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KRISLAI
Mūsų daings šventė 
Po audros. . .
Kas dabar?
Amžinoji liga
Komjaunimo sukaktis
O kas čia?
Ir jis
Dvi naujos dainos

Rašo A. Bimba

* Jau čia pat mūsų metinė 
dįainų šventė—“Laisvės” kon
certas. žinau, kad labai uoliai 
jam ruošiasi
Aido Choras. Taip pat Hart
fordo Laisvės Choras. Bus ge
rų, pirmaeilių solistų.

Visi jie savo pareigą atliks 
kaip pridera. Bet kad jų gra
žios pastangos būtų tinkamai 
Įvertintos, reikia pilnos salės 
publikos, čia jau laisviečių, 
visų “Laisvės” skaitytojų iš 
plačiausios apylinkės reikalas.

šį sekmadieni tegu visi ke
liai veda į “Laisvės” koncer.

Šie Krislai rašomi dar parei
tą savaitę. Kai jie pasiek? 
daugumą skaitytojų, jau bus 
po rinkiminės audros ir vei
kiausia jau mes turėsime nau
ją prezidentą — Nixona ar 
Humphrey. Bet tikėkite ma
nimi, kad niekas iš pamati 

^nei Amerikoje, nei pasaulyje 
! nepasikeis. , Visos šių dfeni. 
bėl\os pasiliks su mumis. Pa 
sirihs su mumis visi mūsų rū 
pėsčiai.

O mums, senosios kartos lie 
tuviams, svarbiausias ir grei. 
čiausias reikalas yra mūsų 
spaudos ir organizacijų stipri
nimas, Reikia, kad mūsų laik
raštis “Laisvė” gyvuotų. Rei
kia, kad tokios masinės orga
nizacijos kaip Lietuvių Litera
tūros Draugija ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas na
riais nesumažėtų. Reikia, kad 
mūsų chorai toliau mus links
mintų savo dainomis.

Dabar eina “Laisvės” vajus. 
Didelė, garbinga rugiapiūtė. 
Visiems tenka padirbėti. Vi
siems darbo yra.

Dideli, puikūs moksliniai iš
bandymai erdvėje dar kartą 
labai gražiai pavyko. Amer

ikos “Apollo-7” ir Tarybų Są
jungos “Sojuz-3” įrodė gal- 
mjjfoę pasiekti ir apskrieti Mė- 
nuJ/. Kurie mokslininkai pir
mieji rįšis šiam istoriniam žy
giui?

Ir Paryžiuje, ir Londone, ir 
Washingtone, ir Vakarų Vo
kietijoje daug vėl šnekami 
apie medžiojimą šnipų. Pary
žiuje vienas buvęs valdininkas 
uždarytas už grotų septyno
riems metams. Iš V. Vokiet- 
jos esanti pavogta ir ištremti 
į Tarybų Sąjungą čiela rake
ta. Irgi esąs šnipų darbas.

šnipiada yra baisi liga. Jo
kia šalis tiek šnipų nelaik) 
užsieniuose ir tiek dolerių 
jiems nesušerta, kiek mūsų 
šalis. Centrinė Žvalgybos A- 
gentūra taip išsišakojus ir įsi
galėjus, kad nuverčia senas 
valdžias ir pastato naujas pa|- 
gal savo paveikslą.

Šnipų turi visos šalys. A 
ateis diena, kai jų nereikės

Tos laimingos dienos ištros 
Rusiai laukia visa žmonija.

Lietuvos spaudoje plačiai 
^Tęsinys 6-me pusi.)

PREZ. JOHNSON SULAIKĖ S. VIETNAMO BOMBARDAVIMU
0 Washing tonas.— Spalio 31 d. 8 vai. vakaro preziden- - -------------------------
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Svarbi prezidentiniu
rinkimų diena

Šiandien, lapkričio 5 d., 
Jungtinių Valstijų piliečiai, 
turį teisę balsuoti, renka 
prezidentą, vice prezidentą, 
daugelį kongresmenų ir se
natorių.

Apskaičiuojama, kad rin
kimuose dalyvaus apie 75 
milijonus balsuotojų iš 121 
ir pusės milijono turinčių 
teisę balsuoti. Kadangi rin
kimai labai svarbūs, tai ga
lima tikėtis ir daugiau bal
suotojų.

Didžiausios varžyti 
są laiką ėjo tarp de 
tų kandidato H. H. 
hrey, dabartinio vice 
dento, ir republikonų kan
didato Nixono, buvusio vi
ce prezidento. Nepriklauso
mas kandidatas Wal 
turi progų būt išrinktu.

Yra keletas mažųjų par
tijų kandidatų, bet 
visose valstijose yra 
ti rinkimų sąrašan.

nės vi- 
mokra- 
Hump- 

• prezi-

ace ne

jie ne 
įtrauk-

Beregovojus nutupdė erdvių 
laivą Kazakstano stepėse

Maskva. — Po keturių 
dienų kelionės erdvėse ap
link Žemę, pagaliau kapito
nas G. T. Beregovojus nu
vairavo erdvių laivą “Sojuz 
3” į sniegu apdengtas Ka- 
zakstano stepes.

Tarybiniai erdvių autori
tetai su pilnu pasitenkinimu 
praneša, kad visa kelionė 
labai gerai pavyko, kaip bu
vo ji suplanuota. Jie nuro-

do, kad erdvių laivas 
3” atliko istorinę m 
įrodė, kad galima 
pasiekti ir nuo jo grįžti.

“Sojuz 
isiją ir 
Mėnulį

Tokijas. — Liberalinėje 
Demokratų Partijoję užvirė 
peštynės. Užsienio 
ministras T. Milfi rezigna;

reikalu

vo. Jis reikalaują 
programos. Premje 
valdžia vos ant kojų

naujos 
ro Sat6 
laikosi.

Meksikos studentai panauj 
kovą už savo teises

įvykusiose demonstracijose. 
Jie reikalauja, kad militari
nė universiteto ir Polytech- 
n i k o s instituto ok 
būtų baigta, kad mo' 
būtu pravestos ref or:

Tikimasi studentų 
bininkų demonstraci 
kartojimo ir susirėn 
policija ir kariuomene.

Meksikos Meistas. — Sos
tinės universiteto ir kolegi
jų studentai ir vėl panau
jina kovą už savo teises. Ko
vos pertrauka buvo pada
ryta porai savaičių tarptau
tinės olimpiados metu.

Studentai reikalauja pa
leisti iš kalėjimų 283 kovo
tojus, areštuotus pirmiau

Gen. Abrams tarėsi su 
prez. Johnsonu

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militarinių jė
gų Pietų Vietname koman- 
dierius gen. Abrams turėjo 
slaptą pasitarimą su prez. 
Johnsonu. Prezidentinis 
spaudos sekretorius Chris
tian pranešė, kad Vietname 
jokių atmainų nėra.

Jiems tariantis pasklido 
gandų, kad prez. Johnsonas 
linkęs sulaikyti Šiaur. Viet
namo bombardavimą. Ra
portuota iš Paryžiaus, kad 
28-oji pasitarimų sesija pra
ėjo be jokių pasekmių.

Paryžius. — Prancūzijos 
ir Tarybų Sąjungos kom
partijų atstovai susirenka 
pasitarti svarbiais klausi
mais ir išlyginti nesutiki
mus.

Detroitas. — Streik u o j a 
apie 21,000 automobilių dar
bininkų Buick ir Fisher Bo
dy fabrikų, kadangi yra ne
išrištų 200 skundų.

ma

upacija 
kyklose 
mos.
ir dar- 

jų pasi- 
limų su

Kardenas smerkė JAV 
vedamą karą Vietname
Karakas. — Venezuelos 

laikraštyje “National” tilpo 
interviu su buvusiu Meksi
kos prezidentu Lazaro Kar- 
denasu.

Jis pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos veda “agresy
vų, nelegalų, kriminalinį ka
rą” Vietname ir laužo Že- 
nevoję pasirašytas 1954 m. 
sutartis Vietnamo klausimu.

Miami, Fla. — John S. 
Knight, daugelio “Editor's 
Notebook” laikraščių leidė
jas, pareiškė, kacį karas 
Vietname yra beviltingas ir 
nesąmoningas. Jis baisiai 
apsunkina Jungtinių Valsti
jų ekonomiką ir žmones.

tas Johnsonas paskelbė, kad lapkričio 1 d., 8 vai. ryto, 
jis įsakė sulaikyti visokį šiaurės Vietnamo bombardavi
mą. Jis tai padarė, pasitaręs su generaliniu štabu ir sa
vo kabineto nariais.

Savo pranešime prez. Johnsonas nurodė, kad jis priėjo 
išvados, jog dabar laikas sulaikyti šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Tuo klausimu buvo ilgokai tartasi su 
šiaurės Vietnamo pareigūnais ir Pietų Vietnamo prezi
dentu Thieu.

Manoma, kad Tarybų Sąjunga irgi prisidėjo, kaip tar
pininkė tarp Šiaurės Vietnamo ir Jungtinių Valstijų, 
prie prez. Johrisono nuosprendžio sulaikyti bombardavi
mą. Tuo klausimu, .sakoma, valstybės sekr. Rusk turėjęs 
pasitarimų su TSRS ambasadorium Dobryninu.

Dabar Paryžiuje derybos rimtai prasidės lapkričio 6 
d. Prie derybų stalo bus ir Pietų Vietnamo delegacija, 
ir Nacionalinio Išsilaisvinimo Fronto delegacija. Tai bus 
keturių delegaęijų bendri pasitarimai.

Vyriausias klausimas bus, kaip greitai sulaikyti mū
šius Pietų Vietname, kur ir po šiai dienai siaučia karas, 
kasdien šimtais žūsta žmonių.

Iš visų pasaulio kampų plaukia sveikinimai dėl nutrau
kimo š. Vietnamo bombardavimo. Manoma, kad dabar 
bus prieita prie taikos Vietname.

Prez. Johnsonas pasakė, kad jis informavo visus tris 
prezidentinius kandidatus,^ kodėl jis nutraukė š. Vietna
mo bombardavimą. .Humphrey entuziastingai sveikino 
nuosprendį, Nixonas šaltai priėmė, bet sakė kooperuo
siąs su Johnsonu, Wallace pareiškė, kad tai demokratų 
politinis ihanevi’as.

“LAISVES” VAJUS
' '■'' ’ 1 GAVIMUI NAUJŲ SKAiTYfCTJU

• Vajus prasidėjo su 1 dl spalio r; 
ir tęsis iki 31 d. gruodžio, 1968 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YĘA TOKS: 
Punktai

. 2162 
. 1837 
.. 1032 
. 945 
.. 576 
.. 436 
.. 420 
.. 420 
... 412 
.. 372

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y. .. 
Connecticut valstijos vajininkai ... 

’ V. Vitkauskas, St. Petersburg, Fla. 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ... 
Vera Šmalstienė, Livonia, Mich. . 
M. Uždavinis, Norwood, Mass. .... 
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. ..... 
So. Bostonn, Mass...........................

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........
M. Valilionienė, Miami, Fla. .......

Philadelphia, Pa.........................
Marytė Šmalstienė, Ludington 
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 
Chicago, Ill..................................
So. Boston, Mass........................
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif.
N. J. Valstijos vajininkai ......
V. Sutkienė—V. Taraškienė,

San Francisco, Calif.........
Rochester, N. Y.......................
M. Žiedelis, Nashua, N. H......

336
324
280
274
240
232
180

i A. Račkauskienė - M. Kazlauskienė, 
Haverhill, Mass....... —•

C. K. Urban, Hudson, Mass.
L. Tilwick, Easton, Pa.......... ..
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio
Kanadiečiai •.......... ......................
LLD 20 kp., Binghamton, N.Y. ..36 

36 
36

96
84
72

“56
38

156
150 J. Staniene, Baltimore, Md. ......
144 a. Bemat, Los Angeles, Calif.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Amerikiečiai laimėjo 
Nobelio premijas

Stockholmas. — Du ame
rikiečiai mokslininkai gavo 
Nobelio dovanas už pasižy
mėjimus fizikoje ir chemi
joje.

Už fiziką laimėjo Luis W. 
Alvarez, Kalifornijos uni
versiteto fizikos profeso
rius.

Už chemiją laimėjo J. W. 
Gibbs, Yale universiteto te
orinės chemijos profesorius.

Kardinolas Wysinskis 
išvyksta Romon

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė išdavė leidimą kar
dinolui Wyšinskiui .išvykti 
užsienin. Jis išvyksta lap^ 
kričio 6 d. Romon.

Wyšinskis varinėja pro
pagandą prieš socialistinę 
Lenkijos valdžią.

i

Čekai ir slovakai sudarė 
federatyvę valstybę

Bratislava. — Čekoslova
kijos prezidentas L. Svobo
da spalio 30 d. pasirašė kon
stitucini įstatymą, kuris lai
duoja čekams ir slovakams 
lygias autonomines teises 
bendroje federatyvėje Čeko
slovakijos respublikoje.

Įstatymas įeina galion 19- 
69 m. sausio 1 d. Čekoslova
kijos Kompartijos generali
nis sekretorius Dubčekas ir 
Slovakijos Kompartijos sek
retorius dr.Husakas, pasira-

šymo ceremonijose kalbėda
mi, aiškino, kad naujasis įs
tatymas dar labiau sutvir
tins Čekoslovakijos vienybę.

Keturi milijonai slovakų 
gyvena mažiau pramonin
goje rytinėje Čekoslovakijos 
dalyje. Jie tikisi daugiau pa
galbos Slovakijos pramonės 
išvystyme, kad slovakams 
nereikėtų darbų ieškoti va
kari nėję Čekoslovakijoje, 
kuri daug aukščiau pramo
niniai išvystyta.

Izraelis esąs užtikrintas 
Jungtinių Valstijų pagalba
Jeruzalė. — Izraelio parla

mente kalbėdamas, premje
ro pavaduotojas Y. Allon 
pasakė, kad Izraelio valdžia 
esanti užtikrinta Jungtinių 
Valstijų pagalba kare su 
arabais, jeigu Tarybų Są
junga remtų arabus.
s , Jį^ aišjdnp? kad Izraelis 
esąs t gerai" pasirįiosęs įta
riau ti su arabais. Jis nekal
bėjo, kaip prieiti šu arabais

susitarimo, bet daugiausia 
kalbėjo apie karą.

Vidurrycių padėtis todėl 
tebėra krizėje. Nors mūšių 
pertrauka galioja, bet apsi
šaudymai dažnai kartojasi.

ŠmiįhGeneva, N. Y. - 
kolegijos studentai už seka
mus mokslo mętus: jau tu
rės mokėti $150 pakeltą mo
kestį — po $2,200 į metus. 

, . . j..... ... .-.,4,.

Pietų Vietnamo partizanai tarės 
apie tolesnes kovas su priešu
Hanojus.—Ketvirtoji Pie

tų Vietnamo kovotojų kon
ferencija įvyko viename iš
laisvintų rajonų. Jie aptarė, 
kaip sėkmingiau kovoti už 
viso Pietų Vietnamo išlais
vinimą.

Nacionalinio Išlaisvinimo 
Fronto vadovas H. T. Dinh 
pateikė platų raportą apie

partizanų pergales. Rapor
te atžymėta, kad per pir
muosius šių metų šešetą 
mėnesių buvo užmušta, Su
žeista .ir nelaisvėn paimta 
daugiau kaip 60,000 priešo 
kareivių ir oficierių, sunai
kinta 150 karinių lėktuvų 
ir l,30Q militarinių automa
šinų.

Karas gali Kanadą Skurdui reikia tiek
sunaikinti

Vancouver, B. C. — Buvęs 
Kanados užsienio reikalų 
ministras Green pasakė,kad 
trečiajame pas. kare Kana
da gali būt visai sunaikinta, 
nes Kanados žemėje gali 
įvykti didžiausi mūšiai.

Susikirtime tarp Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos, sako Green, Kanada 
gali būt nušluota nuo žemės 
aviršiaus. Todėl Kanada 

tūrėtų daugiausia rūpintis 
pasaulyje taikos išlaikymu.

kiek karui Vietname
Waltham, Mass: — Jung

tinės Automobilių Darbinin
kų Unijos prezidentas Reu
ther pareiškė, kad kariauti 
su skurdu reikia tiek pat 
pinigų, kiek išleidžiama ka
rui Vietname.

Reuther nurodė, kad mes 
turime technologines gali
mybes kariauti su skurdu, 
bet neturime reikiamų fon
dų.

L r-* 1 1
Austin, Texas. — Libera

lus laikraštis “Texas Obser
ver” rašo, kad Texas alie
jaus kompanijos sukėlė vienos demonstracijos 30 
Wallace propagandai apie žmonių buvo nuvežti ligoni- 
porą milijonų dolerių.

San Juan. — Puerto Riko 
policijai įsakyta demonstra
cijose nenaudoti nuodingų 
“Mace” chemikalų, nes po

Kinija trukdo derybas
Paryžius. — Tarybų Są

jungos diplomatai mano, 
kad Kinijos valdžia trukdo 
taikos derybas.

Detroitas. — Wallace su
sirinkime studentai Sudarė 
protestą. Policija įsikišo. 
Įvyko muštynės tarp poli
cijos ir studentų.

Washingtonas. — Skelbia
ma, kad lytinės ligos smar
kiai Jungtinėse Valstijose 
plečiasi. Gonorėja pakilo 50 
proc.

t Trafiko teis- •

nėn gydytis.

San Juan. — Puerto Riko 
gaisregesiai buvo sustreika
vę, dabar streiką atšaukė, 
kuomet jiems pažadėta al
gas pakelti.

Pragyvenimas pakils 4 proc.
Washingtonas. — Darbo 

Departam e n t o Statistikų 
Biuras apskaičiuoja, kad 
1968 metais pragyvenimas 
pakils 4 proc.

Chicago
mo metinių bausmių auto
mobilių vairuotojams teko 
sumokėti daugiau kaip 10 
milijonų dolerių.

Stockholmas. -— Dar 10 
JAV jaunuolių, atsisakiusių 
kariauti, gavo Švedijoje 
prieglaudą.
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Spalio Revoliuci jai 51 metai
NUVERTIMAS išnaudotojų viešpatavimo ir įstei- 

; sijos imperijoje įvyko 1917 m. 
Bet didžioji socialistinė revoliucija 

vadinama “Spalio revoliucija” todėl, kad pagal seną Ru
sijoje vartojamą kalendo 

Spalio Socialistinei 
Tai jau visas pusšimtis 
kiai prisimename tas a 
amerikietį žurnalistą Jo 
tikrųjų proletarinė revo 
je sukrėtė visą pasaulį, 
pasaulis jau kitaip atrodo, 
patvirtino John Reed pr 

Iš tikrųjų, Spalio S 
pasaulio padarė du paša 
Revoliucija pagimdė na 
šaulį, kuris kasmet stipi 
išnaudojimo sistema nei 
saulis savo pasiekimais v 
se stebina žmoniją. Ten, 
dien laisvų tautų šeima T 
prieš penkiasdešimt metų buvo baisus atsilikimas, šian
dien apšvieta ir mokslas yra pasiekę aukščiausią laipsnį.

Visos ilgos ir despreratiškos pastangos su naujuoju 
pasauliu susidoroti nuėį< 
pastangų forma buvo Ai 
pavojus buvo baisiai dide 
a ūko i o daugiau kaip dvi 
nimui ir sutriuškinimui f 
kova buvo laimėta. Kare 
po užgydytos. Ir Tarybų 
Revoliucijos vėliava į na

Ir lapkričio 7 dieną T 
istorinę savo gyvenime s1 
pasididžiavimu. Ir darbo liaudis siunčia jai nuošrdziau- 
sius sveikinimus iš visų pasaulo kampų!

gimas tarybų galios įRli 
lapkričio 7 dieną.

rių buvo spalio 25 diena. 
Revoliucijai sukanka 51 metai, 
metų. Daugelis mūsų dar pui- 
įdringaš dienas, kurios, pagal 
hn Reed, “sukrėtė pasaulį.” Iš 
Liucija toje didžiulėje imperijo-
Ir nuo lapkričio 7 dienos visas 

Kiekvieneri metai naujai 
anašystės teisingumą, 
ocialistinė Revoliucija iš vieno 
ulius. Geriau pasakius, Spalio 
iją pasaulį — socialistinį pa- 
ėja ir senajam pasauliui su jo 

duoda ramybės. Naujasis pa
šose gyvenimo bei mokslo srity- 
kur buvo tautų kalėjimas, šian- 
arybų S-gos formoje. Ten, kur

yra pasiekę aukščiausią laipsnį.

o vėjais. Pati aukščiausia tų 
trasis Pasaulinis karas. Tiesa, 
tlis. Tiesa, Tarybų Sąjunga pa- 
dešimt milijonų žmonių apsigy- 
ašistinio-nacistinio pabaisos, bet 
paliktos baisiausios žaizdos ta- 
Sąjunga vėl žygiuoja po Spalio 
įjus laimėjimus.
Srybų Sąjungos liaudis mini tą 
ukaktj su teisingai nusipelnytu

skandalas .
, • į . - * • •

^savojama, kad kokie ten šnipai 
Amerikos vėliausios mados 

r persiuntę į Tarybų Š-gą stu- 
nui jos slaptybėmis. Kaip tai 
ų Vokietijos valdžia esanti šio 
a.

Daugiau negu
DAUG rašoma ir ai:

Vakarų Vokietijoje pavogę 
raketą, sukrovę į dėžes : 
dijavimui ir pasinaudoji 
galėję atsitikti? Vakar 
įvykio smarkiai sukrėst

Gal ir taip. Bet tai nesvarbu. ! 
“nemalonus” įvykis atidengia baisiausią pasaulinei tai
kai pavojų. Jis parodo, 
lavus V. Vokietiją prag;

Kokiems galams tos 
kalingos. Iš kur jai grū 
kio pavojaus jai nėra.

Bet Vakarų Vokietija sudaro naują taikai pavojų. 
Ji atsisako pripažinti po 
bežius su kaimyniškomis
ti teritorijas, kurias prarado kare, nors tos teritorijos 
buvo ne jos, o tų tautų — Lenkijos, Čekoslovakijos ir kt.

Vakarų Vokietijos 
ginklais yra baisus nusiu 
Pirmojo Pasaulinio karo 
ir hitlerizmui, taip šiand 
naujam pabaisai pakilti.

Svarbu, kad šis

kad mūsų šalis jau yra apgink- 
iriškiausiais ginklais.
raketos Vakarų Vokietijai rei- 
moja pavojus? Iš niekur. Jo-

Antrojo Karo nustatytus ru- 
valstybėmis. Ji ruošiasi atsiim-

ginklavimas moderniškiausiais 
ėjimas prieš žmoniją. Kaip po 
buvo paruoštas kelias Hitleriui 
ien tiesiamas Vokietijoje kelias 

Sunku suprasti mūsų vyriau
sybės žmonių mentalitetą. Argi jie pamiršo dar neseną 
istoriją?

Nugalėtojui nes m aldomas kerštas
Iš Indonezijos praneša, kad ten šiomis dienomis bu

vo nužudyti dar trys komunistų vadai. Tai, žinoma, nie
ko nauja. Trys veikėjai “nedaug” tereiškia, kai pamis- 
li ji, kad toje Indonezijoje po įvykusio militarinio per

engiau kaip milijonas komunistų 
tsiminti, kad šitie masinio žmo- 
idien skaitomi mūsų Amerikos 
:ais Azijoje, Jų kruvinais žy- 
aeatsidžiaugia.

Kas ką rašo ir sako
DAINININKO VIRGIL. 
NOREIKOS PASIRO
DYMAS MONTREALYJE

Kaip žinia, įžymusis Lie
tuvos operos dainininkas 
Virgilijus Noreika spalio 12 
d. trečiu kartu, koncertavo 
Montrealyje. Ir vėl jis, ma
tyt, paliko neišdildomą įs
pūdį. Mums labai džiugu.

Kas mus tačiau truputį 
stebina, tai tas, kad apie šį 
koncertą labai žmonišką 
korespondenciją į savo laik
raštį įdėjo amžinas . ir už
kietėjęs Tarybų Lietuvos 
pludikas Jonas Kardelis. Jo 
“Nepriklausomoje Lietuvo
je” (spalio 23 d.) apie šį 
koncertą rašo V. A. Jony
nas. Pažymėjęs, kad šio 
koncerto montrealiečiai lau
kė “.su tam tikra įtampa”, 
Jonynas sako:

Bet nuo pat pirmojo piani- 
simo, pradedančio A. Bražin
sko “Ugnelę”, V. Noreika įti
kino mus savo balso skalės 
platumu, jėga ir, užvis svar
biausia, didelė muzikine kul
tūra. Galbūt tai ypatingai iš
ryškėjo antroj koncerto daly, 
skirtoj beveik išimtinai operų 
arijoms. Atkurti tačiau J. 
Gruodžio “Visur tyla”, kad jis 
skambėtų kaip svajingas ro
manas, arba surasti tiek spal
vų Miko Petrausko šimtąkart 
girdėtose kompozicijose, gali, 
pripažinkime, tikras meninin
kas. Retai, sakysim, išpildy- 
dami “Bernužėli, nesvoliok” 
dainininkai leidžia pajust tos 
kompozicijos “dialoginį” po
būdį. Noreikai išpildant,, . ši 
mūsų muzikos pionieriaus ne
gudri, bet miela dainelė, su
blizgėjo visu dinamiškumu;

Jautriai, dėmesingai- paly
dimas Vilniaus operos kon
certmeisterės ponios žanet^os 
Noreikienės fortepionu, solis
tas, ^lypiąi peikia pjit atyda 
kiekvienos kompozicijos sti
liui restauravo A. Bražinsko 
“Ugnelės”, Kačanausko “Pra
dalgiuos”, Sasnausko “Karve
lėli mėlynasis), M. Petrausko 
“šią naktelę” pirmykštes, tik
rąsias spalvas. ;

Pasiklydėle toj lietuvių 
kompozitorių grupėj buvo B. 
Gorbulskio “Mano gimtinė” 
ekletinio, Polish Renaissance 
pobūdžio, nors šiaip efektinga 
(publikos prašyta “bisuoti)
kompozicija.

Nauju dalyku b 
lio arija iš B. Dvariono ope
ros “Dalia”. Joje sunkioj ari
joj, Noreika stebino klausy
toją savo balso stiprumu ir 
nuostabia dikcija. (Tarp kit
ko jo tarenos tyrumas buvo 
toks, kad net ir italų kalba iš
pildomos arijos darėsi nemo
kančiam kalbos, siįprantamos. 
Prisidėjo, žinoma, čia ir teks
to interpretacija.)

Antrąją koncerto dalį V.
garsiuoju

Una fuįtiva lacri-
Noreika pradėjo 
Donizetti

uvo Jurge-

ir jo balse, ypač žemose 
a justi tam

mą, žaismingumą, Comedia 
del Arte charakterį.

Publika priėmė gražią kon- 
c e r t a n t ų porą labai šiltai. 
Bisuodamas V. Noreika padai
navo “Kur bakūžė samanota”, 
Hercogo baladę iš “Rigoletto” 
ir Naujalio “Lietuva brangi.”

Koncertas neabejotinai liks 
vienu iš gražiausių kultūrinių 
įvykių Montrealio lietuvių gy
venime. Iki naujo pasimaty
mo 1

AR KANADA BUS 
PADALYTA?

Pažangiųjų kanadiečių 
lietuvių. “Liaudies Balsas” 
rašo :

Šiomis dienomis Kvebeke su
siorganizavo nauja provincia
le partija —Kvebeko Prancū
zų Partija. Jos tikslas atskir
ti provinciją nuo Kanados, pa
daryti Kvebeką respublika, ši 
partija susidėjo iš dviejų se
paratistinių grupių. Sakoma, 
kad ji turinti dabar 20,000 na
rių.

Ši partija, reikia pripažinti, 
yra viena iš rimčiausių sepa
ratistų grupių. Jai vadovauja 
buvęs liberalas, dalyvavęs ka
binete, gabus politikierius. Jo 
dėka suvažiavime buvo atmes
tos kraštutinės idėjos, kraštu
tinis nacionalizmas, stovįs už 
pašalinimą iš Kvebeko gyve
nimo kitų kalbų.

Bet tas dar nereiškia, kad 
jau visi Kvebeko francūzai su
sižavės šia partija. Didžiuma 
Kvebeko gyventojų nėra tokie 
svajotojai, kurie manytų, jog 
atsiskyrus nuo Kanados visos 
bėdos pranyktų. Priešingai, 
jie mAto,'kad jos padidėtų.

Kanada neskriaudžia Kve
beko; Kokie negerumai yra, 
tai ne viep,Kvebeke. , Kitose 
provincijose, jie dar didesni. 
Bendromis jėgomis juos leng
viau įveikti,,1 ' negu susiskai
dę^:
• žiribhia,)jveigū pasirodys, kad 
didžiuma' ■ Kvebeko žmonių 
linkę rizikuoti, tai Kanada ne
pastos kelio latšiskirti, nors tai 
reikš sunkumus ne tik ,Kve- 
bekųi, bet ir, visai Kanadai.

Kaip žini^, “Liaudies Bal
sas” nepritąrįa Kvebeko at
siskyrimui.

NELENGVA IR GERAI 
PRAKTIŠKAI IDĖJAI 
PRIGYTI

Naujos knygos

Istorija, mokslas, ateizmas
1973 metais sueis 650 me

tų nuo Vilniaus įkūrimo. 
Mokslų akademijos Istorijos 
institutas pasiryžo parašyti 
plačią, tarybinio istorijos 
mokslo principais paremtą, 
Lietuvos sostinės istoriją. 
Pirmąją “VILNIAUS MIE
STO ISTORIJOS” knygą, 
apimančią laikotarpį nuo 
seniausių laikų iki Spalio 
revoliucijos, parašė trys mi
nėto instituto bendradar
biai: A. Tautavičius (arche
ologas), J. Jurginis (vidu
rinių amžių istorikas) ir V. 
Merkys (naujųjų laikų isto
rikas) . Autoriai stengėsi 
nekartoti bendrųjų Lietuvos 
istorijos žinių, paskelbtų 
vadovėliuose, kursuose ir 
monografijose, o galimai 
plačiau atskleisti miesto gy
venimą.

“Minties” leidykla skaity
tojui taip pat pateikė LTSR 
Mokslų akademijos nario 
Juozo Bulavo monografiją 
“Svarbesni e j t buržuazinių 
valstybių konstituciniai ins
titutai”, kurioje nagrinėja
ma šiuolaikinių svarbesnių 
valstybių pagrindiniai kons
tituciniai institutai, jų atsi
radimas, vystymosi kryptis, 
teorijos, klasinė esmė, pa
žangiųjų visuomenės jėgų 
kova už konstitucinių insti-’ 
tūtų demokratizavimą. Mo- 
nog rafijoje išnagrinėta 
daugiau kaip 70-ties buržu
azinių šalių konstitucijų bū
dingieji bruožai ir ypatu
mai, parodyta kai kurių Va
karų kilmės institutų. įtaka 
buržuazinės Lietuvos sant
varkai.

Graikų rašytojo Emanue
lio Roidžio rdmariaš “Popie- 
žė Johana” .buvo išleistas 
prieš šimtą metų Atėnuose,

susilaukė neregėto pasiseki
mo, buvo išverstas į kitas 
kalbas.

Pasak viduramžių legen
dos IX amžiaus viduryje 
popiežiaus sostan atsisėdusi 
moteris, po vyrišku drabu
žiu nuslėpusi savo lytį ir 
pagarsėjusi išmintimi bei 
mokslingumu. Kartą per iš
kilmingą procesiją popie
žius pagimdęs kūdikį ir tuoj 
pat atidavęs dievui sielą.

Be abejo, katalikų bažny
čiai naudingiausia šią legen
dą neigti. Mokslininkų nuo
monės apie šio fakto isto
riškumą nesutapo. E. Roi- 
dis, pasinaudojęs legenda, 
parašė šiaip istorinį ro
maną, atkuriantį tolimos 
epochos papročius bei tra
dicijas, bet sukūrė drąsią 
antiklerikalinę satyrą, kuri 
aktuali ir šiandien.

Istorijos mokslų daktaro 
J. Lavreckio knyga “Dievai 
tropikuose” perkelia skaity
toją į Antilų salas — Kubą, 
Haitį, Trinidadą, Jamaiką, 
Barbadosą, supažindina su 
šiame rajone gyvenančio
mis tautomis, jų buitimi, ti
kėjimais ir prietarais.

Ši knyga pirmą kartą 
mūsų literatūroje pasakoja 
apie Karibų rajonui būdin
gus krikščioniškus kultus, 
apie katalikų ir protestantų 
misijonierių veiklą šiuose 
kraštuose.

Autorius, žymus religijų 
istorijos specialistas, ne 
kartą lankėsi aprašytose 
vietovėse. Knygą puošia 
daugelis jo padarytų nuo-, 
traukų, taip pat iliūstraci- 
jos, kurias autorius įsigijo 
Kubos Mokslų akademijos 
Elnografijds ir folkloro' in
stitute. 1 ...

' J. Ladygaite

Del fonetikos transkribavimo
Ryšium su savaitraštyje 

“Literatūra ir menas” iš
spausdintu prof. Juozo Jur
ginio straipsniu apie tran
skribuotą (iš kitų kalbų 
nurašytą) tikrinių vardų ir

sitarę, anglų kalbos moky
tojus ignoruoja, o lyg ty
čia sugadintą fonetiką iš ki
tų kalbų (gal daugiausia iš 
rusų) nusirašo. Kuo- gi ki
tu šią blogybę galima išsi-

išmesdami iš jo priebalsį t 
Sakoma, kad Montreal yra 
prancūziškas pavadinimas, 
o jie, nors jame priebalsį 
t rašo, jo netaria — palieja 
jį begarsiu. Jei taip, kalbantį 
galima jo ir netarti, bet jo 
išmetimas iš šio pavadi; 
nimo dokumentuose — 
neleistinas. Teko matyti 
Lietuvos spaudoje net 
angliško laikraščio^ “Mont
real Star” be priebalsio t 
pirmajame šio pavadini^ 
mo žodyje Montreal. Kai 
kurie Lietuvos žmonės 
net laiškus adresuodami ra
šo Monreal. Ar teisinga bū
tų baltinti Kanados paštą 
už tokių laiškų grąžinimą 
su pastaba, kad tokio mies
to Kanadoje nėra?

Bet iki kokio absurdo 
(jei nepasakyti stipriau...). 
Lietuvos spauda nusitran- 
skribuoja, tai parodo štai 
kas: Viename žurnale te
ko matyti anglišką papluk 
dimio pavadinimą beach siu- 
transkribuotą į bič. O jvrlk 
taipgi labai lengva šį pava
dinimą sufonetinti su mū
siškiu ilgabalsiu y—ir išei
tų teisingas garsas byč.

Tai kur gi tas absurdas?,, 
gal paklausite. Ogi štai kur,. 
Prileiskime, kad lietuvis re
daktorius Palangoje buvo, 
susitikęs su anglu turistu.' 
Po kelių dienų jie vėl susi-, 
tinka, ir redaktorius, mo
kėdamas šį tą pasakyti ang
liškai, anglą užkalbina -sa
vąja transkribuotąja fone
tika:

— Alio! Ai so ju an aur 
biČ todei!

O kadangi žodis bič 
(bitch) angliškai reiškia 
kalę, tai galite įsivaizduoti 
anglo reakciją į tokią ble* 
vyzgą!..

S. Večkys /

t MES KAIP KAREIVIAI j 
Blaiviai, be valiavimo 
Ir be ironijos kandžios 
Įvertinu kiekvieną

seklumą kely, 
Kiekvieną mūsų skrydį. 
Ir vėl grįžtu 
Prie Revoliucijos— 
Prie mūsų didelės

Pradžios.'—;
Nuo jos kaip nuo Gimimo 
Mes negalime atsisakyti.

versmo buvo išskersta ds 
ir kitų žmonių. Reikia s 
nių žudvmo budeliai šia 
patikimiausiais taikiniui 
giais komercinė spauda

Indonezija bene vėliausias ir iškalbingiausias pavyz
dys to, kas atsitinka, kai 
jai užgrobia galią. Panašiai buvo su Paryžiaus Komuna, 
kai ji buvo sutriuškint 
miesto gatves ir pastatus nudažė liaudies krauju. In
donezijos viešpačiai tikt 
nbs istoriją šimteriopai c idesniu mastu.

Štai kodėl šiandier. socialistiniuose kraštuose 
valdžios ir vadovybės turi budėti. Jeigu kuriame tų kraš
tų buržuazijai pavyktų r žgrobti galią, baisu ir pagalvo
ti, kokią skerdynę ji ruoštų to krašto darbo žmonėms. .

Ryšium su tuo prisimena mūsų Lietuvos nesena is
torija. Kai smetoniniai fašistai 1926 metais užgrobė 
valdžią, tuoj sušaudė ke

liaudis pralaimi, kai išnaudoto-

. Paryžiaus buržuazija visas

ai pakartojo Paryžiaus Komu-

ma
gaidose buvo galim
tikrą duslingumą. Bet solistas 
vėl išsitiesė visu ūgiu puciniš- 
ko skambesio F. C 
“Arliette” raudoj.
kaip vėliau De Gi 
iš operos Manon lįescaut iš 
ryškėjo Noreikos 
temperamentas, o heros 
matizmo, ir charakterio indi
vidualių bruožų .pa;
f Tą patį įspūdį pajutom ir 
dviejose ištraukose 
“Rigoletto”. Jo hercogas bu
vo pažymėtinai ski 
trafaretinių Grand 
vaidmens interpretuotojų: aiš
kiai ciniškas, lakoniškas veik
smo žmogus. Panašų indivi
dualų traktavimą,
į stilių, teko konstatuoti ir Ar
lekino serenados i iterprėtaci- 
joje. Iš karto pajinti lengvu-

ilea operos 
čia, lygiai 

ieux arijoj

vaidybinis 
dra-

gava.

iš Verdi

rtingas nuo 
opera šio

įsigilinimą

Vilniaus ^Tiesoje” (spalio 
22 d.) net du žurnalistai pa
sirašo korespondenciją “Sa
vitarna — reiškia prekyba 
be eilių”. Atrodo, kad juo
du beveik -naują pasaulį at
rado. O mums atrodo, kad 
tai visiškai paprastas eks- 
perimentėlis. Tik stebėtis 
reikia, kad taip ilgai su juo 
buvo užvilkta.

Amerikiečiai, kurie lankė
si Lietuvoje, negali atsiste
bėti, kam ilgos pirkėjų eilės 
prie prekystalių, kodėl nie
ko nedaroma jas pašalinti. 
Kodėl visoje Tarybų Sąjun
goje jos nepašalinamos...

Todėl P. Jankausko ir Ch. 
Levino minėta korespon
dencija labai svarbi. Gal 
bent jau Lietuvoje ji duos 
pradžią to reiškinio pašali
nimui. /

O priemonė visai papras
ta ir labai praktiška. Tai 
“savitarna” (self-service). 
Šiandien mūsų Amerikoje 
jau beveik sunkiai berasi 
krautuvę, kur tebeprekiau
ja po senovei. Visur jau se
niai įvesta “savitarna.” Pre
kės tvarkiai sustatytos. Jų 
kainos pažymėtos. Pasiren
ki ir išeidamas užsimoki.

Minėtoje korespondencijo
je kalbama apie Vilniaus

kitų pavadinimų fonetiką 
(ištarimą) jau pasirodė ir 
kitų pasisakymai.

Iš tiesų, mums, amerikie
čiams, beskaitant Lietuvos 
spaudoje angliškų žodžių 
fonetinimą, net koktu daro
si, ir net nesinori apie tai 
mandagiai kalbėti.

Atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvoje dabar labai pla
čiai mokoma anglų kalbos, 
prieini išvadą, kad: arba 
anglų kalbos mokytojai Lie
tuvoje angliškų žodžių iš
tarti nemoka, arba žurna
listai ir redaktoriai, lyg su-

Antakalnio gatvėje krautu
vę Nr. 21. Kaip ir beveik 
visose Vilniaus krautuvėse, 
joje prie prekystalių pirkė
jų eilutės būdavo amžina 
problema. Pasak korespon
dentų, net “tai prie vieno, 
tai prie kito kildavo ginčai, 
nesusipratimai” ir t. t.

Bet štai krautuvė pertvar
koma, perorganizuo j a m a, 
įvedama savitarnos sistema, 
ir tos nelaimingos pirkėjų 
eilutės kaip bematant ištir
po! Tiek pat pirkėjų, bet 
nebėra eilučių! Ir dar ma
žiau darboK rankų reikia jų 
poreikių aprūpinimui.

Reikią tikėtis, krautuvės 
Nr. 211 pavyzdį paims ir ki-

aiškinti ?
“Laisvė” apžvalgų Skyriu

je (Kas ką rašo) užprotes
tuoja prieš Gus Hali vardo 
sudarkymą—už vadinimą jo 
“Gesas Holas,” ir sako, kad 
“tokio žmogaus kaip Gesas 
Holas veikiausia nėra viso
je ‘ašarų pakalnėje’.”

Vardą Gils anglai taria 
trumpu balsio a garsu, kaip 
mes tariame įvardį kas. Tai 
kokiems galams jį reikia 
gesuoti? (Dėl lietuviškų 
galūnių prie kitatautiškų 
vardų reikėtų kalbėti at
skirai.)

Pavardę Shaw (George 
Bernard Shaw) teko matyti 
Lietuvos spaudoje “sufone- 
tintą” į šou. Tokios pavar
dės irgi žmogus, jei iš kitų 
šaltinių nežinotų, nesurastų 
jokioje angliškoje enciklo
pedijoje. Jis turėtų klausti 
tik Lietuvos laikraščio re
dakciją. apie kokį Šouą jie 
rašo. Pavardę Shaw anglai 
taria su ilgagarsiu balsiu 
o — šo.

Angliško laikraščio “Eve
ning News” pavadinimą jie 
sutranskribu o j a į “Ivning 
hiūs.” Jei norima teisingai 
šį pavadinimą sufonetinti, 
tai reikia rašyti Yvning 
niŪs. ’Kam tas fonetikos 
darkymas? Karti tuo pa

juk iš tiesų
Mes nelengvai pradėjome.- 
Ii’ grūmėmės,
Ir klupome keliuos visuos. 
Neteisūs tie, 
Kur ieško mūsų

vėliavų šlamėjimo.—: 
Mes kaip kareiviai 
Ligi šiol dar apkasuos.
Dar tebesprogsta mums 
Viršum galvų granatos. 
Dar tebelydi mus v 
Heroika ir išdavystė, -y 
Džiaugsmas ir kančia. 
Ten mes, 
Ir mūsų vėliavos.
Ne šventiniuos paraduos, ■ 
O ten, kur tęsias 
Mūsų didele Pradžia.

Juozas Macevičius

“Šluotos” šypsenos
Moteriške giriasi kitai:
—Mano vyras negeria, ne

rūko ir į kitas moteris ne-, 
žiūri... Be to, nemėgsta 
futbolo, medžioklės bei 
žūklės...

Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

—Jis ką, suparaližuotas?;

Draugas klausia draugą:.
—Kodėl tu niekad ne

vaikštai į konclertus
Čia priėjo Kindziulis 2r

u ris komunistų vadus. O kai 
1940 metais fašistinis režimais buvo nuverstas, net dik
tatorius Smetona nebuvo sušaudytas. Jam ir jo klikai

buvo leista savo kudašiui išnešti į užsienį.- Koks milžiniš
kas skirtumas tarp darbo liaudies ir buržuazijos užsilai
kymo ! .

tos, bent jau didžiosios, 
krautuvės nė tik Vilniuje, 
bet visoje Lietuvoje.

tarnaujama?
Kanados miestą Montreal 

jie suf orte tina į Monreal —-

tarė:
—Jam jų rtamuose užten

ka...
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ROMAS ŠARMAITIS

Pusė amžiaus kovotojų gretose

tipo partija, 
darbininkų ir 
žmonių kovos

jdhueš penkiasdešimt me- 
rtų, 1918 m. spalio 1-3 d. 
Įvyko pirmasis Lietuvos 
Komunistų partijos suva
žiavimas. Vokiečių okupuo
tame Vilniuje tada nelega
liai susirinko 34 delegatai ir 
6 svečiai, atstovavę apie 
800 partijos narių, dirbusių 
įvairiose Lietuvos vietose. 
Suvažiavimo priimti nutari
mai pašaukė darbininkus ir 
valstiečius į kovą prieš vo
kiškuosius okupantus ir vie
tos buržuaziją, už socialisti
nę revoliuciją, proletariato 
diktatūrą, už Tarybų val
džią, už socializmo sukūri
mą Lietuvoje. Suvažiavi
mas priėmė partijos įstatus, 
išrinko jos vadovaujamąjį 
organą — Centro Komitetą. 
|£aip priešakinis visų darbo 

žmonių būrys
Lietuvos Komunistų par

tijos įkūrimas buvo įžymus 
įvykis lietuvių tautos gyve
nime. Mūsų krašte į politi
nės kovos areną išėjo revo
liucinė marksistinė darbi
ninkų klasės partija, naujo 
revoliucinio 
priešakinis 
visų darbo 
būrys.

Tik ką susikūrusiai Lietu
vos Komunistų partijai 1918 
metų pabaigoje ir 1919 me
tų pradžioje teko vadovauti 
prasidėjusiai Lietuvoje so
cialistinei revoliucijai. Jau 
tuo metu Lietuvos darbo 
žmonės pakilo į kova, kad 
išwtų iš gimtojo krašto vo
kiškuosius okupantus, nu
verstu buržuazijos sukurtus 
valdžios organus ir i vestu 
Tarybų valdžia. Pasiauko
jama kova prieš burifewfiia 
dagininkai, valstiečiai ir( 

inteligentai tada 
didžinlnio Lietuvos dalvie 
sudarė Tarvbu valdžias or
ganus. ikū re Lietuvos Tarv- 
hn Socialistine Resnublika. 
Vinco Kansuko vadovauda
ma resnnblikos revoliucinė 
vvriausvbė ėmė vvkdyti 
ryžtingus socialistinius per- 
tvarkvmiis darbo žmonių 
valdžios įtvirtinimo intere
sais.

Giliame pogrindyje
Tačiau užsienio interven- 

tų — vokiečių ir lenku 
kontrrevoliuciniu kariniu 
junginių — ir vidaus reak
cijos karinių dalinių jėgos 
pasirodė esančios žvmiai di
desnės. Tarybų valdžia Lie
tuvoje buvo nuslopinta. Su 
užsienio imperialistų pagal
ba "/Lietuvoje 1919 metais 
įsigalėjo buržuazijos dikta
tūra.

Nuvarytai į gilų pogrindį 
Lietuvos Komunistu parti
jai teko pakelti žiauraus 
buržuazijos teroro smūgius. 
Šimtai jos narių buvo išžu
dyta. Dar daugiau komu
nistų ir kitų revoliucinio ju
dėjimo dalyviu buvo įkalin
ta, ištremta į koncentraci
jos stovvklas. daugelis buvo 
priversti emigruoti į užsie
ni. Pasilikusieji gimtosiose 
vietose revoliucionieriai bu
vo visaip ujami, persekio- 
įami. 1

Ir vis dėlto reakcionie
riams nepavvko Komunistų 
partijos sudaužyti. Suma
žėjo partijos eilės, bet ji iš
tvėrė. Nužudytųjų, pavar
gusiųjų vieton stojo vis 
nauji kovotojai. Juos iškel- 
&VO pati kapitalistinė san
tvarka, darbo žmonių išnau
dojimas, buržuazijos vykdo
ma wcialine priespauda.

c

z

<

Kovoje su darbininkų 
vienybės skaldytojais

Veikdama nepaprastai 
sunkiomis pogrindžio sąly
gomis, Lietuvos Komunistų 
partija nenuilstamai dirbo 
masėse, stiprindama ryšius 
s u darbo žmonėmis. Ji kūrė 
darbininkų profsąjungas, 
kovojo su darbininkų vieny
bės skaldytojais klerikalais 
tederantais, socialdemokra
tų lyderiais, rengė bedarbių 
t emostracijas, reikalaudami 
jiems darbo ir duonos, orga
nizavo darbininkų streikus, 
gynė jų reikalus ligonių ka- 
ų tarybose.
Komunistai org a n i z a v o 

alstiečių kovą, kad jiems 
tūtų sumažinti nepakeliami 
mokesčiai, kad jų turtas ne
būtų pardavinėjamas iš var- 
ytynių, kad monopolistiniai 
Pienoc e n t r o, ’ ’ “Maisto,” 
Lietūkio” susivien i j i m a i 

mokėtų jiems aukštesnes 
kainas už superkamus vals
tiečių žemės ūkio gaminius. 
Pasiaukojama ko m u n i s t ų 
veikla, ginant darbo žmonių 
reikalus, pelnė jiems darbi
ninkų ir valstiečių pasitikė- 
;imą. Tai ypač išryškėjo 
Suvalkijos ir Dzūkijos vals
tiečių streiko metu, 1935 
metais, visuotinio politinio 
Kauno darbininkų streiko 
metu, 1936 m. birželio mė. 
nesį.
Spauda kaip kovos įrankis

Įveikdami nuolatinius pa
žangiosios spaudos perse
kiojimus, Lietuvos komunis
tai Petrograde, Voroneže, 
Smolenske, Minske, Tilžėje, 
Berlyne, Kaune, Vilniuje, 
Šiauliuose ir kitose, vietose 
1917-1940 metais išleido 
apie, 750 knygų ir brošiūrų, 
daugiau kaip 300 pavadini
mų periodinių ir vienkarti- 
lių leidinių, apie 3,000 at
sišaukimu. Šioje spaudoje 
Lietuvos Komunistų partija 
skleidė marksizmo - leniniz
mo idėjas — darbo žmonės 
gali pasiekti savo išsivada
vimo iš buržuazijos jungo, 
tik nenuilstamai kovodami 
prieš išnaudotojus, įvykdę 
socialistinę revoliuciją, iš
kovoję Tarybų valdžią, su
kūrę darbo žmonių valdomą 
socialistinę Lietuvą.

Didžiulis inteligentų 
vaidmuo

Neįkainuojamą indėlį į ko
munistinės spaudos leidimą 
buržuazijos viešp a t a v i m o 
metais įnešė komunistai ir 
komjaunuoliai inteligentai, 
jų tarpe kūrybinės inteli
gentijos atstovai—žurnalis
tai, rašytojai, dailininkai. 
Labiausiai žinomi 1917-1940 
metų komunistinės spaudos 
žurnali štai ir redaktoriai 
buvo Vincas Kapsukas, Zig
mas Angarietis, Karolis Po
žėla, Juozas Greifenberge- 
ris, Antanas Sniečkus, Ici- 
kas Meskupas - Adomas, 
Bronius Pušinis, Vladas 
Niunka, Bronius Pranskus, 
Feliksas Vaišnoras, Pijus 
Glovackis, Uja Ošerovičius, 
Borisas Oršanskis, L e i b a 
Šausas, Genrikas Zimanas ir 
kiti partijos darbuotojai. Jų 
pastangų dėka partija ga
lėjo išleisti dešimtis žurna
lų, laikraščių ir vienkarti
nių leidinių, kurie skelbė 
marksizmo - leninizmo idė
jas, ugdė darbininkų klasinį 
suęipratimą, demaskavo 
buržuazinę ideologiją.

Daugelis proletarinių ra
šytojų laikė, kad jų pareiga 
yra remti Lietuvos Komu-

rafimovičiaus, A. Surkavo, 
M. Šolochovo, F. Gladkovo, 
L Erenburgo ir kitų tary
binių rašytojų kūrinių, su
pažindindamas lietuvių 
skaitytojus su socialistinio 
realizmo veikalais.

1934 m. kovo 9 d. Lietu
vos Komunistų partijos 
Centro Komitetas priėmė 
nutarimą “Dėl darbo tarp 
inteligentijos”. Tarp kitų 
priemonių, nutarimas reko
mendavo “sudaryti iniciaty
vines grupes leidimui lietu
vių ir kitomis kalbomis kny
gų ir žurnalų, paskirtų lite
ratūrai ir ekonominiams bei 
kultūrin i a m s klausimams 
nušviesti”, “iš inteligentų 
kurti moprinius ir kitokius 
ratelius (k.a. teatralinius...), 
ratelius supažindinimui su 
TSRS ūkiu ir kultūra”.
Studentų drau-ja “Aurora”

Tuo laikotarpiu savo veik
la jau buvo pagarsėjusi stu
dentų marksistų draugija 
“Aurora” (ją fašistinės vy
riausybės reikalavimu 1932 
m. uždarė Kauno universi
teto vadovybė). Studentų 
komunistų biuras nelegaliai 
leido revoliucinės studenti
jos laikraštį “Aurora” (19- 
32-1934 m.). Marksistinės 
studentų draugijos 44Auro
ra” darbą tęsė draugijos 
“Stedra”, “Linija”, “Scien- 
tia”.

Plėsdama darbą inteligen
tijos eilėse, Lietuvos Komu
nistų partija sustiprino ry
šius su Kauno Meno mokyk
los studentais dailininkais. 
Jų pastangomis 1934-1936 
m. buvo leidžiamas nelega
lus satyros žurnalas “Šluo
ta”. žurnalo puslapiuose an- 
tifa š i s t i n ė s karikatūros 
taip pat atskirai leidžiamus 
antifašistinius plakatus pie
šė S. Žukas, B.4tMotųza, B. 
Žekonis, V. Mackevičius, I. 
Trečiokaitė ir kiti dailinin
kai. Jų piešiniai, iliustraci
jos puošė taip pat laikraš
čių “Revoliucinis darbinin
kas”, “Raudonoji pagalba” 
puslapius. Revoliucinių dai
lininkų kūriniai 1933-1936 
metais labai paįvairino pog
rindinę komunistinę spau
dą, padarė ją veiksminges
nę.

Už liaudies frontą
Komunistų partijos ryšiai 

su inteligentija dar labiau 
išsiplėtė, kovojant dėl anti
fašistinio liaudies fronto su
darymo. Lietuvos Komunis
tų partijos iniciatyva, M. 
Meškauskienei padedant, 
liaudies fronto pagrindais 
susitelkę rašytojai antifa
šistai—Petras Cvirka, Kos
tas Korsakas, Antanas Ven
clova, Salomėja Nėris, Ju
lius Būtėnas, Jonas Šimkus, 
Teofilis Tilvytis ir kiti 19- 
36-1937 metais leido legalų 
žurnalą “Literatųra”, kurį 
fašistinė cenzūra netrukus

nistų partijos spaudą savo 
kūriniais, propaguoti darbo 
žmonių socialistinio išsiva
davimo idėjas savo grožinė
je kūryboje. Jau nuo pirmų
jų numerių “Tiesa,”4 Komu
nistas” spausdino Juliaus 
Janonio, Arturo Regračio, 
Vlado Rekašiaus, Jono Še
pečio, Juozo Vitkausko ei- 
lėraščius, Aleksandros Mer
kytės apsakymus, vaizdavu
sius darbo žmonių gyveni
mą ir kovą prieš buržuaziją.

Prieš nukrypimus 
literatūroje.

Lietuvos Komunistų par
tijos IV suvažiavimas, įvy
kęs 1924 metų liepos mėne
si, priėmė specialią “Rezo- 
■iuciją dėl smulkiaburžuazi
nių nukrypimų literatūro
je”, kurioje plačiau pasisakė 
dėl partijos darbo su kūry
bine inteligentija. Suvažia
vimas paragino partiją 
“traukti darbininkų pusėn 
geresnius, mums artimus 
rašytojus ir apskritai me
nininkus inteligentus, kad 
iie dirbtų darbininkų nau
dai. skatintų padėti surasti 
kelią tiems lietuvių prole
tarinių rašytojų sąjungos 
nariams, “kurie turi geriau
sių norų padėti darbui ir 
darbininkų klasės kovai Lie
tuvoje, bet neturi pakanka
mai patyrimo ir marksizmo 
teorijos bei praktikos paži
nimo.”.

Vykdydama suvažiavimo 
nutarimus, žurnalo “Kibirk
štis” (1924-1926 m.) redak
cija ypač daug vietos skyrė 
grožinei literatūrai. Žurnalo 
skiltyse savo eilėraščius, 
nrisidengdami slapyvar
džiais. spausdino B. Prans
kus (V. žalioms); A. Mer- 
kvtė (Lavėnos Liuda), A. 
Regratis, V. Kooka (V.Mei- 
lutis), J. Stašelis (J.Skrib- 
liukas). F. Vaišnoras (F. 
Sodainis), K. Snarskis (K. 
Vištakis), J. Skrabulis (V. 
Laimutis), V. Raudonis (V. 
Žaibas). L. žaldaris (L. Žal
varis). JAV lietuvių poetas 
S. Jasilionis (Buolio Sūnus) 
ir kiti prozos kūrinius “Ki
birkštyje” spausdino Euge
nija Tautkaitė, Kazys Gied
rys (Kagarys), Petras Pa- 
iarskis (Kupiškietis) ir ki
ti. Literatūrinės kritikos 
straipniais “Kibirkštyje” 
reiškėsi V. Kapsukas, Z. 
Anagrietis, P. Vilūnas.

Tr kiti leidiniai
“Kibirkšt i e s” tradicijas 

grožinės1 literatūros kūrinių 
nublikavimo srityje tęsė 
žurnalai “Skardas”. “Vil
nis” (1926 m.), “Balsas” 
(1928-1933 m.), “Priekalas” 
(1931-1938 m.). “Balso” pus
lapiuose pirmuosius savo- 
kūrinius paskelbė rašytojai 
Aleksandras Guzevičius 
(Brolis), Aleksas Jasutis 
(V. Vainis), Bonaventūras 
Pauliukevič i u s (Džiugas). 
Reikšmingą vagą lietuvių 
markstinės literatūros kri
tikos bare išvarė “Prieka
las”. kuriame daug rašė 
profesorius Bronius Prans
kus. “Priekale” buvo iš- 
spau-sdinta Salomėjos Nė
ries, Aleksandro Baužos kū
rybos pavyzdžių. Savo gro
žinės literatūros kūrinius 
“Priekale” spausdino taip 
pat A. Maginskas, A.Dabu- 
levičius, J. Kondratas, Pi Už
kalnis ir nemaža kitų pra
dedančiųjų literatų. “Prie
kalas” pirmasis iš lietuvių 
žurnalų skelbė plačias iš
traukas iš M. Gorkio, A. Se- 

kubas Josadė, Juozas Ba
naitis ir kiti.

1940 metais inteligentija
Ryšių su pažangiąja in

teligentija išplėtimas turėjo 
ypač svarbią reikšmę 1940 
metais, kai, darbo žmonėms 
nuvertus fašistinę diktatū
rą, reikėjo pradėti kurti 
naujos socialistinės Lietu
vos pagrindus. Pažangioji 
inteligentija tada aktyviai 
dalyvavo, sudarant Liaudies 
vyriausybę, Tarybų valdžios 
organus, plečiant mokslo įs
taigas, kuriant naujus lie
tuvių tarybinės kultūros ži
dinius.

Partijos išmėginimas 
karo audroje

Naujus išmėginimus Lie
tuvos Komunistų partijai 
teko pakelti Didžiojo Tėvy
nės karo laikotarpiu. Už
puolus mūsų, šalį vokiškiems 
fašistams, į rytinius rajo- 
nius spėjo pasitraukti 55 
proc. Komunistų, LKP na
rių ir kandidatų į narius. 
Žymi dalis okupuotoje teri
torijoje likusių daugiau 
kaip 2,000 komunistų buvo 
išžudyta, priversta slapsty
tis. Didelių pastangų dėka 
okupuotoje Lietuvoje buvo 
sudaryta 20 LKP apskričių 
ir miestų komitetų, 232 pir
minės partinės organizaci
jos, 92 partizanų būriai ir 
grupės, sudavę ne vieną 
skaudų smūgį hitlerininkų 
susisiekimo su Rytų frontu 
linijoms, organizavę platų 
antifašistinį pasipriešinimo 
judėjimą.

Atsidūrę evakuacijoje, lie
tuvių tarybiniai rašytojai, 
Komunistų partijos paska
tinti, tuojau įsitraukė i žur
nalistini darba, padėdami 
parengti lietuviškas Mask
vos radijo laidas. Kai buvo 
suorganizuotas lietuvių ta
rybinės spaudos leidimas 
Maskvoje, Raudonosios Ar
mijos 16-ojoje Lietuviškojo
je šaulių divizijoje, rašyto
jai, žurnalistai aktyviai joje 
bendradarb i a v o. Didžiojo 
Tėvynės karo metais rašy
tojai P. Cvirka, Salomėja 
Nėris, L. Gira, A. Venclova, 
K. Korsakas, J. Baltušis, J. 
Marcinkevičius, E. Mieželai
tis išleido Maskvoje 33 ori
ginalios grožinės literatūros 
knygas. Dauguma jų iliust
ravo dailininkai V. Jurkū
nas. S. Žukas, I. Trečiokai
tė, L. Vaineikytė. Dailinin
kų antifašistinių piešinių ir 
karikatūrų^ buvo gausu 
Maskvoje ėjusiuose lietuvių 
laikraščiuose “Tarybų Lie
tuva”, “Tiesa”, “Literatūra 
ir menas”. Savo aistringu 
žodžiu ir šmaikščiu teptuku 
mūsų kūrybinės inteligenti- 
j o s atštovai veiksmingai 
orisidėjo, iškovojant didžią
ją pergalę antihitleriniame 
kare.

Meksikietiškas jumoras
Meksikietiškas 
mandagumas

Viename iš kviestinių va
karų žinomas Meksikos 
kompozitorius Luisas Sis- 
noro grojo savo kūrinių 
fragmentus. Baigęs groti, 
jis kreipėsi į greta stovėju
sį .svečią: “Aš matau, jūs 
mėgstate gerą muziką”. 
“Taip, iš tikrųjų. — atsakė 
svečias, — bet jūs dėl to 
nesivaržvkite. Jūs galite 
groti toliau”.

• • •

Ištikimas draugas
Jaunas aktorius, debiuta

vęs viename Meksikos teat
rų, sekančią dieną paklau
sė savo draugo: “Ar tu va
kar žiūrėjai pje.se. kurioje 
man teko vaidinti?”

“O kaip gi, — atsakė šis.
— Ar gi tu nepastebėjai 
žiūrovų salėje vienintelio 
žmogaus, kuris tau plojo?”

O jeigu atvirkščiai?
Jaunas vvras išsinuomoja 

arklį. Arklidės šeimininkas 
ispėja jį, kad valanda pasi
jodinėjimo kainuoja 20 pe
sų, bet pinigus reikia mokė
ti iš anksto. 44Jūs bijote, 
kad aš grišiu be arklio?”
— stebisi klientas.

“Visai priešingai, — atsa
ko šeimininkas. — aš bijau, 
jog arklys grįš be jūsų”.

užgniaužė. Komunistai ir 
pažangūs inteligentai, kaip 
antai: J. Banaitis, V. Niun
ka, J. Pajaujis, J. Paleckis, 
J. Vaišnoras, M. Gedvilas, 
P. Glovackis, L Povilavičiū- 
tė, K. Kymantaitė, A. Tor- 
nau, M. Meškauskienė, V. 
Taurinskas ir kiti, leido ne
legalius antifašistinius laik
raščius 44 Antifašistas” (1936 
-1937 m.), “Liaudies fron
tas” (1936-1937 m.), 44 Už 
liaudies teises” (1939-1940 
m.). Populiarūs liaudyje bu
vo pažangiųjų rašytojų lite
ratūros vakarai, kuriuose 
savo antifašistinius kūri
nius skaitė Petras Cvirka, 
Salomėja Nėris, Juozas Bal
tušis, Antanas Venclova, 
Kostas Korsakas, Liudas 
Gira, Teofilis Tilvytis, Jo-

Rašytojai ir žurnalistai 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais daug rašė į Amerikos 
šalių pažangiąją lietuviu 
snaudą. Vien 1942 metais iš 
Maskvos savo rašinius siun
tinėjo 50 lietuviu rašytojų 
ir publicistų. Tai buvo reik
šminga parama pažangie
siems užjūrio lietuviams jų 
kilnioje kovoje nrieš reak
cionierių talkininkus.

Šiandien!
Išvadavus Tarybų Lietu

vą iš vokiškųjų fašistų oku
pacijos, Lietuvos Komunis
tų partija sutelkė visas pa
grindines kūrybinės inteli
gentijos jėgas krašto ūkio 
ir kultūros atstatymo bei 
tolesnio išvystymo darbams. 
Aktyviausiai šiame darbe

Miškų svečio giesme
Netoli Pinsko (Baltarusi

jos TSR) esančios Juchno- 
vičių stoties gyventojai dau
geli dienų girdėjo graudžią 
melodiją, iškėlęs plačiaša
kius ragus, traukdavo savo 
liūdną giesmę. Po penkių- 
šešių minučių jis nutįldavo, 
apsigręždavo ir lėtai' nuei-. 
davo į tankmę.

Kas atsitiko?
... Kartą saulėtą dieną, 

Pipsko nriemiestyje pasiro
dė briedis su savo drauge. 
Staiga ii įkrito i duobę su 
derva. Visą naktį briedis 
išstovėjo prie duobės, ir tik 
ryta, kai atėjo darbininkai, 
pasitraukė i mišką.

Briedės išgelbėti nepavy
ko. Beveik mėnesį jos išti- 
kimas draugas ateidavo 
prie duobės ir traukdavo 
graudžią giesmę. O paskui 
visiems laikams paliko šias 
vietas.

Pottsville, Pa.— Mirė no- 
velistas Conrad Richter.

Drąsiai kovota, bet 
pralaimėta

Proletarinės revoliucijos: 
Lietuvoje 50-mečiui

Senesni Gelvonų apylin
kės žmonės gerai atsimena 
1918-1919 metų įvykius. 
Spalio revoliucijos aidai ne
sulaikoma banga pasiekė bu
vusį vietos valsčių. Gelvo- 
nietis Augustinas Abišala 
taip pasakoja apie to meto 
įvykius.

—1918 metų pabaigoje 
Gelvonuose įsikūrė Tarybų^ 
valdžia. Buvo išrinkta Dar
bo žmonių deputatų Tary
ba, sudarytas revoliucinis 
komitetas. Komiteto komi
saro pareigas ėjo Juozas 
Petrašiūnas. Į revoliucinį 
komitetą įėjo dar Feliksas 
Čižiūnas, Jonas Strazdas, 
Gabrielius Uoganauskas 
ir kiti.

Netrukus buvo sudaryta 
liaudies milicija.

Apkarto dienos aplinki
niams dvarininkams. Nau
joji liaudies valdžia naujai 
pradėjo tvarkyti gyvenimą. 
Nuginklavo dvarininkus, 
ryžtingai kovojo prieš spe
kuliaciją grūdais, aiškino 
Tarybos nutarimus.

Naujoji tvarka labai nepa
tiko dvarininkams. Ypač 
aršus tarybinės santvarkos 
priešas buvo su ožio barz
dele Liukonių dvaro savi
ninkėlis Gruševskis. Jo ži
nioje buvo nemaža ginklų. 
Gelvonų liaudies milicijos 
būrio vadas Bronius Butke
vičius atėmė iš Gruševskio 
ginklus.

Įtūžęs dvarelio savininkas 
susirado Keižonyse besibas
tančius vokiečius. Šie už
griuvo Gelvonuose įsikūrusį 
revoliucinį komitetą. Prasi
dėjo žūtbūtinė, nelygi kova. 
Vokiečiai apsupo komiteto 
pastatą. Narsiai grūmėsi su 
atėjūnais Stasys Strazdas, 
Gabrielius Uoganauskas ir 
kiti. Priešo jėgos buvo gau
sesnės, geriau ginkluotos.

Vietiniai dvarponiai, pa
sitelkę vokiečių vamzdžius, 
kraujuje paskandino jauną 
Tarybų valdžią Gelvonuose.

Prasidėjo sunkus metas. 
Per dieną gyventojai gau
davo po pusę kilogramo ru- 
pios-avižų duonos. Trūko 
maisto, nebuvo druskos, ži
balo. Žibalo ir druskos gel
voniškiai pėsti keliaudavo 
mainyti arba pirkti į Kai
šiadoris, į Jonavą...
Širvintų rajonas

reiškėsi jau nuo seniau an
tifašistinėse pozicijose sto
vėję, su Komunistų partija 
bendradarbiavę kūrybiniai 
darbuotojai.

Šiandien Lietuvos Komu
nistų partijos'eilėse daugiau 
kaip 100,000 narių ir kan
didatų į narius, jų tarpe 
daugiau kaip 17 tūkstančių 
su aukštuoju išsilavinimu. 
Partijos gretose susitelkė 
nažangiausieji darbininkai, 
kolūkiečiai, kūrybinės inte
ligentijos atstovai. Ši didi 
jėga daro lemiamos įtakos 
visose respublikos ūkinio ir 
kultūrinio gyvenimo srityse.

Savo penkiasdešimtmetį 
Lietuvos Komunistų partija 
pasitinka kupina kūrybinių 
jėgų, susitelkusi apie leni
ninį Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos Centro 
Komitetą, budriai stovėda
ma lietuvių tautos socialis
tinių iškovojimų sargyboje, 
pasiryžusi tuos iškovojimus 
nuolat gausinti gimtojo 
krašto, Tarybų Sąjungos ir 
visos socialistinių šalių san
draugos labui.

ATSARGIAI! 
HIPOPOTAMAI!

Šalia plento — įspėjama
sis ženklas: juodas hipopo
tamo siluetas geltoname fo
ne. Statistika rodo, jog 
Zambijos keliuose auto
transporto avarijos dėl su
sidūrimų su stambiais lau
kiniais žvėrimis—labai daž
nas reiškinys. Antai, nese
niai už penkių kilometrų 
nuo Livingstono miestelio 
pilnas turistų autobusas, 
važiavęs dideliu greičiu, su
sidūrė su ėjusiu per kelią 
5 tonų svorio hipopotamu- 
Vairuotojas ir du keleiviai 
buvo nugabenti į ligoninę. 
Ieškoti gyvulio buvo mobi
lizuota policija: buvo mano
ma, jog sužeistas hipopota
mas gali sudaryti žmonėms 
pavojų. Tačiau įvykio kal
tininkas dingo be pėdsakų.

Berlynas.—Vokietijos De
mokratinė Respublika ir 
Lenkija pasirašė sutartį, 
kuri žymiai padidins tarp 
abiejų šalių prekybą.
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Vajininkas Jonas Lazauskas gavo naują prenume
ratą ir atnaujinimą.

Gražiai pasidarbavo Connecticut valstijos vajininkai 
su atnaujinimais — L. Žemaitienė, hartfordietė; M. Stri- 
žauskienė, waterburiete, L. Butkevičienė (hartfordietė 
pridavė naują prenumeratą) ir V. Staugaitis, West Suf- 
field.

J. Jaskevičius, Worce ster, Mass., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

Ieva Mizarienė kreditavo naują prenumeratą Verai 
Smalstienei, Livonia, Micų.

Marytė Smalstienė, L 
ją prenumeratą ir atnauc

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: M. Užda
viniu Norwood, Mass.; S. Rainard, So. Boston, Mass.; 
S. Radušis, Bayonne, N. J.; J. K. Alvinas, Yucaipa, Ca
lif. (ALDLD 78 kp.); A. Bemat, Los Angeles, Calif.

onnecticut valstijos vajininkai

idington, Mich., prisiuntė nau- 
inimų.

GAUTA SEKAMAI:AUKŲ Į FONDA
Ieva Mizarienė grįžusĮi iš Chicagos ir Detroito aukų 

pridavė $261. Gauta nuo 
N. Astrauskienė, Detror

Pr. Jočionis .............
Anna Zigmantienė ..
D. J. Boguza ...........
N. Astrauskienė .....
Jurgis Nausėda .....
Jimmy Umeris.........
Jonas Saulėnas ........
Jonas Bubliauskas .
Albert Mitchell.......
Po $1: Jonas Palion 

Machis, Suzana Dantienė, 
na Usonis, M. Tvaskienė,

Mich., pridavė blanką ir $39
.......................................... - 5.00 
.......................................... 5.00 
.......................................... 5.00 
........................................... 5.00 
.......................................... 2.00 
............................................2.00 
.....................   2.00

........................ 2.00 
.......................................... 2.00 
s, Juozas K. Terzai, Anthony 
B. Klimienė, Ben Wardo, An- 
Anna Daukienė.

Per Lakomskienę $7. 
naris, Nausėda, R. Stapi 
komskienė, Ch. Barntoviez.

Po $1: J. P. Bagdonai, P. Uzu- 
nkevičienė, K. Gardis, K. La-

. Aukojo:Per A. Zigmantienę $13
Anna Zigmantienė . .
J. Nausėda ........
Po $1: J. Umoras, John Saulėnas, G. Urbonas, An

na Daukus.

Per L Mizarienę (Detroit) gauta: 
Detroito Moterų Paž 

. Chas. Nausėda .....
Anna Daukienė —

Lilijai ir Stefan: 
Walter ir Lillian Gugas 
Albert Mitchell .............
Jurgis Kuodis .........

angos Klubas

jai pagerbti

Is Chicagos, leva prida 
Vincas Rudaitis ... 
Juozas ir Bernice Vaitkai 
Minnie & Vyt. Yuddn . 
Bronius Gelgotas......
J. S. ir Ona Jokubkąį .. 
Jonas Mažeika . 
Martin Mazūra 
Frances Norbut

ve sekamas aukas:

Antanas Bimba grįž 
$341. Aukojo:

L. Butkevičiene .... 
A. Krasnickienę .... 
Meilūnietis ........ 
Juozas ir Mare ....
M. J. Strižauskai ..
M. ir K. Barnett ... 
M. Naktinis .......... .
M. Valatkai ........... .
Giraitienė ...............
Klem Strižauskas .. 
K. Yenkeliūniene ... 
O. ir J. Šilkai .... 
Jonas Lukštas ./.... 
Roy Kanopa .......
V. Jokubonis .........
W. Butėnas .......
Antanas BujaviČius 
V. Klimas ...............

LAlSVfi

Marytė Smalstis, Ludington, Mich., prisiuntė $22. Au
kojo:

Wm. Stakęnas, Brandon, Fla................................ $11.00
Leon Stakenas, Hot Springs, Ark.........................6.00
Peter Smalstis .. ................................................ 3.00
Po $1: Raymond Stakėnas ir Marcella Klastow.

S. Rainard, S. Boston, Mass., prisiuntė $30. Aukojo
W. Baltušis .........................................................$11.00
Alek Kandraška............................................. 11.00
Vera Alukonis ................   6.00
Po $1: B. Chuberkis ir St. Einingis.

Nuo kitų gauta sekamai:
J. Jaskeiičus (nuo rugp. 18 d. pikniko), 

Worcester, Mass..............
Lil j jos ir Stefanijos sveikinimai.........
M. ir L. Janikaičiai, Portland, Oregon
Mokslo mylėtoja, Newark, N. J..........
J. G., Brooklyn, N. Y...........................
M. Survilienė, Bayonne, N. J.................
R. Radušis, Bayonne, N. J..................
Peter Cibulsky, Nanticoke, Pa..............
A. Sveskosky, Detroit, Mich.......... .
J. A. Dementis, Redlands, Calif............
J. Jaskevičius, Worcester, Mass..........
B. Baleišis, Valley Stream, N. Y........
Po $1: A. Paulauskienė, Cherry Valley, Mass.; Peter 

Skralskis, Billerica, Mass.; Anna Norkienė, Detroit, 
Mich.; A. Gabalis, Lynnbrook, N. Y.; Juozas Russ, La
guna Bch., Calif.; Geo. Šidlauskas, Yucaipa, Calif.; P. 
J. Wexford, Pa.; D. Mažilis, Brooklyn, N. Y.; A. Če
pulis, Maspeth, N. Y.

$400.00 
. 58.00 
. 21.00 
. 15.00 
. 10.00 
... 6.00 
.. 6.00 
... 6.00 
... 6.00 
... 6.00 
.. 5.00 
... 5.00

Anksčiau gauta $3,778.38. Dabar gauta $1,385.00. 
Viso įplaukė $5,163.38. Dar reikia $9,836.62.

Tai didelis ačiū viršmiinėtiems prieteliams už jų do
vanas laikraščiui. Dėkojame ir vajininkams už jų pa
sidarbavimą. Laiškai gražiai plaukia — turime daug, 
kai tik bus sutvarkyti, rezultatai bus paskelbti. Prašo
me truputį turėti kantrybės.

“Laisvės” Administracija

Antradienis, Lapkričio (November) 5, 1968

$5.00
2.00

f.

$25.00
10.00

10.00
5.00
5.00
1.00

$100.00 
.. 10.00 
. 10.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00

‘Visi be išimties džiaugėsi lietuviu 
sportiniais pasiekimais...’

(Specialiai “Laisvei”)
Svečiuojantis Amerikos 

kontinente, Meksikoje, olim
pinių žaidynių metu teko su- 
tikti nemaža lietuvių, įvai
riu laiku ir dėl įvairių prie
žasčių palikusių savo tėviš
kę. Vyko pokalbiai įvairiais 
klausimais. Natūralu, ikad 
atskirais atvejais pažiūros 
skyrėsi. Bet viena teko pa
stebėti: visi be išimties 
smalsiai klausinėjo apie 
Lietuvos sportininkus, džiau
gėsi lietuvių, įeinančių į Ta
rybų Sąjungos rinktinės su
dėtį, laimėjimais, sportiniais 
pasiekimais.

Nemažas lietuvių išeivių

šveicarams, toliau varžybo
se nedalyvavo, o dviratinin
kai dėl techninių priežasčių 
nebaigė distancijos. Meda
lių nebuvo ir IX olimpia
doje, kuri vyko 1928 m. 
Amsterdame.

Pirmuosius olimpinius me
dalius Lietuvos sportininkai 
pradėjo iškovoti startuoda
mi Tarybų Sąjungos rinkti
nių sudėtyje. 1952 metais 
iš Helsinkio į Lietuvą buvo 
atvežti 3 sidabro medaliai 
Guos laimėjo krepšininkai 
Stepas Butautas, Justas La- 
gunavičius, Kazys Petkevi
čius). Vėliau vykusiose

koje, priešolimpines savai ‘ 
tės varžybose jis iško- < 
vojo nugalėtojo vardą, bet 
šiemet prieš varžybas gau
ta kojos trauma neleido 
pasiimti išsvajoto aukso 
medalio.

Mūsų irkluotojai
Jau trečioje iš eilės olim

piadoje dalyvauja Lietuvos 
irkluotojai. Pirmą kartą 
akademinio irklavimo olim 
ninese varžybose lietuvis'’ 
pasirodė Romoje. Antanar 
Bagdonavičius ir Zigmas 
Tukna dviviete su vairinim 
ku iškovojo sidabro meda
lius. A. Bagdonavičiaus ir 
Z Juknos startai — ištisa 
Lietuvos akademinio irkla
vimo sporto istorija. Abu 
nusitiko Vilniuje, atvykę 
studijuoti: Antanas fizika 
universitete, Zigmas mate
matiką Pedagoginiame in
stitute. Jie sėdo į vieną 
valtį ir tarptautinius star
tus pradėjo minėtais sidab
ro medaliais. Sekančiais 
1961 m. Bagdonavičius ir 
Jukna iškovojo Europos 
čempionų vardus. Vėliau, 
kartu su kitais Lietuvos 
vaikinais sėdo į garsiąją 
Vilniaus “Žalgirio” aštuon- 
vietę, kuri 1961-1964 m. iš
kovojo TSRS čempiono var
dus, sidabro medalius—1962 
m. pasaulio pirmenybėse, 
1963 ir 1964 m. Europos 
čempionate, nugalėjo dau
gelyje stambių tarptautinių 
regatų.

Po Tokyo olimpiados, ku
rioje aštuonvietė ’ užėmė 
penktą vietą, komanda iš
siskirstė į kitas valtis. Ri
čardas Vaitkevičius, buvęs 
aštuonvietės yrininkas, ta
po treneriu. Antanas Bag
donavičius, Zigmas Jukna, 
iš Telšių kilęs pedagogas 
Juozas Jagelavičius, Vla
dimiras Sterlikas sudarė 
Vilniaus “Žalgirio” ketur
vietę, kuri 1965 metais ir 
1967 metais Europos pirme
nybėse iškovojo čempionų 
vardus, o 1966 m. pasaulio 
čempionate—sidabro meda
lius.

Ruošiantis 1968 metų 
olimpinėms žaidynėms, ke
turvietės įgula, papildyta 
Politechnikos instituto stu
dentu Vytautu Briedžiu ir 
geografijos mokytoju iš 
Vilniaus Jonu Motejūnu 
(atsarginis), buvo pakvies
ta į TSRS rinktinės aštuon- 
vietę, kurią olimpinėms žai- 
dvnėms ruošti buvo pavesta 
TSRS nusipelniusiam trene
riui Ričardui Vaitkevičiui. 
Ir štai, Xochimilko kanale 
vykusiose olimpinėse varžy
bose atuonvietė užėmė tre
čią vietą.

Mūsų vaikinai grįžta į 
Lietuvą su bronzos meda
liais. Nepavyko kauniečiui 
Apolinarui Grigui, lenkty
niavusiam olimpiadoje dvi
viete be vairininko. Jis 
nors ir liko be medalio, bet 
nenusimena. Jam dar tik 
23 metai, ir savoj nesėkmę 
tikisi ištaisyti būsimuose 
čempionatuose.

Mūsų boksininkai
Meksikos olimpiniame bok

so turnyre dalyvauja du 
stipriausi Lietuvos boksi
ninkai: pussunkiame svory
je Vilniaus Pedagoginio Ins
tituto studentas Danas Poz
niakas ir sunkiasvoris Kau
no politechnikumo auklėti
nis Jonas Čepulis.

Danas Pozniakas į Mek- 
■ siką atyyko kaip plačiai pa
saulyje žinomas boksinin
kas. Jam jau 29 metai, rin-

Dalia Šilainytė
Panevėžys. — Kas skati

na kurti, ieškoti grožiu? 
Šios minties genama ĖSia 
Šilainytė, tada dar ketvirtį 
kurse Vilniaus dailės insti
tuto studentė, prisijungė J 
Ignalinos kraštą. Ji ėjo iš 
kiemo į kiemą, kalbėjosi su 
senais žmonėmis, prašė pa
dainuoti senovinių dainų, pa
pasakoti padavimų, persi
mesdavo audinių raštus.

Tai buvo prieš ketverius 
metus. D. Šilainytė baigė 
institutą. Dirbti atvažiavo 
į Panevėžio linų kombinatą. 
Ir štai jau dveji metai, kai 
Dalia kombinato vyr. daili
ninkė. Dabar jau nelengva 
būtų išvardinti visus jos su
kurtus raštus, kurie visomis 
savo spalvomis suraibuliavo 
drobėse. Dar sunkiau iš
vardinti visas dainas, pada
vimus, priežodžius ir patapk 
les, kuriuos per tą laiką su
rinko D. šilainytė. Rokiškis, 
Biržai, Žeimelis, Ignalina, 
Gaidė, Deveniškės, Merkinė, 
Dubingiai — tai vis vietos, 
kur Dalia praleido laisvalai
kį, susitikinėdama su senais 
šių apylinkių žmonėmis, kur 
užrašė ne vieną šimtą liau- 

’ dies dainų, pasakų. Per 
kiekvienas atostogas ji is-* 
vyksta su kraštotyrininkais 
į įvairias Lietuvos vietas.

D. Šilainytės turtas—gan 
storas aplankas. Jame 6,000 
liaudies tautosakos vienetų. 
Ko čia tik nėra!!

—Dar neturiu nė vieno 
egzemplioriaus dzū kiškos 
tautosakos, — kalba D. Ši
lainytė.—Per sekančias ato
stogas būtinai papildysiu šį 
aplanką dzūkų liaudies dai
nomis, priežodžiais. .

1965 ir 1967 m. Europos 
čempionas, 1967 m. Meksi
kos priešolimninės savaitės 
turnyųp nugalėtojas. 3

Čepulis, galima sakyti, ; 
naujokas. Jis dar nė karto : 
nėra iškovojęs Tarybų Są
jungos čempiono vardo. Abr 
Lietuvos boksininkai daly 
vavo olimpiadoje garbingai 
Danas Pozniakas iškovojo 
aukso, o Jonas Čepulis si
dabro olimpinius medalius

TSRS olimpinėje krepši
nio rinktinėje žaidžia pla
čiai žinomas pasaulyje Lie
tuvos krepšininkas, daug
kartinis Europos ir pašau
to čempionas, Kauno Kul
tūros Instituto studentas 
Modestas Paulauskas. M. 
naulauska.s žaidžia pagrin
diniame penketuke ir yra 
'•.kaitomas vienu rezultaty
viausių TSRS rinktinės ko
mandos žaidėjų.

Tiek trumpai apie Lietu
vos olimpiečius.

Kiti atvykę lietuviai
Olimpinių žaidynių stebė

ti atvyko ir Lietuvos sporto 
darbuotojų, žurnalistų bei 
mėgėjų būrys. Jų tarpe 
“Žalgiris” Centro Tarybos 
(darbininkų ir tarnautojų 
draugija) pirmininkas Al
girdas Slanksnys, Lietuvos 

' kaimo jaunimo sporto drau
gijos “Nemunas” pirminin
kas Jonas Ragelis, Kauno 
Kūno. Kultūros Instituto rek
torius docentas Aleksandras 
Guda n o vič i u s , Lietuvos 
Komj aunimo Centro Komi
teto skyriaus vedėjas Euge
nijus Matuzanis, Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklos 
inžinierius, TSRS nusipel
nęs treneris Juozas šliažas, 
Vilniaus Grąžtų gamyklos 
inžinierius Visvaldas Buze- 
lis, Kauno “Bangos” ga
myklos direktorius Vytau
tas Minkus, Kauno klinikų 
direktorius docentas Petras. 
Jasinskas, gydytojas Romas 
Dumčius, sporto žurnalis
tas “Tiesos” laikraščio in
formacijos ir sporto sky-. 
riaus vedėjas Mindaugas 
Barysas, Lietuvos Radijo 
ir televizijos komentatorius 
Algis Matulevičius.

Mūsų sportininkų kovas 
nušviesti padėjo ir iš New 
Yorko atvykęs lietuvis, 
“Moscow News” korespon
dentas Albertas Laurinčiu- 
kas> bei Europos televizijos 
laidų direktorius Henrikas 
Juškevičius^ Jam padedant 
spalio 20 d. buvo surengta 
radijo - spaudas konferen
cija Vilnius - Meksika-Vil
nius, kurios metu sportinin
kai, sporto darbuotojai ir 
žurnalistai dalijosi įspū
džiais iš olimpiados su savo 
kolegomis Lietuvoje.

Olimpinės žaidynės baigė-

si. Jos praturtino tarptau
tinį sporto sąjūdį. Pasiekti 
nauji aukšti rezultatai įvai
riose sporto šakose rodo ne
ribotas žmogaus galimybes 
vystytis fiziškai ir dvasiš
kai, tobulėti. Lietuvoj spor
to mėgėjai, visuomenė di
džiuojasi, kad aukščiausia
me tarptautiniame sporto 
forume kaip lygūs su ly
giais kovojo ir Tarybų Lie
tuvos sportininkai, pasiek
dami gražių sportinių per
galių.

Grįždami į savo Tėviškę, 
mes, Lietuvos sportininkai 
ii’ sporto mėgėjai, perduo
dame linkėjimus visiems 
Nemuno krašto išeiviams, 
tiems, kurie geidė Lietuvai 
naujų sportinių pergalių.

Vytautas Ostrauskas
Lietuvos Kūno Kultūros it* W>rto 

komiteto pirmininkas F
1968 m. spalio mėn. 27 d.

........................................... būrys, atvykusių stebėti olimpiadose taip pat daly- 
olimpiadą, patys buvę pra- vavo lietuviai ir iki XIX 

ęs iš Hartford, Conn., pridavė lityje sportininkais, jautėsi Olimpiados Lietuvos sporti- 
lyg kažkuo prisidėję, kad ninkai jau turėjo 10 sidabro

....................................... $102.00 šiandieną Lietuvos sportas 
klesti. Ką gi, kultūra, tra
dicijos kuriamos ne per vie
nus metus. Iš tikrųjų, pra
eityje populiarios sporto 
šakos pasiekė šiandieną la
bai aukštą lygį, pradėtos 
kultivuoti naujos sporto ša
kos, o Lietuvos atskirų spor
to sakų rinktinės įsirašė į 
savo sporto istorijos pusla
pį nemaža gražių tarptau
tinių pergalių.

Rašydamas šį laišką, aš 
neužsibrėžiau tikslo papa
sakoti Jūsų skaitytojams 
apie Lietuvos sporto sąjūdį. 
Tai per daug plati tema. 
Šiandieną baigiasi olimpi
nės žaidynės ir man norisi 
trumpai supažindinti Jūsų 
1 aikraščio skaitytojus su lie
tuviais, dalyvaujančiais Ta
rybų Sąjungos rinktinės su
dėtyje XIX olimpinėse žai
dynėse Meksikoje.

Pirmieji pasirodymai
Kaip žinoma, Lietuvos 

sportininkai pirmą kartą 
dalyvavo olimpiadoje 1924 
m. Paryžiuje. Pirmas mė
ginimas buvo labai nesėk
mingas: futbolininkai stam
biu yezultatu pra laimė j o

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., pridavė $135. 
kojo:

L. J. Žemaičiai ....
J. Margaitiš ......
P. Narvydas ......
Po $1: J. Jasas, A Plaga, K. Lugauskas

75.00 
55.00 
20.00
11.00
11.00
10.00

6.00
6.00
5.00

. 5.00
5.00
5.0Q

, 5.00
, 5.00

4.00 
3.00 
1.00

Au-

... $125.00
... 5.00

........ 2.00
i

A. Strich, Kenosha, W|is., prisiuntė $27. Aukojo 
LDS 65 kp. ...... 
A. ir J. Strich .... 
A. Borden ..•......
F. Dementis ..........
E. Seklinskienė ...
G. Wenckus ......

Wabalickiene.

.......................   $10.00
..............  5.00
.................................   2.00
....................   2.00
............................... 2.oo
.................... . ......................... 2.00

P. Sprindis, M. Veprauskas, B.

ir 2 bronzos olimpinius me
dalius.

šioje olimpiadoje
Į Meksiką dalyvauti olim

piadoje atvyko 10 Lietuvos 
sportininkų: Modestas Pau
lauskas, Danas Pozniakas, 
Jonas Čepulis, Antanas Bag
donavičius, Vytautas Brie
dis, Apolinaras Grigas, Juo
zas Jagelavičius, Zigmas 
Jukna, Stasys Šaparnis, Jo
nas Motiejūnas. Beveik vi
si grižta su olimpiniais me
daliais, o Danas Pozniakas 
pirmą kartą Lietuvos spor
to istorijoje iškovojo aukso 
medalį

Pirmieji į kovą stojo šiuo
laikinės penkiakovės mėgė- 
iai. TSRS rinktinėje star
tavo ir Stasys Šaparnis. S. 
Šaparnis 
metų amžiaus, pamėgta 
sporto šaka, pradėjo kulti
vuoti studijuodamas Vil
niaus V. Kapsuko vardo 
universitete, vėliau tobulė
jo atlikdamas karinę tapy
bą Maskvoje.5 S. • šap’arnis 
ne labai patenkintas savo 
iškovotu sidabro medūliu 
komandinėse veržybose. 
Mat pernai, čia pat Meksi-

panevėžietis. 29

įge kovojo daugiau kaip 250
• 1 1 ' 1 • r 1 i • ’ • VI

kartų, keturis kartus iško
vojo ‘ TSRS čempiono vardą,

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- 
momis.

“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 ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas: i
“Graži Tu piano Brangi Tėvynė”; Prūseikos “Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygįą, 
arba Dr. Margelio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

“Vilnies” administradęa.
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Svečias iš Lietuvos
, Florida ir vėl susilaukė 

liečia iš Lietuvos. Juo yra 
4 Vytautas Mockapetris iš 

Kauno, Prano Mockapetrio 
ir Onos Klimienės brolis, 
Petro Klimo švogeris.

Spalio 20 dieną pas P. M. 
ir O. P. K. buvo sukviesta 
daug svečių, kad susipažir - 
tų su jų mielu svečiu iš Lie
tuvos ir linksmai praleistą 
popietę. P. Mockapetris ir 
P. O. Klimai gyvena kaimy
nystėje, kiek toliau nuo d - 
dėsnių miestų, prie gražiu 
citrus sodų, todėl čia malo
nu pakvėpuoti tyru oru.

Šia proga paminėsiu, kad 
aš buvau kiek laimingesn
už kitus. Aš su šiuo sve
čiu iš Lietuvos jau buva|u 
susipažinęs kiek anksčia 

.Aš jį sutikau Kaupę 1965 
■metais, kada ten lankiausi.1 Vytautas jau pensinin- 
Ras, bet savo gražia išvaiz
da įtikina kiekvieną, kad j 
mokėjo gyventi ir išsaugo 
savo sveikatą. Jis daugiau
pėdų vyras, tiesus kaip nen
drė, truputį žilste re j ęs, man
dagia šypsena, sveikai 
skambančiu balsu. Ne vipi 
šio amžiaus sulaukę ga 
tuo pasigirti.

Prie šių iškilmių netik 
tai atsirado svečių tarpe 
vieno kito gimtadienis. Č 
būtinai reikia minėti giiji- 
tadienį Onutės Rubienės iš 
Gulfport, Fla., ir Igno Ur
bono iš Miami, Fla. Ot, š 
proga kelta tostas ir da 
nuota “Ilgiausių metų” 
“Happy Birthday.” Ne vi 
pasisakė savo metus, o t 
gimtadienį, gi Onutė Rubi 
nė pasisakė, kad ji mini 8 4 ąjį savo gimtadienį. Ji i 
kviesta tarti keletą žodž 
jaudinosi ir dėkojo svečian 
uz šiltus linkėjimus. O š
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ir 
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e-
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būrelis dar kartą jai lin
kėjo daug, daug pavasarių. 

Apie šią gerą draugę (5. 
R.) yra būtina tarti ke 
tą žodžių. Ji pagal sajro 
metus puikiai atrodo, bet 
kankinasi su nelabuoju aift- 
ričiu, kuris apsunkina j 
vaikščiojimą. Praeityje 
buvo nuolatinė darbuotoja 
pokyliuose, bet šiais laikais 
jau negali prie to prisidėti. 
Bet nors ir i 
ji į susirinkimus 
stengiasi atsila n k y t i. Šį 
kartą, minėdama savo gim
tadienį, paskyrė pažangiai 
spaudai $80—tai “Vilniai” 
ir “Laisvei” lygiomis )o 
$40. Neatsilieka gerais dar

bais ir jos gyvenimo drau
gas Jonas Rūbas. Jis yra 
w&latinis spaudos darbi o- 
touas ir LLD 45 kuopos ž-

e-
• * 
J1

os 
ji

silpna sveikata, 
mus ir pokylius

n^latims spaudos aare 
topas ir LLD 45 kuopos 
dininkas per eilę metų.

tuvos, visi nori su juo būti 
nuotraukoje.

Mūsų tostmasterė pakvie
tė visus susėsti ir pasikal
bėti ne tik tarp savęs, bet 
ir iškvietė vieną kitą iš at
silankiusių svečių tarti žodį, 
taipgi ir svečią iš Lietuvos 
Vytautą Mockapetrį. Trum
pos kalbos, rodosi, buvo sa
vo vietoje. Kurie tarė žodį, 
tai vis taikė, kad būtų in
formacija mūsų svečiui apie 
Amerikoje gyvenančius bro
lius lietuvius. Džiaugėsi jo 
čia pasirodymu ir reiškė 
sielos šilumą.

Kalbėjo ir svečias. Jis 
rinko žodžiu^, reiškė malo
numą, džiaugsmą ir dėkin
gumą. Jam ši kelionė į JAV 
pas gimines bei brolius lie
tuvius apsilankymas yra 
tikras įdėlis į sielos gelmes.

Dzūkelis

Philadelphia, Pa.
Plinta judėjimas už taiką
Laiškanešys įmeta į dėžu

tę didelį voką. Skubiai at
plėšęs -skaitau: Sugrįžę iš 
Vietnamo karo Veteranai 
ruošia prieškarinę demons
traciją spalio 26 d. Staiga 

įmano širdis pradeda jau
dintis,'ir susimąstęs galvo
ju: čia tai didelė naujie
na! Tokių nuotykių nieka
dos nebuvo buvę visoje JAV 
istorijoje, kad kariai, su
grįžę iš karo fronto, keltų 
tokias įspūdingas prieškari
nes demonstracijas. Ach, 
kokia tai milžiniška pakai
ta šalyje vyksta! Šiems ne
legalaus ir purvino karo 
kareiviams reakcinis Ame
rikos Legionas jau nedik
tuoja. Šie jauni vyrai, ku
rių akys nekartą susidur
davo su. mirtimi-Vietnamo 
džiunglėse, galvoja savotiš
kai ir nepriklausomai.

Štai ir nurodytas žygiui 
šeštadienis. Vienuoliktą vai. 
nueinu prie Miesto Rotu
šės ir jau randu besibūriuo- 
j ančius priešak i n i u s de- 
monst rantus, daugumoje 
jaunus vyrus ir moteris, 
aukštųjų mokyklų studen
tus ir studentes, ir apie pus
šimtį uniformuotų kareivių. 
Visi neša rankose iškabas: 
“Baikite karą dabar!” “Grą
žinkite visus karius namo 
dar prieš Padėkų dieną.” 

i 12:30 vai. pasigirsta būb- 
nų garsai. Pasijudina iš 
vietos, eilėmis po tris, ir lė
tais žingsniais žengia di
džiojo verslo Market gatve 
į Nepriklausomybės Salę, ir 
toji, nors nedidelė penkių 
šimtų kovingų taikos troš- 
kėjų minia, bežygiuodama 
per 8 blokus, sutartinai šū
kavo: “Mes norime taikos !”

Na, grįžkime prie sveč 
prie iškilmių, dainų ir ktl- 
bų. 1 valandą prasidėjo vai
šės atvirame ore—pavešit 
se. Turint tokį brangų si 
čią ir minint šių mielų 1 
čiulių gimtadienius, yra bū
tina juos sveikinti su daira, 
su taurele. Taip ir padary
ta. Adelė Pakalniškienė t 
vo tostmasteris. Ji iškv 
tė Dainos mylėtojų cho 
narius (kurie čia atsilank 
ir gražiai padainavo kete 
dainelių.

Vaišės; skanėsiai, pat 
kalai... Rengėjai buvo pa
siruošę primylėti svečius 
nepaprastai: nieko nestoka, 
visko pervirš, siūloma, pra
šoma, raginama, tik valgy
kite, imkite... Po vaisių 
visi grupavosi, leidosi į k il- 
jas, ėmė nuotraukas, neąši 

o

U,

o-
e-
)i-

u- 
e- 
ro

e-

•b
vi&ta tam labai tinkanti, 
daijįir turint svečią iš Lle-

kalbų, bet tokių oratorių 
niekados negirdėjau taip 
drąsiai ir ugningai kalban
čių prieš nekaltų žmonių 
žudymą, kaip šioje demons
tracijoje.

Ši ex-kareivių demonstra
cija buvo neskaitlinga, bet 
labai reikšminga, nes ne 
vienam už karą nusiteiku
siam atidarė akis.

Leonora

Cleveland, Ohio
Banketas spaudos: naudai
Kaip jau žinoma, pas mus 

pramogos jau paliko tik re
tenybė. Tai ką nors ren
giant norėtųsi, kad kiekvie
nas mylintis tokias sueigas 
nepražiūrėtų šiuos pakvieti
mus ir atsilankytų. O ypa
tingai kuomet rengiama 
kiek žymesnė sueiga, kaip 
tai šį kartą — visų vietinių 
draugijų bendras 
spaudos naudai.

Banketas įvyks 
(Nov.) 10 dieną,

MALE or FEMALE HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

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)

NORTHEAST PHILA MFG CO., 
needs welder-combination. Must be 
fully experienced for maintenance 
work. Also Factory Workers. Steady, 
good pay, many Co. benefits. Apply:

9401 Blue Grass Rd., Phila.
(84-89)

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)

So. Boston, Mass.
LLD 7-tos apskrities me

tinis suvažiavimas įvyko 
spalio 27 d. Suvažiavimą ati
darė Apskrities organiz. A. 
Kondraška, paskirdamas į 
mandatų komisiją Čereškie- 
nę ir Žitkų. Mandatų komi
sija raportuoja, kad suva
žiavime atstovaujaina 6-ios 
kuopos su 20 delegatų.

Skaitytas protokolas iš 
pereitų metų suvažiavimo, 
priimtas.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad apslf. ribose 
buvo surengti trys 
kurie buvo pasek 
davė gražaus pelne 
500 dol. pažangiai

Kuopų delegatų 
rodo, kad visos kuopos vei
kia gerai. Nors pai 
turėjo mažus, bet 
finansiškai pasėkm 
žangiai veiklai kuopos sukė
lė apie 9 šimtus dol.
se dar turi apie 8 šimtus dol. 
bėgamiems svarbiems reika
lams.

Apskrities komiteto ir 
k u o p ų delegatų 
priimti su pagyrim

Apsk. finansų 
iždininkas raportuoja, kad 
ižde randas 175 do 
rių tapo paskirta 
100 dol. ir likusieji 
dėl bėgančių svarbių reika- 
hj 7

Naujuo se suma 
buvo keltas klausimas ro
dymo iš Liet, film 
kusavus, palikti ku 
tarimui kur galima suruoš
ti filmu vakarus

Pavasarinis suvažiavimas sulaikysią šiaur. Viet-

piknikai, 
mingi ir 
, virš 1, 
spaudai, 
raportai

engimus 
jie buvo 
ngi. Pa-

ir ižduo-

banketas

lapkričio 
gražioje 

?, 12618 
Shaw Ave. Bus pateikti pie
tūs 1 vai., o meninė progra
ma ir šokiai prie Jay Tones 
orchestros vėliau.

Kviečiami visi vietiniai, o 
taipgi ir visos apylinkės 
spaudos mylėtojai atsilan
kyti.

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.
(84-85)

REAL ESTATE

RUMSON—400’ on Navesink River; 
large older mansion; 6 bedroom, 5 
5 baths plus maid’s quarters; 3 fire
places encl., and open porches with 
commanding view of river. Large 
boathouse. Loc. on a 7 acre profess
ionally landscaped estate. Also other 
estates and farms in Monmouth Co. 
area.

MANUFACTURING
Large So. Jersey Mfg. Co. has many 

excellent shop openings in following 
categories:

Assemblers: to work in mech. eq
uip. assembly. Must be familiar with 
use of basic hand tools and have 
mech. apptitude.

Loaders: Yard workers: to assist 
in loading and unloading trucks, 
some shipg and recvgand natl hand
ling, fork lift exp helpful.

We offer full benefit pkg and exc 
wage program plus profit sharing. 
To investigate this oppty please call 
Mr. G. Burns at 1-609-829-4190.

(84-86)

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)

SANTA CLAUS

TRUCK MECHANIC
First class. Excellent starting 

rate and benefits. Apply in person 
at Personnel Office.

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

(81-86)

J. žebrys
A. KOZICKY

Real Estate Broker, Rt. 35, Eaton
town, N. J. (201) 542-2223 Eves. & 
holidays, Carl Peterson. (201) 542- 
2827. (84-87)

Vėliausios Žinios
New Yorkas. — Demo

kratų senatinis kandidatas 
Paul O’Dwyer pagaliau už- 
gyrė demokratų prezidenti
nį kandidatą Humphrey ir 

įkartu su juo paskiausiomis 
dienomis važinėjo ir kalbėjo ter, N. H., kurie prisiuntė 
masiniuose mitinguose.

Lawrence, Mass.
Noriu padėkoti savo žmo

nai Linai, dukrai Aldonai, 
žentui Viktorui, 2 anūkams, 
svočiai, gyvenantiems Exe-

We need a reliable man who en
joys working wilth children to be a 
Santa Claus at GIMBELS. Apply 
any store:

PHILADELPHIA 
CHELTENHAM 
UPPER DARBY 

GREAT NORTHEAST
MOORESTOWN 

KING OF PRUSSIA

MECHANICS

(84-85)

raportai 
d.
sekr. ir

1., iš ku- 
spaudai 
pasiliko

nymuose

j. Apdis- 
opų susi-

įvyks su pradžia balandžio 
mėnesio. Jame turėsime ap
kalbėti vasarinius 
mus.

Nauja apskritie^ valdyba 
vienbalsiai užgirta 
Org. A. Kandrašką, ižd. M. 
Uždavinis, fin. sek 
nardas, prot. sekr. 
vičius; komiteto 
Penkauskienė, Kaz 
ir Tamašauskienė.

Suvažiavimo pirm.
A. Kandraška 

Sekr. J. Jiaskevičiiis

parengi-

esamoji:

r. S. Rai- 
J. Jaske- 
n ariai: 
auskienė

Amatininkai, pajieškodamj 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų 
paskelbimą žema.

Kaina už

BAKER
To ovens in retail bakery. 

Day shift.
FEDERAL BAKE SHOP

717 Market St., Wilmington, Del. 
1-302-652-3688

(81-84)

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Thieu pa
reiškė, kad jis nenori siųsti 
delegacijos Paryžiun tartis 
taikos klausimu. Jis priešin
gas sėdėti prie derybų sta
lo, kur sėdės ir Nacionalinio 
Išsilaisvinimo Fronto dele
gacija.7" '' x ' • "?-

Paryžius.— Pietų Vietna
mo Išsilaisvinimo Fronto 
delegacija jau atvyko. Jai 
vadovauja pagarsėjusi revo- 
1 i U c i o n i ė r e’ Nguyen Thi 
Binte.

New Yorkas. — Times 
Square šeštadienį demonst
ravo karo veteranai. Jie už-

namo bombardavimą, kartu 
reikalavo, kad karas Vietna
me būtų tuoj baigtas.

ligoninėn gražių gėlių 
puokščųi. Tas padėjo man 
skausmus pernešti. Taipgi 
dėkoju švogeriui ir švoger- 
k a i Savinčiam, gyvenan
tiems Hudson, N. Y., už 
gražius linkėjimus per laiš
ką, kad greičiau pasveik
čiau. Taipgi dėkoju visiems 
mano draugams, kurie lan
kė mane ligoninėje ir na
muose ir kurie prisiuntė 
užuojautos atvirukus. Dė
koju Maple Parko šeiminin
kams už gražų atviruką ir 
nuoširdžius linkėjimus, kad 
greičiau pasveikčiau ir vėl 
su visais veikčiau. Tas ma
ne labai sustiprino.

Aukoju “Laisvei” $10. Da
bar esu namuose, po moters 
ir daktaro priežiūra. Dar 
sykį ačiū visiems, taipgi 
laikraščiui “Laisvei”.

J. Shupetris

FIRST CLASS

.... four years mechanical 
tenance experience required. Ability 
to weld plus experience with acety
lene welding and cutting. Highschool 
required. Leading South Jersey In
dustry with excellent benefits in
cluded. Top wages. Premium pay. 
Major medical insurance and edu
cation refund.

Base rate $3.65 hr. plus incentive.
If you are interested in a secure 

and challenging future apply —

OWENS-CORNING
FIBERGLAS

Box 8, Barrington, N. J. 
(609) 547-9200

An equal opportunity employer
(84-87)

MACHINISTS. 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)

main-

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. (82-85)

P. o.

HELP WANTED FEMALE

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)

Roma.—Apie 200,000 žmo
nių mieste susirgo Hong 
Kongo influenza.

Balsuos bažnyčioje, kuri 
TSRS patriarchato 

priežiūroje
Rusų Nikalojaus ortodok

sų bažnyčia, kuri randasi 
ant East 97-o stryto, Man- 
hattane, paskirta votavimo 
vietove distriktui.

Ši bažnyčia tuomi garsi, 
kad per ilgą laiką ėjo kova 
tarp liberalų ir kitų pažiū-

DISHWASHERS. Steady night 
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)

Trainees:: Optical Lens Tech- 
cians — This Training develops 
your talents to obtain a N. J. 
License in this field. You should 
discuss this with us in order to 
fully evaluate the possibilities. 
Age no factor. Car necessary. 
Phone for interview: 1-609-547- 
1143. (84-86)

O tūkstančiai stebėtojų ša
ligatviuose pritarė demons
trantams delnų plojimu.

Prižygiavus Nepriklauso
mybės Aikštę, padaugėjo ir 
policijos skaičius. Tačiau 
niekas nekreipė dėmesio.

Vietnamo karo veteranai 
drožė ugningas kalbas. Tie 
jauni drąsuoliai papasakojo 
klausovams savo pergyventus 
baisius nuotykius karo laukuo
se ir karštai ragino visus 
nriešintis karui visa išgale. 
Ragino jaunuolius pasiprie
šinti šaukimui (draftui), j 
kariuomenę, nes militaris- 
tai juos paima nelegališkai.

Vienas jaunas negras, 
priėjęs prie garsiakalbio, 
pareiškė: Jeigu karo va
dovybė siųs jį į Viėtnamą, 
tai jis nusižudysiąs, bet j 
karą neisiąs!

Aš esu girdėjęs daugelio 
gerų prakalbininkų karštų

sirgąLir skausmuose inirei. Bet 
tmintį palikai, tavo, kapą sesuva

ius. raauKOjs 
są gyvenimą, kad būtų L 
ir žmonėms gyvenimas būtų ge

SELLERSVILLE, PA

Spalio 13 dieną sukako ketveri įlietai, 
kai mirė mano mylimas brolis

Kostas Kačiulis
prabėgo ketveri metai, bet tavęs, 

pamiršti negaliu. Gyvendamas 
kryžiaus kelius. Paaukojai savo 

ietuvos

Nors jau 
brangus broli, 
perėjai visus 
jaunystę ir vi 
žemelė laisva 
resnis. Neilgai laisva Lietuva džiaugiausi, nes 
ikare sužeistas 
gyvendamas a * 
brolis ir draugai lankys, nevystančias gėles šo- 
din. Man prisji_ * į minus yra skaudu, norėčiau tavo 
kapą gailiomis ašaromis’aplieti.- Ilsėkis, bran
gus broli, laisvoje Kapsuko žetnelėje. Liūdi—

Mariutė, sesuva
Vincas, bbolis
B. Ramanauskienė, sesuva

rų parapijiečių dėl vadovy
bės bažnyčioje. New Yorko 
valstijos aukščiausiasis teis
mas buvo nusprendęs, kad 
bažnyčia nepaeina po prie
žiūra Maskvos patriarchato, 
bet JAV aukščiausias teis
mas atmetė tą nuosprendį 
ir bažnyčia dabar įeina į 
afiliaciją su Maskvos patri
archatu.

Taigi, sako “Daily News”, 
dalis niujorkiečių balsuos už 
JAV prezidentą ir kitus 
valdininkus “Tarybų Sąjun
gos kontroliuojamoje vieto
vėje”.

TITLE CLERK. Responsible for 
licensing and titling cars and trucks 
throughout the U. S. Some typing 
requiring. Excellent oppty for ad
vancement. Call MR. MILO. 662- 
5300 for appt. An equal opportunity 
employer. (84-85)

MAINTENANCE Machinist to serv
ice plant facillities & operate ma
chine tools. High school graduates 
with mechanical background will be 
considered. Apply or call Dietzco 
Corp., 19th & Federal Sts., Camden, 
N. J. ,1-609-964-6661. (84-89)

NO. 1 MAINT. MAN

Pranešimai
Cleveland, Ohio

Pietūs su programa ir Šu
kiais spaudos naudai įvyks 
lapkričio 10 d. EOUV salė
je, 12618 Shaw Ave., 1 vai. 
dieną. Programa ir šokiai 
vėliau. Kviečiame visus da
lyvauti. Rengėjai

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)

HOUSEKEEPER, over 35, refs. Un
attached, sip. in own apt. w/sep. ent., 
air cond., tv, 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. (84-87)

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

OFFICE. Diversified clerical. Good 
figure aptitude primarily. Some typ
ing and some stenog. Pleasant work
ing conditions. Benefits.

CE 2-7100 (84-89)

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.

STENO. Good typing speed and 
steno skills required for this posi
tion.

Must be able to handle variety 
off acctg Work. Call MR. MILO.

1-609-662-5300. (84-85)

THE WEST CO. 
10th &. G. Sts.

Millville, N. J., 609-825-4600
(84-86)

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.

• (84-87)

MEN. Will consider women. No 
exp. nec., but preferred. All Factory 
Depts. Including assembly, shipping, 
packing. Metal & paint shop. Fringe 
benefits, perm., oppty. CRESCENT 
MFG. CO., 1665 Industrial Blvdi, 
Pennsauken, N. J. (84-90)

MACHINIST. All around 1st class 
for jobbing shop to run engine 
lathes, bridgeport, etc., with plenty 
of overtime, paid vacation, hospital
ization, pension plan. CHAS. H. 
SCHILLINGER CO., 520 State Rd,, 
Andalusia, Pa. (84-88)

CHEF & KITCHEN MEN. Good 
benefits, good working conds. Steady 
employment. Apply 1020 Locust St., 
Jefferson Hall Commons, Food Ser
vice Office. Call 820-7932.

(84-86)

MACHINISTS. Engine & Turret 
Lathe Opers., tool makers, turret 
lathe set up .man. Expd only, day 
work. Full benefits. Nite interviews 
by appointment. EAGLE TOOL & 
DIE CO.,' Malvern, Pa. 647-1238 Mal
vern Industrial Park. (84-88)

DRIVER ROUTE. Do you like 
outdoor work ? Crowley’s has an open
ing for a route driver who is ambi
tious and likes to meet people. Ap
ply in person or Call Crowley’s Milk 
Co., 272-7113, Norristown Div., Gtn 
Pike & Foundry Rd., Box 267, Fair
view Village, Pa., 19409. An equal 
opportunity employer. (84-88)

Daugiau įvairių parengi* 
mų “Laisves” naudai

hswk.No
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Tikrai Virgilijus Noreika 
dainuos New Yorke

KRISLAI

Pranešama, kad čionai at
vyks įžymusis Lietuvos o 
eros solistas Virgilijus N 
reika su žmona ir lapkrič 
24 dieną duos koncert 
Jam koncertą ruošia didži 
jo New Yorko ir apylinki 
lietuviškos dainos mylėt 
jai. Tai bus nepapras 
proga iš arti ir toli liet 
viams išgirsti ši pasaulin 
garsos lietuvį dainininką.

Koncertas įvyks gražio 
Brooklyn Academy of Mu
sic salėje. Vieta iš vis 
lengvai pasiekiama.

Koncerto rengėjai vei
kiausia pradės plačiai šį ne
paprasta ivvki garsinti, tai 
apie dainininką ir koncerto 
turini daugiau sužinosiu e. 
Netenka abejoti, kad daini
ninko Noreikos pasirodymu

P- 
o- 
io 
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mūsų didmiestyje visi lietu
viai labai susidomėję ir no
rės jį išgirsti. Dar nepra
nešta, kokia bus į koncertą 
įėjimo kaina. Reikia tikė
tis, kad ji bus prieinama 
visiems, kurie norės No
reiką išgirsti ir su juo susi
pažinti.

Kiek mums žinoma, Žene- 
ta Noreikienė taip pat yra 
Įžymi muzikė ir Virgilijui 
akompanuoja. Tai bus ma
lonu ir ją išgirsti.

Rep.

(Tasa iš pirmo psl.)
rašoma apie Lietuvos Komu
nistinio Jaunimo 50-metinę. Ji 
buvo sukurta 1918 metais.

Gražiai pavyko

te

He Has Done it Again
Norman Mailer, who won 

clear claim to being the best 
writer in America after the 
publication of his book “T ie 
Armies of the Night,” has 
done it again! Another un
conventional document “IV'i- 
ami and the Siege of CH- 
cago” has just been pub- 
published. It is an inform
al history of the Republican 
and Democratic Conven
tions of 1968. In this book 
of his brilliant reporting and 
interpretation, Mailer h|as 
inexorably caught t
unique quality of our liv^s. 
our institutions and our so
ciety.

Ir was said that I 
“Armies of the Night” w 
written “taking off thr 
days” from the anti-Viet- 
nam demonstration at Pe 
tagon in October 1967. Th 
demonstration has a speci 
meaning to me, while o 
Lithuanian five member 
delegation from New York 
participated. We lived 
full dav of exitement, e(n-Į 
thusiasm and hone that o 
being there would heln 
bring the uglv war in Viet
nam to the end.

Norman Mailer was ar
rested at that demonstr 
tion but that most probab
ly was like an injection 
fresh blood to his veins 
give him more strength f 
writing his book “T 
Armies of the Night.”

Use

Sekmadienį naujo angliš
ko dienraščio ‘Daily World’ 
ruoštas pobūvis Statler Ko
telio salėje buvo vienas iš 
skaitlingiausių pažangiosios 
publikos sueigų. Ta didžiulė 
salė buvo pilnutėlė.

Meninės programos buvo 
nedaug — tik pora gitaris
tų padainavo-pagrojo. Bu
vo visa eilė gerų kalbėtojų. 
Ypatingo įspūdžio padarė 
Komunistų Partijos kandi
datės j prezidentus Cha
rlene Mitchell kalba. Tai 
puiki, rimta veikėja ir kal
bėtoja iš Californijos.

Aukų laikraščio paramai 
sudėta daugiau kaip keturi 
tūkstančiai dolerių.

Iš kalbėtojų susidarė įs
pūdis, kad “Daily World” 
vra gera proga išsiplatinti 
ir išsilaikyti, nors, neturint 
užnugaryje turčių su mai
šais dolerių, bus nelengva.

Rep.

Tai masine jaunimo organi
zacija tikra to žodžio prasme. 
Nariais ji gerokai skaitlinges- 
nė už Lietuvos Komunistų 
Partiją. Ji turi kuopas visose 
įstaigose, mokyklose, įmonėse, 
kolūkiuose, kur tik užtiksi 
jaunimo.

Priklausymą Komjaunimo 
Sąjungai vaikinas ar mergina 
laiko didele garbe ir aukštu 
įsipareigojimu gyventi gra
žiai, veikliai ir padoriai.

Viename reakcininkų laik
raštyje skaitau: “Komunisti
nės valstybės yra vieninteliai 
kraštai, kur dar yra prakti
kuojamas vergų darbas”. Čia 
kalbama apie ilgiems metams 
nuteistus kriminalistus, sun
kiųjų darbų kalėjimų įnamius.

Bet ar jų nėra Amerikoje? 
Kas, jūs manote, yra tūkstan
čiai mūsų sunkiųjų darbų ka
lėjimų įnamiai?

Pavažinėkite po pietines 
valstijas. Pamatysite kalinius 
sunkiuose darbuose su grandi
nėmis ant kojų! Sunkesnių, 
vergiškesnių darbų gal nėra 
ir pačioje bibliškoje pekloje!

Ir mūsų brolių pienševikų 
“Keleivio” redaktorius J. Son- 
da didžiuojasi buvęs republi-

Francisco

konų kandidato į viceprezi
dentus Spiro Agnew lėktuvu 
nuvežtas net į San
ten smarkiai pavaišihtas ir, ži-

gerai ap iovanotas.
K.”> pasirędė milžiniš

kas gerai apmokėtas garsini
mas už Nixoną ir Agnew. Son- 
da matęs AgneW Asmeniškai 
ir dešinę paspaudęs.

noma, 
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Mokytojams sulaikė algas
‘ Streikuojant įėji’ miesto 

tnokytojai riėgaVo algos už 
pusmėnesį baigiantis spalio 
31 d. Jiems buvė išmokėtos 
algos iki spalio 15 d„ bet 
sakoma, kad miestas išskai
tys iš algos, kada pradės 
mokytojai dirbti, už tas 
dienas, kurias jie nedirbo 
(streikavo).

Lima, Peru. — Jungtinių 
Valstijų firmos nusitarė 
idėti 91 milijoną dolerių j 
Peru fosfato gamybą, kuri 
duos investoriams didžiulius 
pelnus.

Roseville, Mich. — Dėl 
Detroit Plastic Molding Co. 
blogos apsaugos įvyko spro
gimas ir 13 darbininkų bu
vo sužeisti.

J,1 Sonda . ,■ republikonąms 
kainavo keletą šimtų dolerių.

“Kultūros Baruose” (Nr. 9) 
matau dvi naujas dainas su
muzika — “Kur ; tas kelelis”
ir “žygio maršas”.,-, OĮ.gąl ne 
naujos, gal tik man jos nau- 
jos. . , . ' '

Iš dainelės “Kur tas kele
lis” :

Pilki keleliai dulka, .
Pilki keliai. . .
Prie jų berželių pulkas,
Žali beržąi., . -

O, kaip aš pasiilgau,
Močiute, tavęs, 
Kur tas kelelis
Mane nuves?

Iš “žygio maršas

ilgas

žygin, sesės! žygin, 
broliai!

Su kuprinėm ant pečių!
Kviečia šaukia tolių 

toliai
Ligi žemės pakraščių.

Skamba gražiai, 
Kaip gaila, kad net

Kaip pasiekti koncerto vjetn subway bei elevated traukiniais1 nininkas.. .
KELRODIS Į “LAISVĖS” KONCERTĄ drąsiai.

nesu dai-

Gyvenantieji arti Canarsie - 14th St. linijos važiuokite 
šia linija iki Lorimier St. stoties, 
niuose vagonuose.) Lorim 
matysite laiptus žemyn, virš 
ca-<Queens; ten tuneliukas eina į Crosstown traukinį GG. šis 
traukinys eina į Greenpoint 
stotis. Čia išlipę gatvėn ei 
rasite Driggs Ave.; ten ne 
Driggs Ave.

Kurie važiuosite iš Jamaica srities Jamaica traukiniu, 
geriausiai išlipti Hewes St. stotyje ir eiti du blokus atagl—iki 
,Union Avė., ir prie Broadway rasite IND—GG traukinio stotį. 
Šiuo traukiniu pavažiavus ( vi stotis, bus Nassau Ave.

Važiuojantieji automobiliais iš Connecticut ir Massachu
setts valstijų, atvažiavę iki Long Island, važiuokite Throgs 
Neck tiltu iki Long Island 
pressway ir važiuokite iki p. 
juos pravažiavę laikykitės 
į Grand Ave., pasisukite ir 
Graham Ave., sukite dešinė 
tai čia ir bus Driggs Ave. 
kairiajame šone bus New

Automobiliais iš New 
vąžiuokite tiesiai (nekryp 
tilto), važiuodami tiesiai p 
nekrypkite į dešinę, bet važiuokite skersai ir įvažiuosite į 
Meserole Street, važiuokite iki Graham Avenue, čia sukite 
kairėn ir važiuokite iki D 
pamatysite kairiame šone 
salė.

(Patartina sėsti priešaki- 
er St. stotyje eikite pirmyn, kur 
kurių yra užrašas: IND—Jamai-

,—pirmas sustojimas Nassau Avė. 
Aite atgal apie pusantro bloko, ir 
;oli bus koncerto svetainė — 261

Expressway, sukite dešinėn į Ex- 
amatysite du didelius gaso tankus, 
dešinėj, privažiuosite pasisukimą 

1 važiuokite šia Grand Ave. iki 
i a ir važiuokite iki pasidarys platu, 

; sukite kairėn, ir už vieno bloko 
National Hali.
Yorko pusės Williamsburg tiltu 

dte į šalinius išvažiavimus nuo 
įvažiuosite platų Union Avė., čia

riggs Avenue, čia pasukę kairėn 
New National Hali—tai koncerto

“sales”Planuoją uždėti 
taksus Long Islande

Iki šiol *Nassa 
folk, Long Island^, neturė
jo “sales” taksų, 
per du metu buvo bando
ma ir ten uždėt 
taip kaip New Y 
mokame 5 proc. te, 
tui.

Dabar sakoma, kad suėję 
tų dviejų distriktų (coun
ties) valdininkai 
zoliuciją reikalau; 
taksų. Sakoma, te,i sustabi- 
lizuos taksus ant namų, ku
rie su kiekvienai 
kyla neapsakomai

li ir Suf-

nors jau

i taksus 
orke, kur 
,ksų mies-

LŠnešė re- 
ant tokiu

s metais 
aukštai.

Brooklyne radijo ir tele
vizorių pataisų šapoje 418 
New Lots Ave. kas nors au
tomatu paleido šūvius, savi
ninką sužeidė, o pas jį už- 
eivį jo draugą nušovė.

Iš ALDLD 1-osios 
kuopos žinios

•*

Literatūros D r a u gijos 
pirmosios kuopos susirinki
mas įvyko spalio 28-tą Lais
vės salėje. Jį atidarė kuo
pos organizatorius V. Bun- 
kus, jis ir pirmininkavo.

Susirinkimas buvo n e- 
skaitlingas. Dalyvavo tik 
tie nariai, kurie visada su
sirinkimuose matomi.

Mažas susirinkimas, kad 
ir geraais norais, negali būti 
darbais gausus. Atliko 
Centro Komiteto ir alter- 
natų balsavimus. Kaip at
rodo, tai būsimas dvejiems 
metams organizacijos ko
mitetas susidės iš tų pačių 
veikėjų. Geriausios jiems 
sėkmės darbe.

Šių metų knyga jau gero
kai pavėluota. Ji gal šiais 
metais barių nepasieks. I. 
Mizarienė, sekretorė, ' tikri
no, kad knygą gausime.

Pagyvensime, pamatysime. 
Jei knyga liks kitiems me
tams, tai ją gausime pra
džioje būsimų metų.

Parengimų klausimą pla
čiai padiskutavus, nutarė 
dar šiais metais suruošti 
kultūrinę popietę. Ji įvyks 
gruodžio 8 d. Laisvės salė
je.

Prašome visus tą dieną 
skirti pirmos kuopos pa
rengime dalyvauti. Kaip 
greit programa bus suda
ryta, pranešime. Smagaus 
nasimatymo!

Vienas Jūsų

Iš KALIFORNIJOS
Brangi Lilija: Dabarti

niu laiku esu San Francis
co. Čia labai gražu, daug 
ko naujo pamatvt. Įvairių 
medžiu, parkų. Miestas la
bai kalnuotas, namai ant 
kalnu pastatvti, naktį atro
do labai gražu kai “žiba” 
kalnai. Geriausių linkėjimu 
visiems mano draugams lai- 
sviečiams.

Josephine Augutienė

Aido Chorui
Gerbiami aidiečiai! Galu- 

lutinam pasir ošimui prie 
“T pisvpq” koncerto bū
tinai visi-visoc susirinkame 
ši trečiadieni, lapkričio 6d.. 
ir penktadienį, lapkričio 8 
d., pamokos bus su akompa- 
niste.

Aidas

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas Įvyks lapkričio 12 d.. 
2 vai. popiet. “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė.. 
Ozone Park.

Visi nariai prašomi daly
vauti. Bus svarbu, nes tar
sime dailės parodos rengimo 
reikalus.

Kp. Valdyba

Barasi, kaip špokas su 
žvirbliu dėl lizdo.

Parengimu kalendorius
Lapkriičo 17 d.

Pietūs su menine progr.gr 
ma “Laisvės naudai Hai^ 
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._______

i LDS 1-os Kuopos žinios
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 
hus svarbios diskusijos. -

Vihi Pirmos kuoops nariai 
būkite! A

LDS 1 kp. Valdyba

“Laisves” Koncertas
Sekmadienį^ Lapkričio 10 d

. NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave.

Pradžia 2 valandą — Bilietas $1.50
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno AIDO CHORAS, vadovybėje Mildred Stensler

Kiti programos Dalyviai: AMELIA YOUNG, vietine sopranas; IRENE JANULIS iš Worcester, sopranas; 
BROOKLYNO AIDO CHORAS, vadovybėje MILDRED STENSLER, su solistais, duetais ir 

mišriomis grupėmis.
, Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS

Victor Becker
Aido choro solistas

Amelia Young
Soprano

Irene Janutiene
Soprano

A. Iešmantą,
Aido choro solistas

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti šiame metiniame mūsų Koncerte.
■ ■ t- ■ = KONCERTO AKOMPANISTĖ ANN SALYK =

progr.gr



