, valdo ir visus 
tuos išteklius, kurie laikui 
bėgant dar jame atsiskleis.

Tarybų Sąjunga dabar šį 
kraštą valdo, ir tuo galima 
paaiškinti jos pasitikėjimą 
ateitimi.

Kinija norėtų užvaldyti 
tas žemes, ir tuo dalinai ga
lima paaiškinti kinų-sovie- 
tų ginčą.

Štai kai kurie duomenys:
Sibiras sudaro dvyliktąją 

žemės paviršiaus dalį. Nuo 
Uralo iki Ramiojo vande
nyno, nuo Arktikos iki Ki
nijos, tas kraštas apie be
veik 5 milijonus kvadrati
nių mylių, t. y. JAV ir du
kart Meksikos teritorijos 
kartu paėmus.

Sibiras turtingiausia pa
saulyje šalis. Jis turi dau
giau deimantų negu Pietų 
Afrika, daugiau miškų, ne
gu Skandinavija, pakanka
mai naftos ir gamtinių du
jų, kad galėtų lenktyniauti 
su Artimaisiais Rytais, dau
giau anglies, negu JAV, 
Kanada ir Prancūzija, kar
tu paėmus, nepaliestus klo
dus švino, nikelio ir alavo; 
Sibire gausu tokių1 retų me
talų, kaip tungstenas,; gyv
sidabris, kobaltas, . uranas 
ir titanas.

Sibiro ištekliai išblaško 
visas abejones dėl Tarybų 
Sąjungos rezervų. Sibiro 
plotai, gal didžiausias ša
lies resursas, pašalina visas 
gyventojų pertekliaus 
problemas.'

Sibiro upės—Lena, Obė, 
Jenisėjus ir Angara — yra 
tarp galingiausių pasaulio 
upių. Bratsko užtvanka 
per Angarą jau dabar ga
mina dvigubai daugiau 
energijos, negu Amerikos 
Grand Coulee, Krasnojars
ko užtvanka' per Jenisėjų 
pradės veikti šiemet ir duos 
trigubai daugiau energijos, 
negu Grand Coulee.

Ne viskas Sibire yra pa
trauklu. Tėn vienas iš sun
kiausių pasaulyje klimatų, 
ten veisiasi stambiausi pa
saulyje uodai, yra netinka
mų gyventi pelkių ir daug 
dar neištirtos teritorijos.

Tikrasis Sibiro eksploata
vimas prasidėjo vos prieš 
dešimtį metų, kai Maskva 
pradėjo pilti milijardus do
lerių šio krašto išvystymui. 
Tai dabar duoda savo vai
sius.

Šiemet aptikti vien tik 
prie Novosibirsko ir Tiu- 
menės naftos ištekliai ap- 
skaičiuo j ami de š i m t i m i s 
milijardų tonų. Gamtinių 
dujų plotai vertinami kvie
čiais mili j ardų kubinių 
metrų, o naftos ir turtingų 
dujų plotai vertinami vie
nu milijonu kvadr. mylių, 
kas yra lygu Arabijos teri
torijai.

Ties Bakinaru buvo ras
ta daugiau 
jardų tohų 
liai.

Pusiasalis 
limuosiuOse

savo žuvimi ir kailiais. Sa
koma, kad ten gausu aukso, 
anglies, sieros, gyvsidabrio, 
nikelio ir geležies rūdos.

Nafta aptikta net Šiau
rės vandenyne ties Jamalo 
pusiasaliu.

Sibiro gamta stato žmo
gui ypatingus uždavinius, 
ir kai kurie jų sprendžiami 
labai sumaniai.

Jamalo pusiasalio naf
ta yra paslėpta po Arktikos 
apledėjimu. Todėl moksli
ninkai iėško būdų gręžti 
naftą tiesiai per ledą.

Žemos Sibiro temperatū
ros ( L ’ Q0° žemau nul.) la
bai apsunkina deimantų 
kasimą Jakutijoje. Planuo-

jama
tyti
rie apsaugos nuo žiauraus
oro.

En '
rimtą problemą, todėl ma
ži b
reaktj*
galin.
tolim

virš gyvenviečių sta- 
didžiulius tentus, ku-

ergija Sibire sudaro 

ilnojamieji atominiai 
oriai iki 500 kilowatu 
gurno yra gabenami į 
as vietoves.
ug turtingų rajonų

randasi Tundros arba Tai
gos gilumoje. Lėktuvai su
jungi 
gyvenvietes su išoriniu pa
sauli! 
nas 
lis.
geležinkelis apie 200 kilo- 
metr 
pins 
kaina

a šias nepasiekiamas

i. Sibire yra tik vie- 
Transsibiro geležinke- 
Pradėtas statyti kitas

ą į šiaurę, kuris aprū- 
transportu turtingus 
kasių rajonus.
LONGWORTH
anglų kalbos verte 

ena Vladimirovienė

Šen ir ten pasidairius
Šiuo kariniu laikmečiu 

dažnai tenka nugirsti žmo
nes kalbant tema, kodėl 
neturime nors kiek pasto
vesnės taikos pasaulyje. Be 
praėjusių dviejų pasaulinių 
karų, dažnai įvyksta šen ir 
ten mažesnių susirėmimų.

Į šį klausimą galima atsa
kyti sekamai: Todėl, kad 
po kiekvieno karo taikos 
sutartis suformu 1 u o j a ir 
pasirašo sukti imperialistų 
diplomatai. Jie pasirašo su
tartis sau palankias ir nau
dingas. Prie to, sutartyse 
palieka daug skylių, pro 
kurias jie gali išlįsti. O 
pastara i s i a i s metais nei 
^stambiojo kapitalo diplo
matai, nei' vyriausybės ne- 
gerbia jokių sutarčių su 

i jiems nepatinkamomis vals
tybėmis. ! ' ’ ' ’ ' ' ‘

Nūnai aukso ’ karaliukai 
įie Vien sūlaūžo diplomati
nei sutartį^, jie sukelia pa
saulyje didžiausią betvar
kę ! Melais dumia pasauliui 
akis ir kariauja karo nepa
skelbę.

Mūsų šalies piliečiai nors 
tiek pasitenkina, kad prieš 
kiekvienus rinkimus politi
kieriai iškelia aikštėn sa
vo oponentų visus suktus, 
nešvarius darbelius. Ii' dar 
kaip! Iškrapšto viską iš 
panagių!

tai baisiai apiplėšiami, ali
nami i

ugelio Pietų Amerikos 
ių ir mažų valstybiųdide 

validta smunka žemyn ir 
žemyn kiekvieneriais 
tais, 
čiai. 
mūši 
išme' 
joms neva pagalbą.

me-
Jų pinigai mažaver-
Ir tai yra todėl, kad 

į aukso rykliai tas šalis 
Ižia, o vėliau duoda

orasMūsų didmiesčių 
taip užterštas, kad tuo jau 
rimtai įiisirūpin0 sveika
tingumo pareigūnai. Gydy
tojai teigia, kad užterštas 
oras ne vien sukelia rimtas 
ligas žmogaus kvėpavimo 
organuose, bet jau susek
ta, kad nešvarus oras slo
pina vyrų ir moterų lyti
nius organus — sumenkina 
lytines jėgas ir geismus. O 
vyriausybės politikieriai į 
visas tas blogybes žiūri pro 
pirštus.
• Kai kurie farmeriai pa
stebėjo, kad nuo nešvaraus 
oro miršta kai kurie paukš
čiai ir žvėreliai.

kaip 110 mili- 
geležies ištek

Kamčatka To- 
Rytuose garsi

Ne visi žino, kaip mū
sų vyriausybė teikia užsie
ninę pagalbą biednoms, at
silikusioms šalims. Mūsų 
šalies aukso karaliukai turi 
investavę milijardus dole
rių daugelyje pasaulio kraš
tų. Bet gal mūsų kapita
listai daigiausia turi įpylę 
savo skįirbo Pietų Ameri
kos šalyse ir labiausiai jas 
išnaudoja. Ten iŠ pramo
nės įmonių aukso rykliai lu
pa nuo 65 iki 83 procentų 
pelno iš savo investments 
Trumpai tariant, tie kraš-

gia 
Phil
mus
tas

u kaip politikieriai va- 
balsus prieš rinkimus, 
idelphijoje prieš rinki- 

; respublikonų kandida- 
majoro urėdui Arline 

:ter užsimanė patikrin-
ti bąlsavimo mašinas, kurių 
yra
su šavo bičiuliais nuėjęs į 
miesf 1 v ” ”*1
atidarinėjo vieną po kitos 
visas mašinas, 
maš 
dem 
dati
balsą. O trylikoj kitų ma
šinų 
nis 
dem 
išrir

daUgiau kaip 300. Jis

to rotušę (City Ha$Z

Pirmutinėj 
no j rado 1,500 balsų už 
okratų. partijos kandi- 
s. Antroj mašinoj 500

po mažiau. Dabarti- 
niesto majoras J. Tate, 
okratas, irgi nori būti 
ktu antrai tarnybai.

irnale “Look” Warren 
3rs rašo:
uo metu Washingtone

daugelis žmonių spėlioja 
apie 
chai
na teisus, o kada meluoja. 
Sako, kada prezidentas krį 
bėde 
prie 
sake

prezidento Johnsono 
akterį — kada jis bū-

sake 
pirš

sus.
ded;
sos

mas prideda p i r š t ą 
savo nosies, tuometes 
tiesą. O kada pirštais 

aukia savo ausį, jis 
taipgi tiesą. Ir kada 

;ais paliečia savo smak- 
dar ir tada būna tei- 
Bet kada jo lūpos pra- 

a judėti, tuomet jis tie- 
nesako.

ąs kaltas už sukėlimą 
’chijos? Šiemet dar pa-ana

vasdl’į Filadelfijoje federa
linio
sepl. Lard įsakė Girard ko- 
legi
i kolegiją ir negrų našlai
čius
gijo
sisa
sprondį. Jie sako bylinėsis 
iki

distrikto teisėjas Jo

os globotojams priimti

berniukus. Bet kol& 
s rasistinė Taryba at- 
kė pildyti teismo nuo-

Aukščiau s i o j o šalies 
teisĮno, bet Stepono Girar- 

palikto testamento ne- 
,ys. O negrai vėl ruo-

do
lauš
šiasi masinėms demonstra
cijoms prie “G” kolegijos.

Pregresas

T]el Aviv. — Izraelio nų^ 
a užmušė 7 arabų )pa^f 
nūs kalnuose netoli

lici •;d
tizs
Hebrono, izraliečių okupuo
to niesto.
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Vakarų Berlynas nepriklauso 
Vakarų Vokietijai

Jau daugelį metų Vokie
tijos Federatyvinė Respub
lika (Vak. Vokietija) sie
kia, kad Vakarų Berlynas 
taptų šaltojo karo kursty
mo prieš Vokietijos Demo
kratinę Respublikų (Rytų 
Vokietija) ir kitas socialis
tines valstybes centru. To
kio neteisėto kišimosi į šio 
miesto vidaus reikalus at
vejų ypač padažnėjo pasta
rosiomis savaitėmis. Vado
vaujantys Bonos politikai 
atvirai mėgina sukelti Va
karų Berlyne naujų provo
kacijų prieš VDR bangą. 
Nebūna dienos, kad kas 
nors iš oficialių VFR asme
nų nesilankytų Vakarų 
Berlyne.

Netrukus Vakarų Berly
ne numatoma surengti va
dinamąją bundestago “darbo 
savaitę,” VFR ministrų ka

bineto pasitarimą ir kitas 
priemones, kurios turi pa- 
Vlemonstruoti revanšistines 
VFV pretenzijas į Vakarų 
Berlyną.

Ryšium su tuo, TSRS am
basadorius Vokietijos De
mokratinėje Respubli k o j e 
R. Abrasimovas pasiuntė 
JAV, Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos ambasadom 
riams Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje laišką. 
Laiške pabrėžiama, kad

Vakarų Berlynas niekad 
nebuvo ir nėra VFR dalis, 
jis yra atskiras politinis 
vienetas. Kartu nurodoma, 
kad už galimus nepagei
dautinus VFR revanšistų 
pinklių Vakarų Berlyne 
padarinius atsakomybė 
teks ir Vakar ų valstybių 
okupaciniams organams.

Vasarą Vakarų Berlyne 
įvyko kruvini studentų su
sirėmimai su policija. Šių 
įvykių “tyrimas” ir nuo
monių kova dėl priemonių 
demokratinėms jėgoms už
gniaužti sukėlė rimtų nesu
tarimų, kas turi valdyti šį 
miestą. Turėjo atsistaty
dinti burmistras Albercas. 
Kizingerio vyriausybė pasi
stengė surasti į burmistro 
kėdę “savo žmogų” — tūlą 
Šiucą, kuris, kalbėdamas 
apie savo politinę progra
mą, pažymėjo, kad svar
biausias jos tikslas yra 
griežta kova prie opoziciją 
ir visiškas prisiderinimas 
prie Kizingerio vyriausybės 
politikos.

Tačiau daugelis Vakarų 
Berlyno gyventojų nesutin
ka su tuo, kad visiškai ne
atsižvelgiama į realią padė
tį, kad tęsiama kurstymo 
prieš VDR politika. Nese
niai Vakarų Berlyno cent
re— Kurfiurstdame — įvy-

ko demonstracija, kurios 
metu buvo platinami lape
liai, reikalaujantys pripa
žinti VDR.

Vis daugiau Vakarų Ber
lyno gyventojų reiškia su
sirūpinimą, ar ateityje jų 
miestas turės laisvas ran
kas ir sieks taikios politi
kos, ar ir toliau jis liks šal
tojo karo centru, Vakarų 
Vokietijos monopolijų įran
kiu.

Sveiką Vakarų Berlyno 
ekonominį ir politinį vysty
mąsi gali užtikrinti tik 
normalūs santykiai su 
abiem vokiečių valstybėmis 
ir visų pirma su Vokietijos 
Demokr a t i n e Respublika, 
kurios teritorijoje jis yra.

V. Petkevičienė 
t

Mislinčius

Kunigai bėga iš bažnyčių

T

Mirus Mūsų Nariui

ROJUI MIZARAI
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Ievai, gimi

nėms Amerikoje ir broliams T. Lietuvoje. Amži
na jo atmintis!

LDS 1-os kuopos
Valdyba ir nariai,

Ozone Park, N.Y.

PHILADELPHIA, PA. 
Mirus

Wesley Scotch
Reiškiu giliausią užuojautą Mary Scotch ir jos 
vaikams, dukrai Helen ir sūnui Edwin ir anū
kams.

Nellie Griciūnienė

MIRUS

ROJUI MIZARAI
Mes liūdime netekę brangaus idėjos draugo, 

reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Ievai, 
broliams Lietuvoj, “Laisvės” kolektyvui, visiems 
progresyviškiems žmonėms, kurie taip įvertino 
ir mylėjo Rojų. Jis paaukojo savo visą gyve
ntą, kovodamas už darbo žmogaus gerovę ir už 
taiką pasaulyje. Mes, pasilikę, tęsime tavo už
brėžtą darbą.

K. O. Kielai
j. E. Urbanavičiai
L. P. Kisieliai
J. A. Lesevičiai
J. Čeponis
A. Z. JuzilaičiaiA

M. M. Gudai
J. N. Brakniai 
Ch. A. Juškai

E. O. Streliai
P. P. Benzaičiai
V. V. Zavišiai

— Montreal, Canada —

Mirus

ROJUI MIZARAI
Idėjos draugas. Mes giliai liūdime netekus 

garbingo žmogaus. Mūsų širdinga užuojauta 
mielai Ievai ir “Laisvės” personalui.

H. Žilinskienė R. I, Janulis
♦ G. H. Smith

Worcester, Mass.

Aš—beržas
Lietuviškas beržas, 
Išbridęs
Iš pievų nakties, 
Sustojau
Ant mūšių 
Didžiausiojo 
Kelio
Su plieno 
Dalgiu 
Ant peties.
Ir audrą, 
Ir giedrą, 
Ir viską 
Praūžęs — 
Svajoju
Tyliais vakarais. 
Ir skleidžiasi 
Naktys
Žalioj mėnesienoj 
Baltųjų aušrų 
Pumpurais.
Purienos — 
Kaip taurės 
Auksinės 
Sudužo, 
Nukrito 
Po kojom 
Iš mano 
Širdies'. '
Aš viską 
Užmiršęs, 
Rūkais 
Užsirūkęs, — 
Geriu
Žalią vyną 
Nakties.
Geriu
Žalią tylą.
Geriu
Žalią šilą.
Geriu
Ir apsvaigęs
Einu.
Negaila 
Man aukso.
Negaila 
Sidabro, 
Nei tų 
Praūžtųjų 
Dienų.
Ne viskas 
Išgerta.
Ne viskas 
Pragerta. 
Aš didelius 
Turtus 
Valdau:
Turiu
Savo džiaugsmą.
Turiu
Savo skausmą.
Ateik —

- Dovanosiu 
Ir tau.

Netinka
Tau auksas.
Netinka 
Sidbaras. 
Nei žodžiai, 
Saldumo pilni.
Netikras 
Tas auksas. 
Netikras 
Sidabras 
Ir deimantai tie
Kruvini.
Bet skleisis
Dar naktys 1 ’ *•

Bėglių skaičius auga
Paskesnieji tyrinėjimai 

rodo, jog tik Niujorko apy
linkėje yra apie 2,000 bu
vusių katalikų kunigų, pa
sitraukusių iš bažn y č i o s 
globos, atsisakiusių savo 
profesijos. Visose JAV to
kių pabėgėlių yra apie 7,- 
000. Ir tas skaičius spar
čiai didėja. Nemažesnis 
skaičius yra ir vienuolių 
moterų, metusių vienuoly
nus. Tokias eksvienuoles 
dažnokai veda ekskunigai. 
Visa tai katalikų spauda ir 
bažnyčia stropiai slepia nuo 
tikinčiųjų.

Amerikoje yra apie 59,- 
000 katalikų kunigų. Dau
guma (62%) jaunesniojo 
amžiaus kunigų nepaten
kinti celibato nuostatu, 
viengungių gyvenimu. Jie 
nori vesti, bet jų pasenę 
impotentai viršininkai, ku
rie sudaro bažnyčios val
domąją hierarchiją, nenori 
laužyti celibato (“skaisty
bės”) tradicijos. Kad ka
talikų kunigai, krikščiony
bės pradžioje, buvo vedę ir 
turėjo šeimas, į tai neatsi
žvelgiama. Padėties išgel
bėjimui, katalikų bažnyčios 
vadovybė žada steigti pus- 
kunigių-diakonų būrius, ku
rie galės vesti moteris. Bet 
tokis pažadas neramina 
jaunųjų dabartinių kunigų. 
Jie mano, jog diakonų žmo
nos gali būti jiems tik “pa
gunda,” o “gundytojoms” 
pavojus — tapti “sugundy
tomis.”

Be celibato, kuniguę iš 
bažnyčių varo dar ir tvan
ki, viduramžiška gyvenimo 
bei protavimo atmosfera. 
Jokio savarankumo, jokios 
iniciatyvos, jokios asmeny
bės, vien tik iki kaulų sme
genų įkirėjusi negyva for
mulė, dogma, antikinė tra
dicija, bėgimas nuo tikro
viško gyvenimo bei racio
nalaus protavimo, vien tik 
veidmainybė, melas. Visa 
tai žmogų slopina, jį dva
siškai dusina, marina.

Kai kurie kunigai forma
liai rezignuoja. Tačiau Ro
mos hierarchija labai ilgai 
delsia su jų rezignacijų pri
ėmimo procesu. Dėlto dau
guma apostatų be jokios 
rezignacijos meta savo par
eigas ir veda. Tokius “at
skalūnus” bažnyčios vado
vybė ekskomunikuoja, at
skiria nuo bažnyčios ir 
“sakramentų.” Tačiau ne
užilgo ekskomuniką nuo jų 
nuima*) ir jų vedybas ap-

x) Jei metų bėgiu ekskomunika 
nenuimta, ji tampa herezija, o “be
tikus,” viduramžių laikotarpiu, in
kvizitoriai gyvus ant laužo degino.

robuoja. Visa tai atliekama 
patyliukais, kad nesukėlus 
skandalo ir “nepykinus” ti
kinčiųjų.

Pasitaiko betgi ir prie
šingų atvejų, kai nau
jas klebonas išplūsta, vi
saip iškoneveikia, iškolioja, 
išvadina “ištvirkėliu,” “Ju- 
došium” ir kt. pasitraukusį 
iš kunigystės savo pirmta
ką. Bet tai būna nedažnai 
ir visas incidentas nutyli
mas.

Einant oficiarfh kunigų 
sąrašu (“Catholic Directo
ry”), kasmet apie 400 šios 
šalies kunigų meta savo 
pareigas. Iš katalikų-jėzui
tų universiteto Fordhamo, 
Newjorke, pernai pasitrau
kė 15 kunigų, tokis pat 
skaičius pasitraukė iš Bruk
lino diecezijos, o iš Detroi
to diecezijos pabėgo net 30 
kunigų.

Kunigo, pasiryžusio mes
ti savo pareigas, kelias ne
lengvas, jam tenka rimtai 
šį reikalą pasvarstyti. Eili
nis kunigas nėra gyvenimui 
paruoštas ar pasiruošęs. Jo 
mokslo stažas menkas: iš 
vidurinės mokyklos (High 
School) jis patenka į se
minariją, kurioje dėstoma 
ne mokslas, bet scholastika, 
dogma, teologija, tikybos 
ritualas, bažnytinė proce
dūra, apeigos ir kiti su ku
nigo pareigomis susiję da
lykai. Jis paruoštas ne gy 
venimui, bet tikinčiųjų “ruo
šimui į dangų,” jų apgaudi
nėjimui. Jokios naudingos 
profesijos jis nežino, tad 
išėjęs iš bažnyčios globos 
jis tampa paprastu juoda
darbiu. Tokia padėtis su
laiko nuo rezignavimo dau
gelį visa siela neapkenčian
čių savo profesijos kunigų. 
Laimingas, kuris turi bent 
mokytojo stažą, nors kata
likų mokyklos jo ir nepri
ima.. Tačiau jis nesunkiai 
gali pasiruošti į viešųjų 
mokyklų mokytojus.

Daugelis buvusių kunigų, 
be amato ar prof ėsi jos, pa
tenka į sunkią medžiaginę 
padėti. Jų tėvai, dažniau
siai, tikinti. Tokie pat yra 
jų giminės bei draugai. Jie 
į apostatą žiūri (su panie
ka, kaip savo “šventimų” 
išdaviką, “Judą,” nenori 
jam padėti ar su juo bend
rauti, jį stačiai niekina. 
Būna atvejų, nors labai ma
žai, kad tokis nelaimingas 
ekskunigas, negalė damas 
pakelti sunkios gyvenimo 
naštos, — grįžta į Kris
taus avinyčią,” nusižemina, 
puola vyskupui į kojas ir 
priima jam skirtą bausmę. 
O ta bausmė būna nemen
ka!

Sauja Žiežirbų
Prieš kiek laiko vienas 

Anglijos mokslininkas —is
torikas pareiškė, kad ant 
mūsų žemelės, per tūkstan
čius metų, gyveno net 23 
civilizacijos. Bet jis nepa
sako, ar jis priskaito ir šių 
dienų, 20-ojo amžiaus civi
lizaciją, kurią mes šiandien 
gyvename. Jis tik sako, kad 
tik 3 civilizacijas sunaiki
no išlaukiniai priešai, o vi
sos kitos susinaikino iš vi
daus.

Tai gana įdomus dalykas. 
Mes šiandien gyvenam įdo
mioje eroje. Mes turim jau 
dvi civilizacijas: vakaruose 
kapitalistinę, o rytuose—so
cialistinę. Ir nors visokie 
kapitalizmo tarnai šaukia, 
kad kapitalistinė sistema 
yra geriausia ir gyvuos am
žinai, bet jie tai daro iš 
baimės: kapitalizmas jau 
atgyveno savo dienas ir ei
na prie galo: — “Jam siūlės 
įra ir šiaudai byra”.

Juk ne veltui pasipirko 
ir Svetlaną Stalinaitę, kad 
tik daugiau primeluotų, 
purvu apdrėbtų Tarybų Są
jungą. Bet ir tas kapitaliz
mo neišgelbės nuo žuvimo.

Kapitalizmo gyvavimas 
laikosi karais ir žudymais 
žmonių. Štai tik per pusę 
20-ojo amžiaus mes pergy
venome du pasaulinius ka
rus, kuriuose dešimtys mi
lijonų žmonių liko išžudy
ta. O kiek buvo mažesnių 
karų ! • • •

Po Antrojo pasaulinio 
karo Trumanas su čiurči- 
lu ėmė šūkaloti, kad reikia 
komunizmą atstumti atgal. 
Bet kur? Na, ir jis pradė
jo karą Korėjoj taip, kaip 
[Johnsonas Vietname, tik po 
kitu obalsiu.

Ir ką Trumanas laimėjo 
Korėjoj? Šalį nuvarė į sko
las desėtkais bilijonų dol. 
ir desėtkus tūkstančiu žmo
nių išžudė. Bet komunizmas 
ne tik kad nesustojo, o dar

paplito ir plinta.' Pasakyk 
tu jūrai, kad ji nebanguotų

Kad prezidentas Kenne- 
dis sulaikė karą prieš Kubą 
ir amerikoniški c u k raus
plantanjų savininkai turė
jo nešdintis laukan, tai už
mokėjo savo gyvybe.

Johr 
pėdom 
laimės, 
darbo 
nori. Ilr mes tai matom tik 
iš praė 
ir šūk 
“Mes ] 
tabdyk

sonas seka Trumano 
is, bet ir jis tiek te- 

Pasaulio liaudis — 
žmonės — karų nė

jusių bemonstrancijų 
ų visame pasaulyje: 
nenorim karų! Sus
ite karą Vietname”

Bet ką gi atsakė ponas 
Johnsonas į tuos šūkius? 
“Aš karą vedu ir vesiu iki
pilnos pergalės pagal Ame
rikos planą”. Jis “gina ir
gins žmonių laisvę ir demo
kratiją”, remdamas kruvi
nus diktatorius.

Prasčiau nepasakius: jei
Johnsonas būtų juokdarys, 
tai be galo prastas. Jis “gi
na demokratiją ir žmonių
laisvę” Vietname už -desėt- 
kų tūkstančių mylių, bet 
nemato, kas dedasi po jo
nosim.

Kaip dar ilgai gyvuos ka-
pitalizmas. negalima pasa
kyti. Bet kad jis pats sau 
kasasi 
to neg

Dole
pitaliz ną
daugiai 
maišus
gana jų!

gilią duobę, tai nieks 
ali užginčyti.

j|ris tiek apakinęs ka- 
kad jis nieko 

u nemato, tik dolerių 
; ir jam niekada ne-

L Vienužis

KrikščioniŲ-marksistŲ
dialogas

iSan;a Clara, Calif.—Ro
mos katalikų universitete 
spalio 
krikšč 
logas-jiasikalbė j imas.

17-19 dienomis įvyko 
onių - marksistų dia-

Put likos susirinko apie 
1,500, daugiausia studentų, 
kurie ;uo dialogu labai do

Žalioj mėnesienoj 
Baltųjų audrų 
Pumpurais----------

Ateik — 
Išbučiuosiu. 
Tave aš papuošiu 
žvaingždėtais 
Nakties '
Auskarais.
Praeisi
Pro šalį 
Kaip laimė 
Praeina — 
Nekeiksiu 
Aš savo lemties. 

( 

.. ..... ......

Aš beržas.
Lietuviškas beržas 
Su plieno
Dalgiu 
Ant peties.

Paulius Širvys

Sakoma, jog, vertinant 
susidėjusį sentimentą bei 
nuotaiką, ateinančių penke- 
rių metų bėgiu katalikų 
bažnyčią apleis apie 11,000 
kunigų. Tai jau nemenka 
armija!

Tačiau stipresnės valios, 
geriau išprusę buv u s i e j i 
kunigai pajėgia įsitraukti. į 
normalų civilinį gyvenimą 
be didelio vargo. Kai ku
rie jų mokosi kokios nors 
profesijos ar gero amąto. 
Kiti dirba taksių šoferiais, 
gauna nedideles tarnybėles 
pašte, valdžioje, krautuvėse 
ar fabrikuose. Niujorke jie 
turi savo organizaciją, ku
ri naujokam padeda reabi
lituotis ir jie nesigaili iš
silaisvinę iš sutanos varžtų. 
Jie gali laisvai veikti, savo 
protu gyventi, jiems nerei-

kia veidmainiauti, skelbti 
beprasmes dogmas, ku
rioms jie patys netiki. O 
tai jau didelis laimėjimas!

mėjosi Iš abiejų pusių kal
bėtojai pateikė savo nuo
mones. Po to sekė labai
gyvos diskusijos.

PHILADELPHIA, 
Mirus

Elenai Merki
Reiškiame širdingą užuojaut 

dukrai Rožytei Behmer, sūnui 
šeimoms.

H. Žilins
R. I. Jar
G. H. Sr

— M

PA.

Lenei
l vyrui Rapolui, 
Albertui ir jųjų

kienė 
ulis
lith
breester, Mass.

PHILADELPHIA,
Mirus Mielai Drai

Elenai Merki 
liūdesio valandoje reiškiame r 
jautą jos vyrui Rapolui, dukra 
sūnui Albertui ir jųjų šeimom 
draugams Amerikoje ir Lietuv< 
tekę širdingos draugės.

Helena ir Re 
’i Wood!

pa:
įgei

enei
uoširdžią užuo- 

Rožei Behmer, 
s, giminėms bei 
>je. Liūdime ne

kertas Feiferiai 
laven, N. Y.

Mirus
ROJUI MIZ4

Reiškiu giliausią užuojautą 
/Ievai, visiems giminėms ir idėj<

Anna
So

RAI
i

velionio žmonai
>s draugams.
Barysas
Boston, Mass.
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“Šlove tarybinei liaudžiai, 
šlove tarybiniam žmogui!”
(Iš Tarybų Sąjungos Ko

munistų Partijos Generali
nio Sekretoriaus L. Brež
nevo pranešimo Spalio So
cialistinės Revoliucijos 50- 
ųjų metinių proga. — “L.” 
Redakcija.)

Draugai! Proletarinė re
voliucija vykdoma dėl gy
vybinių liaudies interesų, 
dėl darbo žmonių gerovės 
ir laimės, jų laisvės ir so
cialinio teisingumo. Štai ko
dėl rūpinimasis pagerinti 
tarybinių žmonių gyvenimą 
visada buvo ir lieka parti
jos ir Tarybų valstybės dė
mesio centre.

Socializmas davė mūsų 
liaudžiai tai, ko neturi tur
tingiausių kapitalistinių ša
lių darbo žmonės: laisvę 
nuo kapitalistų priespau
dos, pasitikėjimą rytojumi. 
Tarybiniai žmonės nežino, 
kas tai yra išnaudojimas, 
kas tai yra nedarbas,— ir 
to nežinos niekada.

Partija ir valstybė be pa
liovos rūpinasi pagerinti 
darbo sąlygas, sutrumpinti 
darbo dieną. Tarybų val
džios metais darbo savaitės 
trukmės vidurkis mūsų 
pramonėje sumažėjo 18 va
landų. Šiemet pereinama į 
penkių darbo dienų savaitę 
su dviem poilsio dienomis.

Pusseptinto karto Tarybų 
valdžios metais išaugo dar
bininkų realiosios pajamos, 
pusdevinto karto išaugo 
valstiečių pajamos. Vien tik 
pastaraisiais metais darbo 
užmokestis padidintas maž
daug 25 milijonams darbi
ninkų ir tarnautojų, įvestas 
garantuotas mėnesinis dar
bo apmokėjimas ir pensijos 
kolūkiečiams, padidintos 
pensijos invalidams. Šiuo 
metu pensijas iš valstybės 
ir kolūkių lėšų T§R Sąjun
goje gauna daugiau kaip 

į34 milijonai žmonių. ■
Šių metų rugsėjo mėnesį 

TSKP CK Plenumas, o po 
' to ir TSRS Aukščiausios 
I Tarybos sesija, kaip žino
ma, priėmė naujus svarbius 
nutarimus, kuriais pake
liamas gyvenimo lygis. Šie 
nutarimai betarpiškai liečia 
daugiau kaip 50 milijonų 
tarybinių žmonių. Su didžiu 
pasitenkinimu mes galime 
pasakyti, jog niekada dar 
mūsų valstybės istorijoje 
vienu metu nebuvo skiria
ma tiek daug lėšų liaudies 
gerovei kelti.

Žymiai išaugo pagrindi
nių maisto ir pramonės 
prekių vartojimas. Dau
giau kaip septynis kartus 
miestuose padidėjo gyvena
masis fondas: mes dabar 
statome daugiau butų, ne
gu bet kuri kita šalis pa
saulyje. Be paliovos augą 
sanatorijų, poilsio namų, 
pensionatų, turizmo bazių, 
stadionų skaičius.

TSRS — pirmoji šalis, ku
rioje valstybė ėmėsi rūpin
tis liaudies sveikata, sutei
kusi visiems piliečiams ne
mokamą medicinos pagal
bą. Tarybų Sąjungoje dir
bantys gydytojai sudaro 
vieną ketvirtadalį viso pa
saulio gydytojų.

Vertinti liaudies gyve
nimo sąlygas galima pa
gal daugelį rodiklių. 
Vienas iš pačių svarbiau
sių — tai žmogaus gyve
nimo trukmė. Tai tarsi 
bendras rezultatas, kurį 
duoda visa tai, kas jam da
roma: darbo ir buities sąly
gos, sveikatos apsaugos ir 
socialinio aprūpinimo lygis.

Ir šiuo atžvilgiu Tarybų ša
lis padarė nuostabų šuolį. 
Tik 32 metus vidutiniškai 
gyveno žmogus senojoje 
Rusijoje. Dabar mūsų ša
lyje gyvenimo trukmės 
vidurkis pasiekė 70 metų— 
vieną iš aukščiausių pasau
lyje rodiklių.

Socializmas — tai visuo
menė, kurioje nėra privile
gijuotų klasių ir luomų. 
Tačiau viena dalis gyvento
jų nuo pat pirmųjų Tarybų 
valdžios dienų tapo privile
gijuota: tai — mūsų vaikai, 
mūsų jaunimas. Visuomen- 
nės rūpinimąsi augančios 
kartos sveikata ir auklėji
mu kiekvienas naujas TS
RS pilietis pradeda jausti 
tiesiog nuo pat savo gimi
mo dienos. Mes pasiekėme 
puikų rezultatą: vaikų mir
tingumas Tarybų valdžios 
metais sumažėjo daugiau 
kaip 10 kartų! Mūsų šalyje 
didelis (nors ir dar ne vi
siškai pakankamas) vaikų 
lopšelių ir vaikų darželių 
tinklas, kur šiandien auklė
jama daugiau kaip 9 milijo
nai jaunųjų TSRS piliečių.

Didžiulį užmojį įgavo 
liaudies švietimo sistema. 
Bendrojo lavinimo mokyk
lų, vidurinių specialiųjų ir 
aukštųjų mokyklų, o taip 
pat profesinių mokyklų 
moksleivių skaičius artėja 
dabar prie 60 milijonų!

Tai vienas iš svarbiausių 
socialistinės santvarkos iš
kovojimų.

Tarybų šalies ateitis bus 
tokia, kokią ją padarys 
šiandieniniai spaliukai, pio
nieriai ir komjaunuoliai. Ir 
partija yra tvirtai įsitiki
nusi, kad ši ateitis bus pui
ki, kad mūsų vaikai ir vai
kučiai garbingai neš į prie
kį didžiąją Spalio revoliuci
jos vėliavą!

Draugai! Kad galėtume 
išmatuoti, kokios gilios yra 
socializmo atneštos permai
nos, reikia ir kruopštaus 
mokslininko darbo, ir įkvė
ptos poeto dainos. Per 50 
metų liaudies gyvenime pa
sikeitė absoliučiai viskas. 
Mes sukūrėme visiškai nau
ją pasaulį: naujų — socia
listinių — santykių pasau
lį, naujo — tarybinio — 
žmogaus pasaulį. Milžiniš
ku mastu išsiplėtė dvasinis 
tarybinių žmonių horizon
tas, pasikeitė jų moralinis 
veidas, pažiūra į darbą, į 
visuomenę, vienas į kitą. 
Socializmo atnaujinta ir 
pakeista, iškilo žmonijos 
akivaizdoje mūsų šalis, su
žėrėjusi visa savo galybe ir 
didybe, visu savo šaunios 
liaudies talentu.

Didingi socializmo rūmai, 
kurie pastatyti mūsų šaly
je,— tai puikus atlygini
mas už tarybinių žmonių 
pastangas ir žygdarbius, už 
pusės šimtmečio pasiauko
jamą darbą ir didvyriškus 
mūšius, kad laimėtų idealai, 
kurių vardu buvo įvykdyta

Didžioji Spalio socialistinė 
revoliucija.

Istorija — tai žmonės, 
kuriantys ją. Dešimtys mi
lijonų darbininkų ir vals
tiečių statė socializmą, de
šimtys milijonų kūrė, mūsų 
epochos istoriją. Revoliu
cionierių, socializmo staty
tojų kartų veikla, revoliuci
jos iškeltų politinių vadovų, 
karvedžių, mokslininkų, ga
mybos vadų, darbo spar
tuolių ir novatorių veikla 
amžinai priklauso mūsų ša
lies istorijai, pasaulinio so
cializmo istorijai.

Šiandien, minėdami Di
džiojo Spalio 50-metį, mes 
su dideliu susijaudinimu 
prisimename ir tuos, kurių 
nėra mūsų tarpe—tuos, kas 
krito nuo klasinio priešo 
rankos, gindami revoliuci
ją, gindami socializmo rei
kalą. Mes prisimename ir 
tuos, kas pasitraukė iš mū
sų, pasiaukojamai dirbę, vi
somis savo jėgomis tarnavę 
liaudžiai. Tarybiniai žmo
nės tęsia ir tęs jų reikalą— 
komunizmo reikalą!

Draugai! Šiandien mūsų 
visuomenė yra suderinusi 
brandumo išmintį ir jau
natvės energiją. Mūsų gre
tose — revoliucijos ir pilie
tinio karo veteranai, pir
mųjų penkmečių didvyriai, 
tie, įkas apgynė Tarybų val
džią žiauriose grumtynėse 
su fašizmu. Mūsų gretose 
—puikus, talentingas ir iš
silavinęs jaunimas, kuris 
garbingai tęsia tėvų šlovę.

Mūsų šiandieninė visuo
menė — tai visų kartų, vi
sų nacijų ir tautybių, visų 
šalies darbo žmonių proto 
ir talento lydinys. Ir nėra 
tokių uždavinių ir žygdar
bių, kurių nepajėgtų nu
veikti tokia visuomenė, to
kia liaudis.

Mūsų liaudies žygdarbio, 
jos pergalių darbe ir kovos 
lauke niekada neužmirš 
ateinančios kartos.

Šlovė tarybinei liaudžiai, 
šlovė tarybiniam žmogui— 
tikram mūsų laiko didvy
riui !

GARBINGA MOTERIŠKĖ 
IR GARBINGI TITULAI

Lietuvos priešų spaudoje 
piktai tebelinksniuo j amas 
Leok a d i j o s Diržinskaitės 
vardas. Nedovanojama jai, 
kad Jungt. Tautų Asamblė
jos rekorduose ji vadinama 
“Jos Ekscelencija Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduoto j a ir Lie
tuvos TSR užsienio reikalų 
ministre.”

Leokadija yra labai talen
tinga, gabi, graži ir maloni 
lietuvių tautos dukra. Gar
binga ji ir garbingi jos ti
tulai. Kiekvienas susipra
tęs lietuvis tais jos titulais 
nuoirdžiai didžiuojasi.

Vienos stambiausių res
publikoje keramikos dirbi
nių gamyklos korpusai iš
kilo Kalvarijoje (Kapsuko 
rajonas). Dar šiemet čia 
bus pagaminta kel i o 1 i k a 
milijonų plytų.

(“Naujasis kelias”)

Mitingas už taiką ir 
draugingumą

Lapkričio 7-os vakarą 
šauniojoje koncertų salėje 
— Carnegie Hall — įvyko 
National Council of Ameri
can-Soviet Friendship su
ruoštas masinis mitingas 
paminėti Tarybų Sąjungos 
penkdešimtmečio sukaktį.

Kalbėjo artistas Rockwell 
Kent, National Council pir
mininkas; Dr. Corliss La
mont, buvęs pirmuoju šios 
Tarybos pirmininku 1943- 
1946 laikotarpiu; Jessica 
Smith, Tarybos direktorių 
tarybos narė nuo Tarybos 
įsikūrimo 1943 metais, žur
nalo “New World Review” 
redaktorė; jaunuolė Caro
lyn Black, W. E>. B. Du- 
Bois Klubų visašališkosios 
Tarybos atstove.

Taipgi trumpą sveikini
mo kalbą pasakė Tarybų 
Sąjungos pasiunti n y b ė s 
Amerikoje atstovas.

Visų kalbos buvo turtin
gos ir įspūdingos, šaukian
čios dalyvius ir per juos 
visą Jungtinių Amerikos 
Valstijų liaudį ginti taiką, 
kovoti už tarptautinį drau
gingumą. Jie mums aiškino, 
jog pilnutinis draugingu
mas galimas tiktai taikoje. 
Tad visų už draugingumą 
darbuotojų ir bičiulių pa
grindiniu uždaviniu yra ko
va už atsteigimą taikos 
Vietname.

Kovos už tuojautini bai
gimą karo Vietname įspū
dingą ir ‘ labai reikšmingą 
kalbą pasakė jaunuolė Car. 
Black. Ji pasmerkė perse
kiojimą tų jaunuolių, kurie 
atsisako kare žudyti Viet
namo žmones ir patys žū
ti. Prašė veikti už išlaisvi
nimą įkalintų. Ji šaukė pi
liečius šalinti iš atsakingų 
vietų atsakinguosius už ka
rą, jų vieton statyti taikos, 
tautų ir rasių lygybės ša
lininkus. Audra aplodismen
tų lydėjo šią negraitę kal
bėtoją. 1

Jessikos kalbą taip pat 
dažnai pertraukinėjo ovaci
jos, ypatingai kuomet ji 
pareiškė, kad “Spalio revo
liucija ne vien sukrėtė, bet 
ir pakeitė pasaulį”.

Dr. Lamont, pirminin
kaudamas, trumpais, turi
ningais bruožais pateikė 
Tarybų Sąjungos žmonių 
pasiaukojimą kelią iki pa
siekė pergalę ir ikišiolinius 
laimėjimus. “Užvydžiu”, sa
kė jis, “tiems šioje publiko
je, kurie susirinks minėti 
Tarybų Sąjungos šimtme
tį”. v Publika sveikino kiek
vieną jo pareiškimą.

Publika p a s i piktinimo 
ūžėsiu sutiko žinią, kad 
JAV Valstybės Departa
mentas nedavė vizos dviem 
Tarybų Sąjungos įžymiems 
mokslininkams, buvusiems 
pakviestiems ir pasižadėju
siems kalbėti šiame mitin
ge. Pareikšta protestas.

Pasveikinti publiką atsi

stojimu buvo iškviesta eilė 
asmenų, jų tarpe ir grupė 
tarybinių piliečių.

Dainininkė Jacqueline, su 
savo gitaros akompanimen
tu, nuostabiai reikšmingai 
pademonstravo keletą dai
nų, tarpe tų buvusią popu
liarią Amerikoje mitinguo
se karo metu Raudonosios 
Armijos dainą. Paskiau jį 
vėl pamojo savo gitarai ir 
pasigirdo jau ir pas mus 
šiandien populiari melodija. 
Pilnutėlėj salėj, nuo scenos 
iki aukštutinio jo balkono, 
suaidėjo Pasaulinis vaikų 
himnas taikai:

May there always be 
sunshine,

May there always be 
blue skies,

May there always be 
Mommy,

May there always be me.
Solo dalis dainininkė at

liko anglų, rusų ir žydų 
kalbomis.

Publikos šiemet buvo 
daug daugiau, negu bent 
kada paskiausiais metais.

Dale.

Tokie statiniai dabar puošia Lietuvos žemę. Nuotraukoje: Elektrėnai (apie 6,000 
gyventojų). M. Baranausko (ELTOS) n uotrauka.

LAISVOJI
SAKYKLA

NAŠLIŲ LIKIMAS 
SENATVĖJE 

TUOKTIS, AR NE?
Mes senosios išeivijos 

karta nė nepajutom, kaip 
mus užklupo toji nelemta 
senatvė. Tarsi koks pasa- 
lingas slogutis lyg dramb
lio letena prispaudusi laiko. 
Ir nuo jos neatsikratysi ir 
neatsiprašysi. Senatvė jau 
išstūmė daugelį veiklių as
menų iš visuomeninės veik
los, pašalino iš organizaci
jų, o dar kitus nusinešė į 
kapus.

Šiuo metu mūsų susirin
kimuose ir šiaip viešose su
eigose susitikęs draugą, 
pirmiausia išgirsi:

—Na, tai kaip tau?, Kaip 
tavo sveikatėlė?

—O t, krutu po biskį. Vis
kas būtų gerai, tik tas didy
sis metų krūvis slogina ne
pakenčiamai!

O jau tų našlių iš abiejų 
lyčių tai kaip grybų po lie
tui pridygo (moterų našlių 
daugiau). Kai kurie iš jų 
prisitaiko prie gyvenimo 
aplinkos ir sau ramiai bai
gia savo viešnagę šioje pla
netoje. Bet yra daug ir 
tokių, kurie nepakenčia vie
natvės. Jie nerimsta, jau
čia didelį nuobodumą, sielo
jasi vienatvės buitimi. Jie 
nusiskundžia:

—O t, jeigu sveikata ne- 
paslystų, tai ir vienatvėje 
dar būtų galima traukti 
našlio vežimėlį. Ekonominių 
rūpesčių nėra. Penkių-šešių 
kambarių gyvenamasis na
mas. Banke yra santaupų, 
pensija ir t. t. Tik nelaimė 
ta, kad nebėra į ką tarti 
Žodį kitą, pasidalyti gyve
nimo džiaugsmais arba iš
tiktomis nesėkmėmis. Bet 
sveikatai kiek sušlubavus, 
nėra kam valgio pagaminti, 
nė stiklinės vandens paduo
ti.

Čia ir iškyla didžiausia 
našlių problema. Ir kai ku
rie nusisprendžia pasiieško
ti gyvenimui draugės arba 
pioteris draugo. Susiranda 
įr susituokia... be meilės, 
be jaunatviškų romansų, o

tik viens kitam senatvėje 
priežiūros.

Ar tos senių poros, per
žengusios septintą dešimt
metį, jaučiasi laimingos, su
situokusios antrą arba net 
trečią kartą? Pasirodo, kad 
labai maža tokių gerai su
gyvena. Aplamai imant, se
niai labai erzlūs, nervingi, 
dėl menkniekių susiginčija, 
susibaria. Pagaliau — išsi
skiria.

O didžiausia tam priežas
tis? Dažniausiai—pinigai. 
Paprastai vyras ir žmona 
turi pasidėję bankuose san
taupų, ir kai iškyla pirki
mas naujo automobilio arba 
geresnio gyvenimui buto, 
tuomet iškyla ginčai. Vie
nas sako, “tu išimk iš ban
ko savo pinigų,” o kitas — 
“tu išimk savo.”

Abu vienas kitu nepasi
tiki, o ypatingai žmonos. 
Jos sako: “Tu vyras, tai 
privalai savo žmoną užlai
kyti, o aš savo pinigus pa
liksiu savo vaikams. Tu 
manęs neišnaudosi! Kvaila 
buvau, kad už tavęs ištekė
jau... ‘ Tu neišsiveži ma
nęs į parengimus. Mano 
anas vyras buvo kitoks...”

Vyras irgi atsikerta: 
“Tu nemoki pagaminti val
gių taip skaniai, kaip ma
no pirmoji pagamindavo. 
Tu savo susivėlusių plaukų 
nesusišukuoji, tavo kojinės 
nudribusios ant batelių. Ir 
kaipgi tu pasirodysi tarp 
žmonių! Man gėda su ta
vimi pasirodyti kur nors 
viešumoje.”

Ir šimtai kitokių prie
kaištų iškyla iš abiejų pu
sių.

Sakoma, kurie netiki le- 
gališkomis sutuoktuvėmis, 
tie jaučiasi daug laiminges
ni, nes reikalui prisiėjus, 
jiems ištuokos nieko nekai
nuoja. Ir dažniausiai susi
tuokimas tik susitarimais 
būna laimingesnis, negu le
galus susiporavimas.

Pregresas

MIAMI, FLA.
Sv. rudens pradžia, prasi

deda ir stipresnis veikimas 
Miamyje. Jau pradeda pa- 
bėgųi žmonės iš Šiaurės 

šaltos žiemužės ir at-^nuo
vyksta pas mus pasišildyti 
saul įtėje, pasimaudyti šil
tame sūriame Atlanto -van
denyne, bei pameškerioti.

ieš savaitę teko sutiktiPi 
binghamtonietį dainininką
S. Vaineikį. Jis čia atvyks
ta kiekvieneriais metais. 
Taipgi matėme iš Indianos 
valstijos pilietį Zutrą su 

tiele. Jie taipgi veik 
mūsų svečiai, 

matėme ir daugiau sve- 
kurių pavardžių nepri-

žmo 
nuol|atiniai 
Na, 
čių, 
simėnu.

isa tai rodo, kad atei
nanęiame LLD 75 kuopos 
susi 
dautiau svečių.
sirinkimai būna gana įdo
mūs,
skanius pietus ir trumpą 
mer 
tas
kričio 22 d., LS klubo sve- 
tain
mi i .2:30 vai., o susirinkimą 
pradėsime apie 2 vai. po 
piet

rinkime galima tikėtis 
Mūsų su-

, nes visuomet turime

inę programėlę. Minė- 
susiripkimas įvyks lap-*

ėję. Pietūs bus duoda-*

ti. Kviečiame visus.

dabar noriu kalbėti 
būsimą kuopos baząrą. 
stropiai rengiamės di-

Žinoma,

O 
apie 
Mes 
deliam kermošiui,
bazaras yra toks dalykas, 
kur 
daiktų. Keletas narių jau 
pasi 
siu\ 
lių, 
sa

am reikia daug visokių

rodė su geru skaičiumi 
inių, kaip tai prijuostė- 
paduškaičių, ir t. t. Vi
tai jų pačių rankomis 

1 ary ti.
Litą grupė moterų pasi
jo pagaminti pyragų, 
ižiukių ir visokių ries-

Brockton, Mass.
LDS 67 kuopa rengia pa

veikslų rodymą iš Mont- 
realio Expo 67 pasaulinės 
parodos, šeštadienį, lapkri
čio 18 d., 2 vai. popiet, Liet. 
Taut. name.

Paveikslus rodys LDS 
Centro sekretorius J. Siur- 
ba iš Niujorko. Jis paro
dys mums visą pasaulinę 
parodą ir Lietuvių Dienos 
meninę programą, kurią 
atliko T. Lietuvos meno ar
tistai. Jis taipgi parodys 
įžymias vietas ir T. Lietu
voje.

Įėjimas nemokamas. Du
rys bus atdaros nuo 1 vai. 
Būtų gerai, kad busais at
važiuotumėte iš Bridge- 
waterio ir iš Stoughtono 
(kurie neturite mašinų), 
pasikalbėsite su J. Siurba 
LDS reikalais.

Ml M M

Spalio 27 d. Moterų Ap- 
švietos klubas laikė mėne
sinį susirinkimą Lietuvių 
Namo knygyno kambaryje.

Tarp kitų reikalų, nuta
rė paskirti $10 auką “Vil
nies” fondui. Taipgi mote
rys nutarė laikyti regulia
rius susirinkimus kiekvieno 
mėnesio paskutinį penkta
dienį, 2 vai. popiet. ,

Valdyba prašo visus na
rius pasižymėti tą dieną ka
lendoriuj, kad nepamirštu- 
mėt.

George Shimaitis

žadi
ban
tainių. O gi bazarui viskas 
reikalinga. Ką sakote, mie> 
los 
dar

Taipgi bazaro laiku turė
sime šaunius pietus per abi 
dieųas. Bus ir meninė_jiro 
gra
Pirmą dieną pasirodys Uk- 
rair
mūsų vietinis Miamio lie
tuvi 
lias

moterys — tos, kurios 
neprisidė jote ?

na abiejomis dienomis.

ų grupė, o antrą dieną

ų Aido choras atliks ke- 
daineles.

azaras įvyks lapkričio 
r 30, Lietuvių Socialinio 

klubo svetainėje, 2610 N.
119th St., Miami.
viečiame visus.

Komisijos narys

29 i

W.

Frackville, Pa. ,
Teko aplankyti Oną Žio- 

bierę, kuri vėl randasi li
goninėje — Ashland Hos
pital, Ashland, Pa.

Ona buvo pirmiau ligoni
nėje; kelias savaites, bet da
bar ir vėl turėjo grįžti.

Ljigonė atrodo neblogai, 
kada galės grįžti į na-bet

muš, tai dar nežino.
Linkiu Onai Žiobienei

grei t susveikti.
E. M.

Lietuvos miškininku 
konferencija *

aunas.—Girionyse, nau- 
e miškininkų miestelyje 
Kauno marių kranto, 

konferencija miškų

jam
ant
įvyko
ūkių ir miškininkystės mok- 

vystymosi Tarybų Liesto 
tuvbje klausimais.

Konferenciją 
miš 
nės 
nis.

670 hektarų naujų kultū
rinių pievų šiemet įrengė 
Utenos melioratoriai.

atidarė 
;kų ūkio ir miško pramo- 

ministras A. Matulio- 
Apie ’ Lietuvos miškų 

veiąimo ir tvarkymo raidą, 
kciją, miškų apsaugą 
nešimus padarė žinoiraj 
tuvos mokslininkai-miš- 
inkai.

sele 
pra 
Lie 
kin
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(Atkelta iš I-mo psl.)

^feėjo P. M. šolomskas, o J. Juška su atnaujinimais.
J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė naują 

prenumeratą ir atnaujinimų.
A. Lipčius, Chester, Pa., prisiuntė naują prenume

ratą ir atnaujino 12 savo giminių prenumeratų Lietu
voje. Jam pagelbėjo su atnaujinimais jo kaimynas P. 
Šlajus.

P. česnikienė, New Kensington, Pa., priskaitė savo 
punktus prie LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa., ir miesto $43 
aukų.

Sekanti vajininkai paaugo punktais su atnaujini
mais: S. Rainard, So. Boston, Mass.; Connecticut vals
tijos vajininkai: J. Strižauskas (bridgeportietis), O. Vil
kiene rockhilliet), Margarta Valinchus (newhaveniete); 
George Shimaitis, Brockton, Mass.; M. Uždavinis Nor
wood, Mass.; New? Jersey vajininkai: K. Paciūnas (eli- 
zabethietis) ir R. Radusis (bayonnietis); Vera Smals- 
tienė, Livonia, Mich.; LLD 20 kp. ir Moterų skyrius., 
J. K. Navalinskienė, M. Kazlauskienė, P. Jasilionienė, 
binghamtonietės; J. Stanienė, Baltimore, Md.; P. Wa- 
lantienė ir A. J. Pranaitis, philadelphiečiai; V. Taraš- 
kienė ir B. Stutkus, San Francisco, Calif.; Povilas Be* 
čis, Great Nteck, N. Y.; S. Gendrek ir L. Bekešienė, 
Rochester, N. Y.

AUKŲ I FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
4 J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $107.

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $11. Au
kojo:

M. Burkauskienė .........................   $7.00
Po $i:z W. Svietlika, J. Mack; lindeniečiai: St. Mile- 

vas ir G. Kardauskas.

Help Wanted Male Help Wanted Male Help Wanted Male

A LEADER Wanted at Once

Aukojo:
LLD 11 kuopa .................................................. $66.00
J. M. Lukas ....................................................... 11.00
Ch. Wallent, Auburn ..................................... 11.00
R. Zaluba ............................................................. 5.00
Bevardė—Bal........................................................ 5.00
F. Petkūnas ........................................................ 3-00
Richard Janulis, Holden ..................................... 2.00
Po $1: J. Jakaitis, L Krukonis, Ed. Stiga, J. Pat

tison.

Nuo kitų gauta sekamai:
LLD ir LDS kuopos (per J. Shupetri),

Lawrence, Mass......................... ............ - $90.00
New Yorko pilietė ................................   50.00
Rapolas Merkis (pagerbimui mirusios žmonos

Elenos,) Philadelphia, Pa......................... 50.00
J. Jordan, Three Bridges, N. J.

negalėdamas dalyvauti koncerte ........... 35.00
Nuo V. J. G. vakaro (per J. Lazauską) ..........25.00
LLD 7 Apskr. (per M. Uždavinį),

Norwood, Mass............................................. 20.00
M. ir J. Strižauskai, Bridgeport, Conn............11.00
VI. Valangevičius, Jensen Beach, Fla..............  11.00
Paul Zunaris, Lantana, Fla.....................  11.00
L. Tilwick, Easton, Pa........................................ 10.00
LLD 6 kp. (per G. Šimaitį),

Brockton, Mass......................  10.00
Anna Kirslis, Bridgewater, Mass....................... 10.00
D. Kasmauskas, Stanhope, N. J. .................... 6.00
Stanley Klastauskas, Scottville, Mich. ............. 6.00
Petras Smalstis, Ludington, Mich. .. ................ 6.00
Mary Potsus, Brockton, Mass.................  6.00
M. Survilienė, Bayonne, N. J........................... 6.00
R. Shimkus, Bridgeport, Conn.......... ....................6.00
ALDLD 1 kp., Ozone Park, N. Y.................... 5.00
M. ir J. Judžentai, Gulfport, Fla.......... ..........  5.00
Nellie Griciūnienė, Philadelphia, Pa................ 5.00
Jokūbas Kirmela, Bayonne, N. J. .. .............. 5.00
LLD 3 Apskr. (per Strižauską),

Bridgeport, Conn........ .................................. 5.00
p. Šlajus, Chester, Pa. ............ ....................  5.00
A. ir J. Bakūnai, Cliffside Park, N. J. ......... 4.35
R. Niaura,’ Islington, Mass.........................  4.00
D. Yokis, Chester, Pa....................................... 3.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y. ............... 2.00
T. Bačanskas, Philadelphia, Pa....................... 2.00

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. FOB 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)

Prašome pasiskaityti sekamą laišką: The enclosed 
check for $100 is for your paper as my father, Felix 
Mills, wished it to be in his Will. He passed away at 
the Deaconess Hospital in Detroit, Mich., on October 
13,1967, of a stroke at the age of 77. His son, Edward 
Mills, St. Clair Shore, Mich.

Anna Kazlauskas, Flushing, N. Y., surinko ant Man
kos $49. Aukojo:
f . LLD 185 kp.. Ozone Park ............................ $25.00

' R. ir H. Feiferiai, Woodhaven  ..................  5.00
F. D. Ma žiliai, Brooklyn .......................   5.00
J. J. Plusčiauskai, Woodhaven ........................ 2.00
A. Titanienė, Woodhaven ............................... 2.00
Newyorkietis ....................................................... 2.00
J. Slėnis, Newark, N. J..................................... 2.00

Po $1: M. Valatkienė, Bridgeport, Conn.; T. Mar
kei, Niagara Falls, N. Y.; Chas. Pakash, Akron, Ohio; S. 
Kirslis, Bridgewater, Mass.; Ed. Kelly, Brockton, Mass.; 
Eva Wilson, J. Skiparis, Bayonne, N. J.; Margaret Sta- 
nis, Baltimore, Md.; P. Jasilionienė, P. Juozapaitis, 
Binghamton, N. Y.; A. žolynas, Endicott, N. Y.; Leono
ra Mainionis, Johnson City, N. Y.; A. Bekešius, Rochest
er, N."Y.; C. Stukas, Plaistow, N. H.; P. Kurulis, Nor
wood, Mass.; P. Valenta, Egg Harbor, N. J.; H. Rai
nys, Philadelphia, Pa.

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

Po $1: A. Zdažinskienė, Richmond Hill; F. Yakštis, 
A. Meškis, Ozone Park; F. Waitkus, S. Simas, Jamaica; 
C. Karpavičius, Ridgewood.

S. Rainard, So. Boston, Mass., prisiuntė $35. Au
kojo:

B. Skerston, Randolph ..........................   $12.00
B. Cuberkis........................... 11.00
M. A. Wenzlow, Arlington ................................. 6.00
A. Dambrauskas ................................................. 2.00
Po $1: S. Einingis, A. Barisas, A. Davidonis, Anna 

Eloishides.

Į fondą anksčiau gauta $3,498.50. Dabar įplaukė 
$858.35. Viso gauta $4,356.85. Dar reikia $5,643.15.

Dėkojame geriesiems bičiuliams už jų aukas. Ti
kimės, kad? ir kiti paseks jų pavyzdį. Bandykime užbaig
ti fondo kvotą kuo greičiausiai. Dėkui ir vajininkams 
už Jų pasidarbavimą. Sekančiame raporte-bus daugiau 
žinių. Tiktai gaila, kad nekurie mūsų vajininkai ne- 
sveikuoja. Mūsų geras bičiulis nuo Pacifiko kranto, 
Benis Sutkus, nelabai giriasi sveikata, bet jis la
bai gerą “partnerį” — jo žmoną Valę. Taip pat 
skundžiasi ir ilgametė vajininkė L. Bekešienė, Rochest
er, N. Y. Ji irgi tikisi, kad jos bendradarbiai pagelbės 
jai šiame vajuje. Linkime jiems sustiprėti sveikatoje.

“Laisves” Administracija

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)

Food Service 
Employees

Area’s newest Operation
Excellent working facilities

Top salary
All types of positions open

1-345-1988
(86-88

4 Margaret Valinchus, New Haven, Conn., surinko 
antį blankos $33. Aukojo:

' Mrs. E. Rudminienė ....................................  $11.00
Tarptautinis Moterų Klubas ................  10.00
Margaret Valinchus .............................  6.00
LLD 32 kuopa..................  5.00
John Rudman ...........................................*......... 1.00

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $30. Au
kojo:

Ch. Daugėla..........................................  $9.00
J. Skeltis ............................................. .i.......... .  6.00
V. Žitkus ...........?............................   6.00
Po $1: M. Buch, M. Petkūnas, A. Pilkauskas, D. 

Zemeikis, J. Sabaliauskas, V. Trakimas, Ch. Masaitis, 
Leicester; F. Petrauskas, Shrewsbury; Anna Dudonis, 
Alhamra, Calif.

x J. Gasiūnas, viešėdamas Montrealyje, Kanadoje, ga
vo aukų nuo;

Antanas Jonušis...................................... $10.00
E. Morkevich ....................   10.00
Elena Juraitienė  ............................................... 5.00
Elena Tamošiūnienė ... *................      4.00

Reikalauja legalizuoti 
Kompartiją

Bona. — Vokietijos Kom
partijos Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius Mak
sas Reimanas nurodė, kad. 
reikia būtinai panaikinti 
Vokietijos Komunistų par
tijos uždraudimą, kuris bu
vo paskelbtas prieš 11 me
tų.

Duodamas interviu Vaka
rų Vokietijos savaitraščiui 
“Echo der cait,” M. Rei
manas pareiškė: “Svar
biausias klausimas yra tas, 
kad Vokietijos Komunistų 
partija gautų visišką lais
vę ir visas teises savo po 
litikai išdėstyti.”

Šimtabutį namą viršum 
metinės Užduoties užsimojo 
pastatyti Klaipėdos staty
bininkai.

(“Tarybinė Klaipėda”)

Detroit. — General Mo
tors Chevrolet divizija at
šaukia 1,143,000 automobi
lių, gamintų 1964 ir 1965 m. 
su defektuotais vairavimo 
aparatais.

V. Bunkus, Jamaica-Brooklyn, N. Y., pridavė $20.
Aukojo: ,

M. Stakoff  ................................... $11.00
Adam Ohepulis, Maspeth  .................. 5.00
Po $1: V. Žaveckas, V. Urbanas, V. Čepulis, A. Ga- 

balis, Lynbrook.

P. Beeis ........................................ . .
B. Katkus ......... . .
Po $1 s M. Virbickas, M. Sttlaidžias*

$13. Aukojo:
6.00

..... 5.00

Svarsto maisto stoką
Roma. — Jungtiniu Tau

tų Maisto ir Agrikultūros 
organizacija čia svarsto 
tnaisto trūkumą pasauliui.

Tuo klausimu konferen
cijai raportavo Dr. B. Ė. 
Sen. Po to prasidėjo “didė
li debatai”, kaip maistu ap
rūpinti tas sritis, kuriose 
milijonai žmonią badauja*

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 (pO.,401 Central Ave., 
East Rutherford, N. J.

(86-95)

ATTENTION!
Help 

SPRAY PAINTER
BURNĘR

Factory Laborers
Paid Vacation
Paid Holidays

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

DORCON, INC.
504 Swedeland Rd.
King of i 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.

Call—
Mr. Dahlbei>g, 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 fihisher, 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 ?ound work. 
Dial Š09-931-2577

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.
AUs company qenefits. Experience 
not necessary. We will train. Ap
ply in person or by letter. PHELPS 
HALL, Tren:on State College, 
Hillwood Lakei Trenton, N. J.

(86-89)

ATTENTION 
Fork Truck Mechanic.

Reputable firm.
Permanent position.

Fringe benefits.
MR. HAY

BA 3-2303 for interview.
(86-89)

ACTIVE 
can earn 
and at 
something
Sell 'Cab 
residents, 
lent rep 
Willingly

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

congenial. Explain and 
e Television to Vineland 
Cable TV has an excel- 

itation and people will 
listen. Phone 609-692-2100.

(82-88)

PLEASANT JOB for an honest
horseman at Meadow Mouse Farm, 
Cherry Hill Road in Montgomery 
Towship, near Princeton. Must like
horses, must have a car, must be
sober. Si< days work. Start with 
$80 a week. Call MAJOR SZILA- 
GYL. 609-466-1383. (83-89)

GENERAL LABOR

Night sh ft, 3:30 PM to midnight 
Apply: ■ 

AMERICAN TIMBER PRODUCTS 
COMPANY

France St., Vineland,N. J. 
ill Opportunity Employer 

83-88)

4th & La
An Equ

WANTED
I men. Steady year round 
ty for men capable of 
light warehouse work.

25 good
opportuni t
handling 1

No ex jerience needed.
Knowle

sary.
good cart 
earnings, 
terview—■

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

er and advancement. Good 
Call for Personnel in

ly r. Charles Taylor 
FEDERAL WAREHOUSE

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

(83-89)

Excellent Opportunity
AUTO MECHANIC 
urienced, year round.
Excellent salarv.
LRTZ RENT-a-CAR 
2205 Pacific Ave.

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

exp

nt Opportunity. COOK.
ow cutting of beef and

in broiling steaks, on

Excelle 
Must kr 
specialize 
open health. Menu limited to steaks 
and lobs ' 
closed Sunday. Salary open. Do not 
phone! S?nd full information. P. O.

Box 215 CHADDS FORD INN. 
CHAD DS FORD, PA.

ers. We are open 6 days,

(86-90)

PVC RESIN CHEMIST, 
hemistry or Chemical En- 
1 to 5 years exp. in PVC 

anufacturer. Responsibili- 
include supervision of Con-

Chemist. 
BS in Cl 
gineering 
Resin n 
ties will 1 
trol Laboratory: direction and super
vision of 
process PVC plant. Excellent fringe 
benefits, 
experienc 
plėtė confidence to Mr. Babula or 
call 609-<!
4 PM lor an application. RUSO 
DIVISIO 
CORPOR 
Burlingtc 

An Equ;

materials usage for new

Salary commensurate with 
e. Send resume in com-

99-2300 between 9 AM and

ST, HOOKER CHEMICAL 
ATION, P. O. Box 456, 
n, N. J. 08016.
al Opportunity Employer 

(86-88)

PLAST1C EXCURSION PLANT

F 
2n

Press Operator, $1.95 hour.
Mixer, $1.76 hour, 
elpers, $.1.62 hour.
I shift add 5c hour;

3r< shift add 10c hour.
Paind Insurance^
Paid Holidays 
I’aid Vacations
AMERICAN INT’L 

ALUMINUM CORP.
<851 NW 36th Ave.

Miami, Florida
(86-89)

30 Š 
mokosi 
se, kui 
pagrinc ais 
amato speci 
ranauskienė.

lalės miesto moterų 
kulinarijos kursuo- 

iems visuomeniniais 
vadovauja šio

(“Artojas”)

Johnsonas nebeturi 
progą laimėti

Washingtph.—Louis Har
ris, pravedęs nacionalinį 
apklausinėjimą piliečių, pri
ėjo išvados, kad šiuo metu 
prez. Johhąoną gali rinki
muos sumušti bile kuris 
respublikonų kandidatas.

SėniaU Šviesiai žibėjusi 
prez. Johrtsono žvaigždė 
dabar visai prigeso* Judėji
mas už taiką gali pasverti 
rinkimus vienon ar kitoh 
pusėn.

100 netrų aukščio dūm
traukis 
pramor
nei. Tokio milžino Dzūki
joje da

(“Komunistinis rytojus”)

pamūrytas Alytaus 
inio rajono katili-

r nebuvo.

—-------------------

Pranešimas
Lawrence-Methuen, Mass.

Uždarymas Maple Parko 
apkričio 18 d. Ant-įvyks _

rą valandą bus duoti geri 
pietūs.
niai ir
lankyti

Tai kviečiami vieti- 
iš kitų miestų atsi- 
Tas viskas atsibus 

svetainėje.
Kviečia rengėjai
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Prie Pentagono
(Pabaiga)

Kelios savaitės jau pra- 
bėo nuo to istorinio šešta
dienio, Spalio 21-os, kuomet 
beveik 200,000 amerikiečių, 
didžioje daugumoje jau
nuoliai, suplaukė į sostinę 
didžiajam protestui išreikš
ti.

Kuomet buvai Washing
tone, kuomet tave supo dau
giatūkstantinės studentų ir 
kitų jaunų amerikiečių mi
nios, jauteisi, kad visa A- 
merika stoja prieš karą. 
Bet tai, žinoma, būtų nere
alistinė išvada. Atsakymas 
tam atėjo sekmadienio po
pietę, kuomet mes savo ma
šina važiavome atgal, New 
Yorko link.

Mūsų automdbilyje buvo 
šeši žmonės, visi kraštuti
niai pavargę, nemigę visą 
naktį. Vairavome pasikeis
dami kas valandą, nes nei 
vienas mūsų nebuvo pakan
kamai pasilsėjęs, kad vai
ruotų kiek ilgiau. Bet mū
sų nuotaika buvo gera, mes 
jautėme, kad buvome isto
rinio įvykio dalyviai; mes 
jautėme, kad dalyvaudami 
toje demonstracijoje, kiek
vienas idėjome nors mažiu
ką indėli į taikos atskubi- 
nimo siekį.

Taip, nuotaika buvo pa
kilusi, beveik šventadieniš
ka, mes jautėmės grįžtą 
namo kaip laimėtojai. Bet 
tik pradžioje. Dar Mary- 
larde vieškelyje tai vienur, 
tai kitur matėsi automobi
liai su degančiomis švieso
mis, nors buvo saulėta po
pietė. Iš pradžios mes kaip 
ir nekreipėme dėmesio į tą 
faktą, bet kuo daugiau to
kiu automobilių matėsi, tuo 
labiau mes pradėjome ste
bėtis: kas čia vyksta? Il
gai stebėtis neteko. Vienas 
mūsų keleivių prisiminė, 
kad praeito pavasario anti
karinių demonstracijų me
tu taip vadinamos “patrio
tinės” grupės ragino auto
mobilistus per visą dieną 
deginti šviesas, tuo solida
rizuotis su Johnsono veda
mu karu Vietname. Reiš
kia—jie daro ta ir šį karta.

Marylande dar neblogai, 
—gal kiekvienas ketvirtas 
ar penktas automobilis tu
ri užsukęs šviesas. Bet įva
žiavus i New Jersev valsti
ja, važiuojant didžiuliu 
Turnpike vieškeliu, vaizdas 
palaipsniui darėsi liūdnes
niu: trečdalis, o vietomis 
beveik pusė automobilių su 
šviesomis... Taip, vaizdas 
liūdnas. Paprastai šviesos 
užsuktos dienos metu laido
tuvių virtinėse.

Ką reakcininkai mums sa
ko? Ar jie mus įspėja, kad 
rengiasi laidoti mūsų teisę 
demonstruoti ir protestuo
ti?

Čia kalbu apie nuotaikas. 
Pagal nuotaikas, žinoma, 
negalima matuoti (politinį ša
lies pulsą tiksliai. Faktas, 
kad nemenkas procentas 
New Jersey automobilių 
vairuotojų paklausė savo 
miestelių laikraščių, radijo 
stočių arba Le gi jono sky
rių, dar nereiškia, kad tie 
žmonės pilnai pritaria ka
rui. Demonstruoti užsukus 
auto šviesas daug lengviau, 
negu vykti į Washingtoną 
ir rizikuoti savo kūnu prie 
Pentagono. Visgi, visgi tos 
šviesos kaip ir priminė, kad 
pavojinga pasiduoti perdi- 
delio entuziazmo jausmui, 
pavojinga persisunkti opti
mizmu ir manyti, kad Ikova 
jau laimėta.

Demonstracija prie Pen
tagono parodė, kad taikos

judėjimas yra stipresnis ir 
vieningesnis negu bet kuo
met praeityje. Tiesa, 2 pla
čios taikos organizacijos, 
SANE ir kveikeriai, oficia- 
liškai nedalyvavo. Bet ne
oficialiai jų nariai buvo su 
kitais. SANE valdybos na
rys daktaras Spock kalbė
jo masiniame mitinge. 
Kveikerių irgi buvo nema
žai. Protestantų ir kitų 
dvasininkų buvo daugiau 
negu bile kokioje anksty
vesnėje demonstracijoje. Ir 
tie religiniai pacifistai su 
kunigiškais kalnieriais ne
sidrovėjo žengti kartu su 
ultra - kairiais student a i s, 
kurie nešė tokius obalsius, 
kaip “Atkeršyti už Če Gue- 
varą!”

Bet demonstracija taipgi 
parodė, kad nors nepasiten
kinimas vedamu karu reiš
kiasi daugumoje žmonių, 
už pasitraukima iš Vietna
mo, už tikrą taiką ten, sto
vi tik tam tikri sluoksniai, 
pirmoje eilėje studentai, in
telektualai ir labiausiai pri
spaustieji — negrai. K o 1 
kas unijos dar neišsijudi
no, neišsijudino fabrikų 
darbininkai. Dar daug žmo
nių, kurie nepasit e n k i n ę 
karu Vietname, kurie norė
tų jo užbaigimo, seka “Dai
ly News” liniją: pabaikime 
tą nelaimingą karą greitu 
laimėjimu...

Tarp tų amerikiečių, ku
riuos mes matėme sekma
dienio popietėje vieškeliuo
se su automobilių žiburiais, 
be abejo, radosi tokių, ku
rie giliai savo širdyje ap
gailestauja karą, kurių są
žinė nerami, kurie instink
tyviai jaučia, kad “kas tai 
netvarkoje/’ bet jie nema
tę išeities, taikos šalininkų 
balsas jįems lieka svetimas.

Demonstracijos reikalin
gos. Bet tiek pat reikalin
gas kasdieninis aiškinimas 
mūsų kaimynams, eiliniams 
Amerikos žmonėms. Čia pa
ti svarbiausia, bet tuo pa
čiu laiku sunkiausia taikos 
šalininku pareiga: kalbėti 
apie taikos reikalą dirbtu
vėse ir visur kitur, kur su
tinkame žmones. Taip, tas 
nelengva, dažnai pavojinga. 
Bet taipgi nelengva buvo 
žengti prieš atkištus šautu
vus prie Pentagono.

R. B.

PRANEŠIMAS
LDS 1-os Apskrities nariam

Lapkričio 18-ą ir 19-ą die
nomis Jonas Siurba, iš LDS 
Centro, rodys paveikslus se
kančiuose miestuose: Montel- 
loj -Nov. 18-tą, 1-ą vai.; So. 
Bostone tą pačią dieną 4-ą v. 
popiet; Worcestery Nov. 19-tą 
1-ą vai. ir Norwoode tą pačią 
dieną 6-: vai. vakare.

'Rengėjai kviečia visus LDS 
narius ir kitus lietuvius daly
vauti ir -pasigėrėti įdomiais

Lietuviški apmąstymai N. Y.
— Rašo Almus šalčius — 

“švyturys” 
dėl išeivių būties

Alfonsas Bieliauskas, ap
silankęs pavasarį Expo 67, 
savo redaguojamame “Švy
tury,” Vilniuje, rašo:

Lietuva, šventa protėvių že
mė, kuriai mes visi lenkiamės 
ir kuriai mes visi tarnaujame, 
be kurios mes neįsivaizduoja
me savo būties; žalias, dailus 
pievos lopinėlis prie Nemuno 
vingio; pamėlęs miško ruožas 
už..ežero; kalvos, lygumos, pi
liakalniai, per rugius nusidrie
kęs kelias ir putota Baltijos 
banga, riedanti per smėlį gin
taro gabaliuką... Ir tėvas 
parimęs ant' dalgio, ir sena 
motulė, su pieno kibiru grįž
tanti. . . Ir nuolatinis ilgesys, 
kai nors savaitę kitą visa tai 
gali nematyti, ar artimi šir
džiai mieli žmonės, kurie ten 
mūsų laukia, ir darbas, kurį 
mes visi turime padaryti... 
Lietuva — tėvynė, Lietuva — 
amžina mūsų tėvų, mūsų pa
čių ir mūsų vaikų žemė; 
džiaugsmu ir ilgesiu spurdan
ti visų mūsų širdis; gera jaus
ti tą širdį ’ krūtinėj ; gera tu
rėti tėvynę! Ir sunku jos nu
stojus. . .

Laimingas buitim Lietu
voj literatas Bieliauskas 
mato sunkią be tėvynės 
“nugarkaulio” išeivių lemtį. 
Per visą pasaulį išsiblaškę 
100,000 lietuvių nyksta 
kaip lietuviai. Lietuvoj gi
mę miršta su tėvynės ilge
siu, jų vaikai, ypač pasta
rųjų išeivių, išsimokslinę, 
susirado kitų tautybių šei
mas, dievus ir namus...

Deportuoti vietnamiečiai 
gedi tėviškės

“Nlew York Times” ko
respondentas neseniai rašė 
iš Vietnamo, kad “saugu
mo” sumetimais išdepor- 
tuoti iš savo ūkių vietna
miečiai draskosi netekę “po 
kojomis gimtosios žemės, 
prabočių kapų, savosios tė
viškės ruožo...”

Atsišaukia Jonas Mekas
Lietuvos Semeniškėse gi

męs Jonas Mekas, panūdęs 
sukultūrinti Amerikos fil
mo meną, nėr skurdą ir 
ryžtą pasiekęs pasaulinio 
garso, ir pralobęs, užprie- 
kaištavus, kad jis, “Seme- 
niškių Idilių” autorius, už
miršęs jaunystės draugus 
ir pačias “Semeniškes,” iš 
kažkurio pasviečio dar at
sišaukė ... “nemanykit, kad 
prapuoliau, ne, ne, ne, ne. 
Linkėjimai.,.” ir prisipaži
no... (gal - kas vaičaitišką 
meliodiją priderintų?):

Bet rugiai vis siūbuoja įkaitę 
Taip, kaip ir seniau.
Ir pieva kvepia nuo medaus, 
Ir medis dreba nuo lietaus, 
Taip, kaip ir seniau — — 
Tai ir žinau:
kad ir meliodiją vis ta pati 
Tebdainuoja
Nuo vaikystės man širdy, 
Kad ir žodžių jau aš nežinau, 
Nežinau.

Jonas buvo pasiuntęs 
Lietuvos žymiam autoriui 
savo “Semeniškių Idiles,” 
prašydamas padėti jas iš
spausdinti. Prašymas buvo 
kartotas. Tik visai neseniai 
Mekas buvo prisimintas ke
liais “Semen i š k i ų Idilių” 
posmais “Gimtajam Kraš
te.” Iki šios dienos neteko 
pastebėti rimtesnio Lietu
vos rašytojų ir filmininkų 
dėmesio šiam lietuvių kū
rėjui New Yorke.

Aido choro žinios
Ateinantį sekm a d i e n i, 

Aido choras dainuos Barbi- 
zon Plaza teatre, kur Sve- 
turgimiams Ginti Komite
tas rengia savo metinį kon
certą.

Aidas dainavo jų koncer
tuose jau keletą kartų ir 
visuomet buvo entuziastiš
kai sutiktas. Būtų gražu 
mdtyti publikoj ir nemažą 
būrį lietuvių, kas sudarytų 
ne tik moralinę, bet ir ma
terialinę paramą.

Koncerto pradžia 2 vai. 
p. p. Bilieto kaina 99c. Ad
resas: 58 Street ir 6th Avė., 
Manhattane. Iki pasimaty
mo.

Praėjusį penktadienį, pa
mokų metu, atsilankė atva
žiavusi iš Floridos viešnia, 
Adelė Pakalniškienė, kuri 
yra ilgą laiką dainavusi 
mūsų Aido chore ir dabar 
moko Dainos Mylėtojų cho
rą Floridoje. ,

Ji pasveikino choristus su 
geriausiais lin k ė j i m a i s , 
įteikdama nuo Dainos My
lėtojų choro skanaus vyno, 
kurį pertraukos metu pa
ragavome, pasikalbėjome - 
pasivaišinome. Po 21-rių 
metų buvo visiems malonu 
susitikti su buvusia aidiete 
Adele P akai niškiene, pa
spausti ranką, ją apkabin
ti.

Širdingai dėkui jH. Jes- 
kevičiūtei už atvežimą vieš
nios į Aido pamokas ir dė
kui Dainos Mylėtojų chorui 
už dovanas.

‘Wad of a Soldier”
Two very interesting 

films were shown at Soviet 
Film Festival Wednesday, 
Nov. 8th. They wiere Che
khov’s “Lady With a Dog” 
and ’‘Ballad of a Soldier.” 
Latter has been on a tele
vision. Many people have 
seen it. I missed it, and 
while I heard so much 
about it, I went to see it 
at Soviet Film Festival, 
which has been very suc
cessful since its opening at 
Cinema Village, Oct. 26th. 
Because of the big success 
it has been extended for 
another two weeks.

“Ballad of a Soldier” is 
a heart warming love story 
taking place during the 
war. It touches your senses 
and conscience very deeply. 
You can’t help feeling your 
responsibility for ending 
the wars and working for 
a lasting peace with all 
possible means available.

Use

Concert and Rally
John Abt, noted consti

tutional lawyer, will speak 
at the November 19th Con
cert-Rally of the American 
Committee for Protection 
of Freign Born honoring 
professor Louise Pettibone 
Smith on her 80th birthday. 
Mr. Abt will discuss an im
portant new challenge, on 
constitutional grounds, of 
political deportations. Such 
deportations have for dec
ades been the1 cornerstone 
of attacks on the demo
cratic rights of the foreign 
born. ;

Iš meilės, kelintą jau dieną 
Girdžiu meliodiją vieną, 
Ir nors neprisimenu žodžių, 
Aš vėl einu per sodžių 

paveikslais, vadinamais slidė- Ir matau:
mis. Laukai lyg pasikeitę,

HARTFORD, CONN.

BANKETAS
Rengia L. M. Klubas

Laikraščio “Laisves” naudai

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

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

Vietiniai: “Laisves Choras ir Elena Brazauskiene.

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

x paremsite spaudą.
— Rengimo Komisija

n,gnif|Įy--Į-j—f—“f**T* ‘̂*T •

Šį penktadienį susirinki
me visi į pamokas, nes rei
kia aptarti dainų progra
mą ateinančiam sekmadie
niui. Atminkite ir tai, kad 
šio mėnesio 24-ą d., penk
tadienį po Thanksg i v i n g 
šventės, pamokų nebus.

H. F.

Attention!
Because of the public’s 

enthusiastic response to 
the Soviet films being 
shown at the Cinema Vil
lage, 12th St. Ejast of 5th 
Ave., New York City, the 
50th Anniversary Soviet 
Films Festival is being 
held over an additional two 
weeks through Nov. 29.

The features re-scheduled 
for showing at the Cinema 
Village are:

Eisenstein’s “Alexander 
Nevsky” and “Battleship 
Potemkin”, Nov. 16-18; 
Petrov’s spectacular “Na
poleon in Moscow” (“Kutu- 
sov”) and Checkhov’s “A 
Work of Art” Nov. 19-20; 
the smash hit of the Festi
val, “Don Quixote” and the 
ballet short “Leningrad 
Maly Ballet” Nov. 21-25; 
by popular demand, Dons- 
koi’s “Sons and Mothers” 
Nov. 26; “Chapayev” and 
“Youth of Maxim” Nov. 
27; “Shors” and ’ “Safety 
Match” Nov. 28-29.

Tarsi žvaigždė aukštumoje, <
Vos švystelėt spėjo
Ir vėl dingo tuštumoje
Tarp audringo vėjo.

(Jo r dus Aris)

HARTFORD, CONN.

MIKE BUTKEVICH
Mirė lapkričio 14, 1962

Jau penkeri metai kai mirė mano mylimas 
vyras Maikis Butkevičius.

Ilsėkis ramiai, mielas, tavęs niekad nepa
miršiu !

—L. Butkevičienė, žmona
—II . I. I . • ................

Labai gražiai pavyko 
“L” metinis koncertas

Džiugu, kad mūsų laik
raščio “Laisvės” metinis 
koncertas praėjusį sekma 
dieni labai puikiai pavyko 
visais požiūriais. Publikos 
buvo pilnutėlė didžiulė sa
lė, kuri sudėjo nemažai pa
ramos j šio vajaus dešim
ties tūkstančių dolerių fon
dą. Meninė programa taip 
pat buvo viena iš gražiau
sių. Skaitlingos publikos 
nuotaika buvo labai gera.

Koncerte buvo atsilan
kiusi Lietuvos atstovė iš 
tarybinės delegacijos Jung
tinėse Tautose Leokadija 
Diržinskaitė ir buvo pa
kviesta tarti žodį. Jos pa
sirodymas ir žodžiai buvo 
publikos sutikti entuziastiš
kais aplodismentais.

Bet apie koncerto eigą į 
sekamą “Laisvės” numerį 
plačiai parašys mūsų korės 
pondentas drg. A. Gilma- 
nas.

Parengimų kalendorius
Lapkričio 19 d.

Visų Tautų koncertas 
New 
šomi

Yorke. Lietuviai pra
būti veikliais dalyviais.

Koncerto pro g r a moję 
dain 
Prad
Vieta: Barbizozn Plaza Ho
tel teatre, 58 St. ir 6th Avė 
New

tos ir Aido choras, 
žia 2 vai. Įžanga 99 c.

Yorke.
•>

Pas igedau dzūko Vlado 
iš Trasnyko

Šiemetiniame metiniame
“LaiĮsvės” koncerte jau ne
teko
miežiu dzūku Vladu Valan- 
gevi 
ne te 
sakj 
lomu gurkšnelio.

susitikti su mano že-

ntimi iš Trasnyko, taigi 
•po nei priimti, nei atsi- 
ti ir paprastai jo siū-

er vasarą pavandravo- 
po prancūzišką Mont- 
bendrai ir po Expo-67 

ingai, Vladas jau rį-

Tijuaną. — Meksikos in
spektoriai ant JAV ir Mek
sikos rubežiaus sulaikė 
amerikietį A. Helfend, kuo
met jo automobily rado nu
šautą savo buvusios žmonos 
vyrą. Jis uždarytas kalėji
mam

Motery 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.

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

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

(86-87)

WORCESTER, MASS. 
Spalvotos filmos (sildes) 
Rengia LDS 57 kp., 29 Endi

cott St., Choro kambariuose. 
Kviečiame iš visos apylinkės 
lietuvius dalyvauti. Paveikslai 
bus iš pasaulinės parodos įvy
kusios Kanadoje. Tarybų Lie
tuvos menininkų graži progra
ma. Matysite iš Parodos viso
kius meniškus eksponatus. 
Auka—doleris. Pradžia 2 vai. 
dieną. Kviečia rengėjai.

jęs
real:
ypat
portavosi iš Floridos, kur 
jis 
sere

oastoviai pas savo se- 
iną ir jo maloniąją žmo- 
: anykštietę Špokus pa

stovjiai apsigyveno — Jen
sen paplūdimyje.

adas sako, kad jam 
daug sveikiau po Jen- 

byčiaus smėlį basam 
ikštinėti negu Montre-

bus
sene
pa va
alyje žiemą sunkiais vailo- 
kiniais batais po sniegą 
klampoti.

aportavosi Vladas prieš 
“Laisvės” koncertą laiš- 
su $56 money orderiu:

pat 
ku
už trijų prenumeratų gimi- 
nėn 
mą, 
atnaujinimą ir $11 “L” fin- 
nansiniam fondui. y

Jei savo giminėms Lietu
voje 
Flo: 
būn; 
jas

s Lietuvoje atnaujini- 
už savo prenumeratos

Vladas parašyti iš 
idos dar nespėjo, tai lai 
a jiems žinomas jo nau- 
adresas:
77 Myrtle Ave. 
Jensen Beach
FLA. 33457, USA

Tpje pačioje gatvėje gyve- 
r maspethiečiai V. ir K. 
lonai, rūpestingi “Lais- 

f draugai ir rėmėjai. Jie 
gi prieš “L” koncertą

na 
Kari 
vės 
taip 
atsinaujino savo prenume
ratal, paaukojo “L” fondui 

r pasiteiravo, kada baig- 
prenumerata jo gimi-sis

naiČiui Lietuvoje. O ji baig
sis gruodžio 15. y

L ekui ir geriausios klo
ties jums visiems! SV

&T NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
Į LIET
ir kitas SOVIETŲ S4 

KAINA TIK —

uv$
JUNGOS dalis

$S18.00 | VILNIŲ IR ATGAL
$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia 

(2 asmenys kambaryje)
RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

Mes parūpiname kelionei bilietus asmenims, kurie atvyksta iŠ 
Lietuvos čia aplankyti savo gimines.

COSMOS TRAVEL BUREAU ų Q
West 45th Street, New York, N. Y. 1003645 West 45th Street, New 

Telefonas: CI 5-7711
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