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LAISVE—LIBERTY

KRISLAI
Mūsų greitasis uždavinys 
Blaivus protas ima viršų 
“New World Review” 

ir “Pergalė”
Ar gerai?
Irgi “demokratija”
“Meilė dievui ir žmogui!” 

Rašo A. Bimba
Neabejoju, kad visi laisvie- 

čiai skaitėte praėjusio penkta
dienio “Laisvės” laidoje Ad
ministracijos atskaitą iš va
jaus eigos. Verta susirūpinti 
ir„pagalvoti. Fondui dar trūk
sta $3,484. O ligi vajaus pa
baigos paliko tik nebepilnas 
vienas mėnuo.

Kaip būtų gražu, jei šiemet 
vajų laimingai baigtumėm be 
pratęsimo!

Administracijos praneši
muose šauniai skamba šimtai 
laisviečių vardų, aukomis pri
sidėjusių prie vajaus. Bet dar 
daugelio šimtų, taip pat išga- 
linčių, pavardžių nesimatė. 
Kaip tik į tuos aš ir noriu 
kreiptis.

Labai širdingai prašome ir 
jus, draugai, pasirodyti šio 
vajaus rekorduose!

Vis tiek visiems mums džiu
gu, kad Kipro salos reikaluo
se blaivus protas ima viršų. 
Vjskas rodo, kad tarp Turki- 
jos^ir Graikijos ginkluoto kon
flikto bus išvengta. Ir Graiki
jos militaristų klika, užgrobu
si valdžią, nusileidžia, pasi
traukia. Veikiausia ji numa
to, kad karas jos diktatūrai 
reikštų galą.

šiais laikais bet koks tarp 
valstybių ginkluotas konflik
tas gali pavirsti didžiulio, ir 
net visuotinio karo gaisru. 
Tad negalima nesidžiaugti, 
kai toks pavojus yra pašalina
mas.

Beveik tą pačią dieną man 
j rankas pateko du dideli įdo
mūs žurnalai. Tai Amerikoje 
anglų kalba leidžiamas “New 
World Review” ir Vilniuje iš
einanti “Pergalė” (Nr. 11). 
Almdu žurnalai pašvęsti Spa- 
licCrevoliucijos penkiasdešimt
mečiu atžymėjimui.

Angliškas žurnalas žymiai 
padidintas. Daugybė žymių 
autorių plačiai apibūdina Spa
lio revoliucijos poveikį mūsų 
Amerikoje ir visame pasauly
je.

Gerai būtų, kad kiekvienas 
amerikietis tuos straipsnius 
perskaitytų. Deja, kiek man 
žinoma, “New World Re
view” k fe k plačiau skaitomas 
tiktai pažangiojoje visuome
nėje.

Šis “Pergalės” numeris taip 
pat labai turtingas puikiais 
raštais ir eilėraščiais. Pagrin
diniai straipsniai apie Spalio 
revoliucijos poveikyje Lietu- 
vo* yra rašytojo A. Gudaičio- 
GuzeviČiaus “Spalis ir jo vaiz
das” ir Broniaus Vaitkevi
čiaus “Didvyriškų kovų pus
lapiai”.

Taip pat šiame numeryje 
skaitome labai puikų “Tiesos” 
vyriausiojo redaktoriaus Hen
riko Zimano straipsnį “Pažan
gos, žmonių meilės vardan” 
apie velionį iRojų Mizarą.

Pranešama, kad didžioji 
Jungtinė Automobilistų Unija 

nusitarusi nedalyvauti 
bflpajame Amerikos Darbo 
Fecferacijos-Industrinių Orga- 

Įnizacijų Kongreso (AFL-CIO) 
| suvažiavimo. Ji nebegalinti 

pakęsti šios organizacijos va-

Lakūnas, pašauktas vykti 
Vietnaman, susidegino

Tijuana, Meksika.—Jung
tinių Valstijų militarinis 
lakūnas James L. Thorton, 
pašauktas vykti Vietna- 
man, perėjo Amerikos ir 
Meksikos rubežių ir apsi
pylęs kerosimi susidegino.

Jis tai padarė protestuo
damas prieš karą Vietna
me. Gavęs pranešimą, kad 
gruodžio 6 d. turi išvykti 
Vietnaman, apsisprendė ge
riau susideginti, negu nu-

Automob. unija nedalyvaus 
CIO konvencijoje

Washington. — Jungtinė 
Automobilių Darbininkų 
unija, kaip skelbia jos pre
zidentas Walter P. Reu- 
theris, nedalyvaus AFL—

Nutarė pabranginti 
krasaženklius

'. .1

Washington. — Senat a s 
85 balsais prieš 2 nutarė 
pakelti paštažehklių kainas. 
Pakėlimas įeis galion su 
sausio mėm pradžia.

Pirmos klasės laiškams 
pakelta nuo 5 iki 6 centų, 
atvirlaiškiai bus po 5 c. Oro 
paštu siunčiami laiškai — 
10 c., oro paštu siunčiami 
atvirlaiškiai — 8 c.

Tuo pačiu laiku nutarta 
pakelti pašto darbininkams 
algas, kurios sieks 2 bilijo
nus 7 šimtus milijonų do-

dovybės reakcinės politikos.
Bet ar gerai suvažiavimą 

boikotuoti? Negerai! Automo
bilistai turėtų dalyvauti ir ko
voti prieš tą politiką. Boikotu 
nieko nenuveiks. O per kovą 
būtų daug laimėta. Nejaugi 
unijos prezidentas Walter 
Reuther to nebesupranta ?!

Indijos Vakarinio Bengalo 
valstijoje rinkimus laimėjo 
Jungtinis Frontas, į kurį įei
na ir komunistai. Centrinė 
valdžia rinkimus panaikino ir 
paskyrė valdžią iš savo paka
likų.

Dabar visoje valstijoje, ypač 
Kalkutos didmiestyje, verda 
milžiniški protestai, gatvėse 
kraujas liejasi.

O Indijos valdžia su Mrs. 
Indira Gandhi priešakyje gar
sinasi esanti viena iš demo
kratiškiausių valdžių visame 
pasaulyje!

Klerikalų dienraštyje sako
ma, kad “tikėjimas yra meilė 
dievui ir žmogui”. Jei iš tik
rųjų taip, tai visose klerikalų 
redakcijose nėra nė vieno 
ščyrai tikinčio žmogaus. Visi 
jų laikraščiai iš peties remia 
dabartinę skerdynę Vietname. 
Nė vienas jų redaktorius nėra 
parodęs nė krislelio meilės ten 
žūstantiems amerikiečiams ir 
vietnamiečiams. Jie dar agi
tuoja, kad karas būtų dar la
biau išplėstas, net jei tas pa
reikalautų užpuolimo ir Kini
jos.

vykus į Vietnamą iš lėktu
vų žudyti nieko nekaltus 
žmones.

Eisenhowerio farnųr— 
istorinė vieta

Washington. — Baltieji 
Rūmai informuoja, kad bu
vęs prez. Eise n h o w e r i s 
pervedė savo 230 akrų far- 
mą, netoli Gettysburg, Pa., 
Jungtinėms V a 1 s t i j o ms 
naudoti kaip istorinę vietą.

CIO konvencijoje, šį mėnesį 
įvykstančioje.

Walter P. Reuther kiek 
pirmiau pasitraukė iš AFL- 
CIO vice prezidento vietos 
todėl, kad prezidento Mea
ny vadovybėje AFL-CIO 
jokio progreso nedaro, ne
sirūpina darbininkų kovo 
mis, neorganizuoja neorga
nizuotų darbininkų.

Dabar pasirodo,, kad tarp 
šių dviejų vadovų kivirčiai 
labai dideli, kad jie kartu 
negali dalyvauti vienoje 
konvencijoje. <

Amerikos ir Anglijos 
diplomatai nusigėrę
Maskva.—Jungtinių Vals

tijų armijos atašė kapi
tonas Wm. J. Spahr ir Ang
lijos atašė brigadierius 
Harper pasiskundė, kad ta
rybiniai žmonės su jais ne
mandagiai apsiėję, juos ap
stumdę ir mušę. Tai atsiti
kę netoli Moldavijos sosti
nės Kišinevo.

Į Amerikos ir Anglijos 
ambasadų protestą davė 
atsakymą dienraštis “Iz- 
vestija.” 
tie Anglijos ir 
ambasadų pasiuntiniai blo
gai elgėsi, pasigėrę ir įsi
vėlę i muštynes.

Ji nurodo, kad 
Amerikos

Apie įvykius Kipre
Roma. — Tikroji įtempi

mo padidėjimo Kipre prie
žastis — JAV buvimas ir 
veiksmai Viduržemio jūros 
rajone, nurodo laikraštis 
“Unitą,” komentuod amas 
rimtą padėtį, susidariusią 
rytiniame Viduržemio jū
ros rajone. “Graikai. ir 
turkai, — rašo laikraštis,— 
yra karo išvakarėse, nes 
Jungtinės Valstijos nuolat 
siundo juos vienas prieš 
kitą.”

“Unitą” pabrėžia, kad 
taikos ir saugumo užtikri
nimo šiame rajone intere
sai, Kipro liaudies intere
sai reikalauja nutraukti 
NATO ir Jungtinių Valsti
jų kišimąsi į rytinio Vidur- 
žemia jūros rajono šalių 
reikalus.

PRICE 10c

Metai 56-ieji

Mirė Fer. Munnich, Sinagogų rabinai reikalauj 
Vengrijos vadovas baigti karą Vietname

Budapest. — Čia mirė 
Ferenc Munnich, išgyvenęs 
81 metus amžiaus, buvęs 
Vengrijos premjeras tarp 
1958 ir 1961 metų.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu jis buvo paimtas Aus
tro-Vengrijos kariuomenėn 
ir Rusijos fronte pateko 
nelaisvėn. Nelaisvėje būda
mas jis prisidėjo prie bol-

Sukilime prieš carą 1917 
m. kovo mėn. jis kartu su 
daugeliu karo belaisvių da
lyvavo aktyviai. Taipgi jis 
prisidėjo prie nuvertimo 
Kerenskio valdžios ir įstei
gimo tarybų valdžios.

Vėliau jis išvyko į Veng
riją ir padėjo pravesti re
voliuciją, įsteigti socialisti-

Sukruskime “Laisves” 
biudžeto reikalu!

Praėjusiame savo posėdyje “Laisvės” Direktorių 
Taryba susirūpinusiai apkalbėjo einamąjį laikraščio 
vajų už skaitytojus ir už $10,000 biudžeto ateinantiems 
metams sukėlimą.

.. Jau.,įžengėmę .į. paskutinį paskelbtojo vajaus mėne
sį, o tik maža dalimi peržengėme pusė^ biudžeto sumos

VELIUSIOSŽINIOS

Laikraščio padėtis reikalauja, kad paskelbtoji 10 
tūkstančių dolerių suma būtų sukelta su geru kaupu!

“Laisvės” išlaikymo našta kasmet darosi vis sun
kesne — ir dėl reikmenų brangimo, ir dėl senesniųjų 
lietuvių išeivių'retėjimo.

Jei komerciniai didlapiai, perpildyti riebiais skel
bimais, bankrutuoja,—jei New Yorke trys tokie laikraš
čiai, susijungę į vieną, negalėjo išsilaikyti ir užsidarė, 
tai galite įsivaizduoti, kaip sunku išsilaikyti mūsų “Lais
vei,” kuri tokių riebių skelbimų neturi!

Iki šiol lietuviai pažangiečiai buvome ir tebesame 
kitataučiams nuostabiu pavyzdžiu: išlaikome ir savąsias 
organizacijas, ir savąją spaudą, ir kitais reikalais nesame 
atsilikę. Ryžkimės ir toliau savo klasinio sąmoningumo 
ir ištvermės garbę išlaikyti!

“Laisvės”1 Direktorių Taryba vienbalsiai nutarė ir 
šiuo kreipiasi į kiekvieną vajininką, į kiekvieną skaity
toją, į kiekvieną išteklingesnį rėmėją visomis išgalėmis 
šį laikraščio vajų paspartinti!

Visus draugiškus susitikimus, visas sueigas—visas 
progas “Laisvei” sustiprinti išnaudokime!

Tik įsivaizduokime kaip jaustumės, jei senieji lie
tuviai išeiviai savo lietuviško laikraščio neturėtume. Pa
sijustume be žinių apie Lietuvą, be žinių apie lietuvių 
kolonijas Amerikoje ir be teisingo pasaulinių įvykių 
nušvietimo. Taptume nukirsta nuo lietuvų tautos ka
mieno šaka.

Kol mes gyvename, tol mūsų “Laisvė” turi mūsų 
namus lankyti—mus gyvinti!

“Laisvės” Direktorių Taryba:
Povilas Venta, Jonas Rušinskas, 
Jonas Lazauskas, George Wares, 

i Vera Bunkienė, William Baltrušaitis
Mykolas Stakovas, Stephen Vetchkis, 
Alexander Nevins, Walter Kershulis, 
Vincas Venckūnas, Gus Dirzuvait

New York. — Nuo krau
jo plūdžio mirė kardinolas 
Spellmanas, 78 metų am
žiaus. Spellmanas buvo ar
šus Vietnamo karo šalinin
kas. Daugelis prieš karą 
nusistačiusių kat a 1 i k ų ir 
net kunigų sekmadieniais 
jo Patricko katedrą pike
tuodavo.

■!■,■■■■■- .................. ■

.Brooklyn, N. Y. — Bush- 
wicko rajone -penki vaikai 

nę valdžią Belą Kūno vado
vybėje. Kai ši valdžia buvo 
kontrevoliucijos nuversta, 
tuomet jis su Belą Kunu 
išvyko į Tarybų Sąjungą.

Ispanijos civilinio karo 
metu jis vadovavo 11-ajai 
tarptautinei brigadai, kovo
jančiai prieš fašistus. Vė
liau jis ir vėl atvyko į 
Maskvą.

Antrojo pasaulinio karo 
metu jis buvo Raudonosios 
armijos politiniu komisaru, 
su hitlerininkais smarkiai 
kariavo.

Po karo išvyko Vengri- 
jon, kur iki mirties darba
vosi įvairiose vyriausybės 
ir Kompartijos postuose. 
Tai buvo pasišventęs kovo
tojas už liaudies reikalus.

ses-sudegė sekmadienį, o 
tadienį Manhattane 
vaikai užsidegus namams ir 
tėvams nesant namuose.

Cape Town, So. Africa.— 
Gydytojai išėmė iš užmuš
tos Miss Darvall širdį ir 
perkėlė ją į L. Washkans- 
ko krūtinę. Jis nepagydo
mai sirgo širdies liga. Da
bar su nauja širdimi jau
čiasi gerai. Tai pirma to
kia operacija istorijoje.

Washington. — 46 žydų 
kongregacijos Solel nariai, 
tarp kurių buvo keletas ra
binų, atvykę iš Chicagos 
priemiesčio Highland park, 
su misija reikalauti, kad 
karas Vietname būtų baig
tas.

Tuo svarbiu klausimu jie 
kalbėjosi su senatoriais Ch. 
H. Percy, Eugene McCar
thy, J. William Fulbright 
ir E. M. Dirksen, kuris ne
norėjo visai su jais skaity-

Tarptautinis teismas 
kaltina Ameriką

Roskilė. — Tarptautinis 
tribunolas, tiriantis JAV 
karinius nusikaltimus Viet
name, išklausė Funadzakio 
(Japonija) ataskaitą ir Pek 
ir Kvono (KLDR) bei pro- 
fesoria u s A. Minkovskio 
(Prancūzija) 1 i u di jimus 
apie tai, kad amerikiniai 
agresoriai naudoja cheminį 
ginklą, sąmoningai siekda
mi masiškai naikinti civilius 
gyventojus.

Tribūnblo’ ofganizacirife 
komitetas čia' išplatino 
prancūzų profesorių A. Be- 
šaro ir K. Dreifuso prane
šimus apie tai, kad Jungti
nės Valstijos Vietname 
naudoja chemikalus pasė
liams naikinti. Pranešime 
pažymima, kad šiemet ame
rikiečiai Vietname chemi
kalais sunaikino 867 tūks
tančius hektarų žemės ūkio 
naudmenų.

Apgaudinėjami vėžiu 
sergantieji

Tijuana, Meksika.—Tūks
tančiai amerikiečių vyksta 
čia gydyti vėžio ligą. Jie 
čia atvyksta su viltimi gau
ti vaistų, kurie galėtų vėžio 
ligą išgydyti.

Tokių vaistų šiame paru- 
bežio mieste pilna. Tie vais
tai Amerikoje pripažinti 
netikusiais, vėžio ligoms ne
tinkamais. O Meksikoje jie 
pardavinėjami.

Žiema - žiemužė...
Iš lapkričio 30 į gruo

džio 1 d. beveik visos Jung
tinės Valstijos pajuto šal
tos žiemužės atėjimą, nors 
oficialiai žiema prasideda 
tik gruodžio 22 d.

Beveik visur daug sniego 
privertė ir temperatūra že
mai nupuolė. . Daugelyje 
vietų transportacija nuken
tėjo, mokyklos buvo užda
rytos. Kai kur prisnigo iki 
10 colių.

New Yorkas tiek buvo 
laimingas, kad sniego tega
vo tik apie porą colių ir 
šaltis tesiekė 21 laipsnį.

Dukartsa^
Dalyje Queens apskrit
Kanadoje .....................
Kitur užsienyje .........
Jungtinėse Valstijose
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

vaitinis
ies (N. Y.) $10.00

................$10.00
..................... $1200
.................... $9.00

tis, kalbėjo supykęs, kam 
jie kovoja prieš karą. Kiti 
visai mal 
ir jų pas 

oniai juos priėmė 
labas išklausė.
e namo patenkin- 
lėjo prisidėti prie 

prieš karą
ti, kad gri 
kitų kovotojų 
Vietname

Šiuo rr 
daugiau rabinų, kaip ir ki- 

etu daugiau ir

ų dvasiškių, pri- 
ie bendros kovossideda pi 

už taiką Vietname.

[steigtas tribunolas
Ęgipte

— Jungtinės ara-Kairas, 
bu respublikos prezidentas 
Gamalis 
pasirašė 
retą, kad 
cinis tribi

Revoliu 
steigiama 
byloms: dėl J. A. Valstijų 
ginkluotųjų pajėgų mėgini
mų rugp 
baigoje 
vadovybei vyriausiąją būs- 

[el Egipto žvalgy- 
oybos įgaliojimų

Abdelis Naseras 
respublikinį dek- 
įsteigtas revoliu- 

inolas.
einis tribu n o 1 a s 
§ nagrinėti dviem

ūčio mėnesio pa-’ 
užgrobti karinės

tinę ir d 
bines tar 
viršijimo.

Už p ulio komunistu 
ažiavimą

iu Valstijų Ko- 
Partijos generali- 
įtorius Gus Hali 
kad Kompartija 
saulinį komunistų 
nkų partijų suva-

Jungti 
munistų 
nis sekre 
paskelbė, 
remia pa 
ir darbini 
žiavimą.

Suvažiavimas reikalingas 
vieningai 
rialistų a 
rialistinėiins jėgoms ir viso 
pasaulio 
marksiste 
vienyti.

kovai prieš impe- 
gresiją, anti-impe-

komunistams ir 
ms judėjimui ap-

/iai apleido Pietų 
Tuo pačiu kartu

Jungiasi dvi arabų 
valstybės

Aden. —Paskutiniai ang
lų karei;
Jemeną.
paskutiniai Jungtinės arabų 
respublikos kareiviai aplei
do Jemeną. Abu Jemenai 
dabar jau nepriklausomi.

Jemeno
valdžios
sujungim 
vieną valstybę.

ir Pietų Jemeno 
nusitarė eiti prie 
3 abiejų tautų i

Derybos su Vakarų 
Vokietija nutrūko

Rytų Vokieti-

ybės.
dėl pašto ir

Berlyn
jos derybos su Vakarų Vo
kietija nutrūko, kadangi 
Vakarų Vokietija dar vis 
nenori pripažinti Rytų Vo
kietijos kaip nepriklauso
mos vaisi

Tartasi 
transportacijos bendro pa
tarnavimo. Rytų Vokietija 
reikalauja iš Vakarų Vo
kietijos 245 milijonų dole
rių už pašto aptarnavimus.,što aptarnavimus.
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Kur jo protas?!
SUNKU besuprasti jau pasenusį ir sveikatoje pa- 

šlijusį mūsų buvusį prezidentų Dwight Eisęnhowerį. Jis 
pradėjo skelbti baisiai pavojingas “filosofijas.” Jis rei
kalauja dar į Vietnamą pasiųsti šimtų tūkstančių ame
rikiečių. Jis siūlo mūsų lėktuvais vytis vietnamiečių 
lėktuvus į Kambodijų ir Laosu, netgi į Kiniją, nors, jo- 
paties žodžiais, reikštų karų su Kinija ir veikiausia pa
saulinį atominį karų.

Kur to žmogaus protas ir sąžinė? Tai juk pašliju- 
sio proto galvosena.

Galimas daiktas, kad buvęs prezidentas nesijaučia 
gerai ir nebebijo mirties. Bet kaip su nesuskaitomais 
milijonais žmonių, kurie dar labai trokšta gyventi, bet 
kurie tokiame kare būtų nušluoti nuo žemės paviršiaus? 
Jam nesvarbu. Jam jų negaila...

Būtų gerai ir šio karo išvengti
KAI ŠIE žodžiai pasieks skaitytojų, veikiausia taip 

vadinamas Kypro (Cyprus) salos klausimas nors laiki
nai bus jau išspręstas. Labai smarkiai darbuojasi Jung
tinės Tautos.

Susikirtimas eina tarp Turkijos ir Graikijos. Sa
los gyventojai daugumoje yra graikai, bet nemaža ko
lonija yra ir turkų. Kypro sala skaitosi nepriklausoma 
valstybe ir priklauso Jungtinėms Tautoms. Bet joje 
tarp turkų ir graikų eina niautynės, kurias, aišku, ska
tina tiek Turkija, tiek Graikija. Turkai tautiečiai pra
šo Turkijos valdžios užtarimo ir apsaugos, nes, pasi
rodo, kad Graikija saloje turi 12,000 reguliarios armi
jos, o Turkija neturi. Pastaroji pareikalavo, kad Grai
kija savo armijų ištrauktų, o jeigu to nepadarys, tai 
ir Turkija pasiųs savo armijų, štai ir konfliktas.

J I

Kadangi Turkija ir Graikija yra NATO narės, tai 
konfliktu labai sūsirūjiiną ir Amęrikos valdžia. Prezi- 
dentąs JoJmsonas yra ’ pasiuntęs specialų ambasadorių 
prie karo nedaleisti. Bet, kaip sakyta, šiuos žodžius 
rašant, dar nežinia, ar toms iš visų pusių pastangoms 
karo pavojų pašalinti pavyko, ar ne.

Puldo savo prestižą
DAR KARTĄ Jungtinėms Valstijoms pavyko Kini

jai užtrenkti Jungtinių Tautų duris. Tai jau iš eilės 
atuonioliktas“faimėjimas,” nes per visus paskutiniuosius 
aštuoniolikų metų kasmet buvo balsuojama Kinijos teisių 
sugrąžinimo klausimas, ir Amerikos delegacijai visada 
pavykdavo sumobilizuoti daugumų balsuoti prieš Kini
ją. Šiemet Asamblėjoje už Kiniją balsavo 46, o prieš— 
57. Pernai gi balsavo 47 už ir 47 prieš. Pernai nuo bal
savimo susilaikė 20 delegacijų, o šiemet 17.

Visos socialistinės šalys balsavo už Kiniją. Bet 
dąug mažų šalių paklausė Amerikos ir balsavo prieš.

Netenka abejoti, kad Kinijos vyriausybės užsieninė 
politika nepakėlė Kinijos prestižo. Daugelį mažesnių 
šalių tiesiog išgąsdino. Kaip tik to ir reikėjo mūsų vy
riausybei jas pasukti prieš Kiniją.

Tai, žinoma, didelė klaida. Kinijos vieta Jungtinėse 
Tautose. Čiang Ęai-šeko klika negali atstovauti ir ne
atstovauja kiniečių tąutai. Anksčiau ar vėliau jungtinių 
Tautų durys Kinijai bus atidarytos. To reikalauja pasau
linės taikos interesai.

Ir Liberalą Partijos kaleina
New Yorko vąlstijos Liberalų Partijos vadovybė, 

kuriai vadovauja menševikiško tipo socialdemokratai, iki 
šiol vengė pasisakyti Vietnamo karo klausimu. Bet pa
sirodo, kad ir joje eina aštrus nuomonių pasidalijimas. 
Kalbama apie viešus debatus partijos linijos patikrini
mui.

Partijos pirmininkas Dr. Donald S. Harrington kri
tikuoja karą ir prezidento Jųhnsono užsieninę politiką. 
Jis mano, kad partijos narių dauguma remia jo nusi
statymą.

Bet partijos vicepirmininkas Louis Stulberga, di
džiulės International Ladięs Garment Workers unijos 
prezidentus, yisu šimtu procentų palaiko prezidentą 
Jobnspną. jie yra vienus iš taip vadinamų “vanagų,’’ 
kurie norėtų Viętųaipp karą dar ląbiaų išplėsti. Jis ma
no, kad daugumą unijps pąrių pritaria jo pozicijai.

Pašaliniai stebėtojai maną, kąd jeigu būtų leistą na
riams referendumu nubalsuoti, taį didęlę jų dąųgųpia 
paremtų pirmininko Dr. / Harringtono nusistatymą ir 
Vietnamo karą pasmerktų.

KNYGOS PLAUKIA KAIP 
SRAUNUS UPELIS

Lietuvoje veikią Knygų 
Prekybos 1 Valdyba, kuriai 
vadovauja Bronius Vaitke
vičius. Neseniai Rapolas 
Mackonis turėjo su juo pa
sikalbėjimą apie tai, kaip 
einasi su knygų pardavinė
jimu.

Mackonis rašo:
“Kažkurią dieną užsukau 

pas jį šnektelti. Vis čirške te
lefonas. Viršininkas kažką 
aiškino, tvarkė, tįsakinėjo. 
Padėjęs ragelį, šyptelėjo:

— Skambino iš Kėdainių. 
Knygas baigia išparduoti. Rei
kalauja naujų. Plaukia jos į 
skaitytojų rankas kaip srau
nus vanduo, spėk tik duoti.

— Norėčiau plačiau sužino
ti, — kreipiausi į jį, — apie 
knygų prekybą Lietuvoje. 
Kiek turime knygynų, kaip 
smarkiai jų gausėja?

— 1955 metais Lietuvoje 
buvo 187 knygynai ir knygų 
kioskai. Pernai — 216. Kaip 
matote, skaičiumi jų gal ir 
netaip daug. Bet reikia prisi
minti, kad tuos knygynus la
bai plečiame ir tobuliname.

— O kaip jie išsidėstę?
-— Pavyzdžiui, Vilniuje yra 

25 knygynai. O kiek buvo 
prieš karą ?

— Šalia kelių lenkiškų — 
atsakau, — buvo du lietuviš
ki : Marijos Šlapelienės ir 
švento Kazimiero draugijos. 
Išeitų, kad dabar lietuviškų 
knygynų Vilniuje 12 kartų 
daugiau.

— Tai matote. Kiti knygy
nai — kituose miestuose ir 
kaimuose, — toliau tęsė B. 
Vaitkevičius.—Nėra dabai* to
kios vietos, kur sunku būtų 
įsigyti knygą.

—r Ir kiek per metus par
duodate '

—r.Pernai Lietuvos gyvento
jams pardavėme knygų už 4,- 
850,000 rublių, į’ biblidtekdms 
už 1,000)000 rublių. Tarkime, 
kad vidutinė knygos kaina 
yra apie pusę rublio. Vadina
si, pernai gyventojams būsime 
pardavę apie 10,000,000 kny
gų, o bibliotekoms — 2,000,- 
000. Taigi, per vienerius me
tus į skaitytojų rankas Lietu
voje pateko apie 12 milijonų 
knygų. Jei būtų gyvas Juo
zas Tumas-Vaižgantas, ma- 
nąu, nebesiskųstų, jog lietuvių 
inteligentų butuose knygų len
tyna — retenybė.

— Be abejo, jūs čįąvigiąųsią 
prekiaujate lietuviškomis kny
gomis. O kaip perkamos kny
gos kitomis kalbomis?

— Jų paklausa taip pat ne- 
nąaža.

Turint galvoje iš tiesų im
ponuojančią knygos paklausą, 
ar esami knygynai patenkina 
skaitytojų poreikius?

— Dar ne. Pavyzdžiui, per
nai įsteigėme 10 naujų kny
gynų, o netrukus turime ati
daryti dar 28. Plėsdami senus 
ir steigdami naujus, esame 
taip užsibrėžę: miestuose vie
nas knygynas skiriamas de
šimčiai tūkstančių gyyentojų, 
periferijoje — dvidešimčiai 
tūkstančių gyventojų. Knyga 
Lįetuvos gyventojams tapo 
kasdieninė duona, tad sten? 
gįamės visus jos trokštančius 
kuo geriausiai aprūpinti.”

žįstamus raginąs siųsti pini
gu^ ne Ąltp centrui, kaip iki 
šiol būdavo daroma, bet jo 
paties vadovaujamam bend
ram fondui, Konferencija pa
sipiktino šitokiu Ąjperikps lie
tuvių vienybę ardančiu darbu 
ir priėmė rezoliuciją, įsakan
čią visiems Alto skyriams įr 
su Altu bendradarbiaujan
čioms organizacijoms, draugi
joms ir draugijų sąryšiams 
visas ateinančių metų vasario 
16 d. minėjimų metu surink
tas aukas siųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybos iždan”.

Rūsčiausiais žodžiais laik
raštis tokius “dignitorius” 
persergsti: “Altui skirtos 
aukos turi būti pasiųstos 
Alto iždan, o ne kažkieno 
sudarytiems naujiems fon
dams !”

O ką broliai menševikai 
darys, jeigu aukos ten ne
bus pasiųstos?

NĖ ŽODELIO APIE
LIETUVĄ IR LIETUVIUS

Clevelando smetonininkų 
laikraštyje A. Bernotas pri
rašė net tris dideles špaltas 
apie Montrealyje užsidariu
sią parodą (Expo 67). Bet 
visame savo straipsnyje nė 
žodeliu jis nepamini pui
kaus šioje garsiojoje paro
doje Lietuvos pasirodymo 
tiek su eksponatais, tiek su 
meninėmis programomis.

Kodėl? Argi tik todėl, kad 
Lietuvoje nebėra smetoni
nės fašistinės diktatūros?
SVEIKINA
CHULIGANIZMĄ

Kanados; klerikalų “Tė
viškės žiburiai” bara Tary
binę vyriausybę, kam ji at
siuntė Kanadai protesto 
notą. t Girdi, ' “Pavergtųjų 
tautų demonstracijos Ota
voje ir Montrealyje, kurių 
metu buvo sudeginta sovie
tinė vėliava ir išdaužyti ke
li sovietų ainbasados lan
gai, labai nepatiko Krem
liui”. Bet, matyt, šis biau- 
rus chuliganizmas labai pa
tiko lietuviškiems Kanados 
klerikalams. Veikiausia ne 
vienas ir jų dalyvavo langų 
daužyme.

NAUJI RAŠTAI

“Nuo Vilniaus iki Hanojaus”

JAU VAJAVOJĄSI Už 
BŪSIMAS AUKAS

Kam atiteks būsimų “va
sario 16 minėjimų metu sub
rinktos aukos”? Šis klausi
mas, matyt, visu smarku
mu buvo iškilęs ALTO kon
ferencijoje, įvykusioje lap
kričio 18 d. Chicągpje.

Menševikų laikraštis 
skundžiasi:

“Konferencijos mętu paaiš
kėjo, kąd vįęnas ąukątas įą? 
talikų bąžnyčipš di^nifpriųs, 
pats ^ažnąį.kreipęs^ į Altą įr 
Alto koųferenęįjas pinigų, va
žinėjąs po di^ėspes Ąmerikos 
lietuvių kolonijas ir savo pa

Klaidina žmones
Kai kurie, kplumnistai 

komercinėje spaudoje dąug 
rašo, buk Tarybų Sąjungos 
prekinis laivynas jau pra
lenkė JAV prekinį laivy
ną.

Žinoma, tai “patriotinė” 
ąpgąvystė. “The New 
York Times” spalio 23 d. 
išspausdipo E. A. Morrow 
straipsnį,. kųyį jis pateikė, 
pąsireiųfląiųas USA MąP“ 
time Administration davi
niais.

Pasirodo, kad pp J A V 
vėliava pląukipją $>5 preki- 
piąį ląiYat kurių įtąlpą yra 
Į4,9QQ,Q00 tpnų. Bet tuo pat 
rpėtų 448 laivai, kurių įtal
pą yrą į 6?000,000 t., plau
kioja po 17-kos kitų šalių 
Vėliavomis, kad kompanijos 
išsisuktu nuo mokėjimo 
jūrininkams unijinių algų 
ir JAV taksų.

brangią! atsiėjo
NEGEROS RAKETOS

Seųatorius Stuart Sy- 
mįngtųų, dem 0 k r ą t ą s iš 
Misūri vąlętįjps,. są^o? 
kpd nup Aptyojo pasauli
nę pąkąigOS Jungtį: 
nęs 'Valstijqs turėjp $19,- 
327,4O0,Q()Q (beveik 20 bįli- 
jopų (ipler-įų) nuostolių, 
gaminant kąrįnęs ^k0ąs, 
kurios dar gaminimą ęe- 
tų paseno. v ■'

Tokių raketų buvo gami
namą 28. '

Šiomis dienomis iš spau
dos išėjo nepaprastai svar
ai ir labai įdomi anglų kal
bia knyga “Beyond the 
Borders of Myth: From 
Vilnius to Hanoi.” Jos 
autorius yra lietuvio plieno 
darbininko Baranausko 
sūnus įžymus Amerikos 
pažangus rašytojas Phillip 
Bono sky. Išleido “Praxis 
Press” New Yorke, c

Bet ši knyga nėra pir
mutinė Bonoskio knyga. Jo 
talentingai plunksnai pri
klauso į daugelį kalbų iš
verstos ir plačiai skaito
mos knygos “Burning 
Valley,” “Brother Bill 
McKie,” “The Magic Fern” 
ir “Dragon Pink on Old 
White.” Bet ši jo knyga 
“jSfuo Vilniaus iki Hano
jaus” lietuviams svarbiau
sia iš visų, nes jos visa pir
moji dalis pašvęsta Lietu
vai, kurioje lankėsi net ke
turis kartus (1959, 1960, 
1965 ir 1966).

Skyriuje “We Who Die” 
autorius pasakoja apie vo
kiškųjų nacių ir lietuviškų
jų buržuazinių nacionalistų 
siautėjimą Lietuvoje, kur 
tik viename 9-ajame forte 
buvo nužudyta 360,000 ne
kaltų žmonių.

Skyriuje “Tell Them the 
Truth” skaitome apie auto
riaus įspūdžius ir išgyve
nimus Lietuvoje, su trum
pais bruožais iš Lietuvos 
istorijos ir su keliomis pas
tabomis apie lietuvių kalbą.

Skyriuje “School Books 
aųd Guns” randame apie 
Lietuvos mokyklas, apie 
švietimo sistemą, o skyriu
je “Between Two Wars” jis 
vaizdingai f pasakoj a, apie 
žiaurų j į lietuviškoj o f ašiz- 
mo-klerikaliznib viešpatavi
mą. Įdomus skyrius “A Path 
of Stars”, kuriame Bonos- 
kis kalba apie karą ir vo
kiečių okupaciją Lietuvoje, 
apie Lietuvą, kaip ji tapo 
“išpuošta” masinėmis ne
kaltų išžudytų žmonių ka
pinėmis. Labai gražus sky
rius apie Lietuvos sostinę 
Vilnių, o skyriuje. “The Men 
of God” autorius apibūdina 
katalikų bažnyčios dvasi
ninkijos baisų vaidmenį 
šiais audringais laikotar
piais Lietuvoje.

Vienas iš puikiausių sky- 
rįų yra “Lithuanian Wor- 
kęrs Take Control”, kuria- 
nąe jis paduoda savo įspū
džius iš Lietuvos Profesinių 
Sąjungų 9-to Kongreso, ku
riame jis dalyvavo. O pas
kutiniame skyriuje “Young 
Lithuania” rašytojas supa

žindina mus su Lietuvos 
jaunąja pokarine karta, su 
jos nuotaikomis ir troški
mais. Svarbiausia, ji trokš
ta, kad nekiltų naujas pa
saulinis karas, kad ameri
koniškas imperializmas per 
Vietnamą nesukurtų pasau
linio gaisro.

Antrojoje savo knygos 
dalyje su trylika trumpų 
skyrių Bonoskis kalba apie 
Vietnamo ir jo liaudies ko
vą prieš Amerikos impe
rializmą. Jis 1960 metais 
lankėsi Š. Vietname ir turė
jo interviu su didžiuoju 
Vietnamo liaudies mokyto
ju ir vadu Ho Chi Minhu 
ir kitais veikėjais.

Kodėl t''■’e pačioje kny
goje Bonoskis kalba apie 
Lietuvą ir Vietnamą, apie 
šalis, kurias vieną nuo ki
tos skiria tūkstančių mylių 
tolis? Paėmęs į rankas kny
gą iš karto ne vienas gali 
pagalvoti, jog jų siejimas 
yra nenatūralus ir dirbti
nis. Bet knygą paskaitęs, 
kiekvienas, man atrodo, 
pripažins, kad labai logiš
ka apie jas kalbėti tuose 
pačiuose viršeliuose. Tą 
mintį veikiausia autoriui 
bus davęs reakcinių lietu
vių pabėgėlių keliamas ir 
populiarizuojamas šūkis: 
“Lietuvos išlaisvinimas ei
na per Vietnamą”. Vyriau
siai todėl jie remia prezi
dento Johnsono politiką ir 
Vietnamo karą, kad šios 
politikos ir šio karo lai
mėjimas paskubintų 
jiems dieną, kada, jie ga
lėsią pergalingai sugrįžti į 
Lietuvą ir vėl joje viešpa
tauti. Kad tai yra jų tuš
čios viltys jr kvailoj iliuzi
jos, tai veikiausia ir jie pa
tys žino, bet kad šiaridien 
visų tautų ir žmonių, jų 
tarpe ir Lietuvos ir Vietna
mo žmonių, svarbiausi, pa
grindiniai reikalai yra tie 
patys — atmušti imperia
listinę agresiją, išlaikyti 
pasaulinę taiką ir susikurti 
šviesesni rytojų, tai negin
čijama tiesa. Ir rašytojas 
Bonoskis šioje knygoje la
bai įtikinančiai parodo lie
tuvių ir vietnamiečių tautų 
didžiųjų interesų ir sieki
mų vienodumą.

Iš Phillip Bonoskio kny
gos mes labai daug sužino
me apie Vietnamą ir viet
namiečių tautą. Trumpais 
bruožais rašytojas supažin
dina mus su šios tautos il
ga ir garbinga istorija, su 
jos amžiais trukusia kova 
už savo laisvę ir nepriklau-

mybę, ir pagaliau jos su 
dabartine didvyriška kova 
prieš amerikinį imperializ
mą, su vietnamiečių nepa
laužiamu ryžtu kovą laimė- j 
ti. Autorius neabejoja, kad> 
jie ją laimės.

ar reikėtų apie šią 
pasakyti Ogi gal 
<ą mes lietuviai ga- 
padaryti, kad Bo- 

knyga “Beyond The 
From 

to Hanoi” pasiektų 
.čiausias tik angliš- 
.itančių mūsų sūnų 
į bei anūkų rankas?

šią recenziją skai- 
pagalvokite, kaip 

galėtumėte prisidėti 
nygos išplatinimo, 
ite sūnų, dukrą ar-

knygą 
tik tą, 
lėtume 
noskio 
Borders of Myth: 
Vilnius 
kuo pk/ 
kai ska 
ir dukr.

Kurie 
tysite, 
JUS 
prie 
Gal tur 
ba antiką kuriam norėtu
mėte p 
garbinga lietuvių ir vietna
miečių 
didvyriškomis kovomis už 
naują gyvenimą. Jei turite, 
tai padovanokite 
knygą, 
jam jū 
proga

adėti susipažinti su

tautų istorija ir jų

jam šią
Tai bus gražiausia^ 

sų žieminių švenčių' 
dovana. *

A. B. Salietis

š laiškų
;pijoj “Laisvės” skai- 

ir visus pažangius
Braz 

tytojus 
lietuvius giliai sujaudino ir

kė, kuomet p e r 
sužinojome liūdną 

mą apie “Laisvės”
spaudą 
praneš 
redaktoriaus Rojaus Miza- 
ros. staigią mirtį.

Nors 
ir nepL! 
sų tarpe buvo populiarus ir 
gerbiamas, kaip ir visi pa- 
sąulinio masto pažangūs vi
suomenės veikėjai, rašytą-1 
jai ir publicįstai.

Taigi- brangūs laisvięčiai 
šioje 
mums

mes jo asmeniškai 
žinojome, bet jis mū-

publicįstai

ir liūc? 
lim pa] 
bos žc

ihdesio valandoje 
tiesiog trūksta. žo- 

reikšti savo skausmą 
esį, tad mes tik ga- 
kartoti drg. A.' Bim- 
džius:
i s ų nuoširdžiausia 
u ta Rojaus gyvenimoužuoja

draugi d Ievai ir visiems jo 
liūdini
Linkime jums ištvermingai 
pergyventi šį baisų nuosto
lį

M. Valentienė, Ter. Tran- 
skevič 
niausk

iems a r timiesiems.

enė, Anzelmus Čer- 
as, Julia Gruodienė,

Apolionija Degutienė, Jtk 
liūs Dobilas, Adomas Jaruž 
ševičius Alb. Varža, Anta
nas Virbalis, Antanas Vai- 
vutskž.s, Antanas Mekšėnas, 
Vladaį Žukas, Valeria Mek- 
senas Valentina Meksenis.

Vietname žuvę 
JAV kariai
ekvieną savaitę Pen
is skelbia, kiek Viet- 
buvo JAV karių už- 
ir sužeistų. Reikia 
kad prie žuvusių 

yra priskaitomi tik 
irie būna užmušti 
e. Prie užmuštų n$- 
,ito nei tų, kurie ne- 
a gyvybės nelaimių 
nei tų, kurie miršta 
gų. O ir tokių yra

Daug žmonių kasdien užsuka į Vilniaus knygyną 
“Draugystė,” kuris prekiauja užsienio šalių literatūra. 
Čįa daug grožinės, vaikų, mokslinės literatūros užsienio 
kalbomis. Pernai knygyno darbuotojai pardavė vilnie- 
piąms daugiau kaip 40 tūkstančių knygų lenkų kalba, 
18 tūkstančių knygų vokiečių kalba. Vilniečiai daug 
perką knygų čekų, vengrų, bulgarų ir kitomis kalbomis.

Nuotraukoje: “Draugystės” knygyne.
M. Baranausko nuotrauka

tagon 
nąme 
rųuštų 
žinoti, 
kare 
tie, k 
lųūšyj 
priskž 
t ę n k 
nąetu, 
nuo 1 
dąug.

196'
pradžios iki birželio Viet- 
nąme 
riai
14,000 vidurių ligomis, 46,- 

lytinėmis ligomis ir x 
6,000 kitokiomis. Iš 
ho pranešama, k^j^ 

ariai buvo užmušti ar-

►7 metais nuo sausio

560 
apie

4,258 Amerikos ka- 
sirgo maliarija, apie 

vidurių ligomis, 46,-

fronte per 6 mėnesiu^ 31^ 
132 kariai buvo užmušti ar- 
ba si žeisti, o sirgo net 78,- 
371. . i
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Amerikos Komunistų Partija ir negrų 
4 kovos už lygias teises

+IŠ H. WINSTONO, KOMUNISTŲ PARTIJOS PIRMININKO, PAREIŠKIMO
Jungtinių Amerikos Vals

tijų Komunistų Partija 
jau daugiau kaip 40 metų 
visose sąlygose kovoja už 
negrų teises. Beveik vie
nintelė ilgus metus ji ko
vojo JAV Pietuose, kur są
lygos panašio s į buvusią 
hitlerinę Vokietiją, už neg
rų rinkimines teises, už jų 
teisę turėti savo organiza
cijas, už teisę lygiai su ki
tais naudotis visomis vie
šosiomis institucijomis, už 
teisę kovoti prieš “poll tax” 
ir prieš linčiavimą. Daug 
Partijos narių, kaip negrų, 
taip ir baltųjų, atidavė sa
vo gyvybes šioje sunkioje 
kovoje.

Mes nepretenduojame į 
kokius nors ypatingus nuo
pelnus už tas mūsų pastan
gas, mes tiktai reikalauja
me sau teisės tęsti tą ko
vą, nuo kurios mes niekad 
neatsisakėme ir neatsisaky
sime. Mes atvirai pasako
me, kad turime daug ko 
pasimokyti iš naujųjų ly
derių, kurie praplatino ir 
pagilino seniau praskintą 
kovos kelią, bet ir mes 
Įdėjome savo gausų paty
rimą, įgytą ankstyvesnėse 
kovose. Šiuo mūsų patyri
mu reikia naudotis tame 
sunkiame kelyje, kuriuo 
mes visi kartu žengsime to
liau.

Čia mes išreiškiame savo 
nuomonę dėl kai kurių rim
tų problemų, su kuriomis 
susiduria Amerikos negrai, 
lygiai kaip ir visi kiti ame
rikiečiai.

{teikia blaivaus proto 
ir drąsos

Mes, 22 milijonai juodų
jų amerikiečių, pergyvena
me sunkią krizę savo isto
rijoje. Šiuo momentu rei
kalingas aiškus galvojimas 
ir drąsa. Klausimas, kuris 
stovi prieš mus, lygiai kaip 
ir prieš baltuosius, yra: 
Kaip gali juodieji žmonės 
pasiekti pilnos lygybės da
bar, mūsų dienomis, o ne 
miglotoje dar negimusių 
juodųjų piliečių ateityje? 
Pasibaigė laikas diskusijų 
ir debatų, “studijų” ir “pra
nešimų,” begalinio valstybi
nių komisijų parado. Atė
jo laikas veikti.

Sis klausimas turi būti iš
spręstas mūsų blaiviu pro
tavimu, o ne vyriausybės 
provokacijomis. O mes, iš 
tikrųjų, buvom provokuoja
mi. Sukilimai daugiau ne
gu 120 miestų getuose da
bar yra studijų o j a m i, o 
tuo tarpu prezidento John
sono 74 milijardų karinis 
biudžetas plius dar 30 mili
jardų Vietnamo karui yra 
prastu m i a m a s Kongre
se. Daugiau poli c i n i n - 
kų treniruo j a m a riaušių 
malšinimui, daugiau ver
buojama nacionalinės gvar
dijos narių, daugiau lei
džiami priespaudos įstaty- 

daugiau rasistinės is- 
isterijos sukeliama spaudo
je, daugiau policijos bruta
lumo negrų gyvenamuose 
rajonuose ir vis didesnė 
persvara juodųjų kareivių 
pavardžių, nukent ėjusių 
Vietname sąrašuose. Kas 
gi visa tai, jei ne provo
kacijos riaušėms?

Visa tai parodo, kas yra 
tikrieji mūsų miestų riau- 
ši kurstytojai. Jie sėdi 

osiuose Rūmuose ir 
ėso salėse.

akas, o visų mažiau- 
tie, kurie prieš 350šiai

metų padarė mus vergais, 
kurie uždarė mus getuose, 
atneša mums depresiją ir 
ligas, įsibrauna pas mus ir 
sunaikina mūsų namus, ku
rie skriaudžia mus, išleis
dami milijardus bomboms 
ir tik centus kovai su skur
du, kurie erzina mus tero
ru, prievarta ir legaliu lin- 
čiavimu, niekas iš jų neturi 
teisės raginti mus atsisa
kyti nuo prievartos veiks
mų. 22 milijonai juodųjų 
amerikiečių kovoja už savo 
būvį, ir mes nieko nepri- 
valome atsiklausti, kaip 
mes ginsime savo teisę gy
venti kaip žmonės.

Už teisę gintis
Ilgus metus nesuskaitoma 

daugybė juodųjų žmonių 
buvo linčiuojama ir kanki
nama, jų pagrindinės žmo
gaus teisės buvo mindžio
jamos ir teisėtumo bei 
tvarkos atstovų, ir baltųjų 
rasistų gaujų, ir dažnai tai 
buvo artimi nusikaltimų 
partneriai. Šiandien rasis
tų smurtas paplito visame 
krašte—Detroite, Watts ir 
Cicero, Šeimoje, Milwaukee 
ir Newarke, Montgomery 
ir ,Mississippyje. Neabejo
tina yra mūsų teisė ir atsa
komybė ginti save ir savuo
sius, savo namus, savo tau
tą nuo žiaurių uniformuo
tų ir neuniformuotų rasis
tų, gintis visomis priemo
nėmis ir, reikalui esant, 
pavartojant ginkluotą gy
nimąsi. Mes reikalaujame 
tos teisės.

JAV Komunistų Partija, 
kaip ir visų šalių komunis
tai, visada pasisako už pa
vergtų žmonių teisę jėga 
nuversti priespaudos reži
mą, jeigu yra uždaryti visi 
demokratinių reformų ke
liai. Ši teisė taip pat yra 
patvirtinta N e p r i klauso- 
mybės Deklaracijoje.

Todėl negali būti abejo
nės dėl JAV nagrų teisės 
panaudoti prievartą, sie
kiant laisvės nuo priespau
dos ir kovojant už tai
Laiko ir vietos klausimas
Kaip ir kada teisė panau

doti prievartą turi būti 
vykdoma, nulems vietos ir 
laiko sąlygos ir blaivus 
konkrečios situ a c i j o s ir 
esamų aplinkybių įvertini
mas. Žinoma, geriausiai bū
tų pasiekti pagrindinių pa
keitimų nesinaudojant prie
varta.

Kokia dabar situacija?
Valdančiųjų klasių ir 

Johnsono vyriausybės at
kaklus atsisakinėjimas, ne? 
paisant masinių taikiųjų 
demonstracijų praėjusiais 
metais, daryti bet kokius 
rimtesnius pakeitimus tų 
nepakenčiamų sąlygų, ku
riose gyvena Amerikos juo
dieji piliečiai, privedė prie 
didėjančio abejojimo d ė 1 
galimybių pasiekti šių es
minių pakeitimų demokra
tiniu keliu.

Vykusių 1967 metais juo
dųjų getuose masinių riau
šių reikšmė turėtų būti aiš
ki: milijonai juodųjų ame
rikiečių nebenori gyventi 
1960-ųjų metų gerbūviu.

Daugelio baltųjų ameri
kiečių, jų tarpe darbininkų 
klasės didelės dalies, o taip 
pat liberaliųjų ' bei pažan
giųjų sluoksnių nesugebėji- x 
m a s suprasti beviltiškos 
getų krizės ir susijungti su 
negrais jų kovoje dėl būti
nų ir esminių pakeitimų

šiai krizei pašalinti, privedė 
prie didėjančio netikėjimo 
i baltųjų norą nugalėti ra
sizmą savo tarpe ir susi
jungti su juodaisiais jų ko
voje.

Pasikartojantis nesugebė
jimas federalinės vyriausy
bės ir jos organų pravesti 
ryžtingą akciją prieš uni- 
formuotus ir neunifor- 
muotus rasistus, kurie žudo 
ir žaloja juoduosius žmones, 
priveda prie būtinumo vis 
daugiau imtis savisaugos 
priemonių, tame skaičiuje 
ir ginklų.

Minutmen, National Ri
flemen’s Association, bir- 
čistai, Ku Klux Klanas, 
Amerikos nacių grupės, 
Baltųjų Piliečių Taryba at
virai organizuojasi ir kurs
to. Buvęs Alabamos guber- 
ntorius Wallace ne tik turi 
laisvas rankas skatinti ra
sizmą, jis jungia, rasistų jė
gas visoje Amerikoje.

Juodieji žmonės pagrįstai 
jaučia dujų kamerų ir de
gančios mėsos kvapą šiuose 
veiksmuose. Jie atvirai ir 
kategoriškai pareiškia, kad 
nebenori vaidinti’ pasyvių 
genocido aukų rolės.

Tačiau alter n a t y v i n ė 
pri e v a r t o s panaudojimo 
programa, pakankamai ra
dikali, kad galima būtų 
baigti su getų problemomis 
ir pasiekti pergalės, nėra 
pateikta.

Prie to reikia dar pridė
ti klasinio susipratimo ir 
revoliucinės tak tikos su
pratimo stoką, kuri yra bū
dinga JAV negrų išsilaisvi
nimo judėjimo lyderiams. 
Paskutiniųjų metų pasaulio 
tautų išsilaisvinimo kovos, 
ypač Afrikoje, Azijoje ir 
Lotynų Amerikoje, skatina 
kovoti ir už pilną JAV juo
dųjų piliečių laisvę.
Juodieji žmonės pasiruošę 

kovoti
Visi šie faktoriai dar la

biau iškėlė ginkluotos ko
vos būtinumą, ypač juodų
jų getuose.

Drąsa yra kovos už juo
dųjų žmonių laisvę vėliava.

Po šia vėliava komunis
tai prisijunga prie visų juo
dųjų laisvės kovotojų.

Sukilimai getuose kovo
tojų - didvyrių skaitlingu- 
mas aiškiai įrodė, kad juo
dieji žmonės pasiryžę ko
voti dabar ir iškovoti sau 
pilną laisvę. Visų pareiga, 
o ypač juodųjų lyderių, 
yra, — susivienyti ir steng
tis kuo geriau išnaudoti 
mūsų heroiškos tautos ko
vingumą.

Musų tikslas — neleisti i RrnrLtnn Msec
vald a n t i e s i e m s sluoks- ' WOCKIOD, W13SS
niams išprovokuoti šį ko
vingumą blogam, ir tokiu 
būdu n u k r e i p t i jį prieš 
mus.

Mūsų artimiausias užda
vinys — kuo efektyviau iš
naudoti kiekvieną, laimėtą 
poziciją, kuo glaudžiau su
burti mūsų kovos sąjungi
ninkus ir izoliuoti mūsų 
priešus. Mes kartojame: 
reikalinga drąsa ir tikslų 
aiškumas. Ginkluotos ko- 

būti
ap-

vos klausimas turi 
blaiviai ir visapusiškai 
svarstytas.

Kada prievarta 
pateisinama

Komunistai prip a ž į s t a 
prievartos pana u d o j i m ą 
siekiant politinių tikslų tik 
tais atvejais, kai reakcija 
uždaro visus kanalus, ku
riais žmonės gali siekti sa
vo tikslų taikingomis prie
monėmis.

Kaip mes matome, didžio
ji Amerikos žmonių daugu
ma, tame skaičiuje ir neg
rai, dar nėra įsitikinę, kad 
dabartinė santvarka turi 
būti pakeista, o dar ma
žiau, kad tai turi būti da
roma ginkluota jėga.

Ginkluoti sukilimai nega
lės būti sėkmingai prave
dami vien tiktai juodųjų 
žmonių, kaip drąsiai jie be
kovotų. Jiems reikalingi 
stiprūs sąjungininkai, ypač 
iš darbininkų klasės tarpo, 
baltųjų ir juodųjų.

(Bus daugiau)

Lapkričio 28 d. “Laisvė
je” buvo rašyta, kad K. 
Railiene randasi Goddard 
ligoninėje, Stoughton, Mass 
Ją ištiko šokas (shock) ir 
jau guli ligoninėje devy
nios dienos be žado. Sako, 
kad jau pradeda galvą ju
dinti, bet nervuojasi, kad 
negali kalbėti.

Rūpinasi K. Rail i e n ė s 
sunkia padėtimi jos vyras 
Antanas ir duktė Leonora. 
Su širdies skausmu jie lan
ko ją kasdieną ligoninėje.

kad

Agnes Petrukaitienė pri
siuntė laišką iš Falls Valley 
Church, Virginia. Ji buvu
si stoughtonietė, bet dabar 
sutvarkiusi reikalus Stoug- 
htone nuvyko gyventi pas 
dukterį ir žentą nuo lap
kričio 10 dienos.

Petrukaitienė rašo,
labai patenkinti gyvenimu 
pas vaikus. Visur ją pava
žinėja žentas ir duktė au- 
tomobiliumi ir šiaip labai 
prižiūri.

Ji prašo perduoti nuo jos 
linkėjimus draugams ir 
draugėms stoughtoniečiams 
ir montelliečiams. Nepamir
šo ji ir “Laisvės” fondo 
prisiųsdama $10.

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugija rengia banketą 
pasitikimui Naujųjų Metų, 
kuris įvyks sekmadienį, 
gruodžio 31 d., 7:30 vai. 
vakare. Įėjimas tik $3.50. 
Bus turkių vakarienė, mu
zika šokiams, ir t.t.

Stoughton, Mass.
Lapkričio 28 d. įvykojuapKncio a. jvyko su- 

sirinkimaš Suvienytų Drau- 
gyščių Lietuviško Tautiško 
Namo. ' ." ...

Į susirinkimą hspribuvo 
finansų sekretorė Biruta 
Jacobs, kuri užsigavo koją. 
Jos pareigas atliko vyras 
Frank Jacobs.

Buvo kalbėta, kad su
rengti vaikams- Kalėdų eg
lutės pobūvį, taipgi paren
gimą pasitikimui Naujų 
Metų. Kadangi nieks neap
siėmė į komitetą, tai su
manymas atpuolė.

Nutarta laikyti metinį 
Namo susirinkimą sekma
dienį, sausio 21 d., 1968 m., 
2 vai. popiet. Išrinkta, ko
misija iš V. Poškaus ir G. 
Shimaičio knygų peržiūrė
jimui.

Namo pirmininko A. Rai
los žmona Kazimiera lap
kričio 20 d. gavo šoką 
(shock). Ji randasi God
dard ligoninėje, guli be ža
do ir lankytojai neįleidžia
mi pas ją.

Geo. Shimaitis

“Laisvės” num. 90-tam, 
lapkričio 28, pažymėta pra
nešimuose, kad LDS 67 kp. 
mėnesinis s u s i r inkimas 
Įvyks ketvirtadieni, gruo
džio 1 d., o turėjo būti 
gruodžio, 7 dieną.

' Geo. Shimaitis
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Cleveland, Ohio
Jau įžengiame į paskutinį 

šių metų mėnesį. O kaip 
žinome iš praeities, gruo
džio mėnesį įvyksta visų 
mūsų draugijų svarbiausi 
susirinkimai, kuriuose, be 
visų kitų metinių reikalų, 
būna išrenkamos ir kuopų 
valdybos sekantiems me
tams. O jau visiems gerai 
žinoma, kad nuo apdairios 
kuopos valdybos daug pri
klauso ne tik kuopos vei
kimas, bet ir jos ateitis. 
Tai stenkimės šiuose susi
rinkimuose dalyvauti. Kiek 
teko girdėti, jie visi bus su 
vaišėmis.

LLD 22 kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio 8 
dieną Slovanian Hali, 15810 
Holmes Ave. (žemutiniame 
kambaryje), 3:30 vai. p. p.

LDS 55 kuopos susirin
kimas gruodžio 9 d. EOUV 
s v e t a i n ėję, 12618 Shaw 
Ave., 3:30 po pietų.

Moterų klubo susirinki
mas gruodžio 14 d., EOUV 
svetainėje, 12618 Shaw Ave., 
1-mą vai. po pietų.

L.D.P. Draugijos susirin
kimas įvyks gruodžio 20 d. 
irgi E O |U V svetainėje, 1 
vai. po pietų.

Šių draugijų nariai pra
šomi tai įsitėmyti ir laiku 
atsilankyti.

J. žebrys .

San Francisco, Calif.
Lapkričio 18 d. buvo su

rengtas minėjimas TSRS 
50-mečio Didžiojo Spalio 
Socialistinės Revoliu c i j o s 
sukaktuvių. Tai įvyko Hali 
of Flowers Golden Gate 
parke tarp gražių gėlynų.

Mitingui vadovavo Hol
land Roberts iš American- 
Russian Institute, kuri jau 
gyvuoja 33 metus.

Dr. H. Roberts sakė, kad 
per 33 mętus buvo daug 
darbo atlikta išlaikymui 
draugystės tąrp TSRS ir 
JAV. Pažymėjo jis apie di
delį progresą atsiektą Ta
rybų Sąjungoj per 50 metų 
netik ant žemės bet ir erd
vėse. Paminėjo sunkumus 
socialistinės šalies bandyme 
palaikyti taiką. Taipgi pri
siminė kokius baisius lai
kus turėjo pergyventi Ta
rybų Sąjungos liaudis ka
ro metu.

Kalbėjo dr. Carlton 
Goodlett, negras, didelis 
Tarybų Sąjungos draugas- 
simpatikas. Jis ragino visus 
sekti TSRS teisingą liniją 
taikos reikale.

Prof. dr. D. F. Fleming 
savo kalboje prisiminė per
galę darbo klasės nuverti
me Caro režimo ir kiek to
li nužengė socialistinė Ta
rybų Sąjunga per 50 metų.

Judy Baston iš Izraelio 
lietė arabų ir izraeliečių 
susikirtimus. Ji sakė, kad 
Izraelio liaudis šiame klau
sime sutinka su TSRS po
zicija. Ji taipgi sakė, kad 
Izraelio liaudis kovoja prieš 
kapitalizmą i ir nori kad jų 
šalyje įvyktų socializmas.

Buvo knygų pardavimo 
kioskas, kuriame dirbo Ks. 
Karosiėnė pasipuošusi Ta
rybų Lietuvos tautiškais 
drabužiais. K. Karosienė 
yra narė American-Rus
sian Institute ir eina parei
gas prezidehto pavaduoto
jos. i

Taipgi po prakalbų buvo 
rodomi filmai iš TSRS.

Nacis skundžia 
knygos autorių

Munich, Vakarų Vokieti
ja. — Dr. Erich Raja teis
man patraukė knygos au
torių S. Wiesenthal. Toje 
knygoje jis aprašė daugelio 
nacių kruvinus darbus. 
Kartu atidengė ir Rajos pa
sižymėjimus žydų skerdi
me.

Raja dabar gyvena Aus- 
t r i j o j e. Jis kaltinamas 
Olan d i j o j e deportavimu 
100,000 žydų i Vokietijos 
mirties stovyklas.

Partizanai veikia 
Indonezijoje

Jakarta, -J- Indonezi j o s 
militarinė komanda Vakarų 
Borneo salose prašo dau
giau pagalbos kovose su 
vietos partizanais.

Partizanai ten išvystė 
tvirtą militarištams pasi
priešinimą. Mūšiai eina ke
lintą dieną. Pasirodo kad 
partizanai gerai apginkluo
ti.

iLiepos mėnesį Maskvoje vyko Lietuvos kultūros ir 
meno dienos. Mūsų respublikos pasiuntiniai surengė 
nė vieną įdomų koncertą. Nuotraukoje: Lietuvos ar
tistai koncertuoja Maskvoje. M. Baranausko nuotr.

Kriminalystes smarkiai 
didėja

New York. — Policijos 
komisionierius Leary skel
bia, kad per pastaruosius 
10 mėnesių New Yorke kri
minalystes padidėjo dau
giau kaip 13 proc., o pap-

Redakcijos atsakymas
Dzūkeliui.— Jūsų straip

snio “Žmogus nesuvaldo ci
vilizacijos” nesunaudosime. 
Jame per daug pesimizmo, _ 
beviltiškumo. Vis tiek ačiū rasti apiplėšimai — net 60 
už rašinėjimą. procentais.

Bridgewater, Mass
Lapk 

mirė M 
sulaukt 
Mirė p 
ant širdies. Operacija buvo 
gana si 
baterija

’ičio 23 d. netikėtai 
įkalina Kondrotienė, 
si 72 m. amžiaus, 
o antros operacijos

nki, nes buvo įdėta 
varymui kraujo į

Miką' 
20 kuop 
tai, kač 
1 o j, P 
chorui 
liškam 
se.

ina buvo narė LDS 
os. Daug metų prieš 
a ji gyveno Montel- 
riklausė Liuosybės 
ir dalyvavo Teatra- 
^atelyje vaidinimuo-

W. C. Prophett šermeni
nėje bu|vo daug gražių gė
lių ir 1 
rotienė 
proteste 
mis Pir < 
B ridge water, Mass.

Liko
ne Saltes, kuri yra seselė 
(nursė) 
riausios
sės Br|idgewater Nursing 
Home.
kai ir proanūkiai.

inkytojų. M. Kond- 
buvo palaidota su 
ntų tikybos apeigo- 
e Hill kapinėse, W.

liūdinti dukra, Ire-

ir eina pareigas vy- 
(supervisor) nur-

Taipgi liko du anū-

Geo. Shimaitis

Chester, Pa.
i telefonu praneši- 
Philadelphijos nuo

Gava 
mą iš 
Annos Zalner. Ji sako, kad 
važiuoja. į ligoninę sveika
tai patikrinti, nes be pa
tikrinimo gydytojas negali 
nustatyti ligos priežasties 
kuri rei| 
nį.

kalinga, gydant ligo-

Mano
susveikti. 

šeima linki jai
A. Lipčius

Worcester, Mass.
Demonstracija už karą 

Vietname
Demonstracija užgyri- 

mui... p rezidento Johnsono 
karo Vietname pereito mė
nesio 
Wakefilelde, kuris yra tarp 
Worcester ir Springfield, 
Mass, 
sotojų 
lių.

Šios 
ganizatorius jaunuolis sa
ve išgaĮrsino. Worcesteryje 
irgi ati 
tų, kur 
sint.

> a b a i g o j e įvyko

ter ir Springfield, 
Sutraukė daugžiop- 
š aplinkinių kampe-

demonstracijos or

rsino. Worcesteryje 
sirado tokių patrio- 
ie panorėjo išsigar- 

Pa trick Powers ir 
kiti trys jaunuoliai, gau- 

aramos iš Veteranųdarni p 
, organizlacijų, suruošė ma
sinį si 
26 d. G 
riame 
talpinti 
likos. S 
to radijo stotys išvakarė
se gars

Dienk buvo saulėta, pa
lanki, 
ko žmc 
Vakare 
tis ir v 
šė, kad 
apie penkis šimtus.

Kaip žinoma, spauda kar
tais paiidina arba suma
žina skaičių. Tai priklauso 
nuo to, 
tracijas

Reis 
čių Wc 
tik 500 
rą.

Šio miesto aukštųjų mo
kyklų Studentai dažnai su
rengia 
tingus 
se. 
pasižyn 
prieš karą spalio 21-22 die
nomis demonstracijai Wa
shington. šimtas studen
tų iš įvairių aukštų mo
kyklų dalyvavo ir sugrįžę 
raportavo kitiems studen
tams iš 
džių.

sirinkimą lapkričio 
reen Hill Parke, ku- 
galima lengvai su- 
50 tūkstančių pub- 

įbauda ir visos mies-ite šį įvykį.
Tikėtasi pilno par- 
nių. Bet nusivilta, 
miesto radijo sto- 

Letinė spauda prane- 
publikos dalyvavo

kas ruošia demons-

kia, iš 190 tūkstan- 
rcesterio gyventojų 
užgyrė purvinų ka-

prieškarinius mi- 
mokyklų auditorijo- 

Y|)ač studentai gerai 
ėjo, ruošdamiesi

įvairių aukštų mo

savo kelionės ispū-

Jaskevičius
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MIAMI, FLA
Svečiai su dovanomis

Taip jau įprasta, kai 
šiaurinėse valstijose puola 
sniegas, vanduo sušąlą, tai 
floridiečiai laukia svečių. 
Net ir paukščiai atlekia pas 
mus iš “nortų”. O dar gra
žiau kada mūsų sueigose 
matome jaunų svečių.

Štai sekmadienis, lapkri
čio 26-tą. Mūsų svečių pri
ėmėja Marie Koch skelbia: 
Geras laikraščių vajininkas 
Vilkauskas ir jo graži duk
ra yra su mumis. Čia vieši 
bostonietis Mr. Gudas. Taip 
pat Mr. ir Mrs. Jasuliai 
pietauja mūs salėje. Yra 
ir visai jaunų anūkėlių. 
Šie svečiai apdovanoja LKS 
ar jo gaspadines jaukiomis 
vertybėmis.

Nepamiršta Klubui dova
nų ir vietiniai. Jų yra jau 
ilgokas surašąs. Pilniau 
apie juos rašysime kitame 
pranešime. Tarpe vietinių 
teko susitikti šioje sueigo
je choro mokytoją ir jo 
žmoną Nekrošius. Taip pat 
buvo sudainuota graži dai
na Viola Hagerty (Stanky- 
tės) gimtadienio proga.

Pereitą savaitė buvo ku
pina sueigų — trečiadienį 
LLD kuopos pietūs ir mi
tingas, ketvirtadienį Dėka- 
vonės diena, o sekmadienį 
ir vėl pietūs. Dėkų diena 
turėjo būti dėkinga ir link
sma. Geras Klubo darbuo
tojas Jonas Smalenskas pa
sakė, kad šiai dienai reikia 
orkestro. Jo žodis — įsaky
mas. Orkestras buvo ir kas 
tik norėjo — suko valcu- 
kus ir trepsėjo polkutes.

Dovanos iš Lietuvos
Netikėtai ir nelauktai, 

Lietuvių Socialiam Klube, 
Jono Smalensko įkurtoje 
bibliotekoje, atsirado keli

irgi siejamas su pažangiu 
judėjimu, įvyks jau atei
nančių metų sausio 14-tą 
dieną. Jo programa — kon
certas.

Įvykusiam LLD kuopos 
susirinkime turėjome ir ką 
daugiau. Jonas Smalenskas 
buvo tik grįžęs iš “Laisvės” 
koncerto ir kitų sueigų 
New Yorke. Kultūrinės 
programos skyriuje, Jonas 
mums papasakojo gražaus 
koncerto įspūdžius ir per
davė mums daugelio veikė
jų ir menininkų linkėjimus, 
sveikinimus.

Ateina ir mūs rinkimai
Štai jau ir gruodis. 13-tą 

dieną bus renkama Lietu
vių Socialio Klubo valdyba 
1968 metams, 27 d. LLD kp. 
rinkimai. Kaip vienoje ir 
kitoje organizacijoje LLD 
nariai sudaro veiklos pa
grindą, vadovybę. Kitaip 
vertus, veik visi LLD na
riai yra ir LSK nariais. 
LLD kuopa turi didelį Še
rą Klubo' nuosavybės.

Todėl mums visiems rei
kia rūpintis gerus, atsako- 
mingus draugus išrinkti į 
LSK ir LLD kuopos valdy
bas. Veikla ir lokalinėse or
ganizacijose daug priklauso 
nuo pasišventimo, sumanu
mo ir darbštumo draugų, 
kurie būna valdyboje..

V. Bovinas

Philadelphia, Pa.
Linksma, draugiška sueiga

Lapkričio 26 d. A. Mer
kio salėje, įvyko puiki pa
žangiųjų lietuvių sueigėlė, 
su menine programa ir ska
niais užkandžiais. Ekrane 
pademonstravo gražius fil
mus, iš Tarybinės Lietuvos, 

pundeliai. Kas juose? Ati- liaudies stebėtinus nuoty- 
darome ir skaitome: ‘ Gra- kius. Miss. Nancy Behmer, 

gražiai pagrojo fleita o jo
sios mama Merkytė (Beh
mer) jai pianų akompona- 
vo. Daugelis iš svečių trum
pai pakalbėjo įvairiais klau
simais.

Nors daugelio mūsų pa
rengimų lankytojų sveikata 
sušlubavusi,, vieni gydosi 
ligoninėse, kiti slauginasi 
savo namuose. Bet į šį vie
ną iš geriausių ir links
miausių parengimų atsilan
kė nemažas būrys svečių, 
— viešnių. — Buvo iš Bal- 
timorės, Readingo, Easto- 
no, Sellersvillės, Camdeno 
ir iš kitur... Svečių nuotaika 
ir ūpas, kuo puikiausias.

Pietus pavalgius, svečiai 
buvo paprašyti nors kiek 
atsilyginti už maistą. O 
svečiai, atsiteisdami , gau
siai aukojo. Po dešimt dol. 
aukojo šie asmenys: Rožy
tė, Menčinskas, J. ir E. Ra
tiniai, N. ir P. Dudoniai, 
J. Logiškis, E. Navardaus- 
kas, J. Stasiukaitis, iš New-

Lietuviais Komi-

(560 p.) puošia 
dainos, Lietuvos

ži Tu, Mano Brangi Tėvy
ne”. Tai praeities ir Tarybų 
Lietuvos literatūros, dau
giausiai poezijos, Antologi
ja. Ją išleido ir mums pri
siuntė Kultūrinių Ryšių Su 
Užsienio 
tetas.

Knygą 
liaudies
poezijos klasikai, kaip Do
nelaitis, Strazdas, Daukan
tas, Baranauskas, Maironis 
ir vėlesnieji poetinės litera
tūros meistrai. Žinoma, ne 
šioje korespondencijoje ver
tinti tokį veikalą. Šio raši
nio tikslas tik išreikšti di
džiausią Dėkui KRSUL Ko
mitetui. Dėkojame, kad Ta
rybų Lietuvoje yra žino
mas ir neužmirštamas pie
tų Floridos kampelis, ku
riame gyvena ir veikia pa
žangiu lietuvių būrelis.
LLD Kuopos susirinkime
Eilinis LLD 75 kuopos 

susirinkimas įvyko lapkri
čio 22 d. Pirmą vietą susi
rinkime ėmė bazaro reika
lai. Kai šis rašinėlis pateks 
į spaudą, bazaras jau bus 
praėjęs. Bazaro ir kitų 
LLD kuopos parengimų 
tikslas buvo ir yra susijęs 
su pažangiu lietuvių judė
jimu ir kova už taiką. 
“Laisvės”, “Vilnies” ir kitų 
pažangių laikraščių išlaiky
mas visuomet yra kuopos 
programoje. M. Valilionie- 
nė rūpinasi “Laisvės” skai
tytojų gavimu. J. Kanceris 
— “Vilnies” vajum. Perma- 
žai kol kas darbame “Liau
dies balso” reikalais.

Nepamirštas ir “Laisvės” 
išlaikymo fondas. Kad ir 
kiek vėliau, bet galime sa
kyti — miamiečiai atliks 
savo pareigas. Sekantis, ir 
didelis, kuopos parengimas,

skanius pyragus; Rama
nauskams už lietuviškus sū
rius. Dėkingi valgių ga
mintojoms H. Tureikienei, 
Paliepienei, O. Žalner ir pa
tarnautojoms, Gustai tienei, 
Lietuvaitei, Miss Nancy 
Behmer ir kitoms pagalbi
ninkėms. Jos visos sunkiai 
dirbo.

Tą pačią dieną, į Phila- 
delphią atvyko pas savo gi
mines pasisvečiuoti tauri 
viešnia iš Tarybų Lietuvos 
— TSRS. Delegacijos SNO 
Generalinės Asamblėjos 22- 
je sesijoje narė, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotoja, ir 
Lietuvos TSR Užsienio Rei
kalų ministrė Leokadija 
Diržinskaitė. Sužinojus pa
žangiečiams tos kilnios lie
tuvių tautos dukros atsi
lankymą mūsų mieste, dau
gelis nuskubėjo susipažinti 
su ta ja garbinga moteriš
ke aukštos pakopos diplo
mate, ir paspausti jos de
šinę. Šių žodžių rašytoja 
irgi turėjo malonumo pasi
kalbėti su gerbiama viešnia 
L. Diržinskaitė, kuri pasa
kojo kai kuriuos įgytus įs
pūdžius šiame senamiesty. 
Jinai su savo palydovais, 
Robertu ir Onute .žiugž- 
dais, aplankė Nepriklauso
mybės svetainę ir Laisvės 
varpą, ir miesto Rotušę.

Pagaliau, savo automaši
ną pasuko pro hitlerininko 
Antano Impulevičiaus na
mus, pravažiuodama su pa
nieka pažiūrėjo į namus 
žvėriško žmogaus, kurį mū
sų JAV vyriausybė taip 
globoja.

Leonora

Biznio vadovai 
už karo baigimą

Chicago. — Čia susikūru
si B u s i n e ss Executives 
Move for Viet. Peace savo 
susirinkime priėmė rezo
liuciją, reikalaujant Ameri
kos sulaikyti Siaurės Viet
namo bombardavimą ir pa
remti 1954 metų Genevoje 
sudarytą Vietnamo klausi
mu sutartį.

Tos grupės pirmininkas 
E. A. Salk spaudai pareiš
kė, kad “ši grupė prieši
nasi karui, nes jis netei
singas”.

Kuala Lumpur, Malaizia. 
— Premjeras T. A. Rahman 
kaltina kommunistus dėl iš
kilusių susikirtimų tarp 
malaišių ir kiniečių.

ST. PETERSBURG, FLA
Iš gražiai praleistos 

Padėkų dienos
Ne pirmą Padėkų dieną 

teko praleisti su pažangie
čiais šiame mieste bet ši, 
mano akimis žiūrint,, buvo 
viena iš prakilniausių ir di
džiausių. Suvažiavo vieti
niai, gausiai pribuvo svečių, 
viešnių ir iš tolimųjų vie
tovių* Kas buvo maloniau
sia, kad visi namiškiai ir 
sveteliai gražiausiame nu
siteikime sukinėjosi po sa
lę, dalinosi įspūdžiais su sa
vaisiais ir pažįstamaisiais. 
Daugumoje jie priminė, jog 
šiauriniuose rajonuose oras 
jau atšalo, pasirodė snie
gas, o čia va Padėkų die
na buvo tikrai vasariška, 
negali atsidžiaugti.

Nors “Laisvės* skiltyse 
vieta ribota, tačiau šį kartą 
noriu suminėti svečius iš 
toliau, kurie LLD 45 kuo
pos kultūrinį parengimą 
aplankė: Petras Stukas iš 
Cape Coral, Fla., sustojo 
pas brolį Joną ir brolienę 
Antaneta; Julius Panažėja 
iš So. Windsor, Conn.; 
Viktorija Stasi u k i e n ė iš 
Detroit, Mich.; Mr. & Mrs. 
Thomas O’Malley ir Mrs. 
Anna Kamensky iš Chica- 
gos; Vincas Puishis, Džimio 
brolis, iš Akron, Ohio; 
Sajnas Miller iš JMidai- 
na, Ohio; Mrs. Lavel iš Niu
jorko; Viktor Navick iš Či
kagos; Walteris ir Keidu- 
kė Petroniai naujai apsi
gyvenę šiame mieste; Vil- 
kauskų dukra Mrs. Marga
ret Aleksander, anūkas 
Wm. A. McDermott iš 
Waukegan, Ill.; Adolfas Si- 
reika iš Rochester, N. Y. 
Jis žada čia praleisti visą 
mielą žiemužę pas savo 
broliuką. ' Jis trumpai pa
kalbėjo, linkėdamas viso 
gero. Benlis irMilda Amer
son ir Marsh K o r u s o iš 
New Jersey. Apsistojo pas 
K. ir T. Sholūnus. Jono 
Valinčiaus iš Anna Maria, 
anūkas Robert Meyer iš 
Gainsvlle, Fla. (Robertas 
lanko koledžių, mokosi dak
taru), ir Juozo Sholūno 
anūkė Dorothy iš Connect
ion tt valstijos.

Malonu buvo 
liu jų paspausti 
sumesti po žodį 
ten apie jų apylinkes vis
kas vedasi. Visi džiaugėsi 
šilta Floridos saule. Kai 
kurie klausė, ar visą žie-

su dauge- 
dešinę, 
kitą, kaip

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis

Staniai. F. ir P. Valantai $7, 
A. Pauliukaitis $6. Po 5: 
Viešnia, M. Romikaitienė, 
Navalinskienė,. Urb i e n ė, 
Baranauskas, Bevardis, Čer 
kauskienė, Lietuvaitė, P. 
Paserskis, L. Tilvikas, Si
dabrienė, T. Butvilą, J. Lit- 
vinienė, J. Skinkys, U. Gu- 
žionienė, S. Vaišvilienė, A. 
Pranaitis, M. Urba, A. Ra
manauskas, B. Ramanaus
kienė. O. Ufier $4.

Po $3: V. Fergis, F. Pana
rink, Kaspariunienė, A. 
Akelaitienė, N. Karsokienė, 
K. Mačiūnas. Gegžnas $8. 
Mačiūnienė $1.

Rengėjų komisija dėkoja 
dosniems aukotojams už 
aukas; P. Valantienei ir V. 
Gustaitienei už jų iškeptus

Knyga pavadintą:

TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

> gautus iš jų įspūdžius.

Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 
paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 

mokslinių įstaigų.
Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama ' %

“LAISVĖS” KNYGYNE
102>02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11^17

mnnn

mą bus taip, bet kas gali 
užtikrint?

Mūsų energingosios šei
mininkės, kaip tos bitelės, 
tai dienai paruošė skanias 
vaišes, visi buvo labai pa
sitenkinę ir valgiu ir Ade
lės Pakalniškienės vado
vaujama Dainos mylėtojų 
žavia dainų programa. Pir
muoju išstojimu Dainos 
mylėtojai sudainavo seka
mas:: komišką dainą “Ge
ra buvo gaspadinė,” “Jau 
krinta lapai,” “Augo kieme 
klevelis” ir “Ateik, ateik.”

Išstojo J. P. Stančikas su 
dviem eilėraščiais — pir
masis apie Floridą, antrasis 
kita tema. Pridėčkui ne
ilgai pakalbėjo. Stančikas 
pavadavo Joną P. Millerį, 
kuris buvo pasirengęs duo
ti gerą kalbą apie šių die
nų nuotikius, bet, deja, bu
vo su žmona Margareta iš
šaukti į Ohio valstiją, kur 
jų duktė, rodos 39 metų am
žiaus, staiga mirė; paliko 
mylimą vyrą (vardų-pavar- 
džių nežinome), dvynukes 
dukreles ir sūnelį. Kaip 
šeimai, taip ir tėvams Mil- 
leriams buvo skaudžiausias 
jų gyvenime smūgis.

Antru išstojimu Dainos 
mylėtojai dainavo daugelį 
dainelių, sudėtų į vieną, ki
tas—kartu su publika. Vi
sa meniška popietė išėjo 
gražiai, sklandžiai. Džiugu, 
kad turime energingą vedė
ją ir nenuilstančius daini
ninkus, kurie jau ne šešio
likiniai, bet nuolatos lanko 
pamokas ir dėl to gražiai 
dainuoja. Bravo!

w Šie mūsų draugai aldie- 
čiai nesveikavo: Olga Kai
rienė po vienos operacijos 
biskį su tv i r t ė j u s lanko 
pramogas. V ažiuosianti 
su vyru Antanu į Kali
forniją pasimatyti su sū
numi, o grįžusi turės pa
siduoti kitai operacijai. D. 
Litvaitis turėjo pagulėti li
goninėje, bet jau vėl lanko
si į pramogas. Antaneta 
Kelly, Dainos mylėtojų na
rė, irgi buvo kelias dienas 
ligoninėje, bet šį kartą jau 
irgi grupėje dainavo.

Artėjant žiemos šven
tėms, paštas laikraščių lai
ku nepristato. Tad iš anks
to primenu, kad norima nu
galėti senatvę ir vėl sun
kiai padirbėti, per žiemos 
sezoną rengiant kas savai
tę po vieną pramogą.

Pirmoji įvyks gruodžio 9 
’ d. prisiminimui Antano 

Metelionio penktųjų mirties 
metinių. Paprastai pas mus 
duodami pietūs. Ir Dainos 
mylėtojai pažadėjo pateikti 
tam momentui parinktas 
dainas, o kas nors iš drau
gų gal padarys drg. Mete
lionio gyvenimo laisvama- 
nybę skleidžiant nueito ke
lio peržvalgą. Manoma, bus 
įdomi pramoga; aišku, tu
rėsime ir svečių iš toliau, 
kaip visados.

Gruodžio 16 d., girdėta, 
kuopa ruošia kitą žymesnę 

I pramogą—tai Dainos mylė
tojų vadovės Adelės Pakal
niškienės gimtadienio atžy
moj imą. Kokia programa 
bus duota, dar neteko su
žinoti, tačiau aišku, jog ji 
bus įdomi ir parengimas 
žmonėmis bus skaitlingas, 
bandys sudaryti ALDLD 
knygoms leisti fondą. Nu
jaučiama, kad Centras šiuo 
laiku nėra pertekliuje.

Po visų šių pramogų— 
štai ir kalėdinė šventė, ir 
Naujieji metai, ir kurią 
nors vasario mėnesio die
ną bus surengtas koncer- 

k tas.

Girdėjau, kad Miamio 
LLD 75 kuopa kviečia Dai
nos mylėtojus pasirodyti jų 
rengiamame koncerte sau
sio mėnesį. Ar mūsų dai
nininkai sutiks važiuoti, 
dar nesužinota.

Vikutis

Waterbury, Conn.
Filmai ir susirinkimai
Lapkričio 5 d. J. Grybas 

rodė tarybinius filmus..
Publika buvo patenkinta, 

ypač tie, kurie neturėjo 
progos aplankyti Lietuvą.

Parengimas davė geras 
pasekmes. Įrašėme 2 nau
jus narius į mūsų kuopą ir 
padengus lėšas liko pelno.

Taip pat su J. Grybu at
vyko A. Čepulis ir I. Sut
kus. Jiems buvo malonu 
pasimatyti su savo pažįs
tamais, o mums buvo džiu
gu turėti svečius iš Niu
jorko.

Dabar mes ruošiamės pa
sitikti Naujuosius Metus. 
Turėsime puikią vakarienę 
už prięįnamą' kainą, ir tu
rėsime muziką, galėsite pa
sišokti. Tai bus gruodžio 
31 d., sekmadienio vakarą, 
9 vai., 103 svetainėje. Va
karienės kaina $2.50.

Kviečiame ne tik vieti
nius, bet ir iš kitų kolonijų, 
kurie mylėtų pasitikti Nau
juosius Metus su waterbu- 
riečiais. Galite dalyvauti 
pavieniui arba grpėmis. 
Apie tai bus pranešta vė
liau.

LLD 28 kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio 10 d., 
sekmadienį, 1:30 po pietų, 
Tai bus metinis susirinki
mas, Turėsime išrinkti 
naują valdybą ateinan
tiems metams. Bus išduoti 
raportai iš apskrities kon- 
f e r e n c ij o s, kuri įvyko 
Bridgeporte.

Kaip matėte, mūsų centro 
sekretorė Mizarienė prane
šė, kad mes turime gauti 6 
naujus narius į mūsų kuo
pą, o mes iki šiol turime 
tris. Draugai, visi turime 
pasidarbuoti ir i š p i 1 d y ti 
mums skirtą kvotą.

Mes norime palaikyti mū
sų veikimą. Visi turime 
veikti išvien—kur vienybė, 
galybė.

Knygos jau gautos iš cen
tro garsaus rašytojo J. Bal
tušio (“Tėvų ir brolių ta
kais”). Tai gera knyga ir 
įdomi pasiskaityti. Malonė
kite ateiti ir ją pasiimti, 

Po visų nutarimų turėsim 
užkandžių.

Klem Yenkeliunienė

Klausiate—atsakome
Kolei Nemuno ir Neries 

santakoje tiek mažai per
nykščių sąvartynų.

Todėl, kad juos nuplovė' 
pavasarinis potvynis.
. • Ką daryti, kai kamba
rio kertėje atsiranda vora
tinklį?

Pa 
kad

’o dyki te ji žmonai, 
nuimtų.
<ą daryti, kad mažiau

susiteptų baltų neiloninių 
marš

Re]
ti.

kinių apykakle?
kia juos rečiau dėve-

giaus 
Iš

Kokiu šepetėliu pato- 
ia valyti dantis? 
kurio nebyra šeriai.
Kur kultūringiau iš- 

vaisiaus nuograužą:mesti
į tarpuvartę, gėlyną ar pro 
grote f 
go c
gatvę, kurioje nėra dėžių 
šiukšlėms) ?

To
giaus
kišen

les namo pusrūsio lan- 
uobėn (turiu galvoje

du atveju kultūrin- 
ia nuograužą įsidėti 
ėn.
Kodėl rengiami švaros* 

mėnesiai, o ne—švaros me-
tai? *

Jeigu būtų Švaros metai, 
nebū ;ų ką veikti Švaros 
mene;siais.

Kurių gamyklų kie- 
e didžiausia betvarkė?
kurių vadovai rūky- 
beria pelenus savo ka

nose ant grindų, o

muos
Tų 

darni 
bineti 
nuorūkas gesina į stalo šo
nus.
• Ar kosminės dulkės ter

šia kernos paviršių?
Te 

biau.
ršia, bet žmonės la

kštuota

Geriausios gydyklos 
Druskininkuose

Vilnius. —• Druskininki? 
balneofizioterapinės gydyk
los g arsios ne tik mūsų res
publikoje. Čia kasmet gydy
tis suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių: jie gauna daugiau 

trisdešimt įvairių pro- 
rų.cedū

Gydyklas pasiekė džiugi 
— jos pripažintos ge

niomis šalyje. Gydytojo 
v a d o vau ja

is gydykloms paskirtas 
tojo laipsnio diplomas 
rmoji piniginė premija.

nau
A. Kačergio 
mon 
pirn 
ir pi

Pragyvenimas pabrango 
W; 

part; 
spal 
čian 
trims dešimtadaliais proc.

ashington. —Darbo de-

o mėnesį amerikie- 
s pragyvenimas pagilo

CHESTER, PA.
Mirus

Marytei Rinkus
Reiškiame gilią užuojau 

kus ir jo šeimai. Liko trys 
liūdi netekę sesutės.

N. Dudoniai
P. Šlajus

;ą jos sūnui A. Rin- . 
broliai šioje šalyje,

V. Gižauskai
A. Lipčius

T

Kazokytė-Jones 
Grabauskiene-Gray

5, 1963 
ond Krematorijoje,

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Pranciška Kazokienč
Mirė gruodžio

Liekanos ilsisi Fresh P
Maspeth, N. Y. Liūdnai prisimename mūsų mo
tinėlės mirties sukaktį.

Dukros —
Suzana
Aldona

Frackville, Pa.
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BINGHAMTON, N. Y.
Studentai pasilikau  j a 

•# prieš karą
4 Nemažas skaičius Har- 

pur kolegijos studentų sa
vivališkai susitarė pravesti 
trijų dienų pasnikavimą ir 
taikos demonstraciją nuo 
penktadienio vakaro iki pir
madienio vakaro, kad iškil
mingai pareikšti protestą 
prieš iUnited States įsivė
limą į Vietnamą. Taip ir 
buvo padaryta.

Šis studentų pasnikavimas 
buvo tikslingai paruoštas. 
Per tylų budėjimą (vigil) 
prieš karą jie pridėjo ir sie
kį, kad sukelti fondą su- 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karo civilinių ir vaikų 
Šiaurės ir Pietų Vietna
mu!.

šeštadienį, 10 vai. ryto, 
nemaža grupė pasnikau j an
čių studentų atžingsniavo 
nuo kolegijos campus (kie
mo) prie Broome apygar
dos teisdarystės pastato 
tęsti savo žygį. Studentai 
priiminėjo teikiamą pagal
bą, išdavinėjo lapelius, ku
riuose buvo aiškinama apie 
pasnikautojų demonstraci
jos siekiai ir tikslas—grei
tas karo baigimas ir su
se Ipimas nukentėjusių civi
linių ir vaikų.

Prieš teisdarystės pasta
tą Harpur pasnikautojai 
laukė atvykstančių apie 15 
studentų iš Broome Tech
nical Community College ir 
gyvenančių Triple Cities. 
Demonstrantai čia rinko 
dovanas šio tylaus budėji
mo metu, o vakare jie rinko 
aukas prie Harpur cam
pus.

Sekmadienį, pasnikaujan- 
tfs( studentai, kad sukelti 
didesnį fondą, naudojo pro
gą ir aplankė Triple Cities 
bažnyčias. Jie ten vaikšti
nėjo išorinėje pusėje ir pri
iminėjo teikiamą pagalbą, 
prieš ir po 11 valandos 
bažnytinių pamaldų metu.

Pasnikavimo už taiką ko
mitetas paskelbė rezultatą, 
kad per 72 valandas Har
pur studentai surinko $560 
sušelpti nuo Vietnamo ka
ro nukentėjusiems civili
niams ir vaikams.

Tokio pobūdžio studentų 
veikla už taiką sukėlė pla
tų pasikalbėjimą vietos gy
ventojų tarpe. Mat, šis ko
legijos studentų žygis buvo 
pigiai iš k i e k v i e n os jų 
veiklos dienos smulkmeniš
kai ^aprašytas vietinėje 
angliškoje spaudoje—“The 
Sun-Bulletin” ir “The Eve
ning Press.”

Marijoną Kazlauskienę 
ištiko skaudi nesekme
Kaip jau yra žinoma, M. 

Kazlauskienė per ilgus me
tus darbavosi mūsų spau
dos — “Laisvės” ir “Vil
nies” — vajininke. Ji dar
buojas ir šiemet.

Jii! galvojo susitikti su 
kai kuriais gerais mūsų 
spaudos rėmėjais lapkričio 
18 d. y parapijos suruoštoje 
vakarienėje ir ten atlikti 
numatytus spaudos reika
lus.

Tačiau, jos didelei hese- 
mei, svarbūs vajaus reika
lai pakrypo visai prieš jos 
planą. Beeinant į salę, vos 
tik peržengus salės slenks
tį, ji nualpus parpuolė. At
gavusi sąmonę pajuto ašt
rų skausmą kairiajame pe
tyje. Nuvežta į Bingham- 
tono General ligoninę. Ten 
artojai su X spindulių 
3| pįlba surado lūžusi pe
ties kaulą. Suteikė jai rei- 
kąlingą pągalbą, ranką pa
rišo po kaklu ir pasakę, kad

“taip turėsi laikyti šešias 
ar aštuonias savaites.” Da
bar M. Kazlauskienė rūpes
tingų ggydytojų prižiūri
ma, ar vyro gglobojama, gy
dosi namie, 85 Grand Blvd.

Visa M. Kazlausk i e n ė s 
šeima — vyras Jonas, duk
tė Florence, žentas Walter 
ir keturi anūkai Ewansai— 
yra labai susirūpinę šia jos 
nelaime. Labai labai ap
gailestauju, kad taip įvyko, 
ir linkiu Jums, Marute, 
greito ir sėkmingo pasvei
kimo.

M. Kazlauskienė yra LDS 
6 kuopos, LLD 20 kuopos ir 
jos Moterų skyriaus narė ir 
yra daug pasidarbavusi jų 
išugdymui ir palaikymui.

Ona Wellus
—o—

Mirė Vera Kapičauskienė
Gruodžio 2 dieną, 2 va

landą, General Hospita- 
lyje mirė mūsų LDS 6-osios 
kuopos narė Vera Kapi
čauskienė, širdies antpuoliu 
išsirgusi penkias savaites.

Vera buvo mūsų LDS 6 
kuopos narė per daugelį 
metų. Buvo draugiška ir 
dosni aukomis. Jos dukra 
Adelė Kampan yra mūsų 
kuopos finansų sekretorė, 
gerai atliekanti savo parei
gas.

Vera bus laidojama gruo
džio 5 d., 10 vai. ryte, iš 
Bedna r s k i o šermeninės i 
Glenwood kapines, šalia, jos 
vyro Kazimiero, mirusio 
daugiau kaip 20 metų.

Amžinos jai ramybės ža
liame kalnelyje. • • • *" • ** " • "" • *"

LDS 6 kp. nariams: Mū
sų kuopos susirinkimas nu
keltas nuo gruodžio 4-osios 
į gruodžio 18-ąją. Vieta ta 
pati.

J. Vaicekauskas
’ LDS 6 kp. sekr.

Maža šalis, o 
didelės vestuvės

Tarp Šveicarijos ir Aust
rijos yra mažytė kunigaikš
tystė Liechtensteinas. Ji už
ima tik 62 kavdratines my
lias ir 1962 metais turėjo 
17,000 gyventojų.

Pereitą vasarą apsivedė 
jos sosto įpėdinis H. Adam. 
Į vestuves buvo pakviesta 
450, aristokratų ir kitokių 
didžiūnų. Buvo išgerta 
11,000 galionų alaus ir 6,- 
600 galionų vyno.

1429 metais Lietuvos ku
nigaikštis Vytautas Lucke 
suruošton puoton sukvietė 
15,000 ponų ir ponių.

Jungtinės Tautos 
ir nykštukai

Pasaulinėje organizacijo
je — Jungtinėse Tautose 
yisos valstybės turi po lygų 
balsą, ar jos didelės ar ma
žos. Indija dabar turi apie 
500,000,000 gyventojų, bet 
500,000,000 gyventojų, bet 
ji turi tik vieną balsą, kai 
Islandija, kurios gyventojų 
yra tik apie 60,000.

Jau net “New York 
Tįmes” savo redakciniame 
išstojo prieš tokią valsty
bių “lygybę.” Mat, Angli
ja ruošiasi suteikti “nepri
klausomybę” Pitcairno sa
lai, kuri užima mažiau 2-jų 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi tik 88 gyventojus. Ka
da Pitcairno sala gaus 
“nepriklausomybę,”' įeida
ma į Anglijos domini jonų 
tarpą, tai ir jai bus reika
lauta Jungtinėse Tautose 
‘‘lygybės.”

San Francisco, Cal

pa- 
Jos

Lapkričio 26 dieną įvyko 
mūsų šauni pramogėlė su 
programa Berkelyje, Calif. 
Programa: kalba, filmai ir 
eilių sakymas. Pirmiausia 
pirmininkė Marytė Ginai- 
tienė iškvietė dvi sesutes 
padeklamuoti. Tai Aldona 
ir Veronika Sabaliutės. Šios 
dvi sesutės moka gražiai, 
vaizdingai publiką sužavėti. 
Jos eiles sakė lietuvių kal
ba. Jaunesnioji mergytė 
Veronika — tik 7-nių me
tukų.

Ksavera Karosienė 
teikė brandžią kalbą,
kalba nebuvo ilga, bet įdo
mi. Ji kalbėjo bėgamais 
dienos klausimais. Ši mūsų 
pramoga rišosi su Ameri
kos tradicine padėkų diena, 
tai kalbėtoja, paaiškinus 
dienos prasmę, klausė: ar 
Amerikos gyventojai šian
dien turi norą būti Ameri
kai dėkingi, kuomet Vietna
me liepsnoja pilnas baisybių 
karas. Ypatingai kalbėtoją 
tai pabrėžė, sakydama: ar 
atsirastų šiandien tokia mo
tina, kuri dėkotų Amerikai, 
kad jos mylimas sūnus žūsta 
Vietnamo kare bei baisiai 
sužeistas kenčia neįsivaiz
duojamas kančias. Be ma
žiausios abejonės, sakė kal
bėtoja, kiekviena motina 
ašaras lieja jos sūnui žuvus 
bei sužeistam esant. Ant
raip ji būtų be sąžinės ir 
beširdė.

Al Taraška pademonstra
vo tris įdomias filmas. Fil
mai gražūs, spalvingi, ypa
tingai “Leningradas”. Ant
ras filmas jo paties suktas, 
irgi spalvotas, tai pereitų 
metų balandžio mėnesio 
masingosios San Franciske 
demonstracijos filmas. Tre
čiasis filmas taipgi paties 
Taraškos suktas, iš Flori
dos lietuvių tarpo ir neku
riu Floridos vaizdų.

Tikrai yra džiugu, > kad 
atsiranda gerų žmonių, ku
rie savo puikiomis specia
lybėmis paįvairina, pageri
na pobūvius bei parengi
mus. Yra puikus dalykas 
ir mes jiems turėtume būt 
didžiai dėkingi už jų pasi
ryžimus.

Prie to, virš kalbamas 
mūsų pobūvis neapsiėjo be 
pietų bei vaišių ir, žinoma, 
kai kam teko visą mielą 
popietę gan padirbėti. Tai 
abiem J. ir M. Ginaičiam, 
P. ir M. Williamams ir T. 
King.

Beje, minimame pobūvy 
labai pasigedom Benio ir 
Valės Sutkų. Mūsų B. Sut
kus randasi ligonbuty ir 
sunkiai sergąs. Jo geroji 
žmona. Valė randasi šalę 
jo lovos dieną, naktį. Taip
gi pasigedom darbštaus ir 
judraus Juozo Karoso, ku
ris vargiai kada praleidžiąs 
pobūvius bei bile mūsų apy
linkės pažmonį. Juozo svei
kata sušlubavo. Tačiau Juo
zas vargiai iškęs kokią sa
vaitę,. ypač apie šį laikotar
pį. Nes Juozas esąs pirmos 
rūšies medžiotojas, jo my- 
Jimiausias sportas medžiok
lė.

Dar pora žodžių apie Al
doną ir Verutę, eilių saky
tojas. Visų pirma tenka pa
žymėti, kad minimos sesu
tės yra jau trečios Ameri
koj gimusių lietuvių kar
tos. Užtąd priklauso dide
lis kreditas Nelei Valaitie
nei Saviekaitei už sąvo anū
kių lavinimą lietuvių kal
bos. Nelė lietuvių kalbą ge
rai pažįsta ir, be abejo, jos 
anūkės neužmirš lietuvių 
kalbos. Valaičių dukra, Al
donos ir Veronikos motina,

ištekėjusi už svetimtaučio. 
Tad su lietuvių kalba jai 
esą sunkiau. Beje, Aldona 
ir Veronika esą anūkės ir 
yukaipietes Marytės Ra- 
dienės, kuri šiuo tarpu da
lyvavo virš minimame po- 
kyly.

Kalbant apie lietuvių kal
bą labai ryškiai prisimena 
Rojaus Mizaros žodžiai 
apie lietuvybę, tarti pereitą 
liepos mėn. viešint pas Ksa
veros dukrą Eugeniją bei 
Stanelius New Jersey vals
tijoj. Tuokart buvo atvykę 
abu Mizarai pas Stanelius. 
S tanelių yra du sūnūs. Vy
resnysis Ronaldas 20 metų 
amžiaus, universiteto stu
dentas ir jau rašinėjąs į 
vietinį laikraštį (anglų kal
ba) straipsnelius. Mizara 
perskaitęs nekurtuos j ų, 
studentą pagyrė ir pradėjo 
Ronaldui ir jaunesniam 
berniukui Gordiniui kalbėti, 
kad jie niekad ir niekad ne
užmirštų, jog jie gimę lie
tuviais. Jis aiškino berniu
kam Lietuvos istoriją, lie- 
vių kalbos groži, jos įdo
mybes ir t.t. Stebint Miza
ros kalbos įtampą, tokį 
jausmingumą, š i r dingumą 
ir visą tą nepaprastą vaiz-

dą kažkaip užliejo krūtinę 
nepaprastas jausmas. Pa
galvojau, kad šie du jau- 
nuoliai vargiai kada užmirš 
Mizaros jiems taikytą kal
bą apie lietuvybę ir neuž
miršimą, kad jie esą lie
tuviai.

Taip pat pagalvojau tuo 
momentai, kaip mūsų rašy
tojas Mizara didžiai bran
gino lietuvių kalbą ir Lie
tuvos nustabų grožį ir mei
lę jai.

Sekantis mūsų pobūvis 
įvyks gruodžio 31-mą d.
Gruodžio 31 d. vėl turė

sime pramogą taip pat Suo
mių salėj, t.y. 1819- 10 St., 
Berkeley, Calif. Taipgi bus 
pateikta nepaprasti pietūs 
ir gal bus laimė turėti mie
lą viešnią iš Niujorko-, tai 
Ievutę Mizarienę. Girdėjom, 
kad Mizarienė laike žiemos 
švenčių žada vykti pas sa
vo sesutę į Los Angeles, 
Calif., kur sesuo apsigyve
nus. Gal gi Ievutė suras 
budus atsilankyti ta proga 
ir pas mus iš Los Angeles. 

‘Kadangi lėktuvu iš Los An
geles į San Francisko at
vykimas 
laiko.Vis 
viešnios.

Help Wanted Male Help Wanted Male

tik 45 minutės 
viena lauksime

Susipažinkite su busimuoju 
Lazdynų rajonu

... Ištaigingas turistinis 
autobusas pasuko Vilniaus 
šiaurės v a k ą r ų pusėn. 
Mums atsidūrus dešiniaja
me Neries krante, gidė ma
loniai prašneko:

—Mieli tautiečiai, dabar 
mes įvažiuosime į vieną iš 
Vilniaus rajonų, kuris pa
vadintas Lazdynai...

Pro autobuso langus mir
ga žalumynų koridorius, o 
už. jo puikuojasi naujųjų 
Lazdynų daugia aukščiai 
namai. Privažiuojame mo
dernų pastatą, žavintį savo 
erdvumu.

—Tai vidurinė mokykla,- 
paaiškina mus lydinti gidė. 
Tokių mokyklų čia pamaty
sime keturias. O mažie
siems lazdyniečiams rajone 
pastatyta net dvylika dar
želių. Rajono gyventojai 
turi buitinio aptarnavimo 
įstaigų kompleksą, kino te
atrą, biblioteką, stadioną, 
plaukymo baseiną.

—Ir visa tai keturiasde- 
čimčiai tūkstančių gyvento
jų?—domisi turistai.

Atsakydama į klausimus, 
gidė papasakoja, jog Laz
dynai — vienas iš keturių 
tokio tipo rajonų, sudaran
čių beveik antrąjį Vilnių...

Teatleidžia brangus skai
tytojas autoriaus fantazi
jai. Lietuvos sostinėje šio 
rajono dar nėra. Šitaip pra
dėti savo pasakojimą mane 
pastūmėjo architektai, su
pažindinę su būsimo Laz
dynų rajono maketu, kuris 
ekspon u o j a m a s Vilniuje 
atidarytoje Lietuvos archi
tektūros parodoje.

Mano pažintį su paroda 
praturtino vilniečių archi
tektų Vandos Fišerienės ir 
Audronio Katiliaus paaiški
nimai.

Sužinojau, pavy z d ž i u i, 
jog tas pats busimasis laz
dynų rajonas, kuris prade
damas statyti jau dabar, 
sąvo architektūra, skirsis 
nuo vyresniojo “brolio” — 
Žirmūnų rajono Vilniuje. 
Pirmiausia, Lazdynuose įs
kils visuomeniniai pastatai,
p tik po to —• gyvenamieji, miršta nuo širdies ligų.

Tokiu būdu atėję čia gy
venti lazdyniečiai jau suras 
gausybę parduotuvių, įvai
rių remonto, rūbų valymo ir 
dažymo dirbtuvių bei kultū
ros švietimo įstaigų.

Lazdynų rajono projek
to autoriai, miestų statybos 
projektavimo instituto ar
chitektai E. Čekanauskas ir 
V. Briedikis dirba išradin
gai ir sumaniai. Pav., laz
dyniečiai turės ištisas pės
čiųjų gatves, kurios nesikirs 
su transportui ski r t o m i s 
magistralėmis. Laz d y n a i 
skendės žalumynuose. Pro
jekto autoriai sugebėjo iš
saugoti vešlią Karoliniškių 
kalvų augmeniją, tenykštį 
reljefą.

Skaitytojams trumpai pa
pasakojau apie, mano ma
nymu, įspūdingiausią paro
dos eksponatą. lO juk tai tik 
vienas iš Lietuvos architek
tų darbų, kurių čia, moder
niuose statybininkų rūmuo
se buvo eksponuojama šim
tai. Ta proga noriu primin
ti, kad daugiau kaip tre
čioji dalis Lietuvos gyvento
jų dabar gyvena naujuose 
namuose.

Tadais Sviderskis

PRASIKALTIMAI 
DAUGĖJA

Rugsėjo viduryje USA 
Federal Bureau of Inves
tigation paskelbė, kad 
Jungtinėse Valstijose labai 
padaugėjo kriminal i n i a i 
prasikaltimai. 1960 m. bu
vo 2,000,990 visokių prasi
kaltimų, o 1966 metais jų 
buvo 3,243,370.

Department of Justice 
skelbia, kad 1966 metais 
vagystės labai padaugėjo. 
Vien automobilių buvo pa
vogta 550,000.

ŠIRDIES LIGOS
Dr. Frederick A. White

house,. iš Hofstra universi
teto, sako, kad dabar 22,- 
000,000 Jungtinių Valstijų 
žmonių jau turi vienokią ar 
kitokią širdies ligą.

Daugiausia JAV žmonių

Wanted at Once

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

(86-95)

ALTERATIONS

GIMBELS
Has a full time opening in our 
alterations work room for a tailor. 
Excellent starting salary, and a 
full range of Co. paid benefits, 
including 10% employees discount.

APPLY NOW

PERSONNEL OFFICES

PHILADELPHIA
CHELTENHAM

UPPER DARBY 
NORTHEAST 

MOORESTOWN 
u A. * , Į ’MLX

KING OF PRUSSIA
(91-93)

Help Wanted Female

Immediate Openings
MACHINE OPERATORS 

ASSEMBLERS 
GENERAL FACTORY WORKERS 
Local firm with many company 

benefits. Steady employment. 
For interview, call 279-6111.

(91-97)

Dance Trainees Ballroom. Become 
Asst, teacher iri 2 weeks. $2 hrly 
pay from start; Eves. pt. time 
comm. Call after 6 PM for appt. 
MA 7-2087. Join our Happy Class 
Teachers pay, $2.50 hrly. Est. 49 
yrs. BEACON ACADEMY, 1109 
Walnut St., Phila., Pa. 19017.

(91-92)

Day and evening,WAITRESSES, 
full and part time.'Good tips, uni
forms supplied Jind company benefits.

HOSTESSES
Full time day 
evening and we^k-ends. Good work
ing conditions.
Company benefit^. Uniforms supplied. 
Apply between 2-6 PM or call make 
an appointment 
Ave., Aunt Jemima Kite 
newood, Pa. MI 9-9748.

work, part time

High wages and

284 E. Lancaster 
ima Kitchen, Wyn- 

(91-92)

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susi

rinkimas įvyks gruodžio- 
December, 9-tą dieną, 2-rą 
v. popiet. Visi nariai kvie
čiami į šį svarbų susirinki
mą, baigian 
Perrinksim 
sekamiems 
sysim mūsų 
misijos raportų. Pasitarsi
me, ką veiksime sekamais 
metais. ?

tis šiam metui, 
kuopos valdybą 
metams. Išklau- 
parengimų ko-

Valdyba 
(%-92) •

MAN for 
nasium 
fields.

Janitorial Work in Gym- 
Athletic 
license.

and gardening on
Must have driver’s

CH 7-4700
(88-93)

TOOLM AKER. Model Maker. Re-

search Mžchinist. Progressive surgi
cal specia 
toWn area 
ing & re
pay & Cd. paid benefits. Oppty to 
grow wit! f ~ I ~
to Box l(|0, Bridgeport, Pa. or call 
279-0100.

Tarnaitės užplūdusios 
mūšy

Jungtinių 
racijos Tai; 
duomenų, k; 
sveturgimių 
žiuoja iš ki 
Yorką ir 
gauna leidimus įvažiuoti ir 
dirbti kaip 
Bet, sakomi, 
išsklinda ieškoti kitų darbų 
ir tas apsunkina vietinėms 
gavimą darbų daugelyje 
amatų, kur. darbų trūksta.

Už sudarymą sąlygų taip 
įvažiuoti į JAV, tos mote
rys agentūrų aplupamos po 
$$600 ir’iki $1,200. Jų dau
giausia atvežama iš britiš
kųjų West Indies salų ir 
iš Dominican Republic.

didmiestį
Valstijų Imig- 

yba surinkusi 
ad tūkstančiai 

moterų atva- 
tų šalių i New- 
apy linkės. Jos

nąmų tarnaitės, 
raporte, jos

ty Co. located in Norris- 
specializing in Mold mak- 

bearch development. Exc

a small company. Reply

(91-93)

TRUCK Mechanics, 1st & 2nd 
class. Ccnven. to South Phila. loc. 
Full benefits, scope of work and 
pay to match your abilities.

Cal Tim. HO 7-9700.
(89-94)

Experierced RUG MECHANIC.
Wall to vail installation. Good pay 
and fringe benefits.

FECERA’S FURNITURE STORE 
433 High St., Pottstown, Pa. 
326-4962 from 9:30 to 6 P. M.

(89-92)

WELT ERS & MECHANICS
Experienc ? in metal sheet work 
and repą r of tank trailers pre- • 
ferred. 
section of 
pitalizatio 
Trailers, 
N. Y., 12050

Steady work in a nice 
Mid Hudson Valley. Hos-

1. Apply: Transport 
Inc. FOB 28, Newburgh, 

or tel. 914-561-5348.
(86-92)

Typing reOFFICE WORKER.
quired. Good opportunity for ad
vancemen 
Call 1-4851

:. Liberal fringe benefits.
-7211 for appointment.

(88-92)

5 for alte 
Experient :<

TAILORS
rations and to make clothes, 
ed and dependable men 
needed immed.

Model tailors
55 North 52nd St.

Philadelphia, Pa.
(90-95)

imm:
in King cl
ing machine attendents in King of 
Prussia. Hours 7:30 AM. to 4 PM. 
Applicant; must have transporta
tion. In 
call DA

EDIATE OPENINGS
>f Prussia to train as vend-

terested applicants should 
9-5700. (90-92)

SIGN ER
For year : 
company.
Apply at 
Inc., 204 
or call 6C 
at your

ECTOR. Experienced only, 
round job with established 

All modern equipment, 
once to Hutchinson Signs, 
Allen St., Trenton, N. J., 
9-394-8132 for appointment 
convenience. (9193)

WASH KEY MEN.CAR
Aggressive men as full time em
ployees i i a brand new car wash 
ip Ę. Norriton Twp. 
opportuni ty. 
7-0800.

Excellent
Call Mr. Baker, MO

(91-94)

Ąssistant 
rpents in 
Salary p 
ly 9 AM

maintenance man
for new Garden Apart-
N. E. Philadelphia, Pa.

us apartment. Call dai- 
to 5 PM.

NI 4-5721
(91-93)

ETAL WORKERS. Weld- 
2 yrs exp. Familiar w/arc, 
nd wire feed equip. Must 

Assembly Mechanics

Must read prints, 
rlnders. 1 yr. exp. using

SHEETM 
eps. Min. 
heli-arc c 
rpad prints, 
fpr assembly of sheetmetal cabinets 
and consoles. T~ ' 
IVĮetaI G 
hand didc. grinders. Auto Body 
shop exp 
ENCLOS 
highway, 

6(1

. helpful. ELECTRONIC 
JRES, Inc., 7825 Airport 
Pennsauken, N. J.

9-665-6810 (91-94)

AIRCRA
NIC.
w/overha 
used in 
craft, 
t^ke ch 
qrop sho 
tenefits.
terview 
giving exp. resume, 
tlon Ser vice, 
port, Reading, Pa

PROPELLER MECHA- 
Must be expd & familiar 

ui techniques of propellers 
single & multi engine air- 

] Dxcel oppty to advance & 
urge of long established 
u. Top pay & excel fringe 
Call A. M. Horst for in- 
at 215-37^-8551 or write 

Reading Avia
Inc., Municipal Air- 

19603.
(9195)

ininkai, pajieskodami

gausi te pasiūlymų. Kaina už 
askelbimą žema.
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Lietuviški apmąstymai 
New Yorke

— Rašo Almus Šalčius —
Lietuviškas “Ogoniok”
Niujorko kioske akį pa

traukė “Pravdos” žurnalas 
“Ogoniok.” Viršelyje — 
Mieželaitis, Savickas, vitra
žai ir merginos. Viduj koks 
šimtas nuotraukų apie Lie
tuvą. Viena iš Niujorko. 
Tai Jungtinių Tautų biblio
tekos direktoriaus.

Marijonų ir pranciškonų 
spaudos Amerikoje redak
toriai jį tevadina “Lev Vla
dimirov.” “Ogonioke” jis 
vadinamas “Vilniaus Uni
versiteto Bibliotekos direk
torius, dabar dirbąs JT., 
Levas Vladimirovas.” Kas

Skaitome žinias, kaip 
kariuomenės vadovybė pa
skubomis ruošia planus 
kaip tuoj pat įsijungti į de
monstracijų tramdymą. Ga
minami nauji šarvuočiai 
purkšti vandeniui, migdan
čiomis ir ašarinėmis dujo
mis, ir toks spiegikas, nuo 
kurio žmonės bėgtų, kaip 
nuo baubo.

Taip pat spauda rašo, kad 
per demonstracijas Wash
ington© buvusi visgi skelb
ta karo padėtis. Kariuome-

Patikimiausi kariuomenės 
daliniai per visą naktį au
tobusais buvo vežami į 
Krašto Apsaugos Ministe
rijos Rūmus Pentagone. 
2,500 karių miegoję korido
riuose. Milžiniški transpor
to lėktuvai kas penkios mi
nutės leidosi aerodrome, at
gabendami parašiutininkus. 
Buvo mobilizuoti net buldo
zeriai valyti sostinės gat
vėms.

Būdavo Amerikos spau
doje gardžiuojamasi nera
mumais kitose valstybėse...

nes įgulos buvo užalarmuo- jie kaip 
tos net Colorado valstijoje, nai”?

Ir kartais pagalvoji: ar ne
pradės amerikiečiai bėgti 
atgal į Europos pasiūlytas 
tėvynes? Ar susiras jiems 
ten vietos? Ar bus pasitikti

“sūnūs palaidū-

mų, ligoninės, vaikų darže- 
lių-lopšelių projektai. Ar
timiausiu laiku prasidės 
gražiojo Plungės parko re
konstrukcija.

Tarybinėje santvarkoje 
neatpaž i s t a m a i gražėja, 
auga Plungė, šviesėja plun- 
giečių gyvenimas.

A. Prėskienienė
(ELTOS koresp.)

Kremliaus sienoje palaidoti 
keturių amerikiečių pelenai

Parengimų kalendorius
Gruodžio 10 d.

rusina ką?• • •
Prieš kelerius metus Ame

rikoje pasirodė knyga — 
“Palikite ašaras Maskvoje.” 
Tai istorija apie Ameriko
je gimusio lietuvio žmoną, 
kurios 1940 metais mūsų 
Valstybės Depą rtamentas 
neįsileido Amerikon. Per 
tai ji pakliuvo Sibiran ir 
pergyveno visų ten gyveni
mą. Bėda knygoje už tai 
suverčiama ne ant JAV vy
riausybės, bet... ant rusų.

Tuo laikotarpiu žmonės 
milijonais žuvo — kacetuo- 
se, stovyklose, frontuose... 
Gardžiavosi šia knyga ma
rijonai ir pranciškonai, ir 
“Life” žurnalas!

• • •
“Palikite ašaras Niujorke”

Žurnalas “Look” praėju
sią savaitę spausdino iš
trauką iš Artūro D. Morse 
knygęą “Kai 6 milijonai mi
rė... ” Prieš 26 metus 
JAV-jos griežtai atsisakė 
bent laikinai priimti 
930 Vokietijos žydų, bė
gusių nuo Hitlerio te
roro. Bandė jie išsilaipinti 
Kuboje, bet ten diktatorius 
reikalavo po 500 doleriu ky
šio už galvą... Nei Vals
tybės Departamentas, n e i 
Prezidentas į pagalbos 
šauksmą neatsiliepė.
Galiausiai juos įsileido 

olandai.
Toliau knygoje rašoma, 

kad 1942 metais Valstybės 
Departa m e n t a s nutylėjo, 
kaip ir katalikų bažnyčia, 
žinias apie visuotina žydų 
genocidą Hitlerio “Naujo
joje Europoje.” Pagaliau 
buvo nutarta įsileisti tik 
tuos Europos žydus, kurie 
turės iš nacių policijos “pa
žymėjimus.”

Vakariečiai konferavo 
kurortuose, o milijonai žy
dų buvo deginami kacetuo- 
se.

JAV-jų Valstybės Depar
tamentas po to 8 mėnesius 
užtraukė atsakymą rumu
nams dėl praleidimo kyšio 
kad 70.000 žydų galėtu su
grįžti Rumunijon iš TSRS 
okupuotos vokiečių terito
rijos.

Šie faktai buvusi naujie
na žvdų bend r u o m e n e i 
Amerikoje. • • • • — —

Karo komendantai 
Amerikoje?

Karas Vietname purto 
Ameriką iš pagrindų. Svar
biausiuose žurnaluose inte
lektualai ir valstybininkai 
ginčijasi leisti ar neleisti 
“civilinį n e p a k lusnumą.” 
Siūlo “neklaužadas” depor
tuoti. Vieni sako, kad Viet
namo karas yra Amerikos 
karininkų, pramonininkų ir 
žvalgybos sąmokslas, kiti 
įrodinėja, kad tai kiekvie
nos galingos valstybės sau

gumo sąlyga.

Senoji Plunge šiandien
Plungė—kantrių ir darbš

čių žemaičių miestas. Iš pir
mo žvilgsnio atrodo, kad 
šis gana didelio rajono cent
ras nelabai tepakeitė savo 
veidą. Pačiame miesto vidu
ryje tebestovi tie patys ne
išvaizdūs mediniai nameliai, 
tokios pat, kaip ir prieš 
dvidešimt metų, akmenimis 
grįstos gatvės, tik jomis 
jau rieda ne trankūs veži
mai, o automašinos. Labai 
daug jų skuba, įvairiomis 
kryptimis. Tas taip neįpras
ta lėtam žemaičių būdui. 
Tai nauja, o kas dar dau
giau naujo senojoje Plungė
je?

—Labai dar daug naujo
vių mūsų mieste, — atsako 
rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduo t o j a s 
B. Gražulevičius. — Plungė 
visai nebe ta, kuri buvo 
prieš 25-erius metus, ir ry
toj bus ne ta, kuri yra šian
dien. Žiūrėkite...

Ramaus Bebrungo upelio 
kilpoj tviska gražuolis 
Plungės ežeras, kuri nese
niai iškasė galingi plungie- 
čių ekskavatoriai. Jo pa
krantėje ant kalvos išaugo 
Vlado Rekašiaus vardu pa
vadinta naujoji Plungė — 
gražių penkiaaukščių gyve
namųjų namų kvartalas. 
Šimtai naujų namukų, lyg 
grybai po lietaus, dygsta 
visuose Plungės priemies
čiuose. Mieste sparčiai au
ga pramonė, o su ja ir gy
ventojų skaičius. Jeigu 
prieškarinėje Plungėje bu- 
vu tik 5,000 gyventojų, tai 
šiandien mieste jau gyvena 
apie 13,000 žmonių. Jų skai
čius artimiausiu metu tu
rės žymiai padidėti, nes 
naujoms pramonės įmonėms 
bus reikalinga dar daugiau 
darbo rankų.

Prieškarinėje Plungėje vi
są pramonę sudarė akcinės 
bendrovės “Kučinskis ir 
Pabiedinskis” lininių audi
nių fabrikėlis, kuriame dir
bo 60 darbininkų, šešios 
karčiamos, vandens malū
nas — štai ir visa buvusio
ji Plungė.

Tarybinės santvarkos me
tais lininių audinių fabrikė
lio bazele išaugo moder
nus lininių audinių kombi
natas. Jame šiandien dirba 
1,400 žmonių. Per metus čia 
išaudžiama 8 milijonai 
kvadratinių metrų audinių. 
Liaudies kūrybos gaminiu 
Įmonėje “Minija” dirba 400 
įmonių. Ši įmonė vien me
džio drožinių šiemet paga
mino už 220 tūkstančių, o 
tekstilės — už 100 tūkstan
čių rublių. Suvenyrai, paga
minti Žemaitijos liaudies 
meistrų rankomis, keliauja J 
Prancūziją, Lenkiją, Itali
ją ir kitas šalis. Šimtus gy

ventojų aprūpino darbu me
džio apdirbimo kombinatas, 
sviesto gamybos įmonė. Čia 
per metus pagaminama 490 
tonų aukščiausios rūšies 
sviesto, kuris eksportuoja
mas į Čekoslovakiją, Šve
diją, Norvegiją ir kitas ša
lis.

Važiuojant Kretingos link, 
dešinėje plento pusėje auga 
naujas pramoninis rajonas. 
Baigiami modernūs dirbti
nės odos gamyklos korpu
sai. Gamykla jau 1969 me
tais turi duoti mūsų pramo
nei 20 asortimentų 3 milijo
nus kvadratinių metrų dirb
tinės odos. Pačius moder
niausius šios gamyklos įren
ginius aptarnaus 200 inži
nierių ir 300 technikų.

Netrukus jos kaimynystė
je prasidės dar vieno di
džiulio fabriko statyba. 
Projektuotojai baigia pla
taus vartojimo plastmasi
nių reikmenų fabriko darbo 
brėžinius, o taip pat kom
binuotu pašarų kombinato 
ir modernaus konditerijos 
fabriko projektus, kurių 
statyba prasidės sekančiais 
metais.

—Gatvių negalime grįsti, 
— aiškina drg. Gražulevi
čius, — kol nesutvarkėme 
miesto kanalizacijos, van
dentiekio ir dujotiekio.

Keičiasi ir netrukus dar 
labiau pasikeis miesto gy
ventojų kultūrinio - buitinio 
.gyvenimo sąlygos. Pastaty
ta nauja vidurinė mokykla, 
kurioje mokslo metus pra
dėjo daugiau kaip tūkstan
tis mokinių. Savo miesto 
statybininkų kadrus ruo
šia Plungės kunigaikščių 
rūmuose įsikūręs statybos 
techn i k u m a s . Baigiami 
ruošti naujų kultūros rū-

Aido choro žinios
Sekantį penktadienį bus 

paskutinės šių metų choro 
pamokos. Turėsime metinį 
mitingą, aptarsime choro ei
namuosius reikalus, pasi
kalbėsime apie pavasarinį 
mūsų parengimą, išrinksi
me sekantiems metams val
dybą ir po to — pasivai
šinsime. Visi choristai 
prašomi atsilankyti.

Sveturgimiams Ginti ko
miteto programoje publika 
sutiko ir palydėjo Aido 
chorą karštais aplodismen
tais. Labai svarbu ir gra
žu mūsų chorui pasirodyti 
kitataučių tarpe, kas sutei
kia mums progą parodyti 
tautiškus rūbus, išreikšti 
lietuvišką pobūdį dainoje.

• • •

Šio mėnesio 12 d. (antra
dienį) “Laisvės” salėje bus 
surengta vakarienė miela- 
jai viešniai iš Tarybų] Lie
tuvos pagerbti, ir ta proga 
Aido choras sudainuos ke
letą dainelių, c c

• • ”* •
Aido choras rengs Nau

jųjų Metų sutikimą. Ko- 
misijpn išrinkta darbštieji 
choristai: Julė Lazauskie
nė, Valys Bunkus ir Ale- 
kas Mitchell. Bilietai kai
nuos tik $5. Aidas mielai 
kviečia visus įsigyti bilie
tus, kuriuos galima gauti 
pas kiekviena aidieti.

H.F,

Leokadija Diržinskaitė 
pas Valį ir Verą Bankus

Praėjusio šeštadienio va
karą Valys ir Vera Bunkai 
turėjo suruošę gerbiamai 
viešniai Lietuvos, ministrei 
L. Diržinskaitei gražų pri
ėmimą savo rezidencijoje 
mažame draugų būrelyje.

Viktoras Beckeris p e r 
prožektorių parodė daugy
bę spalvotų nuotraukų, 
dauguma jų buvo iš Lietu
vos menininkų kon c e r t o 
Toronte.

Maloniems prisimini
mams, Salomėja Narkeliū- 
naitė padarė daugelį foto
nuotraukų.

Sueigėlė praėjo labai vai
šingai ir linksmai. V.

Kultūrine ir Vaišių Popietė 
Sekmadienį, Gruodžio 10

LAISVĖS SALĖJE 
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.
Programoje dalyvaus

Elena Jeskevičiūtė 
papasakos savo įspūdžius 
iš Lietuvos.

Amelia Young 
dainuos solo

Aldona Anderson
(buvusi Aido Choro vado
vė) akompanistė.
Keletas jaunuolių skaitys 

angliškus vertimus iš 
Lietuvos poetų. Amelia Young

Taipgi bus skaitoma lietuvių poezija lietuvių kalboje
Po programos bus bufetas su įvairiais valgiais.

įėjimas $1.75 asmeniui Pradžia 2 vai. popiet
Rengia ir visus kviečia LDS 13 kuopos komitetas

Tarybų Sąjungos sostinė
je Maskvoje yra stora ir 
aukšta mūro siena aptver
tas plotas. Jis vadinasi 
Kremliumi. Prieš kelis šim
tus metų siena buvo me
dinė, už jos gyv e n t o j a i 
slėpdavosi nuo užpuolikų 
ir gindavosi. Siena buvo 
kelis kartus sugriauta ir 
sudeginta. Tada mūrinė 
siena buvo pastatyta.

Prie tarybinės santvar
kos Kremliuje prie sienos 
laidoja šalies įžymių žmo
nių palaikus, o nuo Raudo
nosios Aikštės sienoje ko- 
vūnų pelenus. Ten tarp ki
tų yra palaidoti ir keturių 
amerikiečių pelenai, bū
tent, sekamų:

John Ree.do iš Portland, 
Oregon, pelenai ten palai
doti 1920 metais. Jaunos 
būdamas, Reedas pasižy
mėjo reporterio gabumais. 
1913 metais jis aprašė Pan
cho Villa kovas Meksikoje. 
Reporteriu jis buvo ir Pir
majame pasauliniam kare.

1917 metų rugpjūčio mė
nesį jis nuvyko į Rusiją. 
Ten buvo ir per proletarinę 
revoliuciją. Būnant Pet
rograde jis matė revoliuci
jos įvykius ir Žieminio Pa- 
lociaus šturmą. Jis tuos 
įvykius aprašė knygoje 
“Ten Days That Shook the 
World” (“Dešimt dienų,, 
kurios sukrėtė pasaulį”). Ši 
jo knyga ir dabar dar yra 
įdomi.

1919 metais Reed buvo 
parvykęs į Jungtines Vals
tijas, bet greitai vėl išvyko 
į Tarybų Rusiją. Ten da
lyvavo Pirmajame Komu
nistų Internacionalo kon
grese. Vėliau jis susirgo 
karštlige ir 1920 metų spa
lio 17 d. mirė.

Tarybinė vyri a u s y b ė , 
įvertindama jo veiklą, jo 
pelenus palaidojo Krem
liaus sienoje, greta kitų 
didvyrių.

John Reed mirė tik 32 
metų amžiaus.

William Haywood (“Big 
Bill”) gimė angliakasio šei
moje 1869 metais. Dirbti 
pradėjo būdamas 10 metų 
amžiaus—atrinkinėjo anglį 
nuo akmenėlių. Iš jaunų 
dienų pasižymėjo angliaka
sių kovose. Būdamas 20 
metų amžiaus, Haywoodas 
jau vadovavo Color a do, 
Idaho ir Montana valstijo
se mainierių streikui. 1901 
m. tapo Western Miners’ 
Feder a t i o n sekreto riumi- 
iždininku.

1910 metais Wm. Hay
wood įstojo į Socialistų 
partiją, o 1905 metais su- 
organizavo Industrial 
Workers of the World 
(IWW) uniją, kuri tais 
laikais buvo labai kovinga.

Per Pirmąjį pasaulinį ka
rą Haywoodas energingai 
kovojo prieš JAV įsivėlimą 
į tą karą. Kada Rusijoje 
įvyko proletarinė revoliu
cija, tai jis ją sveikino.

1919 metais Haywoodas 
dalyvavo Pirmajame. Ko
munistų Intern a c i o n a 1 o 
kongrese. Kada jis grįžo 
į JAV, tai buvo kaltinamas 
keliais prasikaltimais ir nu
teistas 20 metų į kalėjimą. 
1921 metais, paleistas ant 
užstato, vėl išvyko į Tary
bų Rusiją ir ten jau pasi
liko.

Gyvendamas tarybinėje 
respublikoje, daug rašė. 
Mirė 1928 m., sulaukęs 59 
metų amžiaus. Dalis jo pe
lenų palaidota Kremliaus 
sienoje, o kita dalis — Chi- 
cagoje.

Charles Ruthenberg gi
mė 1882 metais. Iš jaunų 
dienų dalyvavo darbinin
kiškame judėjime. 1909 m. 
įstojo į Socialistų partiją. 
1912 metais Clevelande re
dagavo socialistinį laikraš
tį. Nuo 1913 iki 1919 me
tų buvo Cleveland© Socia
listų partijos sekretoriumi.

Ruthenb ergas griežtai 
kovojo prieš imperialistinį 
karą. 1919 metais vadovavo 
kairiųjų socialistų veiklai 
įkurti JAV Komunistų par
tiją. Jis dalyvavo Komu
nistu Internacionalo kon
gresuose, ir buvo jo Pildan
čiojo komiteto nariu.

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė kelis kartus buvo jį 
areštavusi ir įmetusi į ka
lėjimą.

Charles Ruthen berg a<s 
mirė 1927 metais, būdamąs 
tiktai 45 metų amžiaus. Jo 
palaikai buvo sudeginti ir 
pelenai pasiųsti į Tarybų 
Sąjungą.

Elizabeth G. Flynn gimė 
1890 m., Concord, N. H. 
Jauna būdama. įstojo į So
cialistų partiją. Energin
gai kovojo prieš Pirmąjį 
imperialistinį karą. Daug 
kartų dalyvavo streikuose. 
Į Jungtinių Valstijų Ko
munistų partiją įstojo 1936 
metais, o jau 1938 metais 
buvo išrinkta į Centro ko
mitetą. Nuo 1961 metų bu
vo JAV Komunistų parti
jos pirmininkė .

Jos sveikatai susilpnėjus, 
1964 metų rugpiūčio mėnesį 
Auvyko į Tarybų Sąjungą. 
Mirė rugsėjo 5 d. Jos pe
lenai palaidoti Kremliaus 
sienoje, greta kitų ameri
kiečiu.

D. M. š. 
--------<-----

PRIEŠ DRAFTĄ
New Yorko Fifth Ave. 

Peace Parade vadovybė 
gruodžio 2 d. paskelbė ko
vos prieš draftą savaitę. 
Numatyta daug skirtingų 
veiksmų, skirtingomis die
nomis ir daugelyj vietų, 
įskaitant drafto kortų ati
davimus, piketus. ■

Ypatinga tai, kad dienos 
veiksmai pradedami nuo 
6:30 ryto.

Paskelbtas didelis sąrašas 
įžymių Amerikos visuome
nininkų, pasisakiusių veik
los prieš draftą rėmėjais.

LDS 13 kuopos įvairumui 
pare:_‘ 
Ozor.e Park, N. Y. 
džia 2 vai. popiet.

ugimas Laisvės salėje,

mis

Libe 
Tai 
nia 
ku.

Gruodžio 12 d.
Luni vakarienė su vaišė- 
prasidės lygiai 6 valan- 
Laisvės salėje, 102-02 

;rty Avė., Ozone Park, 
bus susitikimas su vieš
įs Vilniaus. Būkite lai- 
Visi kviečiami.

PUOLA Iš TAILANDO
Į pietvakarius nuo Laoso 

ir Vietnamo yra Tailando 
karalystė, kurią JA V pa
vertė į karo orlaivyno ba- 

irieš Vietnamą.
gal pranešimus iš Saigo- 
jau spalio mėnesio pra- 
je Tailande buvo 40,- 
JAV lakūnų ir 550 ka- 
ėktuvų, daugumo j

namo respubliką.

no, 
džio 
000 
ro 1 
bombonešiu, kurie puola š7 
Vie

ineoloje teisėjas Rosen- 
trims piketuotoiams už 

ą numažino kaltinimą,

M 
th ai 
taik;
sakydamas, kad jie buvę
suk aidinti.

Tai bent pasirūkys 
.apkričio 20 d. pora ci- 
BČių išvežiotojų nei iš 
nei iš to pajuto, jog kuo 
s jų nugaron įremta.

gar v • ŠIO, 
no r 
Nebuvo kitos išeities, tik 
pasiduoti. Užpuolikai juos 
abu
myje užrakino. Nuvairavo 
už mylios, ir paliko prie ka
pinių pastatytame sunkve
žimyje: Vėliau jiedviem pa
vyko atkreipti praeivio dė; 
me 
Po
Bet apie šimto tūkstančių 
dolerių 
krūvio sunkvežimyje nebe
rado.

surakino ir sunkveži-

sį, tas pašaukė policiįąj 
icija pančius nupiovė.

vertės cigarečių

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. metinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, gruo
džio 6 d., 7:30 v. v., 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Kviečiame visus narius da
lyvauti šiame susirinkime tu
rėsime išrinkti kuopos valdy
bą sekamiems metams ir pasi
tarti kas link kuopos paren
gimo, kuris įvyks gruodžio įO 
dieną. Turėsime karštos V&- 
vos ir skanių tortų.

Prot. sekretorius
(91-92)

LDS 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks šio 

antradienio vakarą, gruo
džio 5 d. P r a d ž i a 7:30. 
Prašome nesi vėluoti. Bus 
pėrrinkimas valdybos, pla
navimas ateities darbų, o 
po visko turėsime vaišes.

Valdyba

ELIZABETH, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agota Klimiene
Mirė Gruodžio 6 d., 1948 m.

Lai būna lengva Alyvų Kalnelio žemelė.

Motiejus Klimas, vyras 
ir šeima

Ramsey, N. J.

Du svarbūs susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD $4 

kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, 10 d. gruodžio 
(December), 408 Court St., 
2 valandą, rusų kambariuo
se.

Šiame susirinkime turėsi
me rinkti naują komitetą 
abejų organizacijų sekan
tiems metams.

Taipgi bus išduotas ra- 
ortas iš LLD 2-ros apskri

ties konferencijos.
Yra ir •] 

svarstyti, baigiant______
67 metus.

Visi nariai būtinai daly- 
aukite. —Valdyba

' (91-92)

P

v

kitokių reikalų gfe 
, baigiant šiubsre-




