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KRISLAI
Kodėl nesukelia pragaro?
Rasistinis-fašistinis Wallace
Už kokią “laisvę”

kariaujame
Priešingi moterų teisėms
Gausios “Laisvei” dovanos

—Rašo J. Gasiūnas —
tijos
Diek

Laisvės ir Taikos Par 
prezidentinis kandidatas 

h Gregory pasakė:
“Jūs sukeltumėte pradarą 

'\jeigu jie pasiustų jūsų
limą šunį į Vietnamą. Beit kai 
jie ateina ir paima jūsj 18 
metų amžiaus sūnų, sii sti į 
Vietnamą, jūs nesukeliate pra
garo. Ir jūs dar stebitės 
dėl jaunuoliams jūs nepatin
kate.”

Ši pastaba taikyta tieiąs tė
vams, kurie myli savo 
daugiau, negu Vietnainan 
siunčiamą sūnų. Jie išleidžia 
savo sūnų be jokio protesto.

my-

, ko-

šunį

kadDick Gregory nurodo, 
šis karas oficialiai nepaskelb
tas, todėl pasilieka nelegalus, 
nemoralus.

Amerikiečiai turi pilną 
ir pareigą tokiam karui
šintis; reikalauti, kad jis bū
tų greitai baigtas.

Jaunimas tai supranta ir ko
voja prieš Vietnamo karą
dar per mažai jaunuolių 
vų įsitraukia į šią kovą.

teisę 
prie-

. Bet
tė-

Prezidentinis kandidate s G. 
Wallace smarkiai šaukia jpž -------- ------ .. j Yną 

asiri n k tas 
prezidento 

vietai gen. LeMay norė;ų ir 
atominius ginklus panaudoti.

“Mes turėjome būti tos j pa
čiose tranšėjose su vokieč 
mušti tuos
Wallace priminė. .Tai e 
padaryta nedovanotina kl 
kad antrojo pasaulinio 
metu 
vokiečiams mušti Tarybų 
jungą.

rt zdesnėš jėgos naudoj 
Vietname, o jo 
kandidatas vic

ais... 
bolševikus,” G. 

santi 
aida, 
karo 

amerikiečiai nepadėjo
Są-

d jo 
ant 
Net

Wallace džiūgauja, ka 
kandidatūra yra uždėta 
balotų visose valstijose, 
teismų pagalba jis privertė sa
vo kandidatūrą uždėti ar t ba
loto kai kuriose valstijos^.

Bet jis nieko nesako, 
darosi jo paties valstijoje. 

4Apie 100 kandidatų, dau 
šia negrų, dar ir po šiai Į die 
n^k nėra ant baloto. Ba 
Ahbamos valstijos pareigi 
atsisako pripažinti Alabamos 
Nacionalinės Demokratų 
tijos kandidatus.

Būdamas Alabamos guber
natoriumi, Wallace neleis 
negrams registruotis ir • 
suoti. Ne kartą reikėję 
kišti federaliniams pareigū
nams ir armijai.

Tai rasistinis-fašistinis 
didatas prezidento vietai.

kas

iau-

ūnai

Par-

davo 
bal- 
įsi-

kan-

yra 
‘mes
u go

pre-

Prez. Johns o n as ir ;;ekr. 
Ruskas ne vieną kartą 
pareiškę, kad Vietname ‘ 
kariaujame laisvei apsa 
ti...”

Pietų Vietname buvęs
zidentinis kandidatas Truong 
Dinh Dzu uždarytas penke- 
riems metams sunkiųjų dirbu 
kalėjime.. Ir jis kankinamas 
kalėjime todėl, kad pžtarė 
Pietų Vietnamo valdžiai tartis 
su Nacionaliniu Išsilaisvinimo 
Frontu.

Kalifornijos universit 
mokslus baigusi jo duktė
nique Dzu atsišaukia į visus 
su prašymu: “Meldžiu

e t e
Mo

pa-

Balsuotojai nori 
taikos Vietname

Dienraštis “N. Y. News”, 
tarp savo skaitytojų prave
dęs apklausinėjimą, dabar 
skelbia, kad visur balsuoto
jai pasisakė norį greitos 
taikos Vietname.

Pasirodė, kad tarp balsuo
tojų daug daugiau balan
džių, negu vanagų, daugiau 
norinčių greito pasitrauki-

mo iš Vietnamo.
Taipgi balsuotojai norėtų 

skubaus pasiekiųio negrams 
lygybės, visiško 
mo rasinės disk

Apklausinėtoj^i s,u radę 
kad šiuo metu New Yorko 
valstijoje R. Nixonas turįs 
46 proc. balsuotojų, Hum
phrey— 42 proc.

panaikini- 
riminacijos.

Japonai demonstruoja 
JAV karą Vietnam

prieš 
e
taipgi daly-Tokijas. — Dešimtys tūk- demonstracijose 

stančių japonų dalyvavo de- vavo tūkstančliai. 700 de
monstracijose sostinėje. Jie monstrantų buvč areštuota, 
protestavo, kam Japonijos 
premjeras Šato artimai ko- 
operuoja su Jungtinėmis 
Valstijomis. Demonstracijos 
buvo kartu ir prieš Jungti
nes Valstijas.

Demonstracijose dalyvavo 
studentai, darbininkai ir ki
ti taikos šalininkai. Ištiko 
susikirtimų su policija. 
Daug sužeistų ir areštuotų.

Osako mieste panašiose

istų.taipgi daug suže 
Panašios demonstracijos 

įvyko 600 miestų.
Apskaičiuojama, kad de

monstracijose d: 
giau, kaip 800,0)0 žmonių.

lyvavo dail

Manevruose atopiin. ginklai
Oslas, Norveg 

militariniuose 
pirmu kartu buvo naudoja
mi atominiai ginklai.

ja.—NATO 
manevruose

. . . ■ .......... ■ ;

Amerika.teikia militar. paramą 
Graikijos fašistų vaIdžiaiiai

Jungti-

“LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prasidėjo su 1 d. spalio 
ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1968 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Valys Bankus, Brooklyn, N. Y...................... 1506
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla.....................1032
Connecticut valstijos vajininkai ........................ 577
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa............................. 420
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.............................. 412
J. Jaskevičius, Worcester, Mass........................ 405
Vera Smalstienė, Livonia, Mich............................396
M. Valilionienė, Miami, Fla.................................. 372
Chicago, Ill............................................................ 274
Philadelphia, Pa.................................................... 252

LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa....... 244
So. Boston, Mass. ................ 240
N. J. Valstijos vajininkai ....... 180
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 160
V. Sutkienė—V. Taraškiene,

San Francisco, Calif.......... 156
Rochester, N. Y. /................... 150
M. Žiedelis, Nashua, N. H........ 144
A. Račkauskienė - M. Kazlauskienė,

Haverhill, Mass. .................... 96

C. K. Urban. Hudson, Mass. 84
L. Tilwick, Easton, Pa................ 72
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 56
Kanadiečiai ................................... 38
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. .. 36
J. Stanienė, Baltimore, Md.......... 36

(Nukelta į 6-tą psi.)

Rytų Vokietijos žmonių parama 
kovoj ančiai Vietnamo liaudžiai

Apollo laimingai 
atliko kelionę

Apollo 7 nusileido Atlan- 
tike netoli Bermudos spa
lio 22 d. rytą. Nusileido apie 
18 mylių į šiaurę nuo numa
tytos. vietos.

Helikopteris pernešė į lai
vą 11 dienų išskraidžiusius 
aplink Žemę tris astronau
tus, atsiekusius rekordinę 
erdvėse kelionę.

Kelionę jie atliko laimin-

gai. Jie įrodė, kad jau bus 
galima ir Mėnulį pasiekti, 
ten nusileisti ir atgal į Že
mę grįžti.

Astronautai W. M. Schir- 
ra, D. F. Eisele ir W. Cun
ningham jaučiasi laimingi, 
kad jie galėjo rekordinę ke
lionę erdvėse atlikti. Prez. 
Johnsonas juos telefonu pa
sveikino.

JAV viršininkai susirūpinę 
tarybine parama arabams

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų viršininkų tar
pe auga didelis susirūpini
mas teikiama Tarybų Są
jungos pagalba arabų vals
tybėms, ypač Jungtinei Ara
bų R.espublikai (Egiptui).

Per pastaruosius 16 mė
nesių, amerikiečiai analistai 
nurodo, kad Tarybų Sąjun
ga pasiuntė įvairių ginklų 
arabams apie pustrečio bi
lijono dolerių vertės. Ara

bai gavo sprausminių lėktu
vų, tankų, artilerijos ir kitų 
moderninių ginklų. Egiptas, 
Sirija ir Irakas gavo dau
giau ginklų, negu jie pra
rado kare su Izraeliu.

Amerikos viršininkai taip
gi apskaičiuoja, kad nuo 2, 
000 iki 3,000 tarybinių mili- 
tarinių patarėjų yra pirmu 
kartu priskirta prie Egipto 
armijos, laivyno ir oriai vy
no jėgų.

Washingtonas.
nės Valstijos ir vėl pradėjo 
siusti militarinius įrengi
mus Graikijai. Per 17 mė
nesių nuo militarinio per
versmo Graikijoje buvo su
laikyta militarinė parama.

Prez. Johnsonas informa
vo Graikijos militaristų val
džią, kad bus atnaujinta mi
litarinė pagalba, kurion įei
na sprausminiai lėktuvai, 
tankai ir kitoki ginklai.

dėti išlaisvinti mano tėvą.”
Kokia gi ten laisvė, kad ir 

prezidentinis kandidatas—ka
torgoje! Ar už tokią “laisvę” 
mes Vietname praradome apie 
29,000 užmuštais ir arti 200 
tūkstančių sužeistais?

Vokiečiais apgyventas Švei
carijos kantonas ir vėl nubal
savo moterims nesuteikti bal
savimo teisių, kuomet trys 
prancūzų kalbą naudojantieji 
kantonai suteikė moterims 
balsavimo teises.

Pasirodo, kad dauguma vo
kiečių tebėra palitiniai bai
siai atsilikę, jeigu priešingi 
moterims suteikti lygias tei
ses. Gal pas juos tebėra nema
ža hitlerinio raugo doza?

Šie mūsų spaudos rėmėjai 
dovanojo “Laisvei” Lietuvių 
Namo Bendrovės Šerus:

Frank ir Pauline Wallant, 
Philadelphia, du Šerus.

Judita Sadauskienė, Mt. Si
nai, N. Y., du šėrus.

Elena Vežis, Binghamton, 
N. Y., savo mirusios sesers 
Valerijos Kaminskienės vieną 
Šerą.

ALDLD 39 kuopa, Scranton, 
Pa., vieną šėrą.

Viena draugė iš Worcester, 
Mass., dovanojo vieną šėrą.

Už dovanas širdingai dėkui.

1 •

- Berlynas.—Vokietijos De
mokratinė, Respublika pas
kelbė, kad j oš {piliečiai sukė
lė apie 10fr;milijonų1 markių 
Vietnamo žmonių pagalbai.

Ta pinigų;. suma bus pa
naudota superkant elektri
nius motorus, fertilaizerius, 
transporto . priemones, me
dikamentus.

Rytų Vokietijoje dabar 
mokosi nemažas Vietnamo 
specialistų skaičius.’
• L- s ■h : i •» ■

Rytų "Vokietijos Taikos, 
Taryba ragina ’ Jungtinė^ 
Valstijas tuoj sulaikyti 
Šiaurės Vietnąiųobombar
davimą ir ištrąukti agresy
vias jėgas iš. Vietnamo.

iau miegančiąją daugiau 
miršta nuo Širdies smūgi V

J i A 4 , .... *>.' / ; • ‘

Albany, N. Y. — Medici

inkas Kae-

Naujas diktatorius eina 
ankstyvesnių kursu

Paryžius. — Portugalijos 
ministras pirmir
tanu, kuris praeitą mėnesį 
pakeitė diktator 
ministro pirmin 
spalio 16 d. patfirtino, jog 
Portugalija ir to 
politikos, kuri stĮiprina NA
TO ir kuria siek 
pinti Afrikos tautų nacio
nalinio išsivadav 
mą.

ų Salazarą 
inko poste,

iau laikysis

ama nuslo-

imo judėji-

Motina draudžia sūnui 
registruotis; karui

San Jose, Calif 
J. Whitehorn s 
metų sūnumi ats 
litarinio drafto 
pareiškė, kad ; 
sūnui registruot 
linti tai padary 
dar nėra 21 met

Šis karas suaų 
nių sukurtas, bet 
verčia kariauti, 
Manoma, kad 
draudimą sūnui 
baudžiama. O b 
kia iki 5 metų 
$10,000.

Mifitarinėirtarnybon 
šaukią 17,500

Washingtonas. — Pen t a- 
gonas jau paskelbė, kad 
gruodžio mėp. pašauks 17, 
500 jaunuolių militarinėn 
tarnybon. Tai gerokai dau
giau, kaip buvo šaukta spa
lio mėn. ir lapkričio mėn.

1969 metais, jeigu karas 
Vietname nebus baigtas, 
planuoja šaukti dar po di
desnį jaunuolių skaičių.

Australijos motinų 
demonstracija

Melbourne, Australija. — 
Motinos suruošė didžiulę de
monstraciją protestui prieš 
įkalinimą jaunuolio Francis 
Zarb už atsisakymą vykti 
Vietnam an kariauti. Jos 
šaukė: “Gelbėkite mūsų sū
nus.”

Kita demonstracija buvo 
suruošta kunigų ir klierikų, 
reikalaujančių baigti karą 
Vietname.

ninei kolegijai pateikė lek
ciją širdies ligų klausimu 
dr. E. C. Hamfnond. Savo 
lekcijoje jis nurodė, kad il
gai miegantieji galį greičiau 
gauti širdies smūgius.

Dr. Hammond nurodė iš 
savo tyrinėjimų su milijonu 
žmonių. Pasirodė, kad po 10 
valandų į dieną miegantieji 
turi palinkimo greičiau gau

ti širdies smūgius, negu 
miegantieji po 7 valandas. 
Taipgi patirta, kad nervuo- 
tiems žmonėms rečiau atsi
tinka širdies smūgiai.

Daktaras kartu pasakė 
suprizą, kad tie žmonės, ku-. 
rie normaliai valgo kiauši
nius, keptą ir virtą mėsą,: 
taipgi aliejuotas daržoves,' 
turi žemesnį mirtingumą,- 
negu tie, kurie vengia tokį 
maistą valgyti.

. — Mrs. E. 
i savo 18 
lankė į mi- 

tarybą ir 
i draudžia 
s. O ji ga- 
ti, nes jis 
j amžiaus, 
gūsių žmo- 
jaunuoliųs 

ji pareiškė, 
ji bus už 

’egistruotis 
ausmė sie- 
salėjimo ir

Afrikiečiai ragina 
baigti karą

Afrikiečių nacionalinė są
junga pareiškė solidarumą 
su Vietnamo kovojančia 
liaudimi prieš Amerikos 
agresiją.

Sąjunga reikalauja Ame
rikos militarinėms jėgoms 
tuoj pasitraukti iš Pietų 
Vietnamo ir sulaikyti Š. 
Vietnamo bombardavimą.

Piketavo JAV ambasadą
Londonas.—Daugiau kaip 

500 moterų su vaikais pike
tavo Jungtinių Valstijų am
basadą. Jos reikalavo tuoj 
baigti karą Vietname.

Apkaltintos dvi studentės
Madridas, Ispanija. —Dvi 

Madrido universiteto stu
dentės nuteistos 
kalėjimu už kovh prieš fa
šistinį režimą.

dvejų metų

Chicago. Vaikų daktaras 
Medovy aiškino, kad rū
kančios nėščios motinos 
gimdo gerokai mažesnius 
vaikus, kaip nerūkančios 
motinos.

Didieji automobiliai— 
slaugesni

Buffalo, N. Y. — Aero
nautical Laboratory tyrinė
jimo vedėjas J. W. Garrett 
raportuoja, kad po ilgo tyri
nėjimo 11,709 automobilių 
susidaužymų patvrė, jog 
mažieji automobiliai grei
čiau susidaužo ir daugiau 
nelaimių ištinka; didieji au
tomobiliai—saugesni.

San Francisco, Calif. — 
Laivyno slaugė Suzan Schall 
areštuota ir te 
uniformoje daly 
monstracijoje prieš karą 
Vietname.

isiama už 
vavimą de-

Jąkayta.—Indonezijos ma
rinai ir studentai puolė ki
nais apgyventą rajoną. Dau
gelį namų sudegino, dauge
lį krautuvių išdaužė, daugel 
lį kiniečių sumušė. Armija 
atsteigė tvarką.

300,000 kasmet miršta 
nuo rūkymo

Chicago. — Dr. /Roger 
Harvey sako, kad apie 300, 
000 žmonių kasmet miršta 
nuo rūkymo gavę plaučių 
vėžį. ,

Užsieniečiai glemžia 
Indonezijos turtus

Londonas. — Užsienio mo
nopolijos atkakliai stengiasi 
pasiglemžti Indonezijos tur- 
t u s. Laikraščio “Fainenši 
taims” pranešimu, šiuo me
tu užsienio, visų pirma 
Amerikos, Anglijos ir Olan
dijos kompanijos Indonezi
joje yra įdėjusios 400 mili
jonų dolerių kapitalo.

■' Artimiausiu metu Indone
zija duos užsienio naftos 
kompanijoms dar keturioli
ka naftos telkinių eksplota-' 
vimo koncesijų.

Amerika naudosianti 
atominius ginklus

Vakarų Vokietijos gyny
bos ministras Sch r o e d e r, 
kalbėdamas vakarinių euro
piečių sąjungos asamblėjoje, 
aiškino, kad Amerika, gin
dama Vakarų Europą, tik
rai naudosianti branduoli
nius ginklus.

Jis ragino daugiau gink
luoti NATO jėgas ir pasta
tyti jas prieš Varšuvos pak
to jėgas.

Panamos advokatų 
kolegijos pareiškimas
Panama. — Panamos na

cionalinė advokatų kolegija 
ragina visą Panamos liaudį 
protestuoti' prieš neregėtus 
veiksmus, kurių griebėsi 
grupė kariškių, užgrobusių 
valdžią ir primetusių šaliai 
karinę diktatūrą

Savo pareiškime ši įtakin
ga organizacija, kurioje yra 
susivieniję dauguma Pana
mos teisininkų, smerkia 
veiksmus kariškių, kurie 
“pasiskelbė šalies likimo lė
mėjais”.

Pareiškime pabrėžiama, 
kad atėję į valdžią kariškiai 
panaikina konstitucines tei
ses ir garantijas ir verčia, 
remdamiesi durtuvų jėgą, 
tylėti visas informacijos 
priemones.

Neįsileidįžią taikos kovotojų
Londonas. —- Anglijos val

džia neįsileidžia iš kitur at
vykstančių taikos kovotojų 
spalio 27 d. demonstracijai 
už karo baigimą Vietname. 
Demonstracijoje manoma 
turėti apie 100,000 žmonių, 
daugiausia studentų.



2 pusi.

LAISVE LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

PUBLISHED I Y THE LAISVE, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVEN JE, OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matte - at the Post Office of Jamaica, N.Y.

Established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

subscr: PTION RATES:
United States, per year ....... $9 00
United States, per 6 months 5 00
Queens Co., per year ......  $10 00
Queens Co., per six months $5 50

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12,00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

LAISVE ■ Penktadienis, Spalio (October) 25, 1968

Kas ką rašo ir sako
GINČAS DĖL DIEVO!

Drąsūs vyrai ir puikūs atletai
MEKSIKOS sostinėj^ įvykusioje sporto olimpiadoje 

per visą pasaulį suskam 
pavardės. Abudu jie neg 
dalį — vienas auksinį, ki ;as bronzinį. Abudu pasmerkti 
ir išmesti iš pasaulinės ir

Kalba eina apie Tom 
nusidėjimas labai “sunk 
laimėję medalius, nepamiršo, kad jie yra negrai, kad 
Amerikoje juodieji žmonės skęsta skurde, kad jie rim
tai ryžtasi iš to skurdo iš 
žmogaus teises, pasukda 
liti. Olimpiados vadai ir oi 
yra milijonieriai ir baltie.
ir jiems atleisti, kad čionai, viso pasaulio akyse, jiedu ne
pamiršo savęs ir savo rasės.

Kai atėjo laikas juo|s apdovanoti medaliais, jiedu 
apsivilko ne nepriimtais 
dėm juodais, kas simboliz 
basi, kad parodytų, koki

)ėjo dviejų amerikiečių atletų 
rai. Abudu jie laimėjo po nu

Amerikos sporto organizacijų, 
mie Smith ir John Carlos. Jų 
is,” nes jie čia, olimpiadoje,

bristi ir laimėti visas ir pilnas 
ni nenutraukiamos kovos ke- 
•ganizatoriai, kurie daugumoje 
i šovinistai, negali jų suprasti

sportiškais drabužiais, o per- 
aoja jų juodąją rasę; jie buvo 
ame skurde gyvena milijonai 

juodųjų žmonių. O kai <Į>ras prisipildė muzika, grojant 
juodu aukštai iškėlę po vieną 

sugniaužtą kumštį ir stovėjo nuleidę galvas. Jie aiškina, 
vo pasididžiavimą savo rase ir 
o talento paaukojimą juodųjų

Jungtinių Valstijų himną,

Chicagos kunigų Draugas 
sako, kad žydai yra suga
dinę sąvoką apie dievą. 
“Dievo apreiškimas žydų 
tautoje,” sako kunigų orga
nas, “buvo susiaurintas iki 
jų tautos ribų.”

Bet “Draugas” pripažįs
ta, kad katalikų dievas- bu
vo žydams labai šališkas. 
Kitas tautas jis laikė ant
raeilėmis ar trečiaeilėmis 
tautomis. “Draugas” sako:

“Tiesa, Dievas pasirinko 
Izraelio tautą, iš kurtos tu
rėjo kilti Mesijas, todėl rū
pinosi jos gerove išskirtiniu 
būdu. Bet tai nereiškia, kad 
Dievas nebūtų rūpinęsis iš
ganymu kitų žmonių. Die
vui rūpėjo ne vien žydų li
kimas, bet taip pat ir visų 
kitų žmonių likimas” (“D.” 
spalio 12 d.).

Todėl nereikėtų katalikų 
bažnyčiai smerkti ir nie
kinti tikinčiuosius žydus, 
kurie skelbia, kad žydų tau
ta yra paties dievo išrink
toji tauta. Tai sakoma Se
nai ame Testamente ir tą 
dabar pripažįsta Chicagos 
kunigų organas.

kad tuo jie simbolizavo sr 
savo gyvenimo ir atletini 
žmonių vienybei ir kovai i

Matote, kokios “baisias” jų nuodėmės. Ir iš tikrųjų 
jos yra baisios tokiems, 
nierius Avery Brundage, 
šioms sportinėms lenktynėms, 
kitaip į šį Smitho ir Car 
rikos ir viso pasaulio liau

kaip 81 metų amžiaus milijo; 
kuris, kaip pasirodo, vadovavo

, Bet reikia tikėtis, kad 
os užsilaikymą pažiūrės Ame- 
dis.

Ir vėl Jugoslavijos Tito ’
VISOKIOS kalbos vėl plinta po .pasaulį apie: Jugo

slavijos vadą maršalą Tito. Vėliausios net sunkiai tikė,- 
tinos. Kalbama, kad,Be grade eina pasitarimai ir de
rybos tarp Jungtinių'Wfeti jų ir Jugoslavijoš, kuriose- 
Tito siekia gauti mūsų vyriausybės pasižadėjimą sku
bintis jam su militarine pagalba, jeigu kiltų konfliktas 
tarp Jugoslavijos ir, pav.

Sakoma, kad ir fašist 
jau pažadėjo Titui militai 
kiltų “pavojus” iš socialist 
kas perdėta... Bet kad k 
netenka.

grade eina pasitarimai ir de- v 1 -1 • • • - TTr . 1 ■ » > • 1*1 \ ’

, socialistinės Bulgarijos.
nė militarine Graikijos valdžią 
inę paramą, jeigu Jugoslavijai 
inio pasaulio. Čia irgi gal kai 
as nors yra daroma, tai abejoti 

Nes tik taip negalima suprasti mūsų Ame
rikos ir viso pasaulio reakcinės spaudos tokį staigų ir 
begalinį įsimylėjimą į Tito ir Jugoslaviją. Ji nebesuran- 
da žodžių jo gyrimui. Kaip kitaip galima suprasti tą 
faktą, jog nei Tito, nei Jugoslavijos spauda jam ir Ju
goslavijai reiškiamos reakcijos meilės ir užuojautos nė
ra atmetę ?

Viskas siejasi su įvykiais Čekoslovakijoje. Tito bu
vo vienas iš pirmutinių pasmerkti Varšuvos Pakto so
cialistinių valstybių milit 
Slovakijoje. Jis kartu su 
sekretoriumi Rusku pas: 
Dubčeką. Tai, suprantam 
sapnavo pralaužę per Ček 
duris ir sudavę mirtiną smūgį socialistinių tautų bend
ruomenės vienybei.

Kažin, ar Tito pagalvoja, kokiame logeryje jis yra 
atsidūręs su savo tokia elgsena? 0 turėtų rimčiausiai 
pagalvoti.

arinių jėgų pasirodymą Čeko- 
mūsų prezidentu Johnsonu ir 

skubino savo globon paimti 
a, labai patiko tiems, kurie jau 
oslovakiją socialistinio pasaulio

Visi jie optimistai
VISI trys kapitalis 

optimistiškai nusiteikę. Richard Nixon nė, kiek neabejo
ja, kad jis jau beveik išr 
jį kalba beveik visi iki š 
mai.”

Hubert Humphrey pripažįsta, kad jis yra gerokai 
atsilikęs, bet jis neabejo; 
ir pralenks pačiomis pas!

Nuo jų neatsilieka ir George Wallace. Nors dar 
nedrąsiai, bet ir jis jau 
gali rinkimus laimėti ir 
mums prezidentauti. Dži 
jėgų susispietimas.

Natūralu, kad kandidatai turi girtis ir ruoštis pre
zidento sostui. Bet vis 
girsta,, kad nė vienas ši 
kolegijoje daugumos ir prezidentą mums 'turės išrinkti 
KOngrešo Atstovų Butas 
mokfatų kandidatas Hunhphrey. Wallace patrauks savo 
pusėfi tiek balsų, kad Nixon negaus, reikiamos daugu
mos. Na, o Atstovų Bute daugumą turi dėhiokratai.

Aį* taip įvyks, tai tik lapkHČio 5 dieh'os balsaviitiąį 
galutinai išryskins. Bet kalbų apie tokią galimybę pilni 
kampai. / ’

inių partijų kandidatai labai

nktas prezidentu. Juk taip už 
tol pravesti “šiaudiniai balsavi-

a, kad jis Nixona dar pasivys 
utinėmis dienomis.

pradeda viešai kalbėti, kad jis 
ateinančiais ketvertais metais 

ugina jį po jo vėlava reakcinių

daugiau ir daugiau balsų pasi- 
į kandidatų nelaimės elektortų

Kaip tik to, matyt, tikisi de-

ikon negaus, reikiamos dangu
te daugumą turi dėhiokratai.

kalbų ūpie tokią galimybę pilni

JAU IR JIE
“MASKVOS AGENTAI”!

Brooklyno pranciškonų 
organas atidengė baisią pa
slaptį: “The New York 
Times” redaktoriai ir leidė
jai — “Maskvos agentai”! 
“Darbininkas”' sako: ? 1

“Amėrikds dar ne visą 
spaudą pagijo hub ma’nijdš 
tarnauti Maskvai. ''

. Opiniją perduoti Kiniją 
komunįstįams,; perduoti/ Kilį 
bą Castrui buyųįarūbš-* 
ta! Afherikojė ?<N;Y.’ -‘Tihieš’’ 
redaktorių. Tos prokohiU- 
nistinės opinijos čempionai 
redakcijos štabo narys 
B. Matthews jau ‘ išėjo į 
pensi j ą. P'asitraukė1 ■ iš1 ak
tyvios tarnybos spaudoje ir 
įtakingasis koegzistencijos 
kurstytojas W. Lipman. Jų 
liniją betgi tęsia su ypatin
gu intensyvumu toki plunks
nos veteranai kaip Drew 
Pearson-—per ‘N. Y. Post/ 
‘Jewish Press’ ir kit. laik
raščius.”

Mūsų vargšai pranciško
nai nepasitenkinę ir tais, 
kurie, aklai nebeklauso ku- 
nikų ir davatkų. “Drbai- 
ninkas” šaukia: “Teisė ne
sutikti ar teisė nepritarti 
išpopuliarėjo ir bažnyčio
se — nepritaria popiežiui, 
vyskupui, kunigui, paga
liau—pačiam sau.,. ”

Toliau skaitome:
“Nepritarifno dvasią tarp 

bažnyčiai atstovau jaučių 
asmenų išryškino popie
žiaus Pauliaus enciklika 
prieš gimimų kontrolę. Ji 
buvo lyg akmenėlis į kūdros 
paviršių — nuo to akmenė
lio staiga susiūbavo bangos 
bangelės — ‘nepritariu’.”

Ir siūbuoja jos, ir galo 
nesimato. Yra kuo pranciš
konams susirūpinti.

orijoj ir praktikoje (ypač vi
sokius iškraipymus liturginia
me gyvenime), dažnai stebisi 
kodėl popiežius tyli, kodėl 
nesudraudžia visus tuos “nau- 
jovininkus.”

O iš tikrųjų popiežius, kaip 
vyriausias Bažnyčios mokyto
jas ir vienintelis Susirinkimo 
nutarimų saugotojas ir aiškin
tojas, dažnai kalba. Visi jo 
raštai, jo dažnai įvairiomis 
progomis sakomos kalbos yra 
pilnos įspėjimo, susirūpinimo, 
prašymo, raginimo laikytis 
tikrojo tikėjimo ir Susirinki
mo nutarimų, juos teisingai 
suprasti ir interpretuoti. Juk 
po Susirinkiipo išleistos labai 
svarbios enciklikos apie Eu
charistiją, celibatą ir gimimų 
kontrolę yra ne kas kita, kaip 
Bažnyčios nekeičiamos dokt
rinos priminimas, pakartoja
mas Susirinkimo nutarimų 
šviesoje.

Deja, spauda, net ir ta, ku
ri vadinasi katalikiškąja, to
ji pasaulio opinijos formuoto
ja ir informatorė, įtakoje Baž
nyčios priešų, kuriems rūpi 
kuo daugiau pikžolių pasėti 
katalikiškoje dirvoje ir nu
stelbti kviečius (tikrąjį Baž- 
nyčios mokslą), popiežiaus 
kalbų ir raštų paduoda tik 
nuotrupas, trumputes ištrau
kas, dažnai tik keliais žo
džiais, paminint, kad popie
žius tokiu ar tokiu klausimu 
kalbėjo, vengiant pasakyti, ką 
jis iš tiesų kalbėjo. O tuo 
tarpu toje pačioje spaudoje 
kokio nors nųkunigėjusįo dva
siškio, ar savo pašaukimą iš- 
davušibs vienuolės pareiškimai 
dedami 'ištisais puslapiais, net 
su nuottaukohii's, tarsi tai bū
tų šių dienų'Bažnyčios patys' 
svarbiausieji!'įvykiai. .• i

O ką jaii! įr kalbėti apie 
itubs, kurie1 aiškiai nusistatę 
'ighorihoti' popiežiaus fnoko’mą- 
!jį ''žodį; 'AeiglNjo /aūtobitetą’ ir 
imp^pmąj ą fgftjlįą? i V . ta A
jąučįąnĮjaf., kaip; šįūrępa ,pasU 
jpyięšiąįmp, vėjas, (įąugiau,. ąr 
mažiau pateišinamaą Susirin
kimo dvasia j pęįgi ir^vienuo
lių bendruomehesė atsiranda 
subtili^ “šąžbi^ prieštarauto
ją.” Viename' 'pasauliniame 
laikraštyje tekb: skaityti, kaip 
vienas žymus Amerikos katali
kas paklausė ištRomos grįžusio 
monsinjoro, koks yra svar
biausias uždavinys dabarti
niuose Bažnyčios sunkumuose.

—Kad Dievas duotų didelių 
šventųjų, —- atsakė monsinjo
ras. t

—Ne, sako pasaulietis kata
likas. — Aktualiausias reika
las mokėti ir išdrįsti pasakyti 
popiežiui NE!

Tas rodo nepakentimą aukš
čiausio auto ritėto. Jis plinta 
visur ir 'visuose sluogsniuose 
pretekstu apginti asmenišką, 
sąžinės laisvę, sutapdinant ją 
su savo asmeniškais troški
mais ir polinkiais, jaučiantis, 
kad šiandien visi esame pra
našai, per kuriuos prabyla 
Dievo dvasia. ..

GRIŪVA MELO SIENA, 
JIE BAISIAI IŠSIGANDĘ

“VISUR JAUČIAMA, 
KAIP ŠIURENA PASI
PRIEŠINIMO VĖJAS”

Dr. J. Vaišnora Chicagos 
kunigų “Drauge” (Šp. 17 d.) 
sušilęs teisina ir gina po
piežiaus ‘autoritetą. Jis esąs 
užpultas ih sikrtaūdžiamas. 
Su jo žodžiu ir autoritetu 
nebenorima skaitytis. Blo
ga, labai bloga esą !

Tik pasiklaūsykime:
Kas atidžiau seka tokias 

naujoves, besireiškiančias te

BORUŽĖLĖS GAISRAS

Lyg ant aukšto kalno 
žemuogėlė—
Raudonuoja'man ant delno 
Boružėlė. •;c;"

Boruže, 
Voruž’e, x 
Lėk namo!
0-0-0!. .
Lėk namo!
Tavo namas dega, 
Tavo ’vaikai klega...

Vos išgirdo
Boružėlė,
Tuoj sparnus
Aukštyn pakėlė 
Ir nuskrido ji— 
Raudona—
Į raudonąją aguoną.

Lyg tas gaisras,
Lyg Ijėpsna 
Paslėpė ją 
Aguona.

A. Matutis

Atrodytų, nieko čia ypa
tingo, kad užsienio; lietuviai 
lankosi Lietuvoje, o gimto
jo krašto gyventojai vyks
ta viešnagėn svetur, pas ar
timuosius ir pažįstamus.

O ne! Visa tai ne taip 
jau paprasta, šaukia “va
duotojai,” kuriuos šitos ke
liones siutina ir baugina. To
dėl jie nesigaili nei laiko, 
nei pastangų užsienio, o 
ypač Jungtinių Amerikos 
Valstijų' lietuviams įtikinti, 
kad tokios viešnages yra 
milžiniška problema, ko ge
ro, ne mažesnė kaip skridi
mas į Mėnulį, ir nuolat tauš
kia apie visokius pavojus, 
tykančius tiek tėvų žemėje, 
tiek susitinkant .su iš Lietu
vos atvykstančiais žmonė
mis.

1.
Nebe pirmus metus “va

duotojai” per jiems klus
nią spaude, susirinkimuo
se ir įvairiomis kitomis 
progomis suprakaitavę 
atkalbinėja užsienio lietu
vius nuo ryšių su tė
vyne, su ten gyvenančiais 
žmonėmis. Buvę ponai pra
simanė šimtus visokių dings
čių ir taip karštai įspėji- 
nėja tautiečius nevykti į 
Lietuvą, tarsi visi jos gy
ventojai mažų mažiausiai 
sirgtų raupsais ar kokia ki
ta baisia liga.

Juokinga, tiesa? Mums— 
taip, “vaduotojams” — ne. 
Toli gražu ne juoko, o liū
desio ašaros trykšta iš jų 
akių dėl ■> to,, kad vis dau
giau ir daugiau tautiečių; 
isvečiuojasi gimtinėje.

Kaiį>x * tik* ^itb"4 ‘^vaduoto
jai” ir •. nenori.: ■ ■ Mat, - prieš 
daugelį metų jie iš. pikčiau-’ 
siu prasimanymų apie Lie
tuvos gyvenimą, baubų ir 
panašios statybinės medžia
gos surentė didžiulę melo 
sieną. Ja stengiasi atitver
ti užsienio lietuvius nuo 
gimtojo krašto, ir tai “va- 
duotojahis,” deja, vienu me
tu neblogai sekėsi. Šiaip ar 
taip, bet gana žymi dalis 
svetur įsikūrusių tautiečių 
tikėjo jų tauškalais, žiurė
jo į juos kaip į savo vado
vus, dosniai aukojo “vada
vimui,” iš kurio pelnėsi šio 
biznio bosai.

Ilgainiui tiesos žodžiai 
prasiskverbė pro melo šie
ną. Atvykę į Lietuvą sve
čiai dar labiau įsitikindavo, 
kad “vaduotojai” juos ap
gavo. Juk priešingai buvu
sių ponų įtikinėjimams, Ta-, 
rybų Lietuvos žmonės da
bar gyvena žymiai geriau ir 
šviesiau, negu kadaise, o 
milžiniška pažanga, pada
ryta per palyginti trumpą 
laiką, užsienio lietuvius ma
loniai stebina.

Natūralu^ kad, sugrįžę iš 
viešnagės, dauguma mūsų 
svetur gyvenančių tautiečių 
netylėjo, jog “vaduotojai,” 
apibūdindami dabartinį Lie
tuvos gyvenimą, švelniai 
kalbant, juos dezinformavo. 
Išlindus ylai iš maišo, “va
duotojų” šalininkų gretos 
ėmė retėti. Buvę ponai iš
sigando, kad, jei taip to
liau viskas eis, “vadavimo” 
biznis gali sužlugti. Ką jie 
tada darys? Tad reikia 
gelbėti tai, kas įmanoma, ir 
imtis skubių priemonių ke
lionėms į gimtąjį kraštą pri
stabdyti.

Ir prasidėjo ... Tie, kū-r 
rte labai mėgsta save vadih- 
ti karštais tėvyh'ės patrio
tais, ėmė dar smarkiau

dergti Lietuvą, ją ir jos gy
ventojus drabstyti purvais, 
skelbti visokias nebūtus da
lykus iš užsienio lietuvių 
kelionių į gimtąjį kraštą. 
Patiklesnis žmogus galėjo 
pamanyti, kad viršum Lie
tuvos jau ir saulė nebete
kanti. Bet ir šiai “vaduo
tojų” kampanijai sužlugus, 
vis didėjant vykstančių Lie
tuvos aplankyti tautiečių 
srautui, būvį ponai ryžosi 
dar vieham žingsniui. Jie 
išspausdino savo nuož
miems tikslams skirtą spe
cialų leidinį V. Vaitie
kūno brošiūrą “Bendravi
mas F” T-ietuva”—ir jį pla
čiai išreklamavo.

2.
Šis savotiškas katekizmas 

parašytas pagal amerikie
tišką “smegenų plovimo” 
metodą. Kad skaitytojas 
būtų iš karto atitinkamai 
nuteiktas, jis pirmuose pus
lapiuose pagąsdinamas. At 
seit, kiekvienas gali nuken
tėti, jeigu tik bendraus su 
Lietuva, jos žmonėmis. Ta
čiau bergždžiai ieškotumėte 
nors vieno “nukentėjusio” 
pavardės. Iš kur jų ir bus, 
jei nė vienam užsienio lie
tuviui, viešint tėvynėje, nie
kad nieko pikto neatsitiko. 
Na, o. toliau nustatomos 
bendravimo gairės, patei
kiami įvaiririausi iš piršto 
išlaužti pavojai, kurių, gir
di, neišvengiama, jei vyks
tama į Lįetuvą.

Pagaliau kam taip toli 
leistis į. .rizikingą k.elionę? 
Juk brošiūros autorius įspė
ja svetur gyvenančius tau
tiečius, kad (jįe, net savo na
muose butų atsarguš, kai, 
isusitikiųęs su/ iš' Lietuvos 
atvykusiais . Kam gi vėl ši
tas niekuo nepagrįstas įspė
jimas? Atsakymas papras
tas — nenorima, kad atvy
kusieji pasakotų apie gim
tąjį kraštą. juk išgirsta 
tiesa gali tam tikrą užsie
nio lietuvių dalį paskatinti 
savarankiškai galvoti,1 o ne 
vien užsimerkus ryti propa
gandines piliules.

išsigandęs brošiūros au
torius ir kitus ima baidyti. 
Jis įspėja, pavyzdžiui, už
sienio lietuvių inteligenti
ją vengti kontaktų su iš 
gimtinės atvykstančiais in
teligentais. Pasirodo, pa
sak V. Vaitiekūno, kuris 
kažkodėl nekokids nuomo
nės apie svetur gyvėnan- 
čius lietuvius inteligentus, 
jie “tam nepribrendę.” To
dėl prieš susitinkant su in
žinierium ar mokslininku, 
atvykusiu iš Tarybų Lietu
vos, “visas bendravimo pa
sekmes reikia nuodugniai 
apgalvoti d a r prie tai, hė 
po to.” Matote, kaiį)!..

O kad eiliniams pilie
čiams, kurių visų nespėsi 
apibėgti ir nepąruoši susiti- 
kima’ms su t “baltaisiais lie
tuviais iš LietūVos,” būtų 
aiškiau, kaip pasitikti, pa
vyzdžiui, savo tetą iš kokių 
nors Burbiškiu, brošiūros 
autorius pateikia įvairiau
sių pavyzdžių. Rinkis pa
tinkamą ir pilk, atsiprašau, 
bendraūk, bet žiūrėk, nenu
krypk įiei kairėn, nei deši
nėn. Kitaip...

Visų pirma, teigia auto
rius, šita teta yra nepatai
soma melagė ir tiesos apie 
LietūVoš gyVėhithą vis vien, 
iš jos nesužinosi. Ji’ gali, 
pavyzdžiui, prasifhahyti, 
kad gimtosiose DuLbiškėse 
tebestovi bažnyčia, nors

“vaduotojai” seniai žino1, kad 
ji dar 1945 metais buvo są
moningai susprogdinta. Ši
ta tetulė taip pat nutylės^ 
kad tik dabar, “laimingoji 
Amerikoje,” ji pirmą kartą 
po karo vėl valgė mėsos. O 
jau kai pradės poryti apie 
Burbiškes, tai tik klausy
kis. Ten, girdi, dabar ir vi
durinė mokykla, ir kažko
kie kultūros namai, ir fil
mai dažnai rodomi, ir viso
kie chorai, koncertai, savi
veiklos, ir televiziją daug 
kas savo namuose žiūri, žo
džiu, tokių dalykų pritaukš, 
kad tik laikykis. Tad norė
damas, kad teta, neduokdie, 
nebūtų priversta apie Lie
tuvą meluoti (kaip huma
niška!), V. Vaitiekūnas pa
taria nieko jos neklausi
nėti.

Matote, kaip gražiai pa
sirūpinta. Ne, ne tetos mo
rale, bet visų pirma savimi T 
bei bendraminčiais. Juk kuo 
mažiau bus klausinėjami at/^ 
vykę iš Lietuvos, tuo ma
žiau bus žinoma, vadinasi, 
mėlo siena taip greit nebe- 
pleišės. Šito “vaduotojai” 
kaip tik labiausiai ir trokš
ta.

3.
Minėtoje brošiūroje yra ir 

daugiau panašių samprota
vimų apie ryšius su Tarybų 
Lietuva. Plačiau apie juos 
rašyti nėra prasmės, nes vi
si pateikti argumentai pa
našūs kaip viena “vaduoto
jų” rezoliucija į kitą. Ta
čiau baigdamas norėčiau 
vis tik atkreipti dėmesį į 
dar du momentus.

V. Vaitiekūnas ne kartą 
cituoja Vakarų Vokietijos 
revanšistų leidžiamą žurna
lą “Osteuropa,” iš kurto jis 
semiasi išminties.' Ką • gi, 
nėta ko stebėtis, kad Vokie- 
tijos '^karthėje dalyje vėl 
gaivias -kėlią naciai brošiū
ros autoriui prie širdies. 
Kodėl ir ne. Juk V. Vai
tiekūnu pasivadinęs buvęs 
Kauno advokatas Juozas 
Katilius kadaise uoliai tal
kini n k a v o hitlerininkams. 
Ypač nuo 1940 iki 1943 me
tų, kai gyveno Berlyne ir 
gerai žinojo kelią į tas hit
lerininkų o rgan i z a c i j a s, 
apie kurias paprastai viešai 
nebuvo kalbama.

Nuo to laiko pasaulyje 
daug kas pasikeitė. Tik ne 
J. Katilius ir kiti dabarti
niai “vaduotojai.” Jie liko 
tokie pat reakcionieriai, ko
kie visada buvo. Ką gi, 
kaip sakoma, kuprotą tik 
kapas ištiesins...

Česlovas Viduolis.

Kolūkis pagerbia 
judzį Opąnskį T

Įžymus revoliucionierius 
Juozas Opanskis gimė 
Anykščių rajone Staleriškių 
kaime, ‘Kelio į komunizmą”. 
kolūkis užsakė Lietuvos dai
lininkams paminklinio ak- 
mėūs projektą.

ŽIŪRI VEIDRODIN 
BERŽELIS

žiūri veidrodin berželis— 
Ežerėliu žiūri:
Baltas bkltas
Beržo paltas
Ir žalia kepurė.

žiūri veidrodin berželis 
Nuo kalvos kuprotos.
Gailiai žvelgia
Ir. .. O varge!
Kojos nemazgotos! 

žiūri veidrodin berželis 
Vai susidūmojęs.
Moja lietų,
Kad skubėtų
Jam nuplauti kojas... į

A. Matutu
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Lietuvos darbo liaudies partijai 
penkiasdešimt metų

Spalio 3 dieną Vilniuje 
buvo suruoštas iškilmingas 
vakaras paminėjimui Lietu
vos Komunistų Partijos 50- 
mečio. Jame partijos pir
masis sekretorius Antanas 
Sniečkus padarė platų, įdo
mų pranešimą. Tikime, kad 
svarbu ir Amerikos lietu
viams su šiuo istoriniu pra
nešimu susipažinti, čionai 
spausdiname iš jo kai kil
ias ištraukas.

Redakcija
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Draugai!
Lietuvos Komunistų par

tijos įkūrimas — reikšmin
ga data Lietuvos istorijoje. 
Sunkiomis imperialistinės 
Vokietijos okupacijos sąly

gomis 1918 metais, giliame 
pogrindyje, Lietuvos Komu
nistų partija pradėjo savo 
garbingą kelią, kupiną did
vyriškos kovos už revoliuci
nį Lietuvos politinio, eko
nominio ir socialinio gyveni
mo pertvarkymą.

Ilgą ir sudėtingą kelią 
praėjo Lietuvos darbininkų 
klasė, kol ji sukūrė savo nuo
seklią revoliucinę, mark
sistinę politinę organizaci
ją-

(
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Jei jums skauda galvą
Gyd. A. KADUBA

nūs Karolis Požėla, Juozas 
Greifenbergeris, Kazys 
Giedrys, Rapolas Čarnas fa
šistinio teismo sprendimu 
1926 m. gruodžio 27 d. buvo 
sušaudyti. Vėliau buvo su
šaudytas komunistas Mela- 
medas. Tačiau jokios fa
šistų represijos negalėjo pa
kirsti partijos ryšių su dar
bininkų klase, su visa liau
dimi, kurios interesus ji gy
nė.

Kova dėl išnaudotojiškos 
santvarkos nuvertimo pa
reikalavo daugelio puikių 
liaudies sūnų ir dukrų pasi
aukojimo, kančių ir net gy
vybės. Buržuaziniai Lietu
vos teismai 1920-1940 m. 
teisė apie 4,000 revoliucinio 
ir antifašistinio judėjimo 
dalyvių, daugiausia komu
nistus ir komjaunuolius. 
Apie 7 tūkstančius revoliu
cinio ir antifašistinio judė
jimo dalyvių be teismo bu
vo kalinami koncentracijos 
ir priverčiamojo darbo sto
vyklose, kalėjimuose arba 
buvo ištremti į įvairias vie
tas.

Nei mirties nuosprendžiai, 
nei sunkiųjų darbų kalėji
mai, nei priverčiamojo dar
bo stovyklos, nei koncent
racijos lageriai, nei visi ki
ti persekiojimai nesulaužė 
revoliucionierių valios. Ne
palaužė tos valios ir viso
kios moralinio teroro prie
monės. Adelės Laukaitytės, 
Juozo Garelio, Klaudinos 
Krastinaitės ir kitų ištver
mingų kovotojų, dargi mir
ties prieangyje kalėjimuose 
atmetusių pasiūlymus pa
duoti malonės prašymus, pa
vyzdys rodė, kad jie aukš
tai laiko 1926 m. sušaudytų 
4-ių komunistų vėliavą. Žu
vusių kovotojų vardai am
žiams įrašyti mūsų liaudies 
revoliucinių kovų istorijoje. 
Jų pasiaukojamo tarnavimo 
liaudžiai pavyzdys įkvėpė 
šimtus ir tūkstančius nau
jų kovotojų stoti po Komu
nistų partijos vėliava, kad 
iškovotų darbo žmonių per-

paisydama žiauriausių re- i 
presijų, toliau vadovavo dar- 1 
bininkų klasės kovai, visam 
darbo liaudies judėjimui 
prieš išnaudotojus...

Krikščionių demo kratų 
valdymo Lietuvoje metais, 
siautėjant represijoms ir te
rorui, Lietuvos Komunistų 
oartija pradėjo vykdyti 
bendro darbininkų fronto 
taktiką, siekdama suteikti 
ivairių politinių pažiūrų dar
bininkus bendrai kovai dėl 
ių gyvybinių interesų pa
tenkinimo ir demokratinių 
teisių. Šią politinę darbi
ninku klasės veiksmų vieny
bės linija Lietuvos komu
nistai vykdė, nesutaikomai 
kovodami prieš dešiniųjų so
cialdemokratu ir kitų opor
tunistų skaldytojiškas pa
stangas.

Liaudininkų ir 
socialdemokratų vyriausybe

Kai 1926 m. ligi tol buvu
sius valdžioje krikščionis- 
demokratus pakeitė liaudi
ninkų ir socialdemokratų 
vyriausybė, Lietuvos Komu
nistų partija isnėjo mases 
lengvai netikėti liaudininkų 
ir socialdemokratų paža
dais. Tokio perspėjimo tei
singumą greitai patvirtino 
gyvenimas. Nors liaudinin
kų ir socialdemokratų vy
riausybė kiek sudemokrati- 
no krašto gyvenimą, tačiau 
darbininkų gyvybinių reika
lavimų nepatenkino.

Dar daugiau. Pabūgusi 
stiprėjančio revoliucinio ju
dėjimo bei didėjančios Ko
munistų partijos įtakos ma
sėse, liaudininkų ir social
demokratų vyriausybė dar
gi ėmėsi represijų prieš pa
žangiuosius darbininkus. Iš 
kitos pusės, nors Lietuvos 
Komunistų partija ne kar
tą perspėjo liaudininkų ir 
socialdemokratų vyriausybę 
anie tautininkų ir krikš
čioniu demokratų ruošiamą 
fašistini perversmą, liaudi
ninku ir socialdemokratų 
partijų viršūnės nesiėmė 
priemonių, kad užkirstų jam 
kelią. O kai perversmas 
i vyko — liaudininkų parti
jos lyderiai dargi padėjo jį 
įteisinti.

Fašizmo smūgiai
Ir, aišku, užgrobę valdžią 

lietuviškieji fašistai savo 
smūgius pirmiausia nukrei
pė prieš nuosekliausią darbo 
žmonių interesų gynėją — 
Komunistų partiją. Tuojau 
no perversmo buvo įvykdy
ti masiniai komunistų areš
tai. Įžymūs Lietuvos Komu- 

Lietu- nistų partijos veikėjai, iš-

Pirmoji komunistų kuopa 
Lietuvoje

1918 metų balandžio-gegu
žės mėnesiais iš vietos 
bucinių darbininkų Vi] 
susikūrė pirmoji Lie 
komunistų kuopelė. Netru
kus komunistų kuopelė; 
ganizacijos susikūrė įv 
se Lietuvos dalyse — Že
maitijoje, Suvalkijoje, Aukš
taitijoje. 1918 metų spalio 
1-3 dienomis Vilniuje 
galiai įvykęs komunistinių 
organizacijų atstovų 
žiavimas suvienijo 
marksistinio - lenininio 
Komunistų partiją.

Į Lietuvos Komunistę par
tiją susibūrė geriausi, 
užgrūdinti ir išmėgintli Lie
tuvos darbininkų revoliuci
nio judėjimo veikėjai 
kūrėjų tarpe buvo V. Micke- 
vičius-Kapsukas, Z. Aleksa- 
Angarietis, P. Eidukevičius, 
K. Kernovičius, K. P02 
Gaška ir visa eilė kit 
kimų darbo liaudies sūnų.

Taip tiesioginiame Spalio 
revoliucijos poveikyje 
m. Lietuvoje susikūrė Ko
munistų partija, kuri 
atviros kovos dėl T 
valdžios priešakyje.

1918 m. gruodžio 
Vilniuje, šioje Valstybinės 
filharmonijos salėje, pirmo
ji Darbininkų atstovų 
ba nutarė paskelbti T 
valdžią Vilniuje. Gruodžio 
16 dieną Lietuvos L 
sios revoliucinės darb 
ir valstiečių vyriausyb 
nifestu Tarybų valdžia buvo 
paskelbta visoje Liet

Bet kova nesustojo
Nors pirmoji'sočia 

revoliucija Lietuvoje pralai
mėjo, — o ji pralai 
svarbiausia dėl Vakarų im
perialistinių valstybių įsiki
šimo,—tačiau ant jos 
ro sudėtos aukos nčnuėjo 
veltui. Revoliucijos 
jauna Lietuvos Kom 
nartija ir visa darb 
klasė gavo gerą k 
natyrimą, kuris pade 
liau tęsti kovą prie 
uitalistinę santvarką. 
Ir trumpai tegyvavu 
rybų valdžia palik 
lų pėdsaką Lietuvoj 
bo žmonių sąmonėj 
ugdė jų pasitikėjimą Komu
nistu partija — nuoseklia 
liaudies interesų gynėja ko
voje už socialinę ir 
nalinę laisvę.

Perėjusi į pogrindį

revo- 
niuje 
tuvos

s, or- 
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nele-
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Kaip dažnai girdime žmo
nes skundžiantis galvos 
skausmais! Vienu atveju 
galvos skausmai neryškūs, 
trumpalaikiai, kitu — pasto
vūs, stiprūs. Įvairus ir 
skausmo charakteris — jis 
gali būti pulsuojančio, spau
dančio pobūdžio. Skausmas 
gali būti jaučiamas kaktos, 
smilkinių, pakaušio srityse 
ar išplisti po visą galvą.

Kas sukelia galvos skaus
mus?

Dažnai galvos skausmų 
priežastis yra regėjimo 
sutrikimai (t r u m paregys- 
tė, astigmatizmas). Pir
mu atveju galvos skaus
mai būdingi į vakarą, po 
darbo, susijusio su regėji
mo įtempimu ir ilgu skaity
mu. Galvos skausmai turi 
buką charakterį, juntami 
daugiausia smilkinių srity
je.

Sergant glaukoma, galvos 
skausmai juntami pakenk
tos akies srityje, ypač su
stiprėja naktį. Glaukoma— 
nelengvas susirgimas, todėl, 
atsiradus panašiems sutri
kimams, ligoniui būtina 
kreiptis į gydytoją.

Galvos skausmai gali bū
ti ir esant nepakenktoms 
akims, pvz., skaitant netin
kamai apšviestoje patalpo
je, gulint ir pan.

Kita galvos skausmų‘prie
žastis būna, esant ausų su
sirgimams, kurie paprastai 
padidėja, spaudžiant pa
kenktos ausies sritį.

Dažnesnės galvos skaus
mų priežastys yra nosies ir 
jos pridėtinių ertmių susir
gimai (sinusitai). Skausmai 
gali atsirasti, esant ūmiai 
slogai, nosies pertvaros iš
krypimui, ypač esant apsun
kintam kvėpavimui per no
sį, sustiprėja pervargus ar 
ilgiau būnant šaltyje.

Galvos skausmai taip pat 
būdingi, sergant hipertoni
ne liga. Tai vieni iš anks
tyvųjų susirgimo požymių. 
Šiuo atveju skausmai daž
niausiai juntami kaktos, 
smilkinių ar pakaušio srity
se, neretai lydimi galvos 
svaigimu ar ūžimu ausyse.

• Stiprūs galvos skausmai 
taip pat dažnai jaučiami 
smegenų sumušimo ar su
trenkimo atveju.

Galvos smegenų kraujo 
indų aterosklerozė irgi daž
nai pasireiškia galvos skaus
mais, paprastai nelabai iš
reikštais, stiprė j a n č i a i s, 
esant protiniam įtempimui 
ar susijaudinus.

Galvos skausmai susiję ir 
su kitų organų susirgimais. 
Tai liečia inkstus, kepenis,

širdį. Tenka taip pat pa
minėti ir kai kuriuos in
fekcinius susirgimus — gri
pą, vidurių šiltinę — greta 
pakilusios kūno temperatū
ros galvos skausmai yra 
vieni iš ankstyvųjų šių su
sirgimų požymių.

Galvos skausmai vaikams 
gali kilti dėl askaridžių bu
vimo. Jas išvarius, skaus
mai pranyksta.

Sistemingai pasikartojan- 
tieji galvos skausmų prie
puoliai būdingi susirgimui, 
vadinamam migrena. Šiuo 
atveju galvos skausmai 
dažnįausiai būna vien
pusiai, rečiau abipusiai. 
Priepuoliai kartojasi 1-2 
kartus per mėnesį, praside
da jaunystėje ir paprastai 
pranyksta, sulaukus 40-50 
metų.

Prieš skausmų priepuolį 
ligoniai jaučia protinį ar fi
zinį silpnumą, netenka ape
tito, pablogėja nuotaika, 
dažnai trumpalaikiai regėji
mo sutrikimai, besitęsian- 
tieji 15-20 minučių. Po to 
atsiranda stiprūs galvos 
skausmai, kurie labiau su
stiprėja kosint, veikiant 
stipriai šviesai ar garsui. 
Skausmai gali tęstis nuo ke
lių valandų iki kelių dienų.

Nustačius migrenos diag
nozę, ji turi būti gydoma 
taip pat gydytojo priežiū
roje.

Dažnai pasitaiko neryškūs 
galvos skausmai, esant vi
durių užkietėjimui. Šiuo at
veju svarbu pašalinti šį ne
galavimą.

Kaip matome, galvos 
skausmų pri e ž a s t y s labai 
įvairios, todėl sunku su
minėti visas gydymo prie
mones. Tenka pažymėti, 
kad besaikis skausmą maži
nančių tablečių a^ miltelių 
vartojimas be gydytojo nu
rodymų gali tik laikinai nu
malšinti galvos skausmus, 
o nepašalins skausmą suke
liančios priežasties.

Todėl, skundžiantiems gal
vos skausmais reikia kreip
tis į gydytoją.

Kapsukas ir Zigmas Alek- 
sa-Angarietis.

Leninas, Rusijos bolševi
kai visada siekė stiprinti 
kovinę vienybę su Lietuvos 
c arbininkų klase, su Lietu- 
\ os socialdemokratais. Le- 
r ino įtaka padėjo i lietuvių 
evoliucionieriams socialde

mokratams vis labiau įsisa
vinti bolševikų partijos pro
graminius teiginius, mark
sistinę-lenininę taktiką, iš 
r evoliucinių prol e t a r i a t o 
klasinių pozicijų spręsti po
litinius klausimus.

To viso dėka revoliucinis 
socialdemokratijos sparnas 
arbininkų judėjimo pakili

mo laikotarpiu (1910-1914 
m.m.) dar labiau sustiprėjo, 
r tik pirmasis pasaulinis 
imperialistinis karas su
trukdė revolucinių socialde
mokratų susiformavimą į 
aiškią bolševikinę organiza
ciją. |

Spalio socialistine 
revoliucija

Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos pergalė 
madare lemiamą įtaką Lie
tuvos darbo žmonių išsiva
davimo kovai, kuri jau se
nai buvo susijusi su Rusi- 

. os darbininkų revoliuciniu 
udėjimu.

Lietuviai darbininkai ir 
kareiviai drauge su rusais 
r kitų tautybių darbo žmo

nėmis, bolševikų partijos 
vadovaujami, aktyviai daly
vavo Vasario ir Spalio revo- 
iucijose. Rusijoje susikūrė 
širmosios Rusijos Socialde- 
nokratų darbininkų parti
jos (bolševikų)- lietuviško
sios organizacijos, buvo pra
lota leisti bolševikinė lite
ratūra lietuvių kalba.

Grįžtantieji iš Rusijos į 
gimtąjį kraštą lietuviai bol
ševikai čia rado ištroškusias 
socialinės ir nacionalinės 
laisvės darbo žmonių ma
ses, įvairiose vietovėse gy
vuojančius revoliucinių so
cialdemokratų židinius, vis 
labiau besiorientuojančius j 
Spalio revoliuciją, į lenini
nės bolševikų partijos pro
gramą ir taktiką. Šiomis 
sąlygomis 1918 m. pavasarį 
prasidėjo Komunistų parti
jos įkūrimo darbas Lietu
voje. Jam idėjiškai vadova
vo lenininis Rusijos Komu
nistų partijos Centro Komi
tetas per Lietuvių sekcijų 
Centro Biurą, kurio prieš
akyje buvo Vincas Kapsu
kas ir Zigmas Angarietis.

i

Pirimeji žingsniai
Pirmi marksistai atsirado 

Lietuvoje XIX amžiaus de
vintajame dešimtmetyje. 
Lietuvių tauta tuomet kar
tu su visomis kitomis Ru
sijos imperijos tautomis vil
ko carizmo, dvarininkų ir 
kapitalistų jungą. Markso 
ir Engelso veikalai ir 1883 
metais susikūrusi rusų 

M marksistų “Darbo išvadavi
mo” grupė savo vęįkla tu- 
r^o lemiamą idėjinį povei
ki Lietuvos revoliucinio ju
dėjimo dalyviams...

Lietuvos pramonės prole- 
riato ir darbininkų judėji
mo augimas, socialdemokra
tų ryšių užmezgimas ir jų 
stiprinimas su Rusijos pro
letarinių centrų marksis
tais, mokslinio komunizmo 
idėjų plitimas Lietuvoje su
darė sąlygas revoliucinei so
cialdemokratijai vystytis 
mūsų krašte.

XIX amžiaus paskutinia
me dešimtmetyje revoliuci
niai socialdemokratai, visas 
savo jėgas skirdami augan
čiam darbininkų judėjimui, 
auklėdami darbininkus kla
sinės kovos dvasia, dėjo di

deles pastangas sukurti Lie
tuvoje revoliucinę partinę 
organizaciją...

^Pirmosios revoliucijos 
poveikis

1905-1907 metų revoliuci
jos laikotarpis sudarė naują 
etapą Lietuvos socialdemo
kratijos vystymesi. Leninas, 
bolševikai iškėlė revoliuci
nius kovos lozungus. Revo
liucijos eigoje Lietuvos so
cialdemokratai gr ū d i n o s i 
politiškai, vis labiau įsisavi
no revoliucinę taktiką. Ko
vos eigoje Lietuvos social
demokratų tarpe pradėjo 
stiprėti siekimas susivieny
ti su Rusijos Socialdemo
kratų darbininkų partija. 
Internacionalistinė kryptis, 
besiformuojanti Li e t u v o s 
socialdemok ratų partijoje,

VARGO MOKYKLA
Muziejuj — iš gipso pora figūrų: 
Motina, verpianti siūlus,
Ir berniukas, kuris ant kelių turi 
Knygą ir mokos užgulęs. ..

Tarsi girdi, kaip pamažu 
Ratelis sukasi žiū-žiū-ū!
Berniukas, vesdamas pirštu, 
Įsimena, kur “a,” kur “ū.” 
Iš lėto naują žodį taria: 
“Mamytė mala, tėtis aria.” 
Ratelis sukasi žiū-žiū-ū!
Kiek knygoj pasakų gražių!..

žiūrovą jaudina skulptūros šitos: 
Jos mena, kaip prieš metų šimtą 
Buvo raidės uždraustos rašytos, 
Siekt mokslo piemenims užginta.

Kiekvienu įveiktu žodžiu 
Jis džiaugėsi ūžesy žiū-žiū-ū!
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J. Šimonis

LAIŠKAS
Mama! šiandien Stoniūnų soduose 

saltis gaisrą nutap.
a miglos kaip tavo atodūsiai 
ustingsta šerkšnu ant lapų.
ai nešlama. Lapai žvanga, 
p vainikai po kryžiais.

Kyli
Ir si
Lap;
Kai
Ir dtrodo man—-
Beldžias į langus 
Pieinenystė sugrįžus.

as širdį kaip varpą išjudino.
Ir (Įabar jis krūtinėje gaudžia, 

žinai,

Vej

Tu
Kažkodėl apie rudenį 
Aš .
Noi:

nenoriu galvoti graudžiai, 
iu degt, kaip tos obelys soduose,

‘ Lietuvos komunistų niekas 
negalėjo išstumti iš jų pa
sirinkto kovos prieš išnau
dotojus kelio...

(Pabaiga seka)

Adriano siena
Garsi pasaulyje Didžioji 

Kinų siena, pastatyta III a. 
pirma mūsų eros. Tačiau 
yra ir kita, mažiau žinoma, 
apie 100 km. ilgio vadina
moji Adriano siena. Ji drie
kiasi tarp Anglijos Šiaurės 
jūros pakrantės ir Solvej 
Forto įlankos. Kadaise ji 
skyrė “civilizuotos” Romos 
imperijos šiaurę nuo bar
barų — keltų, škotų ir kitų. 
Imperatoriaus Adriano įsa
kymu 5 m. aukščio ir 3 m. 
pločio sieną kareiviai, be
laisviai ir vergai statė de
vynerius metus (nuo 122 
m.)

Iš šiaurės pusės palei sie
ną tęsiasi apie 4 m. gylio 
griovys. Iš pietų, iš Romos 
pusės, ėjo grįstas kelias, ku
riuo galėjo greitai menev- 
ruoti septyniolikos pasienio 
tvirtovių įgulos. Kas kiek
vieną romėnų mvlią stovė
jo mūriniai stebėjimo bokš
tai, o mažesni bokštai sau
gojo sargybą nuo netikėtų 
užpuolimų. Sargybos ryšius

Neįspėta mįslė
Usurijos laukinės bitės 

negyvena bitynuose. Jos 
tuojau pat grįžta į taigą. 
Norėdami geriau ištirti jų 
gyvenimo būdą, mokslinin
kai parsivežė iš miško bites 
su visu “namu” — didelio 
klevo kamienu. Atėjus žie
mai, paaiškėjo keista bičių 
ypatybė — net stipriai šą
lant jos išskrenda į lauką. 
Ko jos skraido, kur skuba, 
juk nektaro nėra? Tai lie
ka mįsle.

revoliucijos metu išaugo į 
stiprų sparną su aiškia po
litine platforma. Jau tuo 
laiku didelį vaidmenį social

demokratijos judėjime su
vaidino. busimieji Lietuvos 
Kotaunistų partijos organi
zatoriai Vincas Mickevičius-

žiūrovas girdi, iš eilių 
Jis semias daug minčių gilių. 
Ir motina jam skelbia, moko 
Ateisiant šviesiąją epochą, 
Tačiau kol kas metu gūdžiu 
Jis švietės ūžesy žiū-žiū-ū!

1 e 1

Ir elementoriaus pasakojimai žavūs 
Jo dvasiai teikė peno:

s keliai jau seniai įpusėti. 
iu, mama, kad mano žodis 
Įmuštų liepsnom akyse tau.

ŠŠtai todėl,ir gyventi verta.
Nors ruduo kapinynais kvepia.—
Kad nebūtų soduos šalta,

šaaltis gaisrą nutapė
Br. Mackevičius

Noi;
Nori 
Ats

su tvirtovėmis ir šalies vi
dumi palaikė ugnies ir švie
sos signalais.

Dabar Adriano sienos 
griuvėsiai apleisti, apžėlę 
skurdžia augmenija, nuglū
dinti drėgnų Airijos jūros 
vejų. . .i

Tokiuose patogiuose nameliuose gyvena vilkaviškiečiai.
A. Brazaičio nuotrauka
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Daugiau įvairią parengi 
mų “Laisvės” naudai.

Honolulu. — Pacifiko ko- 
mandantas adm. McCain 
pasisakė esąs priešingas su
laikyti šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. ' r

“Laisve- 
“ Vilnies” 
ant, kad

Naujų narių gauta per šį 
laikotarpį:

Pavienių — 2; 2 kp., Bos
ton, Mass.—2; 20 kp., Bing
hamton, N. Y.—6; 45 kp.,

Kas dedasi Vilniuje
Vilniuje šįmet išleista 

1,230 puslapių Lietuvių ka 
bos didžiojo žodyno I-sis ter
mas. Tai jau antrasis žy
miai padidintas leidimas. 
Šis tomas padengia raide 
A ir B.

Ruošiamas II tomas, ap
imantis raides C, D, E, ir F. 
Seniau išleisti III, IV, V, V l, 
ir VII tomai, apimantys ra -

M. Baigiama ruošti ir Vili 
tomas. Visam Žodynui nu
matoma apie 12 ar 14 di
džiulių tomų. Tai monu
mentalus, daug jėgų bei iš
teklių reikalaująs darbas!

Sekamų metų pradžioje 
laukiama pasirodant mažo
sios — tritomės — Lietuvių 
Enciklopedijos ir IX ton 
Liet. TSR Mokslų Akade
mijos Lietuvių kalbos ir 1 
teratūros leidžiamo dari 
“Literatūra ir kalba,” kuri
vyriausiuoju redakt o r i u m 
yra prof. dr. K. Korsakas 

Tai vis nepaprastai stan 
būs ir svarbūs mokslo b

“Vilnyje” spalio 8 d. tilp 
rimtas, svarbus straipsn 
pavidale “Laiškas iš Lietu
vos dr-gui Sadauskui,” ku
rį rašo drg. Juozas Dauba
ras iš Vabalninku. Perskai
čiau visą atidžiai. Straips
nis daug pasakantis ap: 
Čekoslovakijos krizę. Ga
be Tarybų Sąjungai ir Če
koslovakijos Kom. Partijai, 
kad jie laiku įžiūrėjo bur
žuazijos militaristų suoka- 
bį ir nedaleido pavergt Če
koslovakijos liaudies! Gar
bė Tarybų Sąjungos ir Var 
šuvos Pakto kareiviams 
kurie užkirto kelią Vokie 
tijos ir kitų šalių fašistam 
įsibriaut Čekoslovakijon!

Vilniaus valstybinio uni
versiteto rektorius, prof. dr. 
Jonas Kubilius, rašo:

“Universitete dabar vyks
ta stojamieji egzaminai į 
pirmąjį kursą. Numatome 
priimti 2,675 naujus studen
tus. Tuo būdu šiais metais 
studentų skaičius universi
tete šiek tiek padidės ir vir
šys 14,000...

Abu su žmona su malonu
mu prisimename Jūsų vieš
nagę Lietuvoje. Tikimės, 
kad netolimoje ateityje ga
lėsime ir vėl Jus sveikinti 
tėviškės padangėje.

Neseniai pasirodė V. My
kolaičio-Putino raštų nau
jas (IX) tomas. Šiandien jį 
Jums išsiunčiu. Gal bus įdo
mu jį pavartyti ir paskaiti
nėti.”

Tai labai malonūs gerbia
mojo Rektoriaus žodžiai!

A. Petriką

kaip premjera. Ar tasai vei
kalas bus pastatytas sceno
je Druskininkuose, priklau
sys nuo sąlygų, nuo aplin
kybių. Bet Mikas Detro- 
itietis yra pasitenkinęs nors 
tais skelbimais, ir tikisi, 
kad Druskininkų ir šiaip 
Lietuvos draugai pasistengs 
pastatyt tą veikalą sceno
je ir parodyt Lietu.', os žmo
nėms, kaip Ameri’ - 
viai gyvena, kad p 
ka dolerių nuo 
medžių, bet sunkia’ d
užsidirba sau pragyvenimą.

Mikas Detroitietis

Neseniai drg. V. Andrį - 
lis pastebėjo “Vilnyje,” kari 
jei yra rengiami pobūviu* 
gimimų, varduvių ir 1.1., r 
jie nėra surišti su aukom
“Vilniai,” tai, sako, kad ne
verta skelbt jų laikraštyje.

Gerai, neskelbsime toki 
parengimų, 
gų ir draugių, kurie ir l
aukų, be dolerių (gal jie ne
turi dolerių) — yra kt 
nors .atsižymėję pažangie
čių veikloje, tai ar ir to
kių draugų gimimo ar var
duvių dienos negalima pa
minėt? Kodėl vis tik dole
ris ir doleris turi' nustatyt 
ir pažangiečių veiklą? Kas 
nors daro klaidą...

Spalio 13 d. Detroite ap
silankė draugė I. Mizariene. 
Ji dalyvavo Draugijų Sve
tainės bankete ir pasakė 
gražią prakalbą. Ją pa
kviest į Detroitą pasistengė 
dr-gė N. Astrauskienė, pas 
ją dr-gė Mizarienė ir apsi
stojo; o drg. Frank Nakąs 
buvo jos šoferis atvežt , 
pas Astrauskienę iš lėkt 
vų stoties ir pavežiot bo 
Detroitą.

Draugė I. Mizarienė y*a 
gera kalbėtoja, aiškiai ir 
rimtai dėsto ir aiškina vi
sokius reikalus. Po jos kli
bos, buvo ir daug klausimų, 
į kuriuos dr-gė Mizarienė 
rimtai paaiškino.

LLD reikalai
Šiuos žodžius rašau tiki St. Petersburg, Fla.—3 (iki 

sugrįžusi iš Chicagos ir ' * ‘ ‘ * * 
Detroito. Taigi, aišku, kad 
pilna įspūdžių iš mano vi
zito tuose miestuose.

Buvo malonu sus
LLD veikėjais, pasitarti 
bendrais reikalais.

Man teko dalyva 
cagos LLD 19 kuopos 
rinkime. Gaila, kad 
mažai narių susiripko, bet 
tie, kurie dalyvavo 
žingeidauja LLD Reikalais, 
ir su didele atidži 
sė mano pranešinu) iš mū
sų organizacijos v<

LLD 19 kuopa diĮ 
dabar dar didesnė, 
mis dienomis persikėlė į ją 
visi 86 kuopos nar

šiol šiais metais g kutą 8); 
56 ikp., Milwaukee, Wis.—1; 
66 kuopa, Grand Rapids, 
Mich.—3; 146 kp., Chicago, 
Ill.—1; 155 kp., San Fran
cisco, Calif.—2.

Dar vis randasi nemažas 
skaičius kuopų, kurių na
riai neužsimokėję už 1968 
metus. Pasisk u b i n k i t e, 
draugai, užsimokėkite!

Ieva Mizarienė
Centro sekretorė

Detroite 52 kuopa irgi ge
rai laikosi. Nariai 
riais teko kalbėtis, 
pasitenkinę Draugijos rei
kalais.

Beje, kaip viename mies
te, taip ir kitame, 1 
siskundimų, kad k 
raštai “Šviesoje”

)uvo nu- 
ai kurie 
-per ma

žomis raidėmis spausdina
mi. Aš pažadėjau, 
eityje to vengsime

Dr-gė I. Mizariene, būda
ma Detroite, pasveikino ft 1- 
ką Detroitietį su jo veik- 
lu “Gyvenimo Bangos,” k 
ris, kaip yra prisiųsta žinia 
iš Lietuvos, bus pastatytas 
šiemet Druskininkuos*

Lawrence, Mass.
Blogos naujienos

Šiuo pranešu Lietuvių So
cialinės Kempės Bendrovės 
nariams ir pritarėjams, kad 
Maple Parkas parduotas. 
Pardavimas ėjo per agentą. 
Praėjusį mėnesį pinigai iŠ 
pirkėjo gauti ir padėti j 
banką. Visa procedūra ėjo 
su advokato priežiūra.

Taigi, nariai-šėrininkai, 
būkite kantrūs laukiant pi
nigų už Šerus, nes viskam 
užbaigti yra daug darbo.

O prie to, pranešu liūdną 
žinią, kad susirgo atsakingi 
Bendrovės komiteto žmo
nės:

Finansų sekretorius Au
gustas Večkys nuvežtas li
goninėn. Jam padaryta ope
racija ant akies ir koF kas 
jis tebėra ligoninėje. Taipgi 
susirgo ir jo žmona Ona. 
Ji'turi bėdos su kojomis ir 
yra išvežta į Bostono Gene
ral Hospital. Jų maloni duk
tė Olga turi daug rūpesčių.

Iždininkas Jokūbas Šiu- 
petris irgi susirgo ir buvo 
nuvežtas į ligoninę. Dabar 
jis gydosi namie, daktaro 
prižiūrimas.

Nuvežtas į ligoninę ir 
Antanas Bilą, vienas iš di
rektorių. Jam padaryta ope
racija ant vidurių. Tebėra 
ligoninėje.

Širdingiausiai linkiu jiems 
oasveikti ir baigiamąjį 
Maple Pafko Bendrovės 
darbą sėkmingai užbaigti.

z Domininkas

Aukų “Laisvei’ ’ 
abiejuose miestuo 
Draugijai gavau tik $100, 
ir tai nuo vieno žmogaus. 
Senas spaustuvės meistras, 
kuris seniau dirbo 
j e,” o dabar dirba 
spaustuvėje, nepais 
jau krūvą metų pragyve
nęs, Vincaą Rudaitis be di
delių kalbų įteikė 
kelį, o jame radau 
vienas šimtas “La

. n i kitas LLD. Širdingai dėko- 
_ ju didžiai gerbiam 

cui Rudaičiui.
Kalbant apie atikas, ne

galima praleisti nesuminė
jus LLD 75 kuopos 
tersburge, Floridoje 
jokių abejonių mt. 
niausią kuopa, 
kelias savaites 
iš sekretoriaus J. J 
$300 LLD knygų' 
Didelis dėkui ir saihtpeters- 
burgiečiams.

St. Pe- 
. Tai be 
sų dos- 

štai prieš 
gavome

Šoliūno 
fondui.

Per šį laikotai 
paskutiniojo mano rašto, 
aukų gavome palyginti ma
žai, išskiriant viršminėtas 
aukas. Štai kitos aukos:

28 kuopa, Waterbury, 
Conn., per K.
Yenkeliūnienę

56 kp., Milwaukee
Wis., per Julių 
Neumanną ....

A. Borden, Kenosha, 
Wis., atminimui 
savo mirusios 
žmonos Mary ..

Elzbieta Katinienė, 
Easton, Pa. ....

P. Kuliackas, narys
53 kp., Gardner
Mass. ........... ...

Ona Raskevich,
Bellevue, Canada

66 kp. nariai, pe r V.
Gaspar, Grand
Rapids, Mich.,

F. Petrila ....
F. Adams ...

Jonas Petruškevičius, 
Haverhill, Mass.

62 kp., Stoughton, 
Mass., per M.
Stulgai tienę:
K. Valentukev
Alf. Venskuna

Peter J. Anderson, 
Webster, N. Yl .

Montreal, Canada
Virgilijus Noreika 

žavėjo mus
Džiugu, kad ir vėl Mont- 

realo lietuviai (ir kitų Ka
nados kolonijų lietuviai) 
turėjome progos pasigėrėti 
pagarsėjusio T. Lietuvos 
operos solisto Virgilijaus 
Noreikos aukšto lygio la
bai žavingu balsu. Jis čia 
koncertavo spalio 12 dieną, 
akompanuojant jo žmonai 
Ženetai, grakščiai, gražiai 
ir talentingai Vilniaus ope
ros ikoncertmeistrei. Š i s 
nepaprastai aukšto talento 
dainininkas yra plačiai iš
garsėjęs me tik savo Lietu
voje, bet ir toli už jos ribų, 
net per du atveju pasiekęs 
ir Kanados krantus ir čia 
palikęs apie save kuogra- 
žiausių atsiliepimų, ne tik 

riš savo tautiečių, bet ir iš 
tūkstančių kitataučių, ypač 
meno . kritikų'': Ėuvo labai 
aukštai įvertintas.

Tai tikrai didelė meno 
pažiba, turinti visas daina
vimo klalifikacijas: talentą, 
nepaprastai malonų ir stip
rų balsą, grožį, artistišku
mą. V. Noreika taip pat 
kaip asmuo nepaprastai 
malonus, nuoširdus ir drau
giškas. Mes labai didžiuoja
mės, kad T. Lietuva išauk
lėjo tokius puikius meninin
kus, kaip Virgilijus ir visa 
eilė kitų, kurių nemažą 
skaičių ir mums teko pama
tyti ir pasigrožėti jų aukš
tai pakilusiu menu. .

Nors jau kelis kartus te
ko girdėti Virgilijų dainuo
jant, bet šį kartą, rodos, jis 
labiausiai visus sužavėjo ne 
vien puikiu dainavimu, bet 
ir tinkamai parinktomis 
ypač liaudies dainomis, ku
rių žodžiai priminė mums 
Tėvynę brangią, sukeldami 
didelį pasiilgimo jausmą. 
Ne vienam ašaros suvilgė 
skruostus.

Publika buvo labai susi
kaupusi, su dideliu dėmesiu 
klausėsi jo dainų ir po kiek
vienos dainos svečias susi
laukė ilgų, griausmingų ap
lodismentų, ir keliais atve
jais buvo iššauktas pakar- 

! toti.
Kanados lietuviai, kuriem 

t teko girdėti šį kartą svečią 
dainuojant, visuomet pasi
liks dėkingi, kad jis grynai 
savo atostogų proga suteikė 
mums tiek daug malonumo.

Baigdama, Montrealo pa
žangiųjų lietuvių vardu no
riu palinkėti Virgilijui ir 
Ženetai Noreikams kuosek- 
mingiau praleisti savo vieš
nagę Kanadoje ir laimingai 
sugrįžti į Tėvynę, taip pat 
nepamiršti savo tėvynainių, 
nublokštų toli nuo Tėvynės, 
kurie su dideliu pasiilgimu 
lauks Jūsų ir vėl atvyk
stant.

Iš CLM Klubo susirinkimo
Spalio 10 d. įvykęs susirin

kimas buvo vidutinis; galė
jo būti daugiau narių. Die
no tvarkio vedėja išrinkta d. 
Petronėlė Nemurienė. Val
dyba pateikė savo mėnesinį 
raportą. Viskas tvarkoje.

Ligonių lankymo komisija 
d. M. Karson raportavo, kad 
J. Bumbulienė rimtai ser
ga, tuo tarpu buvo ligoni
nėje. Drg. M. Lubikienė 
lankėsi susirinkime, bet dar 
turi skaudamą ranką. Drg. 
M. Jozaponienė — ligoninė
je. Jos namų adresas 12409 
A gėlus Ave., Cleveland, 
Ohio 44124. Mielos draugės, 
aplankykime sergančias na
res. Pagelbėkime joms 
skausmą nugalėti nors su 
kortelėmis, jos labai laukia.

Drg. J. Žebrys davė pa
stabą moterims už praleidi
mą geros progos susitikti d. 
Ievą Mizarienę. Labai gai
la, kad taip įvyko.

Mūsų veikėjai vieni atsi
davė senatvei, kiti nesvei
katai, treti tinginiui, nėra 
kam veikti.

Buvo kalbama apie kalėdų 
vaišes. Kadangi mūsų klu
bo iždas nyksta, tai nutar
ta, kad visos narės ir sve
čiai užsimokėtų po vieną do
lerį už pietus, tai bus ir vil
kas sotus, ir avis čiela. Do
vanėlėmis apsikeitimas; mis 
taip, kaįp> ii*- praėjusiais me
tais. Kas atsinešė tas gaus 
nemažiau $1 vertės dovanė
lę užbaigiant dieną.

Keturių organizacijų ko
misijos nariai pranešė, kad 
lapkričio 10 d. įvyks spau
dos naudai'pažmonys. Jau 
paimta salė—EAUV, 12618 
Shaw Avė. Rengėjai svars
tė kaip, geriausiai pažmonį 
įvykdyti. Vėliau viską pra
neš patys rengėjai.

Sekantis Moterų klubo su
sirinkimas įvyks lapkričio 
14 d. paprastoj vietoj ir tuo 
pat laiku.

skaitytojų, bet toliau gyve
nančių skaitytojų nepažįs
tu, dėl to, kad niekada ne
dalyvauja sueigose. Malo
nėkite atvykti, pasimatysi
me, susipažinsime, turėsi
me daugiau energijos.

Lauksime visų atsilan
kant.

Kurie dar neužsimokėjote 
už spaudą sekamiems' me
tams, būkite parengime ir 
užsimokėkite. Vajininkams 
vajaus laikas jau beliko 
trumpas. Ačiū!

-Atsikreipiame į spaudos 
skaitytojus su kvietimu da
lyvauti spaudos naudai pa
rengime, kuris įvyks lapkri
čio 10 d. Skaitytojai malo
nėkite tėmyti informacijas, 
visi dalyvaukite ir pasi
kvieskite savo draugus-bi
čiulius bei kaimynus. Su
eikime visi į pobūvį savo 
spaudos paramai.

Gerbiamieji, pagalvokite 
patys, kad visi laikraščiui 
reikmenys pabrango, o mū
sų spaudos kaina laikosi po 
senovei.

Mes turime daug skaityto
jų visuose priemiesčiuose. 
Aš, kaip “Vilnies” vajinin- 
kė, turiu ilgą sąrašą visų

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

Spalio 7 d., Sokol salėje, 
buvo laikytas LDS 6 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. 
Nors oras buvo gražus, pa
lankus, tačiau susirinkimas 
buvo neskaitlingas. Labai 
negerai, kad didelė daugu
ma kuopos narių nesirūpina 
ateiti į savo kuopos susi
rinkimą.

Susirinkimo pradžioje 
kuopos vice pirmininkė A. 
Žemaitienė pranešė, jog 
rugsėjo 18 d. mirė LDS 6 
kuopos narė Marija Kaz
lauskienė. Susirinkusieji mi
rusią ją narę pagerbė atsi- 
stojimŪK

Finanš^sekretorė Adelė 
Kumpan prSnęšė, kad spa
lio 4 d. mūsų kuopos pirmi
ninkė H. Žukienėp^markiai 
sunegalavo ir užsiregistra
vo pašalpai. Kur jinai gy-' 
dosi, tikros žinios neturiu, 
atleiskite. Linkime jai grei
tai pasveikti.

Buvo skaitytas laiškas iš 
“Laisvės” administraci jos, 
kuriuo kreipia dėmesį į 
kuopą ir narius, kad pasi- 
darbuotumėm per šį vajų 
gavimui naujų skaitytojų, 
panaujinimui senų ir sukel
ti piniginės paramos pagal 
išgalę. Laiškas priimtas. 
Bandysime pasidarbuoti.

Apie spaudai rengiamą 
banketą Vaicikauskas pra- 
ešė, ikad įžangos bilie
tai yra platinami ir tikrai 
rengiamasi geram banketui, 
tik reikia gaaspadinių, ku
rios paruoš amistą. Čia 
buvo truutis nesmagumo. 
Draugės, kurios buvo numa
tytos šio banketo gaspadi- 
nėmis, atsisakė.

Sekančią dieną J. Vaice
kauskas man skambino, kad 
gaspadinių negali gauti, ir 
patarė man pasikalbėti su 
Mariute ir Juozu Lynn, kad 
jie abu, Vaicekauskas ir aš 
bandytumėm kalbamą ban
ketą suruošti. Pasikalbėjus, 
Mariutė ir Juozas sutiko. 
Kiek vėliau, Helenutė Pa- 
giegalienė ir Onutė Dišie-

Negrai studentai 
boikotuoja mokyklas.

Chicago, III >
Jau tūlas laikas kai vidu

rinių mokyklų negrai stu
dentai stato visokius reika
lavimus mokyklų pareigū
nams ir Apšvietos tarybai. 
Pastaruoju laiku jie nutarė 
boikotu išreikalauti jiems 
pageidaujamų teisių.

Prie šių žygių matomai 
negrai studentai jau seniai 
ruošėsi. Jie turi keliolika 
studentų organizacijų įvai
riais vardais.

Pirmadienį boikotas pa
lietė net 32 mokyklas, ku
rių 28,000 studentų nepasi
rodė klasėse. Viso vidurines 
mokyklas lanko apie 61,000 
negrų jaunuolių.

Virš 3,000 boikoto dalyvių 
pirmadienį susirinko teat- 
ran ir iš ten numaršavo i 
parką. Grupė Crane Hign 
School, 2245 Jackson blvd., 
numaršavo į apšvietos tary
bos raštinę, 228 N. La Salle 
St. Vieną maršuojantį stu
dentą policininkas areštavo.

Studentai žada vesti boi
kotą kas pirmadienį kol jų 
reikalavimai bus pripažinti. 
O tie reikalavimai maždaug 
tokie: įvesti mokyklose kur 
vyrauja negrų studentų 
skaitlius negrų istorijos 
(Afro - American history) 
kursus po 
mokytojų; 
mokytojų, 
celors) ir 
švenčių'pagarbai Martin 
Dųther King Jr. ir Malcolm 
X; remontuoti senas mo
kyklas, geresnio maisto ka
teteri jose ir daugiau užduo
čių mokiniams namuose at-*i 
likti.

Tas viskas rodo, kad neg
rai i jaunuoliai ne vien riau
šėmis ir peštynėmis užsii
ma, bet nori išsimokslinti ir 
būti naudingi piliečiai. Ar 
boikoto keliu jie ką laimės, 
teks pamatyti.

Jaunuolių draugas

Specialistai paskelbė, kad 
apie 60 proocentų moterų 
juokiasi negražiai. Niujor
ke įkurtas institutas, kuria
me šalinami juoko trūku
mai. “Gydymo” kursas kai
nuoja 200 dolerių.

nė pasižadėjo mums pagel
bėt. Jos dirbo, banketas 
įvyko, bet apie tai bus vė
liau.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks lapkričiai 
4 dieną, Sokol salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vW. 
vakare. Visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti. Turėsi
me daug svarbių reikalų ap
tarti.

Derliaus nuėmimas Šilutės rajono Vilkaviškio tarybinio 
ūkio laukuose. B. Aleknavičiaus nuotrauka
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So. Boston, Mass.
Iš atsibuvusio “Laisvės 
f naudai parengimo

Parengimas įvyko spalio 
20 d. Buvo pasekmingas. 
Ačiū mūsų darbščioms gis- 
padinėms, kurios pagami 
pietus. Daugiausia dirbo 
P. Žukauskienė, L. Plutie- 
nė ir E. Freimontienė,; pa
gelbėjo J. Rainardienė ir 
Grigaliūnienė. Didži aus 
padėka draugei P. Žukai 
kienei, ne tik už tai, kad| ji 
dirba, bet ji užmokėjo 
sas parengimo išlaidas, pri 
simindama ir pagerbdam 
savo mylimą vyrą Kazim 
ra Žukauską, kuris yra mi
ręs jau 6 metai.

Mes tikėjomės daugi 
žmonių, bet gaila, kad atsi
lankė tik 44. Parengijno 
pirmininkas S. Raina r d 

paaiškino parengimo tikšlą, 
k^d reikia pagelbėti sukelti 
$^5,000 išlaikymui mūsų 
“Laisvės.” Visi sutiko pa
rinkti aukų. Elzb. Repšienė 
su L. Plutiene surinko $106. 
Labai ačiū visiems.

LLD 2-oji kuopą dėkoja 
mūsų geriems draugams 
Lawrencaus, Norwoodo 
Haverhillio, kurie atvaž 
vo ir parėmė mūsų par 
girną. O ypač haverhil 
čiams. Kur tik būna 
rengimas, ar Montello j, 
Norwoode, ar B o s t o r 
draugai Kazlauskai prisiso
dina pilną savo mašiną 
atvažiuoja mus paremti. La
bai jiems ačiū.

Haverhillio LDS kuopa 
rengia pietus “Laisvės” 
jui lapkričio 10, 1 vai., 
tuvių Gedimino svetainėje, 
324 River St. Mes turą 

jpėm jiems atsilyginti, 
važiuodami ir paremdami 
ju,^erą tikslą. ”

Mūsų, senesnio amžiaus 
draugų, padėtis sunkėja. 
Agota ir M. Davidoniai gy
vena 139 N St. So. Bostone. 
Agota be pasigelbejimo 
domis negali pavaikščiotli, o 
Mikas pergyveno operaciją 
ant akies ir dar randasi 
Massachusetts General £ ž 
pitalyj. Juos prižiūri dr; 
gė B. Čiuberkienė. N 
Davidoniai ir nesveiku 
bet mūsų spaudos ne 
miršta. Įteikė B. Čiuber 
nei $10 atnešti į pareng 
“Laisvės” fondui. V( 
juos aplankyti arba atv 
tę pasiųsti.

Geriausi linkėjimai 
siems būti sveikiems.

S. Rainįrd
Redakcijos pastaba: 

kot^jų vardai tilps va; 
sąrfeše. Širdingai ačiū 
aukas.
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pyragus-cakes; B. Rama
nauskienė — sūrius; daug 
darbo įdėjo — stalus susta
tė, visur tvarką padarė P. 
Šlajus; daug darbo atliko 
šeimininkės A. Zalner ir H. 
Tureikis.

Visiems prisidė j u s i e m s 
aukomis ir darbu visos ap
skrities vardu, tariu didelį 
ačių.

Chester, Pa.
LLD 6 apskrities gautos 

aukos* spaudai
Jas suteikė delegatai ir 

svečiai, suvykę į apskrities 
pobūvį spalio 20 d. Cheste- 
ryje, sekamai:

E. Lietuvaitė $35
A. Lipčius $35
Po $20: Arisonas iš

neetieut, Staniai iš Balti
more, C. Zambusevičiai.

Po $10: Kast. Gabrilaus- 
kas, Menžinskas, N. Dudo- 
niai, F. Fergis, A. J* Pra
naitis, J. Deltuva, J. Kaspa
ravičius, R. Merkys. P. Šla
jus $7, Valantai $6.

Po $5: A. Vaišvila, N. 
Vaišvilienė, N. Griciūnienė, 
Ramikaitienė, S. Lipčiuvie- 
nė, A. Paulikaitis, Draugė,
A. Grigas, P. Baranauskas, 
P. Paserskis, L. Bendradar
bis, J. Stasiukaitis, J. Ba- 
kanas, F. Gedvilaitė, St. 
Balionis, O. Kučiauskaitė,
B. Ramanauskienė. B. Na- 
valinskienė $4.

Po $3: Bartašienė, 0. Gab
ias, E. Bekampienė. M. Si- 
lauskienė $2, A. Puodis $1.

Išaukota spaudai ir 
kitiems reikalams

“Laisvei” $100, “Vilniai” 
$100, kanadiečių “Liaudies 
Balsui” $20, Urugvajaus 
“Darbui” $20, “D. World” 
$20. Po $10: Ateivių gy
nimui, A L D L D Centrui, 
Meno Sąjungai, civilinėms 
laisvėms ginti. Viso $300.

Apskritis dėkinga visiems 
už draugišką talką, už pa
ramą svarbiems visuomeni
niams darbams.

R. Merkis užkvietė visus 
šio pobūvio dalyvius atsilan
kyti į jo sūnaus rezidenci
ją 6024 Wayne Ave., Phila- 
delphijoje, lapkričio 3 dieną.

A. Lipčius

Au- 
aus v uz

Liet. Literatūros Draugi
jos 6-osios apskrities konfe- 
rencijon delegatai ir svečiai 
atvyko skaitlingai.

Plačiai apkalbėti Draugi
oj s reikalai. Pasisakyta, kad 
reikia daugiau dėmesio 
kreipti į čia augusius mū
sų ateivių vaikus — sūnus 
ir dukras, kad jie kartu su 
mumis veiktų darbininkiš
kose draugijose.

Konferencijoje reikšta 
mintis,^ kad “Laisvės” vajus 
būtų sėkmingesnis užrašant 
laikraštį savo giminėms Ta
rybų Lietuvoje. Ten mūsų 
mieli labai pageidauja žinių 
apie mūsų šalį.

Plačiai kalbėta apie rei
kalą Philadelphijoš ir Ches- 
terio vajininkams veikti 
bendrai, kad vajus būtų 
sėkmingas abi kolonijos tu
rėtų veikti vieningai.

Svečių buvo iš plačios apy
linkės ir gana apsčiai parė
mė spaudą.

Aukomis ir darbu prisidė
jo: V. Gustaitienė, Zambu- 
sevicienė, Stanienė po du

Pattenburg, N. J.
Piknikas pas Čiurlius spa

lio 13' pavyko labai gerai. 
Žmonių buvo daug. Oras 
pasitaikė labai gražus. Val
gius pagamino Čiurlienė su 
dukters Rūtos pagalba. Pir
mininkavo Ig. Beeis. Pakal
bėjo A. Bimba.

Pittstonietė L. Rauduvie- 
nė pagamino bulvių saladą 
ir atvežė. Vera Bunkienė 
pagamino kopūstus ir atve
žė. Tilvikas paaukojo duo
ną, pyragus ir piragėlius. ir 
$10. 1

Prie bufeto padirbėjo P. 
Venta ir Geo. Waresonas. 
Rūta Čiurlytė padovanojo 
butelį prancūziškos brandės, 
Čiurlienė — moterišką ran
kinuką, Čiurlis—butelį vy
no.

Prie bilietukų pasidarba
vo N. Ventienė ir N. Buk- 
nienė.

Pelno, (su Tilviko auka) 
padaryta $210. ,

Atsiprašome, jei kas ne
paminėta. Labai ačiū vi
siems atsilankiusiems ir dir
busiems.

Rengimo komisija:
K. Čiurlis3^ 
G. Wareson

Hartford, Conn.
Spalio 20 d. teko dalyvau

ti Moterų apšvietos klubo 
parengime spaudos naudai. 
Svečių prisirinko pusėtinai 
gražus skaičius. Gaspadi- 
nės pateikė skoningus lie
tuviškus pietus. Visi svečiai 
pasivalgo sočiai.

Po pietų Laisvės Choras, 
Wilmos Hollis vadovybėje, 
sudainavo keletą liaudies 
dainelių. Elena Brazauskie
nė, solistė, .sudainavo porą 
gražių dainelių.

Antanas Bimba pasakė 
gražią kalbą apie dabarti
nę pasaulinę padėtį ir apie 
ateinančius rinkimus. Taip
gi prisiminė apie dabartinę 
laikraščio sunkią padėtį, 
kaip dabar sunku laikraš
čiui išsiversti iš $9 už pre
numeratą. Iš tikrųjų už to
kią mizerną mokestį be au
kų negalėtų išeidinėti

Kaip girdėjosi, šioje suei
goje svečiai atsiliepė gra
žiai, sudedami pusėtinai 
dosnią sumą pinigų laikraš
čio palaikymui, netoli pen
kių šimtų. Taigi hartfor- 
dietis Moterų klubas pada
rė gražią pradžią.

Teko nugirsti, kad drau
gai waterbu r iečiai LLD 28 
kuopa — rengiasi prie pa
našaus pobūvio spaudos 
naudai vajaus metu.

J. Strižauskas

Worcester, Mass.
Atitaisymai

LMS Antrosios apskrities 
rašte, tūpusiame spalio 18 
laidoje, po antrašte Ekspo
natų reikšmė, turi būti:

—Parodos centre buvo iš
dėtas Kipro Petrausko pa
veikslas ir jo nuotraukos 
kostiumuose jo vaidintų ope
rų. Šalimais centrą gaubė 
eilės amerikiečių rytinių 
valstijų chorų nuotraukos. 
Čia pat nuotrauka jo žymio
jo muzikos brolio Miko Pet
rausko, palikusio didžiulį 
nuopelną muzikos veikloje 
išeivijoje, nuotra 
visiems 
Naujosios AngliĮ 
vadovo.

Padėkoi

uka mums 
žinomo buvusio 

jos chorų

Užsirašykite
“Vilnies” vajus prasidėjo rugsėjo 1 dieną gauti nau

jų skhitytojų ir panaujmti sehas prenumeratas. ' ___
leidžiama penkias dienas savaitėje.

“Vilnis” gauna žin as iš Lietuvos skubiai-kablegra- 
momis.

“Vilnis” turi bendijadarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 
taipgi korespondentų k

“Vilnis” teikia dadg žinių, įvairių ionformacijų.
/ “Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje toetams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams 315; pusei frtelų $8.
Angliško skyriaus
Naujai užsirašant 

knygas:
“Graži Tu mano B 

minimai ir dabartis, ta 
fflrba Dr. Markerio.

Visais reikalais k
^Vilnis,” 3116 So.

Dienraštį “Vilnį”
“Vilnis*

s
Už aukas mon^elietėms.
E., Žaleckaitė
Už sudainavi 

kyla mintis,” atli 
velienė ir J. Sabl;

M. Gutauskier 
$5

aukojo $5. 
ną “Kam 
ko O. Dir- 
aliauskas.
ie aukojo

Už sudainavinjią “Paukš
teliai mieli.”

Kazlauskienė, besto
i'r tik yra kiek daugiau lietuvių.

metams $3.00.
etos “Vilrtį” duodame brangias

rangi Tėvyne”; Prūseikos “Atsi- 
p'gi R. Mizaros bet kurią knygą,

*cipkitcs :
Hals ted St., Chicago, Ill. 60608 

“Vilnies” ūdmifiistaėij^.

nietė, aukojo $5 
kalaftis.

meno rei

M. Su kaickiene

“Hippies” Indijos 
sostitiėje

New Delhi mieste, Indi
joje, buvo prašoma polici
jos kreipti daugiau dėme
sio į tūkstančio, užrubežinių 
hippies, apsėstų manijos.

Policija paskutiniame krė
time grupės hippių užgrie
bė apie du svaru mari j anos.

Jie prisipažino šmuge
liai! ją marijana iš vakarinio 
Pakistano, Napalo ir parda- 
vihėją Indijoje.

Magistratas visus nubau
dė užsimokėti po šimtą do
lerių ir patupėti po tris mė
nesius kalėjimo prie sunkių 
darbų.

Augštai ant hashish
Hindu šventame mieste 

Bananas policija rado daug 
hippies naudojant narkoti
ką hashish, kuris paeina iš 
kanapės. J. N.

Harrison, N. J.
Norime atkreipti dėmesį 

New Jersey ir New Yorko 
lietuvių, čia yra ruošiami 
dideli pietūs sd puikia me
nine programa parėmimui 
“Laisvės.” Įvyks lapkričio 
17 d. Pietūs bus duodami 
1 vai. Ruošia Harrisono 
LDS 169 kuėipa! ir Newarko 
LDS 8 kuopa suvienytomis 
jėgomis.

Salė: Ant Ann Street.
Daugiau informacijos bus 

sekamuose “Laisvės” nume
riuose. Prašome visus ruoš
tis dalyvauti. Kviečiame!

Rengėjai

VIEŠĖJO LE 
AMBASAD

Tris dienas Lietuvoje vie
šėjo Lenkijos Liąudies Res 
publikos nepap 
įgali o t a s i s ambasadorius 
Tarybų Sąjungoje " ~ 
skis. Kelionėjė syečią lydėjo 
Lenkijos ambas

NKIJOS 
ORIUS

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE

INSTRUCTORS, three gals, over 
20, wanted as instructors — full or 
part time in local health club. No 
exp. nec. Must have neat appearance 
and good personality. Call Miss 
Kathleen, GR 7-2072. Mon., Wed., 
Fri. 9—9. (77-82)

NURSES. Registered. Emergency 
room. Full time. 3 to 11:30 PM. Part 
time 6 to 11 PM. Full time benefits 
include 50% tuition reduction at 
Temple. 4 weeks vacation, every 
other weekend off, generous evening 
differential. Contact Director of 
Nursing, St. Christopher’s Hospital 
for Children. GA 6-5600.

(77-83)

Aspirinas ir opos
Atlantic City, N. J.—Ame

rican Colllege of Surgeons 
metiniam kongresui pateikė 
svarbų raportą dr. Rene B. 
Menguy, Chicagos universi- 
t e t o medicinos mokyklos 
chirurg i j o s departamento 
pirmininkas.

Savo raporte jis atžymė
jo, kad aspirinas išvysto 
daugeliui žmonių vidurių 
kraujuojančias opas. Aspiri
nas greitai pasiekia kraujo 
srovę ir viduriuose nenor
maliai veikia tam tikras 
celes.

Dr. Menguy pataria vi
siems per daug aspirino ne
naudoti. Atsitikime, jeigu iš 
vidurių pasirodo kraujo, pa
taria greitai kreiptis 
gydytoją.

pas

AUTOMOTIVE MACHINIST
Experienced only. Good working 

conditions with congenial force. Sa
lary open. Call HO 4-6399. Ask for 
Mr. Russo. (70-82)

EXPERIENCED 
TREE CLIMBERS

Steady work, paid vacation and 
holidays, bonus, modem equipment 
Call 264-4561 for appt.

(70-82)

NURSE, LPN. Full or part time. 
Day, evening or night shifts. Licens
ed by exam only. Benefits include 
every other weekend off and shift 
differential. Contact Director of 
Nursing, St. Christopher’s Hospital 
for Children. GA 6-5600. (77-83)

BUS DRIVERS .
Full time and part time. Good pay 

and benefits. We will train you.
KEVAH KONNER, INC.

Ridgedale Ave., Morristown. 201- 
539-5199. (75-81)

OPERATORS (10) Plain single 
needle mach opers at least 6 mos 
exp. Start $1.60 hr & move up to 
$1.75. No layoffs. Union fringe be
nefits. Med. & pd holi. Apply all wk, 
B & S MFG. CO., N. E. Cor. Broad 
& Carpenter, 4th fir. (near subway) 
DE 6-1600. (79-86)

BOOjKKEEPING Machine operat
or—exp. on accts receivable. Large 
office, good working conds. Public 
transportation to door. Monday to 
Fri operation. Co. paid fringe bene
fits. Good salary. Apply immediately 
LOUIS BURK CO., 3rd & Girard Av. 
PO 3-7111. (79-81)

CLERICAL, General. Preferably 
some keypunch training. Exp. not 
required. Willingness and ability to 
learn use of office equipment essen
tial. 5-day, 35hr. wk. Equal oppty 
employer. Call LO 9-1100 for inter
view between 9:3b AM and 4:30 PM.

(80-83)

TOOLMAKER. Experienced on re
pair and maintenance of progress
ive and secondary operation dyes, 
and general tool room work. Will 
consider first class machinist. Num
erous fringe benefits. Will be mov
ing to new facilities shortly. Apply 
in person or call AMSCO INDUS
TRIES, Hatboro, Pa. OS 5-6100. 
Miss Hahn or Mr. Sawicki. (77-84)

HELICOPTER MECHANIC. Expd. 
A & P lie. preferred, not required. 
Approved Bell & Hughes Service 
Station. Full employee benefits pro
gram. RONSON HELICOPTERS, 
Mercer Co. Airport, Trenton, N.J. 
Call Mr. Hines for interview.

609-882-9286. (77-82)

TABULATING MIDNITE SHIFT. 
Major CC firm is seeking an exper
ienced tabulating operator for a 
midnite to 8 AM shift. Should know 
the 407,519, 088, 083 or similar equip 
& be able to work by themselves 
w/a minimum of orientation. Excel
lent growth potential into compu
ters. For an interview or further in
formation call 585-5433. An equal 
opportunity employer. (79-83r

* EXP. OPERATORS. You can 
earn top wages and work in your 
own neighborhood. Will accept 
some learners. Many benefits. Ap
ply 5th floor. 2222 N. 9th St., 
Phila., Pa., 19133.

(81-83)

HELP WANTED MALE

Lietuvos filmui pirmo 
laipsnio diplomas

Maskva. — VLŪP paro
doje ir dvylikoje sostinės 
kino teatrų visą savaitę vy
ko pirmasis visasąjunginis 
kino filmų festivalis žemės 
ūkio tematika. Žiūrovai pa
matė geriausius sąjunginių 
respublikų kino studijų kū
rinius.

Vertinimo komisija pir-i 
mąją tūkstahties rublių pre
miją ir VLŪPP pirmo laip
snio diplomą paskyrė Kije
vo “Naučfilm” kino kūriniui 
“Žmogus ir duona”. Antro
ji premija ir VLŪPP pirmo 
laipsnio diplomas paskirtas 
“Centrnaučfilm” juostai 
“žemės dekretas”.

Už kūrybinį pasakojimą 
apie naujų metodų gyvuli
ninkystėje įdiegimą VLŪPP 
pirmo laipsnio diplomai 
įteikti Lietuvos kino studi
jai (filmas “Lietuvos kultū
rinėse ganyklose”) ir kino 
stud i j a i “Ki jevnaučf ilm” 
(juosta “Askanija Nova”).

"tiesa”

Širdies ligos ir 
užterštas oras

Los Angeles. — Širdies 
ligų specialistai ir oro tyri
nėtojai priėjo prie bendros 
išvados, kad miestuose už
terštas oras laipsniškai ža
loja širdį.

Daktarai J. R. Goldsmith, 
S. I. Cohen ir Margaret De
ane nurodo, kad gyvendami 
trafiko ir fabrikų užterš
tuose miestuose greičiau su
serga širdies ligomis, negu 
tie, kurie gyvena laukuose.

be required to handle 
and mechanical jobs, 
electrical bkgrd with 440

NO. 1 MAINT. MAN

Experienced maint. man on 2nd 
shift will 
electrical 
Must have
experience. Steady employment, ex
cellent insurance program, good 
pay and good working conditions.

Qualified persons please contact 
JOHN VOLK, Personnel Mgr.

THE WEST CO. 
IQth & G. Sts.

Milville, N. J., 609-825-44600.
(81-83)

•astasis ir

e L Ptasin-

idos antrie-
ji sekretoriai Z Bukala ir 
E. Svenckis, ambasados 
prekybos atašė H. Mistelia.

i ■■

Ne visada ir žvejai perdeda
Plokščių gyventojas V. 

Valunta liepos mėnesį Ne
mune spiningu pagavo 202 
centimetrų ilgio, 41 kilogra
mą sveriantį šamą. Laimi
kiui pargabenti iš panemu
nės teko ieškoti vežimo.

AUTO HELP! Auto Service Writ
er. Experienced for volume GM deal
er. Top pay plan plus mąny bene- 
fitfe. Front End Specialist. Exper
ienced, to work with John Beam 
front end machine. Top rate. Line 
Mechanic. All around experienced 
for finest N. J. shop. Top rate, be
nefits. Call or apply in person to 
SeiVlc4 Manager of N. J.'s largest 
and finest Olds dealer. DAN ESPO
SITO OLDS, 352 Central Avenue, 
E. Orange, N. J. 675-5555. (79-82)

AUTO SERVICE. Man for tires 
battery and seat covers. Also for 
minor repairs. Paid hospitalization 
insurance and vacation. Steady work 
for right man. Apply or Call MR. 
KEATING. PENN JERSEY, 4165 
Torresdale Ave.

PI 3-9838. (80-82)

ELECTRICIAN HELPER. PAINT
ERS HELPER. MAINTENANCE 
MECHANIC HELPER. DOZER 
OPERATOR. TRUCK DRIVERS.
Good pay, excellent benefits, call 
201-766-4000, ask for Julio Ferrante.

(75-81)

Kaip geriausia 
numesti rūkyti

Londonas. — British Me
dical Journal skelbia, kad 
geriausias būdas numesti 
rūkyti: šokti, vaikščioti, 
įvairius mankštinimus da
ryti. Tuomet galima pa
miršti apie rūkymą.

Patirta, kad mankšta žy
miai padeda rūkymą pa
miršti. Anglijos gydytojai 
nurodo, kad mankšta pade
da kraujo apytakai.

MEN — OVER 18
Night shift only. Inside and 

outside work. Chemical plant NE 
Phila. Automatic increase. Paid 
insur. plus other company bene
fits. Oppty to advance. Apply to 
MR. MOHN (2nd floor), 3512 Cedar 
St., Phila. (Aramingo & Tioga)

((81-83)

MEN day and night shift, general 
factory work, no skill nec. Good 
working conditions. New plant. Ex
cellent oppt. for advancement. Top 
rate pay. Some overtime. Orange 
Products, Inc., Passaic Ave., Chat
ham, N. J. 635-6666. See Mr. Wilson.

(75-81)

TRUCK MECHANIC
First class. Excellent starting 

rate and benefits. Apply in person 
at Personnel Office.

MRS. SMITH’S PIE CO.
South St., Pottstown, Pa.

(81-86)

SHEET METAL Fabricators, re
quire welders, polishers, grinders, 
machine operators. Some exp. nec. 
Exc. working cond. in new and mod
ern plant. Many benefits. Apply in 
person CADDY CORP of AMERICA, 
711 Caddy Dr., Pitman, N. J. bet. 
9 and 4. (79-83)

Prezidentinio kandidato 
žmona pagimdė sūnų

Chicago. — Prezidentinis 
taikės kandidatas Dick 'Gre
gory susilaukė septinto sū
naus, kai jo žmona pagim
dė 8 ir pusės svaro nauja
gimį.

Pasitarimas sumažinti 
oro užtėršimą

Maskva. — Čia spalio 18 
d. pasibaigė Europos šalių 
specialistų pasitarimas, na
grinėjęs problemą, kaip su
mažinti oro užteršimą mies
tuose automobilių dujomis.

- Čia spalio 18

717

BAKER
To ovens in retail bakery. 

Day shift.
FEDERAL BAKE SHOP
Market St., Wilmington, Del.

1-302-652-3688
(81-84)

PIPEFITTER-MILLWRIGHT. Lim
ited opening for exper. mechanic in 
pit. maintenance dėpt. Pipe setting. 
Longrun steam & water lines fitting 
and welding application nec. Exc. 
oppty-, top wages, year round work. 
Apply or phone OWENS CORNING 
FIBERGLASS CORP., Jackson Rd., 
Berlin, N. J. . 1-609-764-3300.

(Š0-84)
MACHINIST—TOOLMAKER 

Top opportunity with excellent ad- 
vancerrieht. Possibilities for exp. 
m&n who can think for himself. 
Top Wages and benefits.

AEPCO PLASTICS
1739 No. 6th St., PO 9-4200. < 

Richard Wagner
A '

Profesoringi kaltinamas 
žmonois nušovimu

Gainsville, Fla. — Flori
dos universiteto biologijos 
profesorius J. Kiker areš
tuotas ir kaltinamas savo 
žmonos nušovimu. Vedę 19- 

’35 m., augina tris vaikus.

FACTORY. Several men needed 
for general factory work. Excellent 
Company benefits. Day shift. Steady 
Work. Apply Mr. Mulligan VI 8-2400. 
SPRAGUE GRIFFITHS DIV., 346 E. 
Walnut Lane. An equal opportunity 
employer. (79-81)

Male or Female
MOLDING PREŠS OPERATOR. 

2nd Shift. ’Perm, job, free hosp. 6 
pd. holidays, good starting salary 
w/merit increases.

REBLING PLASTICS 
2781 Philmont Ave,, Bethayres.

WI 7-1820. (79-81)
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LAISVES' VAJUS
-mojo puslapio)(Tąsa iš 1

Šį sykį įstojo geras įkaičius vajininkų. Mūsų vaji- 
ninkas, dirbąs kartu su 
Lazauskas vėl pridavė na 
pridavė Valys Bunkus.

Išrinktas vajininkas 
Petersburg, Fla., įstojo į 
tom ir atnaujinimais.

Nors dar randasi nimuose, po gydytojų priežiūra, 
vi s vien įstojo į vajų (su p 
tis, Brockton, Mass., su

LLD 78 kuopos išrirktas vajininkas J. K. Alvinas. 
Yucaipa, Calif., įstojo į vajų su nauja prenumerata.

Sekanti vajininkai p 
vinskas, Scranton, Pa.; J. 
J. Andrulienė, Chicago, I 
Philadelphia, Pa.; M. Žie 
nienė, Baltimore, Md.

Brooklyno vajininkais, Jonas 
_iją prenumeratą. Atnaujinimų

V. Vilkauskas, LLD 45 kp., St. 
vajų su 3 naujom prenumera-

agalba draugų) George Shimai- 
atnaujinimais.

risiuntė atnauiinimų: Ig. Kle- 
Jaskevičius, Worcester, Mass.; 
L; P. Walantiene ir Lietuvaitė, 
delis, Nashua, N, H., ir J. Sta-

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Pas K. ir J. Čiurlius.

tuose pietuose gauta aukų per L. Kavaliauskaitę ir A. 
Bimba $159. Aukojo:

F. Milvidas, Bayonne 
Lillian Novak, Cran
N. Dudonis, Chester,
B. ir A. Ramanauskai, Sellersville, Pa 
P. Paserskis, Baltimore, Md. .............
Jokūbas Kirmela, Bayonne, N.J. -------
S. ir K. Radušiai. Ba 
Lietuvaitė, Philadelp
W. Misiūnas, Richmond Hill, N. Y. ..
K. Paciūnas, Elizabeth. N. J.
H. ir P. Siauriai. Woodhaven, N. Y. 
Uršulė Gužonienė. Gloucester, N. J. 
Charles Anuškis, Livingston, N. J. ..
J. Zajankauskas, Brooklyn, N. Y. .. 
P. L. Vaičioniai, Cranford. N. J. .. 
F. P. Walantai, Phi' adelphia, Pa. ..
O. černevičienė. Maspeth. N. Y. ... 
Henry Juška. Richm 
Po $1: M. Šukaitienė

Mihalenko, Bayonne, N.

, Pattenburg, N. J., jų suruoš-

ford, N. J. ..
Pa...................

vonne, N. J. 
hia. Pa. ...

adelphia, Pa.

$26.00 
25.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00
5.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 2.00ond Hill, N. Y.

. Woodhaven, N. Y., ir Stephen

LAISVĖ Penktadienis, Spalio (October) 25, 1968

Šį sekmadienį, spalio 27 d., būkit “Laisves” salėj e. Įvyks 
prakalbos ir diskusijos apie 
mus. Kalbės “Laisves” rėdai

: šiuos prezidentinius rinki- 
bės “Laisvės” redaktorius A. Bimba ir autorius 

Phillip Bonosky. Pradžia 2 valandą

Parengimų kalendorius
Spalio 27 d.

Nuo
K. ir J. Čiurlių pietų

kitų gauta: •
Pattenburg, N. J. ... $210.00JlY.. 11 ll • į/lvUUUj a w v VVAA * -T

LLD 6-a Ąpąkr. (per A. Lipčiu), Phila., Pa. 100.00

Įspūdingas buvo Motery 
Klubo banketas

III Apskrities konferencija, t 
Visi kuopų delegatai ragi
nami susirinkti laiku.

2 valandą popiet prakal
bos ir diskusijos prezidenti
niais rinkimais.

LDS 3-čios APSKRITIES 
KONFERENCIJA

Dar kartą primenu, kad 
LDS 3-čios Apskrities kon
ferencija įvyks šį sekmadie
nį, spalio 27, “Laisvės” sa
lėje. Pradžia 10:30 vai. ryto.

Kuopų delegatai prašomi 
pribūti laiku, nes konferen
ciją turėsime užbaigt ne 
vėliau, kai 2 vai., nes nuo 
2-ros vai. šioje salėje prasi
dės kitas susirinkimas.
< k Apskr. Sekr.

Pusdienis Hartforde
Šių metų vasara buvo ga

na dosni gražiais - saulėtais 
savaitgaliais, ypač sekma
dieniais. Taip ir praėjusį 
sekmadienį, nuo pat ryto 
jau atrodė, kad įdienojus 
bus šilta, gražu.

Mūsų “bunčius” iš penkių 
įmonių vykome į Hartford, 
Conn., išklausyti jųjų Lais
vės choro tą dieną esamo 
koncerto ir pasimatyti su 
draugais, O man .“snešial”, 
ta pačia proga pasimatyti 
su giminėmis Anna Maikiu 
Ž. ten gyvenančiais.

Programa, kaip buvo gar
sinta “Laisvėje”, prasidėjo 
laiku. Pradžiai, pietūs mė
singi su visokiais hridėčkais 
ir užsigėrimu. Vėliau ir kon
certas priekyje su jų choro 
vadove Wilma, pasipuošusia 
baltai, baltai, su raudona 
rože krūtinėje ir lietuviš
ka juosta per petį įkypai. 
Visos choristės taipgi 
pasirėdžiusios baltai ir 
su rožėmis. Dainavo jų cho
ras melodingai, skambiai. 
Man geriausiai patiko 
daina “Naktis svajonė
mis papuošta.” Ir ki
tos visos, net penkios sudai
nuotos puikiai. Wilma dar 
ir solo viena sudainavo ma
loniu balseliu. !

• O buvusi niujorkietė — 
Elenutė Brazauskienė pasi
rodė ■■ su dyiemis dainomis^ 
“Tautų draugystė” Ir “Ra
munėlė”.' Dainavo su pasise
kimu lygiavo namuose-^- 
puikiai, užr tai * ir plojimų 
gavo daug, daug.

. Bravo; Hartfordo Laisvės 
chorui !'.'■. '

Tikiu, kad mums teks iš
girsti Hartfordo Laisvės 
chorą lapkričio 10 d. pas 
mus Brooklyne “Laisvės” 
koncerte. Iki pasimatymo!

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Lapkriičo 17 d.
Pietūs su menine progra

ma “Laisvės naudai HarrL 
son, N. J. Rengia Harriso- 
no ir Newarko LDS kuopos.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis* 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y. 7

Spalio 20-ta di 
nepaprastai graži, 
Todėl pavyko sukv: 
svečių ne tik viet 
tolimesnių New Yorko da
lių, bet ir iš New Jersey, 
Long Island ir Stamford, 
Conn. “Laisvės” s 
orisipildė publika.

Banketo pirmin 
Jakštienė (Anna 
paprašė publiką si 
stalų, pasveikino susirinku
sius, padėkojo už skaitlingą 
atsilankymą ir paprašė iš
gerti tostą už Ievutės Mi- 
zarienės laimingą sugrįžimą 
iš Tarybų Lietuve

Sudainuota jai 
Metų.”

Toliau pirminihkė per
skaitė dienos pre gramą ir 
uristatė stalų patarnauto
jas: Uršule Bagdonienę, 
Valentiną Nevins, Amelia 
Yuskovich ir Car 
ratella ir tvarkos 
toją Bronę Keršulienę.

Šaunios patam a u t o j o s 
greitai stalus apkrovė val
giais. Gėrimais aptarnavo 
Valys; Bunkus ir Walteris 
Keršulis. <

Banketui. įpusėjus, pirmi
ninkė atidarė programą.

Vadovaujant ir akompa
nuojant Mildred Stensler, 
Aido Choro moterų gru
pė’sudainavo, tris dainas, 
o solistė Nelė Ventienė—dvi

eną buvo 
. saulėta, 
esti daug 
inių ir iš

alė pilnai

inkė Ona 
Yakstis) 

[sėsti prie

s.
‘Ilgiausių

oline Ba-
prižiūrė-

teatrus ir bendai visus bui
tinius reikmenis. Jų apran
ga niekuo nesiskiria nuo 
miestiečių.

Apie moteris
Visur gyvuoja moterų ta

rybos, turi savo suvažiavi
mus, kuriuose jos riša mo
terų problemas ir bendrais 
gyvenimo klausimais pasi
taria.

Teko dalyvauti moterų 
konferencijoje. Suva ž i a v o 
apie 500 moterų. Ten jos 
aptarė maisto paruošimo, 
rūbų ir daugelį kitokių 
klausimų.

Kadangi konferencija įvy
ko Dzūkijos miestelyje Ne
munaityje, netoli Rojaus 
gimtinės, tai po konferenci
jos visos aplankė Rojaus 
kaną.

Po Ievos kalbos solistas 
Albertas Daukšys, iš Wor
cester, Mass., padainavo 
“Bernužėli. Ne s voliok” ir 
“Mano Laivas” — abiejų 
kompozicijos M. Petrausko, 
“Tris Dienas” —komp. Tal- 
lat-Kelpšos, ir vieną angliš
ka liaudies dainelę — “Kai 
Skirtis Man. Reikėju” j

Parengimojkomisija labai 
dėkinga Albertui už mūsų 
publikos palinksminimą. Jis 
atsivežė. ir dvi savo sesu* 
tęs—Yvonnej Šnaras it.Oną 
Kerry, širdingas* ačiū jums!

j‘Laisvės”( administratorė 
L. Kavaliauskaitė pakalbėjo 
“Laisvės” reikalais. Kvietė 
visus dalyavųti mėtiniame 
“Laisvės” koncerte lapkri
čio 10 d. New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N. Y. 
Lilija taipgi paprašė publi
ką pasiskelbti “Laisvės” 
koncerto programoje. Pasi- 
skelbimus (“būsterius”) pa
rinko M. Stensier ir N. Ven
tienė.

Lilija taipgi tvarkė ban
keto bilietus.

Banketui tortus aukojo 
šios klubietės: H. Siaurienė, 
M1. Jakštienė, A. Yuskovich, 
A. Petraitienė.

Gėlių iš savo darželių at
nešė šios klubietės: O. Kal- 
vaitienė, H. Siaurienė, J. 
Lazauskienė, B. Keršulienė, 
O. Titanienė, M. Šukaitienė, 
A. Yuskovich, A. Vaznienė, 
N. lešmantienė ir 2 vyrai— 
Mot. Klimas, iš New Jersey, 
ir Jonas Juška, vietinis.

Gėlių sunešta tokia gau
sa, kad salė atrodė, kaip gė
lių darželis.

Širdingai ačiū visiems!
Stalus sutvarkė S. V. ir 

Valys Bunkus
Šeimininkės Helena Siau

rienė ir Marcelė Šukaitienė 
sunkiai dirbo virtuvėje, pa- 
gamindamos skanius val
gius; joms pagelbėjo Adelė 
Rainienė.

Banketą nufotografavo 
“Vienybės” redaktorius Jo
nas Valaitis.

Širdingai ačiū visiems, 
kas tik kuo prie banketo 
prisidėjo.

V. Rimkiene

“Laisvės” Koncertas 
artinasi

šiuomi pranešame, kad 
“Laisvės” Koncertas artina
si. Artistai kurie buvo pa
kviesti dalyvauti Programo
je visi apsiėmė. Neužilgo 
pradėsime skelbti.

Prašome užsirašyti lap
kričio 10 d., ant kalendo
riaus. Įvyks Lenkų salėje, 
261 Driggs Ave., Brooklyne. 
Pradžia 2 vai. Įžanga $1.50 
asmeniui. Bilietus galite, iš 
anksto įsigyti “Laisvės” 
Adm.

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks spalio 

(Oct.) 28-os vakarą “Lais
vės” salėje. Randasi kuo
pos ir kitais reikalais svar
bių klausimų pasitarti. Vi
si kuopos nariai dalyvauki
me ir gerų pasiūlymų atsi- 
neškime.

Valdyba

Miestas ilgėja
Seniai bebuvusiam Man

hattan salos smailgalyje 
sunku jį beatpažinti. Apie 
24 akrų plotas atkariauta 
nuo vandens, dar apie tris
kart tiek ketinama užpilti 
per porą sekamų metų.

Plote numatoma statyti 
grupę1 gyvenamų1 namų it' 
(staigų/' Ten būsią apie 35 
tūKšf.r,haujų darbų. StakyJ 
bas1 pradės1 už poros metų.

Join Us!
t ' ‘ i » A - ‘ • •.

• fThe American Committee 
for thte^Protection’ -of the 
Edrėigm Born lis planning a 
“Stop Police State in USA—' 
Fight Back” ’ Rally♦for Bill 
of1 Rights Day, Sunday. De
cember 15 at 2:30 P. M.'at 
the Penn . Gąrdęų Hotel.

Speakers' at this meeting 
will analyze the problems 
not only facing the foreign 
born but also all citizens. 
Prof. Louise Pettibone 
Smith is Chairman of the 
American Committee for 
the Protection of the for
eign Born.

50.00 
25.00
21.00.
11.00 dainas. ■
11.00’ Po to sekė kalbėtoja le- 
10.00’ 
10.00
10.00 

6.00 
6.00

. 5.00 

. 5.00
, 5.00 
. 2.00
- 2.00 

kas. Philadelphia, Pa.; M. Ma- 
: P. Kuliackas, Gardner, Mass.;
riua, N. H.; A. Antanaitis, Bal-

: Alviną), Yucaipa, Calif;LLD 78 kpĮ (perJ. K

J. Webra, Cleveland,
J. M. Gluoksniai, Scranton, Pa 
Frances Witkausky, 
Frank Kaulakis, Brc
A. Švėgžda, Bridgep
F. M. Krungliai. Woodhaven, N. Y
B. Kirstukas, Chicag 
Paul Kukonis. Broo 
L P. Vežis ir Helena
P. Valentą. Egg Harbor, N. J. ..
J. Kreinavičia, McAd
F. Buslavičius, Nashua, N. H
J. Monius, Nashua, 
Po $1: F. Navardaus

chonis, Bloomfield, N. J.
J. Svirnelis, J. Jonis, Nas

B. Tuškevičiųš, Scranton/ Pa. .. 
, Ohio .......

Ossining. N. Y. 
ckton, Mass. .. 
ort, Conn.........

o, Ill

. Binerhamton, N. Y

oo, Pa

timore, Md.; N. Dočkus. Cicero. III.; E. Pazarskas. A. 
Yaksht, Chicago, Ilk: Margaret Stanis, Baltimore, Md.; 
J. Rulis, Rockford, Ill.

A. česnakienė, New 
Aukojo:

J. Thomas ..............
LDS 10 kuopa .......
A. Česnikas ...........
P. Paul..................
S. Beavech .............
C Stashinsky.........

Kensington, Pa., prisiuntė $39.

$11.00 
10.00 

. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 1.00

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $20. 
ko jo:

M. Mickus..............
V. Žitkus ................
F. Petkūnas-...........
Po $1: Ch. Masaitis

Deksnys ir Ch. Daugėla.

Au-

6.00 
6.00 
3.00 

, J. Jakaitis, M. Sukackienė, J.

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė 
Aukojo:

F. Kalanta............. . .......... ................ ................
D. Lesnik ..........................................................
George Gendrėnas............. . ..............................
Po $1: J. Davidonis, ir J. Semen (Gulfport).

$19

. 6.00
. 6.00
. 5.00

Anksčiau i fondą gauta $3,041.38. Dabar gauta $737. 
Viso įplaukė $3,778.38. Dar reikia $11,221.62.

Didelis ačiū viršmir 
daugiau, kaip tik bus s 
artinasi ruduo, parengimus reikia ruošti salėse, 
ir vajininkams už jų gražų pasidarbavimą.

ėtiems už jų dovanas. Turime 
utvarkyta, paskelbsime. Dabar 

, Ačiū

“Laisvės” Administracija

’va Mizarienė. Ji pasakė įdo
mią kalbą. Įėjusi į estra
da ji buvo truputį susijau
dinusi, nes, kaip ji sakė, šis 
skaitlingas jūsų suėjimas 
man primena paskutinį Ro
jaus išlydėjimą į jo mieląjį 
gimtąjį kraštą.

Toliau jos kalbos turinys 
maždaug toks:

Apie laidotuves nekalbė
siu, nes apie jas buvo pla
čiai rašyta spaudoje. Ga
liu tik tiek pridėti, kad jos 
buvo labai iškilmingos. Lie
tuva priėmė jį kaip ištikimą 
savo sūnų, ir aš už tai esu 
labai dėkinga tarybinei liau
džiai.

Šis mano apsilankymas 
Lietuvoje buvo jau ketvir
tas. Aplankiau Lietuvą 60- 
aisiais metais, tuomet dar 
tik pradėjusią pakilti iš ka
ro griuvėsiu. Mačiau Lie
tuvos liaudies didelį pasi
šventimą, ryžtą prikelti ka
ro sunaikintą kraštą nau
jam gyvenimui, ir ji tai pa
darė. Man teko plačiai pa
važinėti po Lietuvą ir pa
matyti jau tuomet sparčiai 
kylantį kraštą daugelyje 
sričių.

Vėliau aplankiau Lietuvą 
63-iaisiais, 65-aisiais, ir kokį 
didelį skirtumą pamačiau 
šiais 68-aisiais metais, kaip 
toli pažengusią moksle, kul
tūroje ir industrijoje. Šian
dien Lietuvos jau negalima 
vadinti tik agrikultūriniu 
kraštu, — ji jau yra pu
siau industrinis kraštas.

Kolūkiečiai dabar dauge
liu atžvilgių gyvena geriau 
už miestiečius. Jie turi daug 
erdvesnius butus, turi mor 
kyklas, vaikams darželius,

RASTA
Kas nors, paliko akinius 

'{nuo saulės) pas Čiurlius, 
spalio' 13 d., galite gauti 
“Laisvės”' Utinėje.

Šešioliktas gimtadienis
šešioliktas gimtadienis, 

lyg slenkstis jaunuolės į gy
venimą, į moters pasaulį. 
Ji pradeda svajoti apie at
eitį. apie planus atsiekti 
tikslą.

Joyce Nevinskaitė praė
jusią savaitę atšventė savo 
16-os metų sukaktį. Ta 
proga, jos tėveliai, Valenti
na ir Alekas Nevinskai, pa
kvietė į namus pavaišinti 
savo gimines ir artimuosius 
draugus argen t i n i e č i u s. 
Svečių tarpe buvo ir Valen
tinos pusseserė Irena Ba- 
barskaitė Worcesterio kole
gijos ispanų kalbos profesorė, 
kuri tą savaitgalį buvo at
važiavusi pas savo tėvelius.

Alekas yra “Laisvės” di
rektorių tarybos narys, b 
Valentina dirba LDS rašti
nėje ir dainuoja su dukra 
Diana Aido chore.

Prie gausių vaišių ir gra
žaus torto, ant kurio lieps
nojo 16 žvakučių, svečiai 
sudainavo “Happy Birthday” 
ir Ilgiausių Metų. Po to 
jaunoji solenizantė paskam
bino pianu.

Vakaras praėjo jaukiai, 
maloniai, draugiškai. Nuo
širdžiausi linkėjimai Joyce 
Nevinskaitei, kad išsipildys 
tų jos visos svajones!

Kad neužtiktų tuščia!
.. Dyiemis savaitėmis pirm 
prezidentinių rinkimų New 
Yorko spauda įspėjo, kad 
tą dieną draudžiama karčia- 
mose ir monopoliuose par
duoti alkoholinius gėrimus. 
Žinoma, niekas nepatarė ei
ti balsuoti blaiviems.

t FLUSHING, L. I.
Liūdnas Prisiminimas 

Mano Mylimo Gyvenimo Draugo

Vincento Kazlausko
Mirė spalio 25 d., 1961 m.

Gamta be jokio pasigailėjimo atskyrė jį nuo 
mūsų ant visados. Labai graudu ir liūdna be 
jo, prisimename jį su meile, pagarba ir su liū
desiu širdyje. Lai būna ramu jam ilsėtis aukš
tame kalnelyje, kurį puošia žalia žolelė ir liūd
nai svyruoja medžių šakelės. O mes neužmir
šime jo niekados.

—Anna Kazlauskiene 
gyvenimo draugė 

ir sūnūs su šeima




