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Pranašai apie rinkimus
HHH pralenkęs Nixona 
Įdomi karikatūra
Erdvėse skraidymo kaina

— Rašo J. Gasiūnas —
Prieš prezidentinius rin

mus atsirado labai daug viso
kios rūšies pranašų. Vie 
pranašauja, kad tas ir tas bi 

(►išrinktas prezidentu, kiti na
no, kad jų pasirinktas ken-

ni
us

no, Kaa jų pasirinKtas Ken- 
^lidatas laimės. »

Republikonų kandidat is 
Nixonas, atrodė, lengvai dau
gumoje valstijų laimės ir bus 
sekamas prezidentas. Bet c! 
bar pasirodo, kad jo opone 
tas H. H. Humphrey jau dau
gelyje valstijų baigiąs Nixo ią 
pasivyti, o kai kuriose valsti
jose ir pralenkęs.

Abu kandidatai viens ki 
antausius vanoja.

a-
n-

to

ti- 
e- 
id

“N. Y. Daily News” pirmiau 
skelbdavo, kad Nixonas turi 
pirmenybę New Yorko vals 
joje, o dabar iš plataus pil 
čių apklausinėjimo patirta, k
Humphrey 4.2 proc, esąs pra
lenkęs Nixoną.

žinome šį dienraštį, k s 
ultra-reakcinį, kad jo simp 
tijos Nixono ir Wallace p 
sėje. Bet sunku nuslėpti 
liečiu pasirinkimą.

ip 
a- 
u- 

H-

t Lapkričio 5 d. rinkimuc se 
tikimasi dalyvaujant 78 mi- 

ri,
tikimasi dalyv 
lįįįonų piliečių., BQtų4 ger 
kad visi’ 121* ir pusė, milijonb 
balsuotojų atliktų savo pilie
tines pja^eįgas. Bet taip nie
kad neesti.

šiuose rinkimuose taipgi bus 
nemana apatiškų, nusivijusių 
piliečių, kurie bus nepasiten
kinę trim vyriausiais kan 
datais, o nemato vilties išrink
ti mažųjų partijų kandidatų. 
Todėl jie rinkimus boikotuoja.

Bet jie didžiulę klaidą da
ro. Tokie piliečiai turėtų h 
suoti už mažųjų partijų kan
didatus, tuo būdu pareik 
protestą didžiojo finansi lio 
biznio politikai rinkimuc 
karui Vietname.

di-

al-

šti

se,

Gaila, kad taikos kovotojai 
neturi vienos tvirtos partijos 
ir vieno tvirto kandidato p 
zidento vietai. Juk mums b-_ 

^są atiduoti už karo vanagus 
tiesiog nesinori, o taikos l>a- 
la^džių labai maža ant rin 
mų balotų.

Tačiau, kur tik yra prieš 
karą nusistatęs kandidat 
tokį mes turėtume paremti, 
vo balsą jam atiduoti.

New Yorko valstijoje ga
lėsime balsuoti už taikos

pre

re-
al-

ki

as, 
sa-

<o- 
zi-

lesime oaisuoti _  __
votoją Dick Gregory 
dento vietai, taipgi už demo
kratą Paul O’Dwyer sen 
vietai.

Kitose valstijose taipgi Rei
kėtų pasirinkti tokius kan 
datus, kurie yra Vietnamo 
ro priešai, rasinės diskrimina
cijos priešai, kovotojai už 
mokratines teises.

lto

di-
<a-

le-

ei-18 transportacijos unijų 
džiamame savaitraštyje “^a- 
bor” tilpo labai riški kari 
tūra.

Skurdžiai prašo Kongresą 
suteikti jiems pagalbą. 
Kongreso stalo bilijonai

^rių—viskas militarizmui.
Kongresas mandagiai 

ko. skurdžiui: “Gaila, 
ni<» jums nebelieka.”

ca-

dc

Nixonas priešingas 
koalicijai

New Yorke kalbėdamas, 
republik o n ų prezidentinis 
kandidatas Nixonas pareiš
kė, kad jis priešingas suda
ryti Pietų Vietname koali
cinę valdžią su komunistais 
arba partizanais.

Jeigu Vietkongo partiza
nus įsileisi koalicinėn val
džion, sako Nixonas, tuo
met “užtikrinsi komunis
tams laimėjimą”. O jis no
ri, kad Jungtinės Valstijos 
laimėtų karą Vietname.

Jis taipgi kritikavo prez.

Johnsono administraciją dėl 
lėto JAV ginklavimosi. Jei
gu jis bus išrinktas prezi- 
d e n t u, tuomet Amerikos 
ginklai turės didelę viršeny
bę ant Tarybų Sąjungos 
atominių ir kitokių ginklų.

Apkaltino 15 vaistų firmų
Washingtonas. — Federa

linė grand Jury apkaltino 
15 kompanijų ir 8 jų direk
torius už kriminalinį kainų 
kėlimo suokalbį kai kuriems 
vaistams.

73 milijonai dalyvaus 
rinkimuose lapkr. 5 d.

Washingtonas. — Lapkri
čio 5 d. prezidentiniuose rin
kimuose dalyvaus maždaug 
73 milijonai piliečių. Taip 
apskaičiuoja rinkimų eks
pertai.

Dabar Jungtinėse Valsti
jose yra 121 ir pusė milijono 
balsuotojų,. 1964 metais bu
vo 114 milijonų ir 4 šimtai 
tūkstančių balsuotojų.

Rinkimų ekspertai nuro

do, kad keletas desėtkų mi
lijonų yra apatiški, rinki
mais ir kandidatais nusivy
lę, politikoje nenori daly
vauti, nematą iš to jokios 
naudos. Tokie rinkimuose 
nedalyvausią.

Žinoma iš patyrimo, kad 
tie, kurie rinkimuose neda
lyvauja, savo pilietinių pa
reigų neatlieka, žymiai pa
sitarnauja reakcijos šalinin
kams. • - ‘ :

J 1 i -J. c-i.i f,.;.'';.;,-.::..-,/. ..... ' „ .■ ----------- l.

Branduolinių ginklų bandymai 
didina vaikų mirtingumą

Pittsburgh, Pa. — Univer
siteto profesorius E. J. 
Sterngass raportavo Ameri-. 
kos mokslininkų Federacijai, 
kad branduolinių ginklų 
bandymai, prasidėję 1951 
metais, padidino 25 procen
tais naujagimių mirtingu
mą.

Jungtinėse Valstijose nau

jagimių kasmet miršta nuo 
1951 metų maždaug po 34, 
000 virš normalumo. Tarp 
1951 m. ir 1966 m. naujagi
mių mirtingumas padidėjo 
375,000.

Senato delsimas užgirti 
branduolinių ginklų neplėti- 
mo sutartį ir Nixono ragi
nimas tos sutarties užgyri
mą atidėti prisideda prie to

le-

Karui—viskas, skurdžiui — 
nieko.

“Manau, kad tai absurdiš
kas būdas išleisti 76 milijonus 
dolerių kas dvejetą dienų 
trims žmonėms apskristi ap
link Žemę, kuomet mūsų prob
lemos mokyklose blogėja kas
dien.”

Tai pareiškė John F. Mer
chant, Visuomeniškų Reikalų 
komisionieriaus pavaduotojas, 
kalbėdamas Connecticut vals
tijos švietimo Tarybos meti
niame susirinkime.

Skraidymui erdvėse, pasieki
mui Mėnulio, karui Vietna
me — pinigų nestoka. Bet 
visuomeniniams reikalams nie
ko nebelieka.

John ir Mary Buzak, Day
tona Beach, Fla., dovanojo 
“Laisvei^ vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės Šerą.

Bet per neapsižiūrėjimą ši 
dovana nebuvo “Laisvėje” pa
skelbta. Atsiprašome draugų 
Buzakų ir už dovaną ačiuo- 
jame.

Nepamirškime, kad jau ne
be toli metinis “Laisvės” kon
certas. Visi, kam tik aplin
kybės leidžia, ruoškimės daly
vauti koncerte sekmadienį, 
lapkričio 10.

lesnio naujagimių mirtingu
mo didėjimo.

Studentai kovoja 
Čilės respublikoj

Santiago. — Sostinėje, ir 
kituose Čilės respublikos 
miestuose studentai kovoja 
už paskyrimą daugiau fi
nansų mokslo reikalams.

3,000 studentų demonst
racijoje susėdo gatvėse ir 
sulaikė trafiką.

Technologijos instit u t a s 
neturi elektros, medžiagos 
1 aboratori jbms, bend r a b u- 
čiai neturi studentams mai
sto.

Socialistai pešasi
Roma. —- Italijos Jungti

nė Socialistų ir Socialdemo
kratų partija susirinko į 
pirmąjį kongresą po socia
listų ir socialdemokratų vie
nybės.

Kongrese jie tuoj susipe
šė už vadovybę ir programą. 
Pasirodo, kad pds juos nė
ra ideologinės vienybės. Su
sidarė net 5 frakcijos.

Senatorius McCarthy u ž g y r ė 
demokratų kandidatą Humphrey

Mojasi padidinti
Washingtonas. — Senato

rius McCarthy, buvęs pre
zidentinis kandidatas, spalio 
29 d. už gyrė demokratų 
kandidatą Humphrey, kaip 
tinkamesnį kandidatą už 
Nixona.

McCarthy savo pareiški
me nurodė, kad jis gali su
tikti su Humphrey nusista-
tymu vidujiniais šalies rei-

kalais, bet Vietnamo karo 
klausimu pas juos abu yra 
skirtumų.

Toliau j i s išdėstė, kad 
darbuosis paveikti Demok
ratų Partiją, jos vadovybę 
už Vietnamo karo baigimą. 
Jis kvietė savo sekėjus rin
kimuose balsuoti už Hump
hrey ir kitus demokratų 
kandidatus.

bedarbių skaičių
Hot Springs, Va. — Čia 

įvykęs didžiojo biznio atsto-

Mirė atominio mokslo 
pionierė Meitner

V. V. Kompartija turės 
kandidatus rinkimuose

vų susirinkimas apsvarstė, 
kaip greičiau pakelti korpo
racijų pelnus. Korporacijų 
tarybos ekonomai rekomen- 
davor pravesti gamyboje 
ekonomiją, kurios pasėkoje 
bedarbių skaičius padidėtų 
iki 5.5 proc. visos darbo jė
gos.

Korporacijų atstovai, ku
rių susirinko visas šimtas, 
pravedė nuomonę, kad Ni
xonas sutiks su didžiojo biz

nio pageidavimu bedarbių 
skaičių padidinti. Jie tikisi, 
kad Nixonas bus išrinktas 
prezidentu. Jo kampanijai 
jie skiria milijonus dolerių.

Demokratai skelbia, kad 
didysis biznis su pagalba 
kitų Nixono rėmėjų sukėlė 
apie 20 milijonų dolerių nu
pirkimui prezidento vietos.

Daugelis darbininkų uni
jų pasmerkė didžiojo biznio 
pasimojimus didinti bedar
bių skaičių.

Londonas.—Dr. Lise Mei- Bona. — Naujosios Vaka-
tner, Austrijoje gimusi ato
minio mokslo pionierė, mi
rė senelių namuose, turėda
ma 89 metus amžiaus.

D r. Meitner prisidėjo prie
suradimo ir apskaičiavimo 
didžiulės energijos, kuri ga
li suskaldyti urano atomą. 
Tokiu būdu ji prisidėjo prie 
atominės bombos išvystymo.

Goldbergas mato taiką 
Vietname

> ■ Washingtonas. — Arthur 
J. Goldbergas, buvęs Jung
tiniu’ Varstrjų atstovas 
Jungtinėse Tautose, sako, 
kad Paryžiuje pasitarimai 
pasiekė paskutinį laipsnį, 
kūris veda prie susitarimo 
Vietnamo karo; klausimu.

Jis esąs įsitikinęs, kad. tai
ka Vietname bus pasiekta 
derybų pagalba, kad Euro
pos padėtis taipgi reikalau
ja baigti karą Vietname, •

rų Vokietijos Komunistų 
partijos suvažiavimas nuta
rė 1969 metų parlamenti
niuose rinkimuose dalyvau
ti su savo kandidatais.

Suvažiavimas taipgi nusi
tarė kooperuoti su kitų kai
riųjų grupėmis rinkimų me
tu, bet neatsisakys nuo sa
vo kandidatų iškėlimo.

P. A. dvasiškiai smerkia 
rasinę diskriminaciją 
Johannesburg;—Pietų Af

rikos Bažnyčių Taryba pa
Siuntė laiška premjerui B.f 
J. Vo.rsteriui. Laiške pas
merkiamas rasinis diskri-, 
minavimas. ■ ' ‘'

Dvasiškiai t nurodo, kad 
valdžios draudimas kriti
kuoti rasinio skirstymo po
litiką krikščioniškai bažny
čiai nepriimtinas.

Sen. Kennedy kviečia 
sulaikyti Wallace

New Betford, Mass.—Se
natorius Edward Kennedy 
išstojo su atsišaukimu į bal
suotojus. Jis kvietė atmesti 
prezidentinio kandidato G. 
Wallace judėjimą, kuris jau
ir taip daug žalos mūsų 
kraštui yra pridaręs.

Kennedy nurodė, kad tas 
Wallace 'judėjimas yra kal
tas dėl žuvimo jo dviejų 
brolių - prezidento Kenedžio

i

ir prezidentinio kandidato 
Roberto Kenedžio. Tas ju-, 
dėjimas kaltas dėl nužudy
mo Martin Luther Kingo ir 
daugelio kovotojų prieš ra
sine diskriminaciją.

Wallace j u d ė j i m a s, re
miamas didžiojo kapitalo ir 
visų reakcinių rasistinių jė
gų, sudaro Amerikos demo
kratijai pavojų, sako Ken
nedy.

Tautų solidarumo komitetas 
smerkia,“' terorą Indonezijoj

Hanojus. — Pietų Vietna
mo, Azijos ir Afrikos tautų 
solįdarump komitetas griež
tai protestuoja prieš Indo
nezijos valdžios vykdomą

šių veiksmų tikslas—numal
šinti demokratinį ir patrio
tinį indoneziečių judėjimą.

EKSTRA
Teko išgirsti, kad žymusis 

Lietuvos operos solistas 
Virgilijus Noreika lanky
sis ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Jam ruošiami 
koncertai Chicago j e, Bosto
ne ir New Yorke.

New Yorke Noreika dai
nuos. lapkričio 24 d.

Prez. Johnsonas keliaus 
su paskaitomis

Washingtonas. — Prezid. 
Johnsonas po sausio 20 d. 
apsiėmė dėl 40 kolegijų ir 
universitetų duoti paskai
tas.

Vak. Vokietija pirko 88 
militarinius lėktuvus

Bona. — Vakarų Vokieti
jos gynybos komitetas ra
portavo parlamentui, kad iš 
Amerikos pirko 88 Phantom 
lėktuvus už 500 milijonų 
dolerių.

Albany, N. Y. — 4,274,000 
studentų užsiregistravo 
New Yorko valstijoje.

Damaskas. — Sudarytas 
naujas Sirijos kabinetas -su 
premjeru Nurredin Al-At-‘ 
assi.

Berlynas. — Vokie tijos 
Demokratinė Respublika ir 
Tarybų Sąjunga pasirašė 
naują prekybos sutartį, ku
ri padidins prekybą 9 proc.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos policija areštavo tris 
žmones, kurie padėję per-

mirties bausmę šalies revo
liucinio judėjimo lyderiams.

Nuo 1965 metų spalio mė
nesio reakcijos jėgos Indo
nezijoje suėmė ir nužudė 
šimtus tūkstančių Indonezi
jos patriotų, sakoma Pietų 
Vietnamo komiteto pareiš
kime.

Komitetas pažymi, kad

Hong Kongas. — Du Ki-
nijos kanuoliniai laivai ap
šaudė Jungtinių Valstijų 
prekybinį laivą, kuris įplau
kęs į Kinijos vandenis.

Karakas. — Venezuelo j e 
kilo daug protestų prieš 
pardavimą didžiausio vieš
bučio Jungtinių Valstijų 
viešbučių korporacijai.

vežti į Tarybų Sąjungą 
Amerikoje darytą raketą.

Cleveland, Ohio. — Gais
ras padarė vienai 81 metų 
mokyklai $110,000 nuostolių.

Nauja TSRS-Kubos sutartis
‘ ■ ■ »

Havana.—Pasirašyta nau
ja Tarybų Sąjungos ir Ku
bos mokslininkų khopeVavi- 
mo Sutartis.

Detroitas. — General Mo
tors korporacijos pelnai pa
kilo 13.6 proc.

Manila. — 500 filipinu ka
reivių grįžo namo iš Pietų 
Vietnamo, pasiliko 1,500 fi
lipiniečių kariauti.

NeW Yorko Negrų Civi
linės Tarybos Organizacijų 
Federacija, turinti 55,000 
narių, nutarė remti Hump
hrey.

Trenton, N. J. — Pradėjo 
kelionę greitasis traukinys 
tarp Trentono ir New Yor
ko, darantis po 100 mylių 
į valandą.

Dvi bombos apardė 
^studentą raštinę
Los Angeles, Calif.—Dvie

jų bombų sprogimai apardė 
demokratinės Studentų 
draugi j os raštinę Long 
Beach. Padaryta nemaža 
nuostolių. .,

’• Kiek pirmiau bombos 
sprogimas apardė “L. A. 
Free . Press” raštinę, Socia
listų Darbo Partijos raštinę 
ir Jaunųjų Socialistų Sąjun
gos raštinę.

Manoma, kad tai bus ku
biečių dipukų kriminalinis 
darbas.

Gen. LeMay bijo taikos
Bostonas. — Čia kalbėda

mas, gen. LeMay, Wallace 
partijos kandidatas vice 
prezidento vietai, pareiškė, 
kad jis bijo prez. Johnsono 
kalbų apie taiką Vietname 
be Amerikos jėgų pergalės.

Vietname jis norėtų di
desnio karo, militarinės 
pergalės ir tik tada kalbėti 
apie taiką.

TSRS erdvią laivas 
nusileido

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos erdvių laivas Sojuz 2, 
trejetą dienų apkeliavęs ap
link Žemę, nusileido ten, kur 
buvo jam nurodyta nusileis
ti. Tai buvo be žmogaus val
domas laivas.

Sojuz 3, kuriame randasi 
kosmonautas Beregovojus, 
dar vis tęsia kelionę aplink 
žemę. Beregovojus sėkmin
gai manevruoja savo laivą.

Kiesingeris Ispanijoj
Bona.—Vakarų Vokietijos 

kancleris Kiesingeris pasi
ryžo pasižuvauti sudrums
tame vandenyje. Jis apsi
lankė Portugalijoje ir Ispa
nijoje. Tarėsi dėl militarinių 
bazių.

Portugalijoje Vak. Vokie
tijos mili tarinis oriai vynas 
steigia didžiausią užsienyje 
lėktuvų bazę. Kiesingeris 
susitarė ir su Ispanijos dik
tatorium Franko militari- 
niai kooperuoti.
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Paskutines dienos
RINKIMINĖ kamparija baigiasi, 

beliko tik ketvertas dienų, 
yra apsisprendę, už kurį 
Ii gražu ne visi. Dar tos l^eturios dienos gali svarstykles 
gerokai pakeisti.

Vienas “netikėtumas’ 
rodo, kad keliomis pask 
kandidatūra smarkiai pak 
se balsavimuose. Ypač veikia Humphrey naudai orga
nizuotų darbininkų aukštisios vadovybės susirūpinimas 
ir labai didelis suaktyvėjimas. Ji sėkmingai unijistus 
įtikina, kad Nixono laimėjimas būtų didžiausia organi
zuotų darbininkų nelaimė. Humphrey yra “mažesnis 
blogis,” todėl reikią už jį valsuoti. Republikonų gyrima
sis, kad jų žmogus jau beveik laimėjo rinkimus, išgąs
dino dirbančiųjų mases, 
kratai su savo kandidati

Bet taip pat ir kaip 
padidėjo galimybė, kad n 
negaus Elektorių Kolegij 
dentą turės išrinkti Kong 
galimybė, kad Wallace “n 
ir turės tiek elektorių, j 
dauguma neįmanoma. Žijioma, matydamas neturįs pro
gos jis pats laimėti, Walk 
Nixonui arba Humphrey.

Iki antradienio 
Dauguma piliečių, aišku, jau 

tandidatą jie balsuos. Bet to-

’ jau pasirodė. Visi ženklai 
itinėmis dienomis Humphrey 
ilo. Tai atsispindi šiaudiniuo-

To kaip tik ir tikėjosi demo- 
i.
tik dėl tos pačios priežasties 

ė vienas šių dviejų kandidatų 
oje daugumos ir mums prezi- 
reso Atstovų Butas. Padidėjo 
usineš” keletą pietinių valstijų 
og vienam kuriam kandidatui

ce gali savo elektorius pasukti 
Bet kuriam?

Čekoslovakijoje pakaita
vėliausiais laikais įvykių, jau 
i Čekoslovakijos valstybės per- 
nutarė ją payęrsti federatyvi- 
iš dviejų dalių ar valstijų su

PO tų visų audringų 
padaryti pirmieji žingsnis.: 
tvarkymui. Parlamentas 
ne respublika. Ji susidės 
tam tikromis autonomim rilis teisėmis.

Čekoslovakija turi 1
8 milijonai yra čekai, o ; 
dvi tautos su savo a^irt 
čiąis. Likusius du milijo: 
mažumos .— vokiečiai, ve 
visą šalį.

Iki šiol faktinai krašjtą valdė čekai. Slovakai, skųs
davosi, kad jų teisės yra 
šalinimui, matyt, prieita i švados šiek tiek sumažinti cent
rinės valdžios autoritetą, 
duoti toms dviems valsti;
parlamento nutarimas yra tiktai pradžia perorganiza* 
vimo. Bus nelengvas procesas.

4 milijonų gyventojų. Iš jų 
4 milijonai yra slovakai. Tai 
ngomis: tradicijomis' ir papro- 
rius gyventojų sudaro tautinės 
ngrai ir kt. Jie pasjsklaidę po

neigiamos. Tos nelygybės pa

o daugiau teįsių ir privilegijų 
oms. Tačiau reikia žinoti, kad

isty Partija?
jos pranešama, kad ten įvyko 
as su 500 delegatų, kuriame ta- 
Komunistų Partija. Ji būsianti 
mas jai nustatė gaires gyvuoti

LAISVE

Kas ką rašo ir sako
APIE PADĖTĮ KANADOS
QUEBEC PROVINCIJOJE kad OnassisVyra turtingiau

sias žmogus Graikijoje ir 
kad jo ryšiai su militaris- 
tais yra labai tamprūs. Jis 
net mano, kad be Onassis 
žinios Graikijos militaristai 
nebūtų užgrobę valdžioj

Net spėliojama, kad Bu
vusi Kennedy dabartinė 
Mrs. Onassis gali būti pir
mutinė moteriškė žmonijos 
istorijoje tapti “irmąja lei
dę” du kartu ir dviejose ša
lyse — pirmą kartą Ameri
koje, antrą kartą Graikijo
je. Tekėdama už Anassis 
Jacqueline kaip tik tą turė
jusi galvoje.

Tai labai įdomūs išve
džiojimai. Ar jie pilnutinai 
pasitvirtins, turės paaiškėti 
gan artimoje ateityje.

“Liaudies baise” (sp. 18 
d.) kalbama apie naujus 
įvykius Quebeco provincijo
je, kurie turi didelės reikš
mės visos Kanados ateičiai. 
Pranešime sakoma:

Skirtingos grupės iš bu
vusių liberalų ir kreditis- 
tų savo konvencijoj čia su
tvėrė partiją, kuri dalyvaus 
pro-vinci a 1 i u o s e rinkimuose 
tikslu paversti Kvebeko pro
vinciją suverene respublika, 
kurioje oficialia kalba būtų 
prancūzų kalba.

Konvencijoj dalyvavo 2,000 
delegatų. Jie entuziastiškai 
sutiko . Levesquo prancūzišką- 

1 i z m ą irkanadišką nacion a 1 
skandinavišką socializmą.

Partijos lyderiu išrin k t a s 
Rene Levesque, o jo 
toju — buvęs kreditistas Gil
les Gregoire.

Delegatai entuziastiškai už- 
gyrė rezoliucijas, reikalaujan
čias, kad Kvebekas pasiskelb
tų nepriklausoma respublika, 
o paskui pradėtų derybas su 
Kanada dėl bendros rinkos. 
Kvebekas pasisavintų Labra
dorą ir pakraštines salas Hud
son įlankoj. Hull ii 
būtų ištraukta iš fed 
tinęs rajono.

pavaduo-

apylinkė 
eralės sos- 

Kvebįkas suda
rytų muitinę ir pihiginę są
jungą su Kanada, bet suda
rytų Kvebeko banką regulia
vimui bankų ir kredito.

Partijos vardas d 
tinai nustatytas. La 
vadinsis suverene p 
turinti 20,000 narių.

ir negalu- 
ikinai gal 
irti j a. Ji

IR PRELATAS SUKILO!
j

Labai sunku tikėti', bet
atrodo, kad prieš 
Romoje Šv, Petro

steigiamą 
bazilikos nskiepe “lietuvių koplyčios’ 

būs Nukilęs ir; prelatas J. 
Koričius. Brbo klyno^‘Dar
bininke” (spalio 25 d.)) jis 
pareiškia:'

“Daugelis mano 
laikais lietuvių tautai yra 
kitų aktualių re: 
rietas reikėtų tel 
nei statyti koplyčias. Au
kotojų dauguma,; 
da aukas koplyc 
duoda kultūriniam, pelitų 
niam bei labdaros reika
lams.”

kad šiaiš

kalų, ku* 
<ti aukas,

curie duo" 
ioms, nėr
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Laiškai redakcijai
Prof. Stąthis išvedžioja,

Nauja Komun
Iš Vakarų Vokieti 

rimtas platus suvažiavim 
po suorganizuota nauja 
vieša partija. Suvažiavi 
ir darbuotis dabartinės Federatyvinės Vokiečių Respubli
kos konstitucijos ribose 
partija. Ji nieko bendro 
Partija, kuri, kaip žinia,

Tokie pareiškimai ir pasisakymai, bet nepasakoma, 
kaip tas suvažiavimas bi 
meniniams sluoksniams ; 
naujoji Komunistų Part: 
munistų Partijai, tai ti 
revoliucinių jėgų Vakarik Vokietijoje susiskaldymas. Bet 
jeigu pasirodytų, kad naujoji partija reiškia revoliucinio 
judėjimo pastangas legalizuotis, tai būtų žingsnis pir
myn. Tai turės išryškėti.

r nuostatuose. Ji esanti nauja 
neturinti su senąją Komunistų 
yra uždrausta, slapta partija.

ivo sušauktas ir kokiems visuo- 
ame buvo atstovaujama. Jeigu 
ja reikštų opozicijų senajai Ko
stai būtų naujas ir pavojingas

Laumės akmuo
Mačiūkų kaime (Skupdo 

rajonas), Bartuvos kai 
jame krante, pelkėtos 
vos pakraštyje, stūkso nSaž- 
daug 1.7 metro skersiu 
akmuo. Jame yra keli įvai
raus gylio įdubimai, pz 
šus į žmogaus pėdas, 
ventojai šiuos įdubimus 
dina “Laumės pėdomis, 
patį akmenį—“Laumės 
meniu.”

Dvi tokios kairiosios žmo
gaus kojos “pėdos” yra šiau
rinėje akmens dalyje, viena 
nuo kitos nutolusios per 
centimetrų. Vienos ilgi 
45 centimetrai, plotis — 10

ria 
rie

ens

,na-

va- 
” o 
ak-

60

centimetrų, o antrosios il
gis—37 centimetrai, plotis— 
10 centimetrų. Trečioji “pė
da” netaisyklinga, yra pie
tiniame akmens pakraštyje.

Apskritai akmenų su įvai
riais ženklais aptikdavo vi
sos senovės tautos. Deja, 
iki šiol jie dar mažai ištirti. 
Atrodo, dauguma jų vie
naip ar kitaip yra susiję su 
senovės kultu. Kai kurie 
tyrinėtojai tokias “pėdas” 
sieja su “milžinų” kultu, 
kuris Rytų Europos tautose 
išplito jau nuo žalvario am
žiaus. Taigi, metalų nau
dojimo epochai turėtų pri
klausyti ir Mačiūkų kaimo 
“Laumės akmuo.”

V. Daugudis

ARISTOTLE ONASSIS, 
MILITARIZMAS, 
FAŠIZMAS

Dienraštyje “Da 
(sp. 25 d.) pasirc 
Richard Greenlea: 
nelis apie Aristotle Onassis 
ir jo rolę fašistinėje Grai
kijoje. Savo išvadas jis re
mia pasisakymais graiko 
profesoriaus Stathis.
Niekados nereikia pamiršti, 

kad ant G r a i k i 
Crete veikia m i 
NATO (o tai re 
rikos) militarinė 
dėl pastarųjų lai 
Graikijoje (milit 
grobimas valdžio 
j ami su Amrikc 
mu militarinės pozicijos Vi 
duržemio jūroje.

Nepaprastas s 
Amerikos vyriaujsybė nuta
rė tuoj vėl par 
Graikijos fašisti 
rinei valdžiai ve 
ginklus ir Onass 
su Mrs. Jacqueli: 
dy. Jau kalbama 
Graikijos valdžic 
sis eina pasitarimai ir dery
bos. Kalbama, 
kijos militarista 
kviesti Onassis 
kijos “prezident^” Graiki
jos žmonės ilgai 
litarinės diktatu 
ruoš, 
rėti ištikimą “ei 
zidentą Onassis asmenyje.

ily World” 
•dė įdomus 
f straips-

gis re-

įjos salos 
Ižiniška 
škia Ame- 
bazė. To- 
kų įvykiai 
aristų užr 
s) yra sie- 
s stiprini-

upuolimas:

davinėti 
nei milita- 
liausius 

is apsivedė 
ne Kenne
ls kad tarp 
is ir Onas-

kad Grai- 
l gali pa
būti Grai-

nuogos mi
ros netole- 

Gerai butų jai tu- 
vilinį” pre-

Iš TIKRŲJŲ 
“PRAKEIKTAS ĮPROTIS”

Su teisingu pasipiktinimu 
Lietuvos “Valstiečių laik
raštyje” (rugs. 19 d.) rašo 
G. Kretavičius straipsnyje 
“Prakeiktas įprotis”:

“Aukštųjų Kaplių pradinės 
mokyklos mokiniai ir mokyto
jai nuoširdžiai užjaučia Jonu
ką ir Algiuką Grinevičius, jų 
mylimam tėveliui mirus.”

“Gilaus liūdesio valandoje, 
tragiškai žuvus J. Radžiui, 
Krakių kolūkio valdyba ir par
tinė organizacija nuoširdžiai 
užjaučia jo šeimą ir artimuo
sius.”

Tokias užuojautas nesniai 
perskaičiau Kėdainių rajono 
laikraštyje. Sukus akmuo už
gulė krūtinę, Pačiomis pirmo
siomis mokslo metu dienomis 
Grinevičių Jonukas ir Algiu
kas neteko tėvelio. ‘Tokš pats 
likihias ištiko ir' Radžiu vai
kus. ’ 1

m L . Kaplių profesinės-ttechni- 
nės mokyklos' gamybinio mo
kymo- meistrąš Česlovas Grine
vičius su ūkio kombainu ne
seniai talkinįnkavo Salomėjos 
Nėries kolūkyje. Sekėsi ne
blogai, kol nuplauti miežių pa
sikvietė kolūkietis pensinin
kas Antanas Kasiulis. Tiesa, 
Česlovas nebuvo stikliuko mė
gėjas. Tačiau tą kartą ir jis 
neatsispyrė A. Kasiulio “nuo
širdumui.” O šeimininkui at
rodė, kad už pagalbą jis nie
ku geresniu neatsilygins, kaip 
tik buteliu baltosios. Negal
vojo jis tuomet, kad Česlovui 
Grinevičiui ir jo padėjėjui Ka
ziui Triukui dar reikės sėsti 
už vairo.

Pakeliui į Triukų namus ir 
įvyko nelaimė. Kombainas, 
kelis kartus apsivertęs melio
racijos griovyje, mirtinai pri
spaudė Česlovą Grinevičių. 
Tik atsitiktinai nelaimės iš
vengė Kazys Triukas.

—Jeigu būčiau žinojęs... 
niekada nebūčiau davęs deg
tinės, — atgailaujančiu balsu 
sako senasis Kasiulis.

Pergyvena .senukas. Sąžinė 
graužia. Bet kas iš to? žmo
gaus nebeprikelsi, žuvo jis 
pačioje jaunystėje, dar daug 
būtų galėjęs kitiems gero pa
daryti.

O sekančią dieną kėdainie
čiai išgirdo apie naują tra
gediją: Krakių kolūkio kol
ūkietis Jonas Radzys žuvo nuo 
elektros smūgio. Nelaimė ga
lėjo būti dar baisesnė. Gerai, 
kad nenutrūko laidai ir nenu
krito į prūdą, kuriame maudė
si būrys vaikų.

Tragedijos priežastis ta 
pati—išgėrimai.

—Jeigu būtume žinoję. . . 
šiandien aimanuoja J. Radžio 
išgėrimo bendrininkai — Kra
kių kolūkio mechanikai A. 
Svetikas, J. Barauskas, atsar* 
ginių dalių sandėlininkas V. 
Budrys, traktorininkas R. Liu- 
binas ir kolūkietis V. Masi* 
liūnas. , r.,.

Kam-ne-kąm, o šiems vy
rams turėjo būti žinomos sau*

Vilnius, 1968 m. spalio 15 d.
Brangus drauge,
Praėjo jau pusė metų nuo 

to laiko, kai mes praplau
kėme po gražiuoju Verra- 
zano tiltu, grįždami į Lie
tuvą. Pro langus jau žvel
gia ruduo. Kitoje gatvės 
pusėje pievelėje žaidžia vai
kai, parėję iš mokyklos. 
Mokslas pas mus, kaip ir 
paprastai, prasidėjo rugsėjo 
1 dieną, taigi anksčiau, ne
gu Amerikoje. Mudu su 
Onute, kaip žinote, dirbame 
Vilniaus ankštosiose mo
kyklose: ji dėsto antikinę 
literatūrą ir lotynų kalbą 
pedagoginiame institute, o 
aš dėstau naujausiųjų laikų 
istoriją universitete.

Šiandien ketvirtojo kurso 
istorikams plačiai pasako
jau apie Jungtinių Ameri
kos Valstijų gyvenimą pas
taraisiais metais. Jie, kaip 
ir galima buvo laukti, la- 
b a i domėjosi amerikiečių 
jaunimo gyvenimu, klausi' 
nėjo apie darbininkų kla
sės padėtį, apie judėjimą 
už pilietines teises, apie... 
Bet gal pakaks — tų klau
simų buvo tiek, kad vargiai 
sutilptų ant šito lapo, pa
sitenkinsiu pasakęs, kad dar 
dalį klausimų teko atidėti 
kitam kartui.

Dar prieš vykdamas į 
Ameriką, buvau pradėjęs 
rašyti didesnį mokslinį dar
bą iš Klaipėdos krašto pra
eities. Grįžęs namo, vėl sė
dau prie šios temos ir pa
galiau pabaigiau rašyti sa
vo disertaciją. O dabar imu 
ži ū r i n ė t i ir amerikonišką 
medžiagą, į— noriu- kai ką 
parašyti ryšium,, su masinė? 
lietuvių emigracijos į Ame* 
riką pradžios šimto metų 
sukaktimi.

Neseniai, užėjus keletai 
draugų, teko—jau kelintą 
kartą — rodyti savo pačių 
darytas Amerikoje skaidres 
(slides) ir filmus. Ir vėl 
matėme ekrane gerai pažįs
tamus ir mielus veidus, ir 
galvojome, kaip ten jums 
dabar sekasi.

O štai prieš keletą dienų 
laiškininkas atnešė didoką 
siuntinėlį. Tai mieloji Anne 
Yakštis pradžiugino mus, 
atsiųsdama poezijos knygą 
— rinkinį lietuvių poezijos 
veikalų vertimų į anglų kal
bą, kuriuos atliko Frank 
Yakštis. Galima sakyti, jis 
buvo šioje srityje savos rū* 
šies pionierius, ir labai gai* 
la, kad jo gyvenimas buvo 
toks trumpas. Vartau kny
gelę ir gėriuosi. Iš jos pus* 
lapių į amerikietį, ne* 
mokantį kalbėti ir skai* 
tyti lietuviškai, prabylą 
jam suprantama anglų kai* 
ba lietuvių literatūros kla* 
sikas Maironis, Mačys-Kėk* 
štas, mūsų proletarinis dai* 
nius Julius Janonis, o taip 
pat šių dienų lietuvių tary*

===============£ 
drausmės tai*

biniai poetai Eduardas Mie
želaitis, Justinas Marcinke
vičius, Vytautas Bložė, Ju
dita Vaičiūnaitė, Algiman
tas Mikuta. Tikrai norisi 
pasveikinti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą, išleidu
sį šią vertingą knygelę.

Prašome perduoti geriau
sius mūsų linkėjimus vi
siems mūsų bičiuliams lais- 
viečiams.

Jūsų
Onute ir Robertas 
Žiugždai

Gerbiama Redakcija,
Skaitau Jūsų leidžiamą 

laikraštį “Laisvę.” Man jis 
labai tinka.

Siunčiu keletą nuotraukų 
iš vaikų darželio, kuriame 
ir aš dirbu. Jeigu patiks pa
sinaudokite.

Šiemet, minėtas darželis, 
už švarą, tvarkingumą ir 
aplinkos grožį užėmė Klai
pėdos mieste pirmą vietą.

Linkiu “Laisvės” darbuo
tojam geriausio pasisekimo.

Mano adresas.
LTSR.
Klaipėda
Dubysos g-vė N34 
čimulienė K. P* 
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Nuo Redakcijos: Dideliu 
ačiū už laiškutį ir gražias 
nuotraukas. Gaila, kad nuo
traukomis pasinaudoti ne
galėsime. Patys klišes pasi
daryti negalime, o duoti ki
tur daryti brangiai atsiei
na. •

nepasiteisinsi, 
neprincipingu*

gumo ir darbo 
syklės.

Nežinojimu 
Abejingumas, 
mas — štai kas pagimdė ne*
laimę. Juk visi šie vyrai gė
rė vidury baltos dienos, dar
bo metu. Nors tai ne pirmas 
atsitikimas, tačiau jie nė kar
to už draugystę su stikleliu 
nebuvo rimtai nubausti. šį 
sykį jie neturėtų išeiti “sau
si.” žinoma, jiems ne papei* 
kimo reikia. Už darbo draus
mės pažeidimą vertėtų per
vesti į žemesnes pareigas su 
mažesniu atlyginimu. Tada 
gal ne tik jie, bet ir kiti pa
simokytų.

Mielas Drauge i 
Redaktoriau!

■• • • ' v • 'J ' 1 • ’1Labai dėkoju už išspaus: j 
dinihią ir kišiuntinią m ari - 
mano' straipsnio apie' Tols- 
tojų. Už tai esu labai dė
kingas, tik gaila, kad įsi* 
brovė korektūros klaidų; 
I stulpelyje išspausdinta M. 
A. Ciavlobskis, o turi būti 
M. A. Caclovskis; išspaus* 
dinta “O kiti teigia, kad 
Tolstojaus prosenelis Indris 
atvykęs su 30,000 ginkluo
tų palydovų,” o turi būti 
“O kiti teigia, kad Tolsto
jaus prosenelis Indris atvy
kęs su 3,000 ginkluotų pa
lydovų.” II stulpelyje iš
spausdinta “Visas tas seno
vės Tolstojų pasakojimas 
apie jų prosenelį Indrį rei
kalingas griežto istoriško- 
kritiško patikrinimo, kaip 
ir kiti 1960 metų genealo
giniai sąrašai,” o turi būti... 
kaip ir kiti 1860 metų gene
aloginiai sąrašai.” Išspaus
ta “...Ir bendro 542-jų gimi
ningų sąrašų -skaičiaus.../’ 0 
turi būti “Iš bendro . 542-jų 
giminingų sąrašų skaiį 
čiaus.” Išspausdinta “...daur 
giau kaip 39%,” o turi būti 
“...daugiau kaip 93%; III 
stulpelyje išspausdinta 
“Dar labiau neįtikėtinas at* 
rodo Indrio atvykimas j 
Černigovą, atsiminus tai, 
kad XVII amžiaus pusėje,” 
turi būti “... XIV amžiaus 
pusėje.”

Daugiau viskas gerai. Dar 
kartą labai nuoširdžiai dė
koju.

Dabar atsiunčiu N. N. Gu- 
sevo referatą “Tolstojus — 
žmogus.” Irgi labai būsiu 
dėkingas, jeigu Tolstojaus 
140 metų gimimo proga gą* 
lėsite “Laisvėje” tą jo re
feratą, mano išverstą, iš
spausdinti.

Tiek šį kartą.
Su geriausiais linkėjimais

Edv. Levinskas

Laisviečiams
Brangūs Draugai!

Spalio mėnesyje sukanka 
jau 33 metai, kaip iš toHfc 
mojo Urugvajaus (Pietum 
Amerikos) išleidžiamas1*’ 
nuolatinai kultūrinis ir pro
gresyvinis, lietuviškos dar
bininkiškos idėjos, laikraš
tis “Darbas.”

Norime ir turime dar 
daug energijos ir toliau tęs
ti šį darbą — kad neužges
tų ir nepranyktų lietuvybė 
kitataučių tarpe. Mums yra 
labai svarbus ir didelis rei
kalas palaikyti lietuvišką 
dvasią mūsų jaunimo tarpe, 
plėsti mūsų bočių meną, 
kultūrą, — juos išmokslin
ti pratintis kalbėti ir gal
voti tikrai lietuviškai...

Bet tas viskas nepriklau
so vien tik nuo mūsų vie
nų, bet ir nuo Jūsų, visų ge
ros valios tikrų ir dorų lie
tuvių. Kaip jau girdėti, mes3 
čia šiais laikais pergyvenu 
me didžiausią ekonomiin^ 
krizę, ir be Jūsų skubios ir 
stiprios pagalbos (ekonomi
nės paramos) būsime likimo 
priversti nutilti!..

Nuo širdies dėkojame vi
siems geriems lietuviams už 
suteiktą paramą pereitais 
metais. — Tikimės, kad ir 
šiais metais mūsų neužmir
šite !

Prašome visokeriopą pa
ramą siųsti vardu:

Sr. Juan Ceplikas 
Ecuador 1680 (Cerro) 
Montevideo, 

.Rep. O. del Uruguay 
Tuo ir baigiame, sveikin- 

dami, draugiškai linkime 
Jums geriausios kloties, pa
sisekimų gyvenime ir dar
buose. . . . ; ; !

Jonas Replikas
“Darbo administratorius

if!1.) V. ,įr ka^iipjikas, .

“Šluotos” šypsenoj
i Rimta, priežastis

—Nori išsiskirti
—Taip, tamsta teišėjau.
—Kokia skyrybų priežas

tis? ;
—Noriu antrą kartą vesti.

Ne, ne visi
—Kažin, ar visi vyrai to

kie kvaili?
—Ne, dar daug yra neve

dusių.

Kova
—Ši kova man primena 

kovą su biurokratizmu.
—Kodėl?
—Rezultatų nematyti.

Vagis
—Paaiškinkr kas tai ^ra 

vagis
—Tai toks pats žmogus, 

kaip aš ir tu..,.
Kur?

— Sakyk, kur • tu vakar 
buvai?..

—Aš?.
.—Taip, tu!

—Tau pamelavo.

Senmerge merginai
—Onute, kur tu neši tiek 

daug vandens?
—Girdysiu karvę.
—Aaa! Na, tai duok ir 

man atsigerti.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

I. K,. San Francisco.— 
Gavome net dvi jūsų kores
pondencijas, bet abidvi ang
liškos. Joms išversti mes 
neturime laiko. Vis tiek 
ačiū už parašymą. Rodos# 
jūs neblogai rašote lietuviš
kai, ‘tai kam rašyti angliš
kai
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Čekoslovakijos “vaduotojai” pralainii

a ir 
ato- 
aša- 
libe-

Po “liberalizmo” priedanga 
f Mūsų šalyje komercine 

4 spauda, radijas, televizi j 
visokių spalvų k omen t 
riai lieja daug rašalo ir 
ni už Čekoslovakijos “
ralizmą” ir “demokratiją.’’ 
Ir kaip ne.

Kas gi tas “liberalizmas”? 
Amerikos rūšies liber 

mas pasisako prieš rasizmą, 
už juodųjų žmonių civi 
teises.
mai kartais siūlo “gyduc 
sergančiai kapitalizmo 
temai. Tad nenuostabu, 
amerikoniškas liberalizmas 
randa pritarimo tarp 
žangiųjų darbininkų ir 
organizacijų.

Todėl sakoma: Jei lib 
lizmas geras Amerikoje, 
kodėl Tarybų Sąjunga ii 

*tos socialistinės šalys siun
tė kariuomenę kovai prieš 
<Jiberalizmą” Č e k oslov aki- 
joie?

Kaip žinome,, ši propag 
da klaidina daug gerų ž 
nių. Tai kur glūdi ’tik 
teisybė? Atsakymas 
kus. Čekoslova k i j o j e, 
priedanga “liberalizmo’1 
“demokratijos,” sukilo v 
kios buržuazinės liekanom 
nuvertimui so c i a 1 i s t i n ė s 
santvarkos ir restauravimui 
buržuazinės.

Kapitalizmo sistemoje lais
vė ir valdžia priklauso 
kapitalistams. K a p i tai 
niu šalių atstovai, kurie 
kalba už kapitalizmo lai; 
Čekoslovakijoje, — nepri 
žista laisvės kalbėti už 
cializmą. Tokia jau yra 
pitalizmo istorija ne tik 
bar, bet buvo her šimt: 

u čius. Kapitalizmas ver^ė 
w išnaudojo milijonus žmo: 

Azijoje, Afrikoje ir sav* 
šwse., (

Kas nežino, kokia “lais 
buvo ir yra JAV juodiems 
(negrams) ir baltiems č|ar- 
bininkams. Po pirmojo 
saulinio karo vyko Palmčrio 
“medžioklės.” Jaunos Ko
munistų partijos nariai ir 
vadovai buvo gaudomi, areš
tuojami ir kalinami. Po H 
didžiojo karo išgarsėjo “pia- 
kartizmas.” Tūks t a n č i a i 
darbininkų, intelektualų bu
vo atstatomi iš darbų ir pro
fesijų tik todėl, kad buvo 
įtarti socialistinėmis idėjo
mis. Šimtai organizacijų bu
vo surašyta į “juodąjį sub- 
versijos sąrašą.” Teroris
tinius tardymus vykdė 
Ne-amerikinės veiklos ko
mitetas.

• Tai tokia kapitalizmo epo-

aliz-

ines
Liberalų parefški- 
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chas “laisve.”
ptet socializmas mūsųyitet socializmas musų am- 

. žiuje atėjo ir bus. Ne kaip 
idėja — kaip materialinė, 
politinė socialinė santvarka. 
Pranašesnėje socialistin e j e 
sistemoje gyvena šimtai mi
lijonų žmonių. Pasaulyje 
nėra įstatymo, kuris draus
tų bile šalyje darbo klasei 
statyti ir ginti socialistinę 
santvarką. Ypač šalis, 
rios vyriausvbė siunčia 
miją per 10,000 mylių žu 
ti žmones ir jų laisvę, — 
turi jokios teisėsi kalbėti 
koslovakijos laisvės reikAlu.

Čekoslovakijos kelias 
į socializmą

Socialistinė revoliucija į 
Čekoslovakiją atėjo pries 20 
metų ir kiek skirtingesnių 
keliu, negu Tarybų Sąjur. 
goję. Rytų Europos šalys 
II pasaulinio karo laikot ar- 

Ipiu buvo hitlerinio fašiz 
okupuotos. Hitlerisi per < 
kostovakiją ir kitų šalių 
ritJhjas tiesė kelią užpu

KU- 
ar- 
dy- 
ne-

1U 
n-

mo

kelią užpuoli-

mui ir sunaikinimui socialis
tinės Tarybų Sąjungos. Tuo 
metu Čekoslovakijos ir kitų 
okupuotų valstybių buržua
zinės valdžios pabėgo ir vei
kė. užsieniuose.

Kovą prieš hitlerinę oku
paciją organizavo Komunis
tų partija. Prieš okupaciją 
reikėjo organizuoti daugia
partinį frontą. Įvairių ide
ologijų grupės ir partijos 
su komunistais kovojo už 
šalies laisvę. Bet valstybė
se, kaip Rumunija, Bulgari
ja, Vengrija. Čekoslovakija 
ir kitose, Hitleris rado ir 
talkininkų. Hitleriui pavy
ko tų šalių fašistinius gene
rolus ir dalinius ju armijų 
pasukti į karą prieš Tarybų 
Sąjunga. Taigi, hitlerinė 
okupacija tose šalyse pali
ko ir savų bacilų.

Vėliau, kai 1943 metais 
Tarybų Sąjungos Raudono
ji armija pradėjo triuškinti 
Hitlerio karines gaujas, tų 
saliu buržuazinės valdžios 
pradėjo ieškoti sandraugos 
su Tarybų Sąjunga. Netru
kus, 1944 metais, Raudono
ji armija sudaužė hitleri
nes armijas Rytų Europoje. 
Tuo metu buvo išlaisvinta 
Čekoslovakija ir jos kaimy
ninės šalys.

Pokario laikotarpiu Čeko
slovakijoje ir eilėje kitų 
valstybių, vadovaujant Ko
munistu partijoms, susikūrė 
socialistinės valdžios be di
delio klasinio karo. Kai ku
rios grupės, kovojusios prieš 
hitlerine okupaciją, įsijungė 
i socialistinės valstybės veik
lą. Tad netenka abejoti, 
kad jos į socialistinę san
tvarką atsinešė ir buržuazi
nės ideologijos elementų.

Pokario , Įąjkotąrpiu ' su
kurtose socialistinėse vals
tybėse pasiliko ir kai kurios 
senos valdymosi formos. 
Lenkijoje — Seimas, Čeko
slovakijoje — Nacionalinis 
sus i r i n k i m a s (parlamen
tas). Jų valdžios daugia
partinės. Ne be reikalo tos 
socialistinės valstybės va
dinamos liaudies demokra
tijomis. Tad nenuostabu, 
kad Komunistų partijoms 
reikėjo kovoti prieš sveti
mas socializmui ideologijas. 
Kaip žinoma, aštresnių kla
sinių susikirtimų buvo Ven
grijoje ir kitose. Čekoslova
kijoje ideolo g i n i s - klasinis 
konfliktas visu griežtumu 
iškilo šiais metais (1968).

Kyla antisocialistinis 
judėjimas

Socialdemok ratų partija 
įsijungė į' Komunistų parti
ją 1948 metais, bet buvo tik 
formalumas. Faktinai so
cialdemokratai atėjo į Ko
munistų partiją ne socializ
mo statyti, bet jį griauti. 
Kilus dabartinei krizei, so
cialdemokratai pasiskubino 
iškilti su gatavu pareiški
mu, kad jų partija,, po 20 
metų pertraukos, stoja į po
litinį gyvenimą.

Žinoma, Antonino Novot- 
nio vadovybėje, partija ir 
valdžia darė klaidų. 1948 
metų išleistas įstatymas, 
taikytas prieš hitlerinius 
kolaboratorius ir valstybės 
išdavikus, buvo žalingai pa
naudotas prieš gerus veikė
jus. Tuo pretekstu prieš 
Komunistų partiją naudo
tos “stalinizmo” klaidos, 
šių metų (1968) sausyje 
ČKP plenumas “taisė” klai
das. Partijosi vadovybę pa
ėmė Dubčekas, skelbė socia
listinę demokratiją, libera
lizmą. Komunistų partijos

ir valdžios organuose dary
ti pakeitimai nuęjo per toli. 
Pašalino daug gerų kovoto
jų už socializmą. Partijos 
nauja vadovybė nesuvokė, 
kad palaidas “liberalizmas” 
bus atsuktas prieš Komunis
tų partiją ir socialistinę 
santvarką Čekoslovakijoje.

Kylančią antisocialis tinę 
veiklą laiku pastebėjo Tary
bų Sąjungos ir kitų komu
nistinių partijų draugai, 
ragino ČKP vadovybę dary
ti akciją prieš kylančią 
kontrrevoliuciją. Geg ūžės 
mėnesio ČKP plenume jau 
buvo žymėta, kad Čekoslo
vakijoje kyla dešinysis pa
vojus, bet nieko nedaryta jo 
sužlugdymui. O kontrrevo
liucinės jėgos organizavosi 
ir veikė. Dešinieji skelbė 
“teoriją,” kad socializmą 
galima įvykdinti be. Komu
nistų partijos vadovybės. 
Buržuaziniai veiksniai pro
pagavo, kad Čekoslovakijai 
primetamas svetimas tary
binis “socializmo modelis.” 
Jie kėlė šovinistines tenden
cijas, šalies skirtingus tau
tinius ir ekonominius ypa
tumus statymui socialistinės 
santvarkos.

Antisocialistinis frontas 
stoja į kovą

Kaip pirmas kontrrevoliu
cinis šūvis, pasirodė masi
niai platinamas buržuazinis 
pareiškimas —“Du tūkstan
čiai žodžių.” Tai buvo anti- 
socialistinės veiklos platfor
ma. Pareiškime reikalauja
ma viešos veiklos prieš Ko
munistų partiją. Raginama 
organizuoti demonstracijas, 
protesto mitingus, steigti 
naujas organizacijas.

’ Tą buržuaziriės veiklos 
pareiškimą Pragoję išspaus
dino keturi įtakingi laikraš
čiai. Tai parodė, kad masi
nės informacijos organai 
nėra Komunistų partijos 
vadovybėje. Radijas, tele
vizija irgi pateko į “vaduo
tojų” rankas. Visoki buržu
aziniai elementai pradėjo 
skleisti propagandą prieš 
Komunistų partiją ir socia
listinę santvarką.

Kaip grybai po lietaus, 
pradėjo dygti visokiais pa
vadinimais klubai — “Ere
lis,” “Sakalas,” “Skautin- 
ka,” “Nepartinių klubas,” 
“Kritiškai mąstančių klu
bas” ir kt. Veikliausias iš 
visų pasirodė “Klubas 231,” 
kuriame telkėsi visokio plau
ko antisocialistinis elemen
tas. Buvę kriminalistai, hit
lerininkai, imperialis t i n i ų 
šalių šnipai subėgo į “Klu
bą 231.” Buržuazinės Če
koslovakijos fašistas Brods
kis, generolas Pale cik a s, 
Rambosekas, Chekas ir ki
ti hitleriniai kolaboratoriai 
tano “Klubo 231” vadovais. 
JAV centrinės žvalgybos 
(ČIA) apmokamas agentas, 
St. Jenčikas. viešai stojo į 
“Klubo 231” veiklą.

Pradėjo plisti atsišauki
mai. lapeliai su šūkiais: 
“Šalin Čekoslovakijos Ko
munistų partija,” “Šalin Ta
rybų. Sąjunga.” Kai kurie 
grasino: “Mirtis komunis
tams.” Laikraštis “Mlada 
frontą” rašė: “Įstatymas, 
kurį mes priimsime, turi už
drausti bet kokią komunis
tinę veikla Čekoslovakijoje.” 
Kitas laikraštis rašė, kad 
“ČKP yra atsakinga už vi
sas klaidas per dvidešimt 
metų.”

Vadinasi, kontrrevoliuci
nis veiksmas taip išsiplėtė, 
kad Komunistų partija, su

minkštėjusi Dubčeko vado
vybėje, jau neįstengė duoti 
jam atkirtį. Bet tai nereiš
kia, kad Čekoslovakijos 
liaudyje ir Komunistų par
tijoje neliko pasiryžusių ko
votojų ginti socialistinę san
tvarka ir darbo klasės iš
kovojimus. Jų buvo ir yra. 
Įmonių darbininkai, partijos 
sveikas elementas permatė 
kontrrevoliucijos kėslus re
stauruoti buržuazinę san
tvarką ir atskirti Čekoslo
vakiją nuo Tarybų Sąjun
gos ir kitų socialistinių ša
lių sandraugos.

Socialistinės šalys 
atėjo į pagalbą

Reikalaujant Čekoslovaki
jos darbininkams, pildant 
tarptautinės sandraugos 
principus, Tarybų Sąjungos, 
Lenkijos, Bulgarijos, Ven
grijos ir rytinės Vokietijos 
militarinės jėgos atėjo į Če
koslovakiją apginti darbi
ninkų klasės socialistinius 
iškovojimus, Varšuvos Su
tartis įgalina socialistines 
šalis viena kitai padėti apsi
ginti nuo išorinio ir vidinio 
priešo.

Geografiniai Čekoslovaki
ja išsidėsčius tarp socialis
tinių valstybių. Tai juk ne 
tik Čekoslovakijos, bet ir anų 
"alių saugumo reikąlas. Če
koslovakija yra širdis tarp 
Europos socialistinių šalių, 
bet jos sienos (rubežius) 
siejasi ilgu ruožtu su Vaka
rų Vokietija, kurioje kyla 
naujas nacizmas. Restaura
vus buržuazinę santvarką, 
Čekoslovakija taptų NATO 
militarine baze viduryje so
cialistinių šalių. Tai visai 
natūralu, kad socialistinių 
šalių sandrauga turėjo rim
tą priežastį neįleisti aršio
jo priešo į savo tarpą.

Daug rėkia, kapitalistinė 
propaganda, kad Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialisti
nės šalys “okupavo” Čeko
slovakiją. Tai ne okupaci
ja. Okupantas pirmiausia 
ima valdžią, ar įstato savą
ją, kad jam tarnautų. Če
koslovakijoje vyriausybė ir 
partijos organai pasiliko 
veikloje. Socialistinių šalių 
kariuomenė nesikiša į vidi
nius Čekoslovakijos reika
lus. Socialistinė kariuome
nė sužlugdė kontr-revoliu- 
ciją, kurią ruošė savi ir sve
timi imperialistai.

Jei nebūtų įėjusi socialis
tinė kariuomenė, Čekoslova
kijoje galėjo kilti kruvinas 
pilietinis karas. Juk žino
me, kad iš Vakarų Vokieti
jos buvo siunčiami ginklai. 
Po turistų priedanga į Če
koslovakiją iš Vakarų Vo
kietijos ir kitų imperialisti
nių šalių tūkstančiais vyko 
“vaduotojai,” kontrrevoliu
cionieriai.

Žinoma, daug to brudo jau 
išlakstė, bet ne visi. Ims 
laiko, kol socialistinė san
tvarka sunormalės. Bet 
galime tikėtis, kad Čekoslo
vakija eis socializmo keliu. 
Imperialist i n i a i “vaduoto- 
jai” pralaimėjo.

V. B.

Žmogus, vadinamas slapyvardžiu
Spalio 25 d. sukanka 80 metų, kai gimė Bronius Leonas- 

Pušinis, įžymus revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvis. Mirė 1967 m.

“1894 metais mane atida
vė į nelegalią lietuvišką kai
mo mokyklą, kurioje mokė
si tik 12 vaikų. Tačiau ca
rinė žvalgyba - šnipai mo
kyklą aptiko ir 1895 m. sau
sio mėnesį iš Suvalkų atva
žiavę žandarai ją užpuolė: 
mokytoją suėmė, mokinius iš
vaikė. Tą patį sausio mė
nesį mane atidavė į kitą ne
legalią lietuvišką kaimo mo
kyklą, kurioje mokiausi iki 
1896 m.,’’-rašė savo autobi
ografijoje Bronius Leonas- 
Pušinis. Kaip matome, “ne
legalų” gyvenimo kelią ^jis 
pradėjo būdamas šešerių 
metų.

Br. Leonas-Pušinis
Lietuviškos spaudos, lie

tuviško žodžio persekioja
mas, susidūrimai su įvai
riais gyvenimo prieštaravi
mais buvo tas pradinis aks
tinas, kuris nulėmė Bro
niaus Leono gyvenimą.

1928 metais partijos pa
vedimu atvykęs į Vokietiją 
organizuoti LKP partinio 
leidinio, B. Pušinis jau tu
rėjo dešimties metų parti- 
n i o žurnalisto pątyrimą. 
f<Tiesoje,” “Darbininkų gy
venimo,” “Darbininkų žody
je” ir kitoje partinėje spau
doje jis savo koresponden
cijas pasirašinėjo Aro, A. 
Bekampio', Pušinio slapy
vardžiais. Pastarasis, Puši
nio, slapyvardis Broniui Le
onui prigijo visam gyveni
mui — visuomenei jis žino
mas kaip Bronius Pušinis.

Karaliaučiuje, Tilžėje ir 
Berlyne B. Pušinis, politi
niu emigrantų padedamas, 
leido LKP CK redaguoja
mus periodinius leidinius— 
“Balsą,” “Komunistą,” 
“Partijos darbą,” “Unzer 
omos,” “Darbininkų jauni
mą,” daugelį brošiūrų, atsi
šaukimų, organizavo iš

spausdintos literatūros ne
legalų pergabenimą per Vo- 
kietijos-Lietuvos sieną. Tuo 
pat metu jis dirbo politinių 
emigrantų antifašistų tar
ne, palaikė ryšius tarp LKP 
CK sekretoriato Kaune ir 
LKP atstovybės prie Komin- 
temo Vykdomojo Komiteto 
Maskvoje.

“Balso” redak c i j o j e B. 
Pušinis ilgokai dirbo vie
nas. Jis pats išrūšiuodavo, 
tvarkydavo korespondenci
jas. perspausdindavo jas 
mašinėle, svarbesnę me
džiagą siųsdavo į Maskvą 
Z. Angariečiui, kuris, ją pa
taisęs, kartu su savo me
džiaga grąžindavo atgal.

Vėliau į Berlyną atvyko 
Elena Chavesnaitė-Pušinie- 
nė. Ji dirbo' redakcijoje, 
perrašinėjo mašinėle teks
tus “Balsui,” “Komunistui” 
ir kitiems fondiniams, pa
dėjo transportuoti literatū
rą.

B. Pušinis plačiai susiraši
nėjo su pažangiasiais Ame
rikos lietuviais, Lietuvos iš
eiviais Prancūzijoje, Pietų 
Afrikoje ir kitose šalyse. 
Visi jie, ypač Amerikos lie
tuviai, atsiųsdavo nemaža 
korespondenijų, o taip taip 
pat pinigais remdavo lietu
vių darbininkų spaudą. 
“Balso.” kuris tuo metu 
ėio 1,500 egz. tiražu, spaus
dinimo išlaidoms padengti 
šių lėšų pilnai užtekdavo.

Didelę paramas Pušiniams, 
kain ir visam LKP darbui 
Vokietijoje, teikę Vokietijos 
Komunistų partija. Ji re- 
komend a v o konspiracinius 
butus, žmones literatūros 
transportavimui.

Nuo įtempto darbo, nuo
latinės konspiracijos, Bro
nius Pušinis 1931 metų va
sarą sunkiai susirgo. Per
davęs darbą naujam LKP 
CK atstovui Meskupui-Ado- 
mui, spalio mėnesį jis grįžo 
i Maskvą.

Tai tik keturi atsidavusio 
komunisto - pogrindinink o 
gyvenimo metai. Tokį gy
venimą Bronius Leonas-Pir- 
šinis pradėjo 1905 metais, 
įstojęs į Kalvarijos valsčiu
je sukurtą ginkluota būrį. 
Tokiu keliu jis ėjo iki pat 
1940 metų.

A. Lazickaitė

Rūpinasi amerikiečių 
lietuvių reikalais

Lietuvos veikėjai bei lite
ratai rūpinasi ne tik savo 
šalies reikalais, bet ir mūs, 
amerikiečių, padėtimi. Ypa
tingai jiems arti prie širdies 
pažangiosios srovės lietuvių 
reikalai. Kad lietuviai silp
nėja ir mažėja, kad jų gre
tas retina dažni mirimai bei 
nutautėjimas, kad jaunimas 
suamerikonėjęs, — tai nė
ra paslaptis. Mažėja orga
nizacijos, laikraščių skaity
tojai, redaktoriai, spaustu
vių technikai, sensta veikė- 
j a i, laikraščių bendradar
bi a i bei korespondentai, 
nyksta knygų skaitytojai 
bei platintojai. Tai vis prob
lemos, kuriomis verta susi
rūpinti, ne tik amerikie
čiams, bet ir mūsų tautie
čiams Lietuvoje. Ir jie rū
pinasi.

T. Lietuvos rašytojas-vi- 
suomenininkas Vyt. Kaza
kevičius iš Vilniaus rašo, 
kad ten daromi visai kon- 
k r e t ū s žingsniai mums, 
amerikiečiams, padėti. Jis 
sako:

“ Gruodžio mėnesį, bend
rai su universitetu, rengia
me mokslinę konferenciją, 
skirtą emigracijai. Paskai
tas ruošia A. Kazlauskas, 
L. Kapočius, B. Raguotis, 
L. Petkevičienė. R. Žiugžda 
ir kijri. Temos liečia pažan
gų išeivijos judėjimą ir jo 
ryšį su Lietuvos darbo žmo
nių kova. Gal ką nors galė
tumėte atsiųsti”?

Tokis simpoziumas turėtų 
būti tikrai įdomus ir nau
dingas. Visi V. Kazakevi
čiaus išvardintieji paskaiti
ninkai yra su amerikiečių 
reikalais gerai susipažinę, 
visi./kvalifikuoti veikėjai. L. 
Pėtkevičienė 1966 m. net ap
gynė amerikiečių reikalais 
parašytą dizertaciją ir ga
vo istorijos mokslų kandi
datės laipsnį.

Mes linkime mūsų Tėvy- 
nės veikėjams sėkmės, 
džiaugiamės jų ryžtu bei 
energiją ir mielai lauksime 
jų referatų pasirodymo 
spaudoje. Viso geriausio!

A. Petriką

Saigonas. — Pietų Viet
name būdamas Naujosios 
Zelandijos premjeras Holy
oke sakė, kad Šiaurės Viet
namu! nauji JAV pasiūly
mai esą labai prielankūs.

Raganosiai keliauja 
malūnsparniais

Kenijos valdžia dalį lau
kinių žvėrių perkelia į kitas 
vietas, kur gyvuliams geres^ 
nes sąlygos. Daug buvo var
go pervežant dvi tonas sve
riančius raganosius į tolimą 
Maru draustinį. Specialio- 
m i s kulkomis xraganosiai 
pirmiausia būdavo apsvaigi
nami, po to jiems uždėdavo 
plačius diržus ir pakabin
davo po dideliu malūnspar
niu. Tokiu būdu raganosiai 
atsidurdavo draustiniuose.

mano GIMTAS MIESTAS

Lygumoj—
Mano gimtas miestas,
Ir vėjams, ir vėtroms atviras.
Nei ūksmingų alėjų, nei parkų,
Tik lig skausmo žalios gyvatvorės, 
žmonės vaikščioja, džiaugiasi ir verkia 
Po erdvias
Ir saulėtas platumas.
Mano miesto
Džiaugsmai ir nelaimės
Iš visur kaip ant delno matomos.
Čia man gera.
Ramu ir aišku.
Ir niekšybė iš kelio pasuka,
Kai vaikystės gatvėmis vaikštau
Lyg po gerą
Ir giedrią pasaką.
Tik kaskart
Vis daugiau detalių
Laikas nutrina savo rankomis.
Stovi miestas
Prie didelio kelio
Ir audrų, ir perkūnijų trankomas.
Mes gyventi
Jo gatvėmis ėjom.
Nuo audrų
Nesislapstėm ipo pašalius.
čia mus laužė
Gyvenimo vėjai.
Ne kaip nendres laužė— 
Kaip ąžuolus.

• Juozas Macevičius '

ŽVILGSNIS IŠ PORTRETO
Nors plukdo laiką saulėtą
Į praeitį kryžgatviai trankūs, 
Bet, žvelgiant į mielą portretą, 
Į antakius, surauktus, tankius,—

Vėl gyva jo dvasia, 
Ryžtinga drąsa
Nors jis — kapuose...

Jis probėgšmis žvilgters pro petį,
Lyg šiaip sau tarstelės žodį,
Ir, būdavo, rūpestį patį,
Jo esmę, jo sąmonės klodą,

Staiga supranti, 
Sprendimą randi, 
Į tikslą skrendi.

Anksčiau, ak, reikėdavo rykščių, 
Reikėdavo, būdavo, diržo, 
O vėliau laikai vakarykščiai
Nutolo aprambę sudiržę—

Akių žiburiai 
Pažvelgs paprastai— 
Kur žengti, žinai. ..

Kad tėviškas žvilgsnis padėtų, 
Patirt gal privalome bausmę?
Ir gera nūn žvelgt į portretą, 
Branginti įskiepytą drausmę,—

Tik mostas galvos — 
Jo žvilgsnis galios— 
Ir mes atgalios!!..

1 ičiu»
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Skyriaus narių susir 
mas įvyko rugsėjo 18 d 
kare pas Moterų Skyi 
pirmininkę A. Maldaik 
Oras buvo palankus ir 
žus ir, rodos, galėjo 
giau draugių atsilanky 

Moterų Skyriaus pi 
ninkę A. Maldaikienė 
ką vedė.

Iš skyriaus valdybos 
porto sužinojome, kad 
lios draugės gražiai dc 
vosi, pardavinėdamos 
raščio “Laisvės” biliet|ėlius 
jos paramai.. Prie to 
buvo skaitytas gražus padė
kos laiškelis nuo “Lais 
administratorės L. KĮ; 
liauskaitės, kuriame 
rašo: “Prašau perduoti 
Marytei Lynn, Marytei 
Kazlauskienei, Ma 
Liuzinienei, Polly Ma 
nienei ir pati priimk 
dingiausius linkėjimus: 
delį ačių už pasidar 
mą šiame reikale—sukilime 
$40.00.” Šis malonus 
dėkos laiškutis pakėlė mums 
ūpą daugiau darbuotis.

Šiame susirinkime 
blausias punktas buvo 
“Laisvės” ir “Vilnies” 
jus. Visos reiškėme mintį, 
kad reikia darbuotis, ir 
buosimės pagal išgalę, i 
metė spaudos vajininkė 
rintė Kazlauskienė sav 
porte paminėjo, kad 
turi porą panaujintų “ 
vės” skaitytojų. Jinai 
pat reiškė mintį, kad 
gražus dalykas, jeigu vi
sos pasidarbuotume spau
dos gerovei šio vajaus 
tu.

Kalbėjomės ir apie 
kokio pobūdžio ruošti 
linksminimo vakarą ir 
me planus, kaip išvystyti 
platesnį veikimą lietuvių 
pažangiųjų tarpe. Kadangi 
susirinkime nedaug larių 
dalyvavo, tai ir a te i 
daug reikalų liko nėr 
ti. Kviečiame drauges 
lingai dalyvauti sekan 
susirinkime.
jis įvyks, bus pranešt 
liau.

Susirinkimas pas i b 
gražioje nuotaikoje.

terų 
nki-
va- 

iaus 
ienę. 
ge
dau
ti.
rmi- 
var-

ra- 
ke- 

rba- 
laik-

dar

vės” 
ava- 
jinai

ytei 
Idai- 
šir- 

r di- 
iavi-

pa-

svar- 
, tai 

va-

dar-

Ma
ži ra- 
jinai 
Lais- 
taip 

būtų

me-

svėje” kad

nės vietoje ir per šį spau
dos vajų darbuotis Moterų 
Skyriaus vardu. Tuo žino
jimu ir supratimu, kad Ma
riutei Kazlauskienei geres
nio paminklo nebus, kaip 
tęsti jos nebaigtus darbus, 
jos prakilnų idealą. Šiuo 
mes ir kreipiamės į “Lais
vės” ir “Vilnies” skaityto
jus, prašydamos jus, drau
gai ir draugės, kad Mariu
tės pagarbai panaujintu
mėte savo prenumeratą per 
M. Lynn arba mane, ir, kaip 
ir visada, prisidėkime ir su 
pinigine parama. O mes 
esame gerai pasiruošusios 
kiekvienam suteikti paslau
gą tame darbe.

Atsiminkime, draugai 
skaitytojai, jog kainos ant 
visko kyla ir kyla, o mūsų 
laikraščių pren u m e r a t o s 
kaina dar vis tebestovi vie
toje. Tad turėkime sau už 
pareigą paremti mūsų spau
dą pinigiškai, kuri taip ryž
tingai kovoja už išlaikymą 
taikos pasaulyje ir už kitus 
darbo žmonėms pagerini
mus. Kuomet dabar eina 
“Laisvės” ir “Vilnies” va
jai, tai turėkime mintyje 
spaudą ir paremkime ją 
kiek kas galime. Darbuo- 

• kimės visi kiek kas gali
me iš širdies ir iš peties. 
Tai ir rezultatai bus sėk
mingi.

m kalbant:
pinigų ne-

Jūs matėte “La: 
parkas parduotas. Pinigai 
padėti bankan ir auga di- 
videntai. Girdėjo 
“parką pardavė,
duoda”. Gal kiek užtruko 
tas dalinimas, k 
tas turi sutvarkvti valdžios 
;r narių kompli 
lykus — kurie nariai mirę, 
kurie prapuolė, 
kai ar proanūkei reikalau- 
ia. Tai ne vien 
reikalas. Antras 
narko komiteto 
sunkiai susirgt. Finansų 
raštininkas Augustas Več- 
kys dar nepasvei 
operacijos. Jok 
ris. labai sunkiai buvo su
sirgęs, buvo ligoninėje, dar 
nėra sveikas, o ji 
iždininkas. Tad, 
draugai, ir bus 
darkyta.

ad advoka-

kuotus da-

kurie anū-

o žmogaus 
dalykas, tai 
nariai labai

kęs po akių 
ubas Šupet-

s yra parko 
kantrybės, 
viskas su-

Ona Večkienė

Ona Wellus

bent 
pasi- 
darė-

ties 
utar- 
>kait- 
čiame 

Kada ir kur 
a vė-

aigė

Tą patį vakarą, rugsėjo 
18 d., berods po valan 
pusės po susirinkimo 
riutės duktė Florence i 
bino telefonu: “Mamutė ei
dama iš moterų susirinkimo 
ant šaligatvių sukrito, ir 
nuvežta į ligoninę mirė.” 
Šie žodžiai sukrėtė mane 
taip skaudžiai, kad dar ir 
iki šiol negaliu atsigauti. 
Rodosi, kad čia ir pa: s rei
kalas verčia dar kartą pri
siminti Marytę Kazlauskie
nę.

Jos tragiškas išsiskyrimas 
iš gyvųjų tarpo pali 
dėlę spragą mūsų vietlos lie
tuvių pažangiečių ve 
kurios mes niekad negalė
sime užpildyti, 
ir “Vilnis” neteko vajinin- 
kės, kuri per ilgus metus 
nesigailėdavo nei laiko, nei 
energijos stiprinimui, pa
laikymui ir rėmė juos pa
gal išgalę. LDS 6-osios 
kuopos ir LLD 20 kuopos 
neteko narės ir dar 
jos šių organizacijų 
vei. O LLD Moterį, 
rius taip pat netekome ge
ros darbuotojos moterų 
švietimo veiklos bare, 
ir labai gaila neteku 
Mums beliko tęsti jo 
bą pirmyn.

Mariutė Lynn ir šių žo
džių autorė pasižac ėjome 
stotį Mariutės Kazkuskie-

dos ir
• Ma- 
skam-

to di-

ikloje,

3UOtO- 
gero- 
Sky-

Gaik 
s jos. 
i dar-

uskie

Haverhill, Mass
Aš noriu parašyti savo 

draugams ir visiems pažįs
tamiems, kad aširmanošei- , 
ma neturėjom vasaros ir be
veik nematėm saulės švie
sos. Taip buvom ligų sus
pausti, kad ir dabar dar ne
galim atsipeikėti.

Liepos pirmą nuėjau ligo
ninėn su baisiai skaudan
čiom kojom. Ten išbuvau 
keturias savaites. Nieko ne
gelbėjo, grįžau namo. Ra
dau vyrą blogoj padėtyje su 
akim. Nors jis buvo per il
gą laiką po daktarų priežiū
ra, bet dabar buvo pasaky
ta, kad turi eiti ant opera
cijos dėl glaucoma. Rugsėjo 
4 operavo ir operacija pa
vyko, kaip daktarai sako. 
Po keturių dienų grįžo į 
namus ir laukėm, kada jis 
pradės matyti. Vietoj švie
sos pamatyti, po trijų dienų 
visai prarado regėjimą. 
3ersigandę kreipėmės prie 
daktaro ir jis pasakė, kad 
pirmoji operacija pavykus, 
bet užėjo kataraktas, reikės 
kitos operacijos nuimti ka
taraktą kai pirmutinė kiek 
pasveiks.

Spalio pirmą jis turėjo 
antrą akies operacija, o 
man tą pačią dieną Mas
sachusetts General Hospi
tal, Bostone, darė “emer
gency” operaciją ant kojos 
arterijų. O mūsų dukrelė 
likus viena kasdien važiavo 
iš vienos ligoninės Lawren*

i kita Bostone, virš tris
dešimties mylių, lankyti 
ab’ejų tėvų.

Dabar jau esame namuo
se po daktarų priežiūra. 
Tad noriu padėkoti visiems 
mūsų geriems draugams ir 
draugėms kurie mus lanke 
ligoninėse ir namuose, pri
siuntė užuojautos atviru
kus, dovanėles, ir tarė sura
minimo žodžius. Visų vardų 
negaliu suminėti, perdaug 
laikraščio vietos užimtų. Dė
kojam visiems už jūsų geras 
širdis.

i Čia noriu priminti kas 
> link Maple Parko dalykų.

MIAMI,
i

Rudens darbai jau čia
Apie rudenį 

mūs atmosferoj 
kalbėti — čia lapai nekrin
ta ir baltas sn| 
nekloja. Bet so 
la, kaip kitur, ta 
gyvėja.

Spalio 23 įvy 
kuopos mitingas 
lingesnis ir veiki 
vės,” “Vilnies”] 
balso” vajai eir 
kai. Susirinkin 
visus kuopos narius taikan
ti vajininkams gauti skaity
tojų ir dovanų 
laikymui. Mir 
čių oficialūs va, 
M. Valilionienė, 
ir J. Daugirdas

Susirinkime 
momento svarbusis klausi
mas — baigimas karo Viet
name, taikos iš 
šaulyje. Kovai 
skirta $50. Ba 
draugė M. Kanlcerienė davė 
diskusinį įvadą 
dento rinkimų 
Kalbėtoja nušvietė partijas 
ir jų kandidatų 
rie dalyvauja 
už prezidento 
tik viena Komunistų par
tija atstovauja 
nių reikalus, 
keletas draugų 
vo nuomones rinkimų klau
simu.

Bazaras jau netoli
LLD kuopos 

lapkričio 20 ir 
Lietuvių Socialinio Klubo 
salėje, 2610 N. 
Miami, Fla. 3<167. Bazarą 
kai kurie vadina “kermo
šium.” Bet tai bus, kaip 
komisija informuoja, ir 
graži kultūrinė sueiga — 
skaniai pagaminti pietūs, 
graži muzikališka progra-

• ma. Na, ir gražių, naudin- 
i gų, meniškų reikmenų bus 

galima bazarė 
mis kainomis.

Žinoma, ren 
bai dėkingi už 
zarui, kurios j 
dar tikimasi gauti. Kurie 
galite ką nors 
dovanoti, galite priduoti J. 
Daugirdui ar 
kui.

Bazare bus 
skyrius. Rasit 
atėjusių knygų, 
Štai tik keli 
“Švyturys,” (( 
gyvenimas,” “ 
rai,” ar~ 

ir daug kitų

F L A.

ar žiemužę 
e nereikėtų

egas žemės 
cialinė veik- 
ip ir čia pa-

Philadelphia, Pa.
Priešrinkiminė įtampa
Nors prieš kiekvienus ša

lies vyriausybės rinkimus 
šiek tiek pakyla balsuotojų 
nervinė įtampa! Bet prieš 
šiuometinius rinkimus dau
gelio piliečių taip aukštai 
pakilo psichinis jaudinantis 
ūpas, kad kai kurie gali ir 
iš proto išsikraustyti.

Tegul jie sau rūpinasi! O 
mes, Philadelphijos veikėjai 
rūpinamės savais, kultūri
niais reikalais. Štai šį sek
madienį, prieš pat šalies 
prezidentinius rinkimus mes 
turėsime linksmą draugišką 
sueigą. Svečių pavaišinimas 
Drasidės netrukus po 12-tos 
vai.

Dar kartą pakartosiu kel
rodį, nes daugelis pamiršta. 
Vietiniai gali patogiai nu
važiuoti į parengimo vietą 
gatvekariu 53 nuo Erie Ave. 
ir Broad St., išlipt ant Wal
nut Lane ir eiti į salę, 6024 
Wayne Ave. iš kitos pusės, 
galima važiuoti busu J. ar
ba K., išlipti skersgatvė; 
Chelton Avė. ir Wayne. Ei
ti porą blokų į šiaurę, ir 
ten lenngvai rasite parengi
mų vietą.

“L”. Reporteris

<ęs LLD 75 
buvo skait

inis. “Lais- 
r “Liaudies” 
ta vidutiniš- 
tas paragino

spaudbs iš- 
ėtų laikraš- 
jininkai yra 
J. Kanceris

iškelta šio

aikymas pa- 
už taiką pa* 
gus mitingą,

JAV prezi- 
kla u s i m u.

politiką, ku- 
varžytinėse 
vietą. Bet

darbo žmo- 
Diskusijose 
pareiškė sa-

bazaras įvyks
21 dienomis,

Nashua, N. H.
Felix Buslavičius mirė š. 

m. spalio 18 d., 6 vai. ry
to nuo. širdies smūgio, su
laukęs 80 metų amžiaus.

Buslavičius buvo “Lais
vės” skaitytojas nuo pat lai-' 
kraščio įsikūrimo. “Laisve” 
jis pasitikėjo ir nuoširdžiai 
ją mylėjo, neseniai atsinau
jino jos prenumeratą. Jis 
taipgi priklausė Lietuvių 
Darbin i n k.ų Susivienijimo 
kuopoje ir jai sekretoriavo.

Ilgą eilę metų Buslavičius 
gyveno Paterson, N.J.,' ten 
dalyvavo darbininkų kovose.

Jo šermenyse ir laidotuvė
se skaitlingai lankėsi drau
gai ir giminės; buvo daug 
gėlių. Palaidotas laisvai Lie
tuvių Kooperatyvinėse ka
pinėse sekmadienio popietę. 
Palydovus šeima pakvietė 
sugrįžti pietų, pavaišinimui.

Liūdesyje liko jo mylin
ti žmona Petronė Buslavi- 
čienė, duktė Julia, žentas 
Marian Drobysh, anūkas 
Randall.

— o —
Dėkingai-X įvertiname vi

sus, kurie vienu ar kitu bū
du reiškė mums užuojautą 
Hūdesio metu.

Liūdinti šeima

Amerikoj nepatiko 
grįžo Lietuvon

Beveik trejus metus išgy
venusi Čikagoje Zosia Puo- 
džiūnaitė praėjusią savaitę 
grįžo atgal į Tarybų Lietu
vą. Ją čia buvo atsikvietęs 
nuolatiniam gyvenimui bro
lis ir sesuo Veronika. Nežiū
rint, kad buvo įsidarbinusi 
vidutinišk a i apmokamame 
darbe, bet amerikoniška 
duona, nors ir balta, jos ne
pripratino. Neprisipratino 
jos nei miesto parkai, nei 
blizgančios automašinos nei 
divonais iškloti buto kam
bariai.

Ne rožėm išpuoštą gyve
nimą gyve n o. Zosia Puo
džiūnai te Lietuvoje. Buvo 
eilinė Anykščių rajone ko
lūkio daržininkė, keleriems 
metams buvo išvežta į Sibi
rą; karčiu prakaitu pelnėsi 
duoną. Bet ten čiurleno 
Šventoji, tekėjo Nemunas,’ 
miškuose suokė lakštingala, 
Lietuva skambėjo lietuviško 
jaunimo daina, kultūros rū
muose lentynos lūžo nuo 
knygų.

— Užaugau Lietuvoje ne 
tam, kad. čia, Amerikoje 
toks fabrikantas mano pra
kaitu krautųsi sau turtus. 
Kol dar galiu dirbti, noriu 
savo prakaitą atiduoti savo 
tėvynei Lietuvai, kad dar 
sparčiau augtų jos fabrikai, 
plėstųsi miestai, • gražėtų 
kraštas, •— atsisveikindama 
Puodžiūnaitė pareiškė. • <

Jirišv^ko iš Čikagos į Ka
nadą .traukiniu, o iš ten iš
plaukė laivu “Puškinas” per 
Atlantą į Baltijos jūros uos-^ 
tą Leningradą; į Kauną ke-^ 
lionę baigs traukiniu.

Linkiu lietuvaitės širdį 
nešiojančiai Puodžiūnaitei 
sėkmingiausios .kelionės ,ir 
vėl pradėti prasmingą gyve
nimą darbo žmonių Lietu
voje.

Graboriaus raštas
“Vilnyje”, rodos Nr. 164, 

L. U. parašė raštelį, kuria
me kalbėjo apie padarymą 
vieno laikraščio iš “Laisvės” 
ir “Vilnies” neva dėl stokos 
darbininkų ir t.t.

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis pastebėjo savo ko- 
lumnoje, kad L.U. įpuolė į 
peš i m i z m ą nereikalingai. 
“Laisvės” redaktorius J. 
Gasiūnas padarė pastabą, 
uždroždamas žodžiais į L.U. 
veidą, ir galvojau, kad mū
sų laikraščių graborius jau 
paklupdytas.

Bet j spalio 17 d. skaitau 
L. U. antrą raštelį su ant
rašte “Nori, kad visa pa
žangiečių spauda gyvuotų”.

Tur būt nerasime pažan
giajame judėjime nė vieno 
asmens, kuris nenorėtų, kad 
pažangi spauda gyvuotų, iš
skiriant L. U.

Negaliu suprasti,, dėl ko 
“Vilnies” redaktoriai įdėjo 
šią L. U. polemiką. Jis prisi
kabino prie kanadietės P. 
bet bijojosi prisikabinti prie 
Andrulio ir Gasiūno. Spė
liodamas L.U. kalba, kiek 

: kanadietė P.B. skaito pa-

•J

W. 119th St.,

įsigyti žemo-

gėjai bus la- 
dovanas ba- 

au gautos ir

bazarui pa-

J. Smalens-

ir kultūrinis 
e iš Lietuvos 

, žurnalu' 
pavadinimai: 
Mokslas ir 
Kultūros ba- 

Tarybiiė moteris,” 
Gimtasis kraštas,” “Tiesa”

Bridgeport, Conn.
Spalio 27 dieną Bridge- 

porto Lietuvių Balsuotojų 
Klubas turėjo pasitarimą, 
už ką būtų' geriau balsuoti 
lapkričio 5 dieną. Plačiai 
apkalbėjus kandidatų geru
mą ir iką jie mums žada, 
psirodė, kad nėra iš ko pa? 
sirinkti. Prieita beveik vie
nodos išvados, kad laikytis 
senosios partijos.

Bridgeporto .senas veikė
jas J.. J. Mockaitis neseniai 
pergyveno labai rimtą ope
raciją ir dar šiandien ran
dasi po daktaro priežiūra, 
bet nesėdi rankas susidėjęs. 
Matėsi, kad šis susirinki-' 
mas jo pastangomis buvo 
sušauktas. Rūpinasi LLD 
ir LDS reikalais, “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajais. Atro
do, Ikad jo dar visur pilna, 
kad jisai visiškai sveikutis. 
Jis rūpinasi ką nors nau
dingo atlikti. Tai brangus 
žmogus.

J. Strižauskas

S. J. Jokubka

Iš Urugvajaus
Studento laidotuvės

Visi Montevidėjaus dien
raščiai skelbė pirmuose pus
lapiuose, kad rugpiūčio 15 
dieną Odontologijos ir Ar- 
shitektūros studento Libe- 
rio Arceso laįdotuvėse da
lyvavo 250 tūkstančių žmo
nių.

Dvyliktą dieną to paties 
mėnesio studentai susirinkę 
orie Veterinarijos Universi
teto surengė mitingą ir ban
dė daryti uždraustą eiseną- 
demonstr a c i j ą. Užpuolus 
policijai įvyko sumišimas — 
studentai gynėsi su akmeni
mis ir basliais. Devintos 
nuovadijos vyresnysis žvė
riškai įsiutęs paleido į stu
dentus 16 šūvių, iš kurių 
mirtinai sužeidė studentą 
29 metų amžiaus Arcesą, 
kuris šiemet su savo nepa
prastais gabumais, būtų 
baigęs Odontologijos techni
kos mokslą ir mažai jau be
truko įsigyti architekto 
laipsnį.

Velionis buvo pašarvotas 
Valstybės Universiteto salė
je, kur šimtai tūkstančių 
praėjo pro jo karstą. Laido
tuvėse studentai jį nešė 3 
kilometrus ant rankų iki 
“Bucėjo” kapinių, Laidotu
vių eisena tęsėsi 3 vai. 30 
minučių ir jau buvo naktis, 
kuomet Universiteto Rekto
rius atsisveikino amžinai su 
Liberiu Arėesu.

Liberis Arcesas buvo čia 
vietinių komjaunuolių vado
vas ir aktyvas dienraščio 
“El Popular” bendradarbis.

(“Darbas”)

Indijos fenomene i
Stebuklų ir mistikos gim

tinė Indija užminė moksli
ninkams dar vieną mįslę: 
jauna moteris Šakuntala 
Dėvi žaibo greitumu abso
liučiai tiksliai sprendžia 
aritmetinius uždavinius.

Sudėtingiausias uždavi
nys, su kuriuo šakutalai te- 
-ko susidurti, buvo vadina
masis Faktorialas 73. Čia 
reikėjo padauginti skaičius, 
einančius iš eilės nuo vieno 
iki 73. Šakuntala išspren
dė Faktorialą per 2 miu.

Stebina Šakntalos Dėvi 
atmintis — ji atsimena už
davinius, spręstus prieš 2 
metus.

Matematinis Šakuntalos' 
talentas buvo pastebėtas 
ankstyvoje vaikystėje. Da
bar ji gali rungtyniauti su 
skaičiavimo mašinomis. 
Niujoorke Šakuntala Dėvi 
parodomosios televizijos lai
dos metu rungtyniavo su 
moderniausiomis skaičiavi
mo mašinomis ir uždavinį 
išsprendė 6 kartus greičiau.

Be to, Šakuntala stebėti
nai sugeba per akimirką pa
sakyti bet kurią kalend- 
riaus dieną. Pavyzdžiui, 
paklausta, kokia savaitės 
diena buvo 1921 m. sausio 
21-oji, ji negalvodama gali 
tiksliai atsakyti.

Deja, Indijos fenomene 
neturi jokio išsilavinimo. 
Sąlygos jai neleido regulia
riai lankyti mokyklos.

žangią spaudą, visiškai ne
žinodamas. Girdi, “spėMi, 
kad neskaito, o tik nori pa^ę. 
sirodyti, kad yra spaudos 
mylėtoja...” Tą pasakyda
mas L.U. pasirodė su savo 
“gudrumu”.

Toliau jis sako: “Argi rei
kalinga tiek daug spaudos 
sužinoti apie Lietuvą?” Bet 
kiek sužinoti, jis nepasako.

Vietoje laikytis temos 
apie laikraščių sulipdymą į 
vieną daiktą, ką L.U. pra
dėjo, jis kalba, kad mes “čia 
sergam”, ^‘mirštam”, kad 
“pensihinkų Lietuva neprii
ma’”. . i

Ir dar įsiklampoja saky
damas, kad “valdančioji 
klasė apsaugojimui savo in- 
vestmentų Tatose šalyse... 
siunčia ten mūsų sūnus, 
brolius, draugus ir mylį* 
muosius, kurių daug nebe
grįžta pas mus”. Ką šis sa
kinys turi bendro su laik
raščių suipažinimu?

Paskutinis, galutinis L.U. ‘ 
sakinys: “Tokiose sąlygose 
gyvenant mūsų spaudoje 
daugiau turėtų tilpti apie 
šioje šalyje įvykius, o ne 
kokios mažos vertės pasa
kaitės iš Lietuvos”. Šis jo 
pasakymas paniekina Lietu
vos žinių pranešėjus.'

Tai neapgalvoti L.U pasa
kojimai, kurie nieko bendro 
neturi su jo pradėtu plepa
lu apie laikraščių sulipdy
mą, padaryti iš dviejų vie
ną. . f

K a i prisieis laikraščių 
“ženijimas”, apie tai kalbės 
laikraščių bendrovės, jų di
rektoriai. Patartina L.U. 
sustoti plepėti apie laikraš
čių sulipdymą.

V. Vyžuoniškis

AUKSINIAI 1 
AUTOGRAFAI

Jungtinėse Amerikos 
Vai s t i j o s e, kaip žinoma, 
kur tik nori gali investuoti 
kapitalą. O ką daryti, jei
gu kišenėje švilpia vėjas? 
Ne bėda, nuramina tūlas C. J 
Hamilton New Yorke, pasi-' 
vadinęs “autografijos” spe
cialistu. Pradėkit rinkti 
įžymybių nuotraukas su jų 
autografais. Jas visada bus ; 
galima pelningai parduoti.

Štai kieno autogrkfai, Ha
miltono duomenimis, dabar 
ypač vertinami Amerikoje: 
Hitlerio (po 98 dolerius už 
vieną), Musolinio (79 dol.), 
Churchillo (74, o kartu su 
vardine kortele iš jo asme
niškų cigaro atsargų — 25 
doleriais brangiau), T 
howerio (45), Roos 
(45), Trumano (33), * Heso 
(33).

isen- 
Mlto

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnies” vajus prasidėjo rugsėjo 1 dieną gauti nau

jų skaitytojų ir panaujinti senas prenumeratas. “Vilnis” 
leidžiama penkias dienas savaitėje.

“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 
inomis.

“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 
taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.

“Vilnis” teikia daug 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 ii’ Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano Brangi Tėvynė”; Pruseikos “Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią kny^g, 
’arba Dr. Miargerio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Hakted St, Chicago, III

“Vilnies” administracija.
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Penktadienis, Lapkričio (November) 1,1968

Mūsų Reporterio interviu apie 
sporto olimpiadą Meksikoje

“Laisvės” skaitytoja ns jau žinoma, kad žurnalistas 
Albertas Laurinčiukas buvo išvykęs į Meksiką dalyvauti 
sporto olimpiadoje. Dabar jis yra sugrįžęs, ir sutiko su 
“Laisvės” skaitytojais -----
dedame mūsų Reporteri 
atsakymus.

' rsidalyti savo įspūdžiais, žemiau 
o jam paduotus klausimus ir jo

1. Kaip jūs patekote į lo
gikoje vykusią olimpiadą

Man patekti į olimpiadą 
buvo labai lengva. Daug 
lengviau negu sportu lin- 
kams, kurie, kad, patekti j 
olimpiadą, turėjo prieš 
savo šalyse įrodyti, jog 
yra patys geriausi spc 
ninkai ir sugebės pasaul 
je arenoje ginti savo ša 
vardą. Meksikos konsulatas 
New Yorke man mielai 
davė vizą, ir aš, nusipir 

. lėktuvu bilietą, nuskrido 
■ Mexiką.

Gyvenau ten viešbut 
miesto centre, bet daug 
ko praleidau ' su sportinin
kais ir su kultūros ve 
jais, kurie buvo atvyk 
Meksiką olimpiados die: 
mis.
2. Koks bendras 
olimpiados įspūdis?

Meksika pirmoji iš Loty
nų Amerikos šalių pravedė 
pas save olimpiadą. Oi 
nizatoriai labai daug 
dirbėjo, ir visi vienir 
pripažįsta, jog ji praėjo 
bai gerai. Meksikiečiai 
bai nuoširdūs žmones, 
gerbia savo garbingos pra
eities tradicijas ir jas k 
mokamai susieja su XX-to 
amžiaus gyvenimo reik 
vimais.

Mane sužavėjo olimp 
4 ugnies,atkeliavusios iš Grai

kijos, priėmimo ceremo iija 
gįvie Teotihuacano pir 
dzių ir olimpiados atidary
mas.

Šios ceremonijos buvo 
bai spalvingos, masiškos ir 
jose buvo daug meksikiečių 
tautai brangių nacionaLnių 
tradicijų elementų. Žiūrėda
mas į šias masiškas priemo
nes, aš prisiminiau n1 
puikiąsias Dainų šveptes 
Vilniuje ir buvau labai 
tenkintas, jog mes Liet 
je taip branginame ir įver
tiname savo tautos per il
gus amžius sukurtas tradi
cijas. O juk dabar pasauly
je jau ne visi žmonės s 
giasi išsaugoti savo nącio- 
nalinį meną ir ypač šio 
no formą.

Gera buvo varžybų orga- 
4nizacija. Meksikos spauda 

objektyviai vertino olin pia- 
dalyvių pasirody: nūs. 

man teko pakeliauti pc 
šalį ir aš įsitikinau, 
meksikiečiai labai karštai 
myli savo tėvynę, tiki 
ateitimi/ kovoja prieš r 
roves, kurių dar pasitaiko 
jų gyvenime. Tokius žmones 
negalima nepamilti ir r|epa- 
linketi jiems Sėkmės.
3. Pasaulis šiuo metu 
drąsko m a s prieštarai imu. 
Ar neatsiliepė visa tai < >lim- 
piados nuotaikoms?

Olimpiados yra taikos ir 
draugystės šventės. Ser 
Graikijoje olimpiados d 
mis nutildavo ginklai.
Čiau mūsų laikais kartais 
karai sutrukdydavo praves
ti olimpiadas. Dėl tos prie- 
žąsties 1916 metais neįvyko 
olimpiada Berlyne, 194( 
tais—Tokijyje, 1944 metais 

4^-—Londone. ši olimpiad i vy
ko tuo metu, kai tebevyks-
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— Redakcija 
si į pasaulio tautas paskir
ti visas jėgas, kad pasauly
je įsivyrautų taika. Aš bu
vau daugybės draugystės 
tarp įvairių tautų atstovų 
liudininku. Jaunimas nori 
sportuoti, o ne kariauti, no
ri draugauti, o ne vienas 
kitą žudyti. Olimpiada buvo 
taikaus jaunimo draugystės 
maršas.
4. Kokį įspūdį padarė Ame
rikos sporrtininkai?

JAV sportininkai yra ge
rai žinomi visame pasauly
je. Jie yra daugelio sporto 
šakų pasaulio rekordininkai. 
Ypač geri sportininkai yra 
Jūsų šalies piliečiai negrai. 
Jie yra puikūs lengva-atle- 
čiai, boksininkai, krepšinin
kai ir t.t. Sportinėse varžy
bose amerikiečiai sportinin
kai yra džentelmenai. Svar
biausiais amerikiečių spor
tininkų varžovais buvo mū
sų šalies sportininkai. Sa
vaime suprantama, jog aš 
labiau “sirgdavau” už mū
sų šalies sportininkus, ypač 
už Lietuvius sportininkus.
5. Ar daug olimpiadoje bu
vo lietuvių?

Daug. Jie pasirodė labai 
gražiai. Keturius bronzos 
medalius į Lietuvą parvežė 
irkluotojai. Sidabro meda
lius iškovojo šiaulietis bok
sininkas — Jonas Čepulis ir 
panevėžietis Stasys Šapar- 
nis, kuris kovojo už Tarybų 
Sąjungos Šiolaikinės penkia
kovės komandą. Su bron
zos medaliu sugrįžo krepši
ninkas Modestas Paulaus
kas. Vilnietis boksininkas 
Danas Pozdniakas laimėjo 
aukso medalį. Tokių perga- 
liiį lietuviai dar niekada sa
vo sporto istorijoje nėra 
pasiekę.

Olimpiadoje teko sutikti 
ižymųjį sportininką Stepą 
Butautą, kuris paskutiniu 
metu yra Kubos krepšininkų 
rinktinės« treneriu. Tarybų 
Sąjungos delegacijos vadovo 
pavaduotoju buvo Aleksan
dras česnavičius, kuris šiuo 
metu yra Visasąjunginės 
Komjaunimo organizacijos 
Maskvoje sekretorius.

Buvo atvykusių daug lie
tuvių iš Lietuvos. Susitikau 
savo senus pažįstamus Vy
tautą Ostrauską — Lietuvos 
sporto sąjungų pirmininką, 
Algirdą Slanksnį — sporto 
draugijos “Žalgiris” pirmi
ninką, Aleksandrą Gudana- 
vičių — Kauno Kūno kultū
ros instituto direktorių, Jo
ną Ragelį—sporto draugijos 
“Nemunas” pirmininką, įžy
mų irkluotojų trenerį Ri
čardą Vaitkevičių ir kit.

Buvo ir visai netikėtų su
sitikimų su lietuviais. Kelias 
dienas man teko lydėti ta
rybinį kosmonautą Germa
ną Titovą. Jis ir jo žmona 
buvo pakviesti Meksikos 
olimpinio komiteto garbės 
svečiais. Juos sutiko labai, 
draugiškai, jų tarpe ir Mek
sikos prezidentas Gustav 
Dias Ordaz. Vieną dieną 
Germaną Titovą ir Tarybų 
Sąjungos pasiuntinį Meksi
koje pakvietė olimpiados 
metu veikusi jaunimo tarp-

Kai atsisėdome prie vai
šių stalo, aš pastebėjau, jog 
šalia sėdinti mer; 
kalbėjosi su kosm 
ri lietuvišką akcentą. Pasi
rodo, ji —vilnietė 
kauskaitė, garsi 
kuri atstovavo nkūsų šalies 
jaunimą šioje tarptautinėje 
stovykloje. Jos tėvas — Vil
niaus universiteto dėstyto
jas, mano geras p

Teko susitikti Ii 
vykusių pasižiūrė 
dos iš JAV. Man 
lonu, jog mūsų sp< 
jie pasveikino su olimpiniais 
medaliais. Lietuv 
ninku laimėjimais džiaugėsi 
Mexiko mieste gj 
dirbantys arba t esimokan
tys lietuviai. Su j 
dome keletą gražių valandų.

6. Ar neatvyks 
sportininkai po Olimpiados 

į JAV?

LLD REIKALAI HELP WANTED FEMALE
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Dalis sportininkų į Tėvy
nę skrenda per Kubą arba 
Kanadą. Kadang 
viai vežasi ir 
medalius, todėl j 
namus, kur jų laukia mū
sų senasis Vilnių 
Lietuva. Kai kurie turis
tai trumpam sustos New 
Yorko aerodrome. Tiesa, 
Meksikos Mieste sutikau sa
vo draugą šiaulietį Henriką 
Juškevičių. Jau kelis metus 
jis dirba Intervizijos direk
torium ir gyvena jis Pra
hoje. Į Mexiko 
atvyko kaip šios 
nes televizijos ir 
ganizacijos atsto 
dovavo televizijos progra
mų pasiuntimui iš Meksikos 
į Rytų Europą. Pakeliui jis 
sustos Niujorke 
progos parodyti 
miestą.

7. Ką dar įdomaus galite 
pasakyti?

Man labai didelį įspūdį 
padarė susitikimas su įžy- 
imuoju meksikiečiu dailinin
ku Davidu Sikeiros. Jis pa
kvietė Meksikos žurnalistų 
sąjungos pirmininką Rena
to Laduką ir muį'du iš Ta
rybų Sąjungos 
pietums. Sikeirds yra vie
nas iš didžiausių šių dienų 
dailininkų pasaulyje. Pui
kiai praėjo susi 
įžymiu poetu Robertu G.rei- 
ves ir kit. Aš džiaugiausi, 
jog jie žino apie 
tu vos laimėjimu^ kultūrors 
ir mokslo srityje, 
siekė paskutiniu 
vių tauta. Džiuįu, jog mes 
turime vis daugiau bičiulių 
visame pasaulyje, kurie 
mums linki sekipės ir dar 
kartą sėkmės.

Kadangi Lietu 
labai domėjosi 
įvykiais, todėl 
dienomis buvo Organizuota 
pirmoji tarptaut: 
žurnalistų radijo konferen
cija pasinaudojant dirbti
niu Žemės palyd 
ferencija Mexicc 
truko valandą la: 
geram girdėjimu 
sužinojo iš mūsų paskuti
nes olimpiados 
Tada mes pasij 
esame visai netbli gimtųjų 
Tėviškės vietų.
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WashingtQnas. 
eina, kad prez. 
greitai sulaikys 
Vietnamo boml 
Laukia iš Šiaurė: 
atsakymo į pas

— Gandai 
Johnsonas 

> Šiaurės 
bardavimą. 
s Vietnamo 
iūlymus.

orėja.—Au

ta žiaurus karas Vietname, tautine stovykla. Jaunimas 
Čbmpiados dalyviai kreipė- juos pasitiko su gėlėmis.

Seoul, Pietų K 
tobusui vežant iš laidotuvių 
80 žmonių įkritu 
gėrė 38 žmnoės, 
žmonių.

s į upę, pri- 
sužeista 40

VI-os Apskrities 
konferencijos raportas
Konferencija atsibuvo spa

lio 20 d., 339 E. 4th St., 
Chester, Pa. Konferenciją 
atidaryta 11 vai. ryto. Man
datų komisija R. Merkys ir 
E. Mulokaitė. Dienotvarkė 
pagaminta ir skaityta pir
mininkės J. Stanienės tapo 
priimta. Mūsų apskritis 
neteko; 4 narių; jie pagerbti 
atsistojimu.

Mandatų komisija prane
šė, jog konferencijoje da
lyvauja 12 delegatų iš se
kamų kuopų:

10 kuopos, Philadelphia, 
Pa.,—J. Kazlauskas, R. Mer
kys, N. Griciūnienė, F. Va
lentą, P. Valentienė;

25 kp., Baltimore, Md.,— 
J. Stanys, Q. Kučiauskaitė, 
P. Paserskis;

30 kp., Chester, Pa., —- 
P. Šlajus;

133 kp., Camden, N. J.,— 
V. Gužauskienė, S. Vaišvi
lienė.

Apskritis turi 73 narius;
Konferencijos pirmininke 

išrinkta J. Stanienė, sek
retore — O. Kučiauskaitė.

VI-os Apskrities valdy
bos raportas: Veikimas bu
vo nedidelis. Narių amžius 
ir jų gyvenimo sąlygos ne
leidžia daug veikti. Kuopo
se veikiama pagal išgalę.

Raportavo J. Kazlauskas 
iš 10-os kuopos. Kuopoje 
yra 41 narys. Mirė 3 na
riai. Gauta 1 naujas na
rys. Turėta du parengimai. 
Suorganizuotas busas į Bal- 
timorės pikniką “Laisvės” 
naudai. Dalyvauta prieš
karinėje demonstra c i j o j e 
rugsėjo 21 d.,' Washington, 
D. C. Atstovauta “Laisvės” 
dalininkų suvažiavime su 
$20 auka “Laisvei” pa
aukota $50, “Vilniai” $50, 
“Liaudies Balsui” $25, tai
kos reikalams paaukota $6. 
Kuopa padarė pelno $355.50.

Turėta išlaidų $299. Kuo
pos turtas siekia $219.10. 
Susirinkimai 
mėnuo.

Iš 25 kp. raportavo O. 
Kučiauskaitė.
laikyta 6. Narių yra 15. 
Mirė 1 narys. Parengimų 
turėta 3. Parengimuose 
pelno gauta $327.96. Išau- 
kota: “Laisvei” $185, “Vil
niai” $50, “Liaudies Balsui” 
$40, “Daily World” $15, 
New Era knygynui $10, vie
tiniams darbininkų reika
lams $10, Lietuvių skyriui 
kovai prieš fašizmą $5. Iš 
viso įšaukota $315. Kuopos 
ižde pinigų yra $180.83.

30 kuopa turi 8 narius. 
Dėl amžiaus ir išsisklaidymo 
teritorijoje mariai jokio vei
kimo nesudaro. Raporta
vo A. Lipčius.

Iš 133 kp. raportavo A. 
J. Pranaitis. Narių. turi 
10. Veikimas tik Philadel- 
phijos apskrityje. Aukoja
ma spaudai pavieniais.

Nors ir Apskrities ribose 
veikiama ribotai, bet auko
mis galima pasididžiuoti. 
Šioje konferencijoje išauko- 
ta: “Laisvei” $100, “Vilniai” 
$100 “‘Liaudies Balsui” $20, 
“Darbui” Urugvajuje $20, 
“Daily World” $20, LLD 
Centrui $10. Meno Sąjungai 
$10 Civil Liberties Union 
$10, Ateivių Gynimui $10. 
Iš viso iš Apskrities iždo 
išaukota $300.

Paėmus atskirai kuopų 
aukas spaudai, Vl-sios Ap
skrities draugai ir draugės 
turi kuo pasididžiuoti.

Apskrities Valdyba 1968 
metams sudaro šie nariai: 
A. J. Pranaitis, J. Stanie
nė, E. Mulokaitė, A. Lip
čius, Baranauskas,. Stasiu- 
kaitis, Puodis; alternate O. 
Kučiauskaitė.

Sekanti konferencija atsi
bus Chester, Pa.

O. Kučiauskaitė
VI Apskr. konferencijos sekretore

laikomi kas

Susirinkimų

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)

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)

OPERATORS (10) Plain single 
needle mach oners 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)

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 9:30 AM and 4:30 PM.

(80-83)

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

(81-83)

HOUSEKEEPER, over 35, refs. Un
attached ,slp. in own apt. w/sep. ent., 
air cond., t. v., bth & Kitchenette Dr’s 
home, help with 3 children, gen’l 
hswk. No cooking. 2 days off. Salary 
$40. to start temp. 4 mo. 1-609-428- 
9265. Haddonfield, N. J. (75-81)

WAITRESSES
Part time only. Prefer exp. Neat 

appearance a must. Union benf. 
No phone calls. Ask for Manager.

" • PUB RESTAURANT
3101 W. Allegheny Ave., Phila.

(82-86)

MALE or FEMALE

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)

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. (79-83)

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)

PIPEFITTER-MILLWRIGHT. Lim
ited opening for exper. mechanic in 
pit. maintenance dept. 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.

(80-84)

NO. 1 MAINT. MAN

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

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. 
10th & G. Sts.

Millville, N. J., 609-825-4600
(81-84)

MALE & FEMALE, CREDIT 
DEPT. Typing and learn dicta
phone. Adv. Dept. Typing and 
learn off mach. Diversified work. 
At Your EL Stop. 3, 8, 39 or 57 Bus. 

RE 9-5678.
(82-84)

MEN — OVER 18
Night shift only. Inside and 

outside work. Chemical plant • NE 
PhUa,, 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)

HARTFORD, CONN.
sas išeis nuo 157 Hunger
ford. Kaina bus labai priei
nama.

“Laisvės” fondan Choras 
paskyrė $100, kad padėtų 
sukelti reikalingą sumą. Už 
tai garbė jam.

Randasi sergančių garbės 
narių. 0. Žilinskienė sirgo 
tūlą laiką, bet dabar jau 
buvo parengime. J. Gesle- 
riūtė randasi poilsio namuo
se. Serganti J. Veits jau 
eina geryn ir pareis namo 
neužilgo iš ligoninės. Vi
siems linkiu nugalėti nege
rumus ir vėl būti sveikiems.

Liet. Moterų Klubo pa
rengimas spaudos naudai 
praėjo, rodos, gerai. Žmonių 
buvo vidutiniškai. Ačiū sve
čiams, atvykusiems iš kitų 
kolonijų. Jie padarė didesnį 
skaičių ir rengėjams sutei
kė didelį malonumą matyti 
veidus visų rėmėjų iš arti ir 
toli.

Apie programą kiti jau 
parašė. Aš tik paminėsiu, 
kad Onutė Silks labai tin
kamai ir jausmingai pasa
kė eilutes apie spaudos nau
dingumą.

Hartfordo Svečias save 
nubaudė ant $10, kad ne
buvo; 2 parengimuose “Lais
vės” fondui. K. Remeitienė 
iš Berlin, Conn., $3. Su do
vanomis atėjo: O. Giraitie- 
nė — kvortą šiltosios, O. 
Silks, M. Raulinnaitienė ir 
V. Kazlau—po didelius py
ragus. Daržoves atenešė 0. 
Visockienė, O. Silks ir J. 
Kazlau. M. Naktinienė — 
50 svarų bulvių. Ačiū vi
siems, kas tik kuo prisidėjo 
prie šio parengimo.

Didelis ačiū Laisvės Cho-, 
rui už gražias daineles ir 
paramą.

Laisvės Choro laikytame 
susirinkime buvo kalbėta 
apie važiavimą į New Yor- 
ką lapkričio 10 d. Prašo
me kuo daugiausia važiuo
ti, įneš Šiemet’jau bus pas
kutinis išvažiavimas su di
deliu busu. Gražu, pasiva
žinėti ir pažįstamus susitik
ti gera proga. Sekmadienį, 
lapkr. 10 d., prieš pietus bu-

PRANEŠĖJAI APSIRIKO
Glasgow gyventojas, 60- 

metis David Park labai nu
stebo, gavęs iš Britanijos 
gynybos ministerijos prane
šimą, kad jo sūnus John 
tarnavęs povandeni n i a m e 
laive, žuvo'. Kaip tik tuo 
metu jo sūnus atostogavo 
namuose, apie ką pasipik
tinęs tėvas skubiai pranešė 
ministerijai.

... Tačiau po dviejų mėnesių 
jis gavo naują pranešimą, 
kad jo sūnaus palaikai pa
laidoti Singapore. Misteris 
Park vėl parašė paaiškiną- 
mąjį laišką, bet tai nesu- 
kliudė ministerijai netrukus 
atsiųsti jam sūnaus kapo 
nuotrauką.

Tik po kelių mėnesių mi
nisterija atsiprašė Parką 
už klaidą ir bereikalingą 
trukdymą.

HUSBAND & WIFE, no children. 
Light custodial work, small office 
and hall. Small monthly salary, plus 
3 rm. &bath apt. Stove, refrigetotor. 
Auto, washer and utilities. Ref. req. 
Must speak English. Write: CLEV
ELAND FOOD DEALERS, 4204 De
troit Ave., Cleveland, Ohio.

216-961-4836.10 to 2 PM. for appt.
(79- 81)

TRUCK MECHANIC
First class.

rate and benefits. Apply in person
at

Excellent starting

Personnel Office.
MRS. SMITH’S PIE CO.

South St., Pottstown, Pa.
(81-86)

Pranešimai

BAKER
I

To ovens in retail bakery.
Day shift.

FEDERAL BAKE SHOP
717 Market St., Wilmington, Del.

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

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks 9 d. lapkričio, toj pa
čioj salėj, 2 vai. dieną. Pa
siklausysime parengimų ko
misijos pranešimų. Pasitar
sime ir apie kitus draugijos 
reikalus, o jų visados yra. 
Prašome dalyvauti, nes jū
sų pareiga jumis šaukia! 
Valdyba. (83-84)

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio 4 d., 
pirmadienio vakarą, 6:30 
v. Liet. Namo kambariuose. 
Kviečiame narius dalyvauti, 
turime balsavimo blankas, 
ALDLD Centro Komiteto. 
Taipgi reikia tartis kas 
link “Laisvės” vajaus ir 
fondą, ir “Vilnies” vajų ir 
fondą.

LDS 67 kp. susirinkimas 
neįvyks lapkr. 14 d., nes visi 
nariai pilnai pasimokėję už 
1968 m. George Shimaitis.

Accra.— Ganos universi
tetas uždarytas po to, kai 
įvyko triukšmingos studen
tų demonstracijos.

MACHINISTS. x 1st class; 2nd 
class; OPERATORS. Growing Co. 
looking for men able to set up and 
operate Milling Machines, Engine 
Lathes, N. C. Tape Mill. Modern 
clean air cond. plant. Liberal bene
fits, paid vacation. BOYD MACHINE 
CO., 2812 N. Main St., Hatfield, Pa. 
855-2122. (82-84)

PRODUCTION WORKERS. Elec
trical display mfg. offers permanent 
position in sheet metal steel and 
plastic fabrication welding and 
wiring dept, for mechanics and 
trainees. Top rates, 8 pd. holidays. 
Generous vacation schedule. Co. 
paid medical plan. Day shift only. 
DIMENSIONAL GRAPHICS, Pal
myra N. J. 829-1460. (8285)

DISHWASHERS. Steady pight 
work. Starting 5 PM. Good pay. . 
Paid vacations. Free uniforms and 
meals. Vicinity of Willow Grove. 
For interview call Mr. Gitlin.

OL 9-9000.
(82-87)

Brooklynietis Do m i n i c k 
Saulla, 41 m., kažkodėl pa
noro būti policininku. Pana
šiai apsirengęs, apsiginkla
vęs, jis pridarė “zbitkų” ir 
tapo tikrųjų policininkų 
areštuotas.

Spaudoje sakoma, kad mo
kytojų streikas padidino 
pirkimą namų Ilgojoje salo
je ; ■ ’



6 pusi.

Šiukšlių bėdos mūsų New Yorke
Jau per pereitus kelioli

ka metu mūsų Amerika ver
čiama daugiau ir daugiau 
susirūpinti išmatomis, ku
rias kasdien žmones gami
na, pradedami stuboje, at
kartodami fabrikuose ir pa
didindami jas važiuotėje.
Kiekviena šeima kasdien pa
gamina išmatų svarą, l itą. 
Fabrikai dar daugiau pri
daro jų i diena. 0 važiuoto 
taipgi prisideda su ne ma
žiau šiukšlių.

Pakalbėkime apie savi 
New V orką

New Yorkas dabar turi 
apie aštuonis milijonus gy
ventojų, arba apie du r bili
jonu šeimų. Du milijonai 
šeimų kasdien pagamina, 
sakysime, triq milijonus
svarų išmatų, arba penkioli- La Guardia.

“Laisvės” Koncertas

261 Driggs
Pradžia 2 valandą — Bilietas $1.50

Kiti programos Da 
BROOKLYNO 

Mildred Stensljer
Choro dirigen

Irene

SALYK

Nellie Ventienė
Aido Choro solistė

Amelia Young
Soprano

KONCERTO AKOMPANISTĖ ANN

ka šimtų tonų, arba 150 di
delių vežimų, jei krausi po 
dešimts tonu į kiekvieną ve
žimą. Nors tas šiukšles jėga 
suspaudžia iki minimumo, 
vienok jų negalima pavers
ti i mikrobą. Todėl toks kie
kis sudaro kasdien gerą kal
ną išmatų. O per tris šim- 
t u s. šešiasdešimt penkias 
dienas į metus šiukšlių pri
sidaro milžiniškas kalnas.

Prieš penkiasdešimt metų, 
kai aš atvykau i New Yor- 
ką, radau dideles pelkynes 
ten, kur dabar Flushing 
Meadows. Dabar ten išsta
tytas miestas, net su kal
neliais, kuriuos šiukšlės iš

raugino per mažiau, negu 50 
įmetu. Dabar ten ir vienas 
i didžiųjų orlaiviams laukų—

Sekmadienį Lapkričio 1O d.
NEW NATIONAL HALL

Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS
yviai: AMELIA YOUNG, vietinė sopranas; IRENE JANULIS iš Worcester, sopranas;
AIDO CHORAS, vadovybėje MILDRED STENSLER, su solistais, duetais ir 

mišriomis grupėmis.

Dvi salos
Yra dvi gero dydžio sa- 

liukės jūroje, apie penkios 
mylios ar daugiau nuo New 
Yorko miesto, pro kurias vi
si i New Yorką laivai turi 
niaukti. Giedrioje dienoje 
ias galima matyti iš Conev 
Island, arba Staten Island 
Beach.

Net ir ta saliukė, ant ku
rios tupi “Laisvės stovyla”, 
ir ta, ant kurios buvo tie 
imigracijom šerengos na
mai, per kuriuos daugelis 
mūsų perėjome, kai atvyko
me i Ameriką, yra išaugusi 
New Yorko miesto šiukšlė
mis.

O daugelis paties New 
Yorko miesto, Manhattano 
<mlos pakraščiu, pripildvti 
tais akmenimis ir tomis že
mėmis, kurias iškasa sta
tant mieste namus arba ka
sant urvus vedimui požemi-

LAISVĖ

nių geležinkelių “subways”. 
Jei taip ne būtų daryta, da
bartinės Manhattan salos 
krantai būtu pelkėti, apau
gę švendrėmis, kaip pirmiau 
čia buvo. O dabar tos salos 
krantai lygūs ir statūs.

Dėl šiukšlių ateities
Bet dabar New Yorko 

miesto pelkynai arti prisi- 
nildvmo miesto išmatomis. 
O miesto šiukšlės ne tik ne
mažėja. ale dar didėja. Kur 
dės tada miesto šiukšles, ta
da kada pelkynu nebeliks?

Jau nuo senų laiku New 
Yorko miestas veža baržais 
-laivais gera dali savo išma
tų i Atlantiką, gal už kokio 
šimto nrdių nuo New Yor
ko. kur iūra apie 600 pėdų 
gilumo. Ten jas ir skandino.

Bet ar yra pilnai logiška 
taip daryti, atsižvelgiant Į 
žmonijos poreikius? Moks
lininkai nurodinėja, kad

Brooklyn, N. Y 

taip daryti negerai iš kelių 
atžvilgių. Mat, jūros šva
ra irgi reikalinga dėl paties 
žmogaus gerovės, nes iš jos 
ateina jam didelis maisto 
kiekis. Bet tas šiandien ne
daroma. ..

Todėl mokslas sakyte sa
ko: “Žmogau, išnaikinai gy
vūniją iš didžiųjų ežerų, i 
kuriuos leidai nuodus iš 
fabriku ir miestu, išnaikin- 
si gyvūnija ir jūroje, jei lai
ku nesustosi vertęs į ją nuo
dus.”

A. Gilman

Subliūško' praturtėjimo 
planukas, liko ašaros
Bronx banke prie kasinin

ko priėjo pusberniukas ir 
padavė nota. Joje išakyta 
vv.rukui i teikti 8 tūkstan
čius doleriu, o jei ne—kas 
nors bus nušautas.

Kasininkas apžvelgė prie
šą, spaustelėjo tylųjį aliar
mą ir išėjės iš už baro čiupo 
plėšiką už sprando. Vyru
kas prapliupo ašaromis. Ne
trukus jis prisipažino, kad 
jo pusbroliukas lauke jo 
laukia. Antrojo “žygis” ir
gi baigėsi ašarose.

Vaikai policijai sakę, kad 
ta notą jiedviem davęs apie 
20 metų amžiaus vyras, ža
dėdamas už darbą duoti 50 
centų...

Dar viena unijos 
kontrakto “sloga”

Spalio 28 staiga “susirgo” 
Sanitaciios departamento 
samdomi atmatų sunaikini
mo stočių darbininkai. Už
darė 8 iš 11-kos tokių sto
čių. 239 tos darbo srities 
pečkuriai neatėjo į darbą.

Darbininkai yra nariais 
Public- Service. Institutional 
Employees unijos lokalo 704. 
Unija sako, kad nariai rei
kalauja rašyto kontrakto, 
bet jo dar neturi. “Liga” 
nesanti unijos viršininkų 
išakyta, tik “wildcat” veiks
mas.

Jaunukai ieško darbo
Mokykloms dėl mokytojų 

streiko užsidarius, paaug
liai mokinukai ieško darbų 
visur, net ir be atlyginimo 
už darbą. Maimonides me- 
dikališkas centras Brookly- 
ne gavęs virš 30 pasisiūly
mų ligoninei dirbti. Spėja, 
kad panašiai yra ir kitose 
panašiose įstaigose.

New Yorko tūluose rajo
nuose atidaromos specialios 
klasės norintiems neatsilikti 
sunkesniuose dalykuose 
streiko metu.

New Yorko Švietimo Ta
ryba skelbia, kad rinkimų 
dieną mokyklos bus uždary
tos, jei streikas dar nebus 
baigtas.

TEXASO “ANTŽMOGIAI”
Visiems žinoma, jog tex- 

asiečiai .su panieka žiūri į 
visus kitus amerikiečius. Jų 
vaizdavimasi “antžmogiais” 
ryškiai liudija Dalaso turis
tinės agentūros neseniai iš
leistas reklaminis prospek
tas. Atvykę į Texasą, užsie
nio turistai galės perskaity
ti toki patarimą:

“Jeigu jūs atvykote j 
Jungtines Valstijas, tai nie
kada neklauskite ameri
kiečio, iš kokios jis valsti
jos. Jeigu jis iš Texaso, tai 
pasakys apie tai pats. O jei
gu jis gimė ne Texase, tai 
savo klausimu jūs pastaty
site jį į nemalonią padėtį.”

Penktadienis, Lapkričio (November) 1, 1968

Sveikinimas 
iš Meksikos

Sveikinu jus ir visus Jais- 
viečius iš Meksikos. Mūsų 
lietuviams čia sekasi gerai, 
bet apie tai parašys jums 
sportininkai.

Su linkėjimais, 
Albertas

Mexico City

Netikėtai susipažinom 
su argentiniečiais

Spalio 26 d. Jonas Grybas 
užvežė mus pas draugus 
Babarskus. Prie vaišių ir 
plokštelių muzikos atsirado 
/staigmena. Bostonietis Ale- 
kaš Kandraška užvežė .savo 
sesers, Argentinoje gyve
nančios, sūnų, jo žmoną ir 
daugiau kaip dviejų metų 
dukrelę.

Abu argentiniečiai buvo 
prieš trejetą metų atvykę 
į Jungtines Valstijas pasto
viai apsigyventi. Jie gyveno 
Kalifornijoje. Bet jie išsiil
go gražaus Buenos Aires 
miesto,"savo artimųjų, drau
gų. Pasiryžo grįžti į savo 
gimtinę.

Grįždami iš Kalifornij o s 
jie buvo užsukę pas savo 
dėde Kandrašką Bostonan. 
Iš Bostono d. Kandraška 
juos atvežė New Yorkan, 
aprodė miestą, supažindino 
su buvusiais argentiniečiais 
Babarskais ir šešta d i e n i o 
vakare išleido juos lėktuvu 
' Buenos Aires.

Palinkėjome jiems laimin
gos kelionės i savo gimtinę.

J. G.

MIRĖ
Spalio' 26 d., mirė Frank 

Umpa, 76 m. amžiaus. Gy
ve Copiague, L. I. * Kūnas 
buvo pašarvotas Šalinskų 
koplyčioj e, ant Jamaica 
Ave., o laidotuvės įvvko 
spalio 30 d.?4 Cypress Hills 
kapinėse. Velionis paliko 
sūnų Albiną ir jo šeimą. 
Neperseniai mirė velionio 
žmona. Abu buvo “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai. Mū
sų užuojauta Albinui.

Ir mes svarstėme 
rinkimų klausimą

Grupė piliečių buvo su
rengusi rinkiminių diskusi
jų popietę “Laisvės” salėje 
spalio 27 d. įvadui į disku
sijas įdomią ir gerai infor
muojančią kalbą pasakė A. 
Bimba, “Laisvės” redakto
rius.

Nemaža grupė kalbėjusių 
draugų veik kiekvienas pa
reiškė skirtingų minčių apie 
kandidatus ir jų programas. 
Visuose pareiškimuose gir
dėjosi pasiskundimas, kad 
nėra iš ko kandidatų pasi
rinkti. Kai kurie sakė, kad 
šiuo atveju svarbiausia yra 
paremti taikos kandidatą į 
JAV Senatą Paul O’Dwyer. 
Kad balsai už jį ir už kitus 
taikos kandidatus bus pro
testu prieš karą. A. Bimba 
atsakė į klausirhus ir pada
rė suvadą.

Pirmininkau j an č i a m J. 
Grybui priminus salei už
mokesčio reikalą, per d. V. 
Bunkienę publika suteikė 
pakankamą sumą. Rengėjai 
dėkingi newjersieciams ir 
visiems dalyviams už talką.

Rep.

Amatininkai, pajieškodanv 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Parengimų kalendorius
Lapkričio 10 d.

Metinis “Laisvės” konce% 
tas New National Hali, 
Greenpoint - Brooklyn, N.Y.

Lapkriičo 17 d.
Pietūs su menine progra

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

Gruodžio 8 d.
LLD 1 kuopos kultūrinė 

popietė “Laisvės” salėje.
Gruodžio 15 d.

LDS 13 kuopos metinis 
parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Visiems aidiečiams!
Mieli aidiečiai!

Kaip jau mums visiems' 
žinoma, Aido Choras esani^ 
pasižadėję “Laisvės” kon
certe atlikti dalį progra
mos tik už dviejų savaičių. 
Pilnam ir gražiam pasiro
dymui būtinai reikalinga 
daugiau pamokų. Todėl šį 
trečiadienį, spalio (Oct.) 30 
d., ir penktadienį, lapkričio 
(Nov.) 1 d., “Laisvės” sa
lėje įvyks dainavimo pamo
kos, i kurias visi ir visos su- 
sirinkime.

Aido Valdyba ir 
Mokytoja

LDS Pirmos kuopos susi
rinkimas įvyks lapkričio 5 
d., 7 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Bus pranešimas iš LDS 3 
apskrities konferencijos ir 
bus svarbios diskusijos. S 
. Vihi Pirmos kuoops nariai 

būkite! .1 ,
LDS 1 kp. Valdyba

Happy Birthday Walter!
Praeitą šeštadienį, pasi

taikius progai, su draugais 
Ventais, Nevinskais ir sava 
locna pačia Julia, nuvykome 
i Waterford, Conn, pasvei
kinti, daugumai laisviečių 
pažįstamą, malonų draugą, 
seniau daug veikusi tarpe 
mūsų — “Laisvės” direkto
rių per daugelį metų, bei 
Aido Chore, taipgi kitose or
ganizacijose — Walterį Bra
zauską. jo gimtadienio pro
ga. Kaip žinia, dabar Bra
zauskai yra apsigyvenę to
lokai nuo mūs—Waterford, 
Conn., kaimelyje arti van
dens.

Čia aplinka vasaros laiku 
gali būt maloni, daugikli 
privati. (Kaimelio valdžiai 
turi užsimokėti už maudy
nes—“byčius” ir gal būt už 
meškeriojimą).

Walteris šiuo laiku atrodė 
linksmesniu, net jumoro pa
rodė kalboje^ Sveikatoje, 
jis sakėsi, nieko blogiau nė
ra, tik “nutukau kaip.... ” 
Užkvietėme “Laisvės” kon- 
certan, ir jis pasižadėjo, jei 
tik oras bus jam palankus.

Elenutė, kaip žinome dai
nuos “Laisvės” koncerte ke
letą dainų kaip solistė ir 
daugiau su Hartfordo Lais
vės choru vadovybėje Wil- 
mos Hollis.

Iki pasimatymo Walteri!
J L.

New Yorko Greenwich ra
jone teisėjas leido namo sa
vininkui išvaryti iš būtąjį 
rendauninką už nevalų šu
nį. Jam pritarė 27 kiti ta
me name gyventojai. t A




