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Trys svarbūs įvykiai 
Kruvina “prekyba** 
Moterims mažiau progų 
Viduramžių liekana 
Visi j “Laisvės“ koncertą.

— Rašo J. Gasiūnas —
Lapkričio pradžioje įvyko 

trys labai svarbūs istoriniai 
įvykiai, kurie visą pasaulį 

mina.
Lapkričio 1 d. prez. John- 

sono įsaku buvo sulaikytas Š. 
Vietnamo bombardavimas, ku
ris suteikė galimybę rinitai 
pradėti derybas Vietnamo ka
rui baigti ir taikai įtvirtinti.

Lapkričio 5 d. įvyko prezi
dentiniai rinkimai, kuriuos 
kė viso pasaulio žmonės, 
bus sekamas JAV preziden

Lapkričio 7 d. įvyko pilno
sios pergalingos socialist] 
revoliucijos Rusijoje 51 
metinė sukaktis, kuri buvo 
kilmingai paminėta ne tik 
rybų Sąjungoje, bet kiekvie
name pasaulio kampe.
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Dabar visiems labai sv 
bu, ką Paryžiuje atliks Pi 
ir Šiaurės Vietnamo dele 
cijos kartu su Jungtinių V 
tijų delegacija.

Svarbiausias klausimas 
mūšių sulaikymas Pietų Viet
name, kur ir šiuo metu dar 

4tebežūsta amerikiečiai ir viet
namiečiai.

1 Dabar viso pasaulio tai 
k^otojų šūkiai: Sulaikyti

ar
ėtų 
ga- 
als-

tos 
ka

rą Pietų Vietnahfie,“ ištraukti 
svetimų šalių ' inilitarines jė- 
gas iš Pietų Vietnamo. , 1

meVisi nekantriai laukia: 
naujausių žinių iš Paryžiaus, 
žymėtina, kad Pietų Vietnž, 
Nacionalinio I š s i 1 a i s vin 
delegacijai vadovauja pas 
mėjusi kovotoja Nguyen 
Binh.

1951 metais ją arešta 
prancūzai ir kaltino kaip 
votoją už demokratiją, la 
ir nepriklausomybę. Kai pran
cūzai buvo išvyti iš Indokini- 
jos, tuomet 1954 m. ji buvo 
paleista iš kalėjimo.

Labai svarbu ir tai, kad 
legacijai vadovauja moteris, 
kuri turi didelę įtaką ir trokš
ta taikos Vietname, kad 
£ik jos šeima, bet visos šeiilnos 
būtų saugios nuo karo skerdy- 
n

,mo 
mo 

. žy-
Thi

v o 
ko- 
svę

de

ne

Y
Senatorius Joseph Cl 

antai pareiškė: 
čiamai priešinuos 
tiškais karstais prekiauti 
vietnamiečių nuosavybes?*

Taip, mes Pietų Vietnaijian 
siunčiame užmuštiems pala 
ti karstus, o mūsų šalies blan- 
kininkai ir pramonininkai Pie
tų Vietname grobia nuosa 
bes, žeriasj didžiulius pelijus.

Šią kruviną “prekybą 
kas jau seniai baigti.

ark
Aš nepakei- 

amerikie-
vuz

do-

vy-

lai-

ese

2,-
)00

1,420,-

Ar žinote, kad Jungtin 
Valstijose yra dabar 9 iųili- 
jonai našlių moterų ir tik 
142,000 našlių vyrų, 2,331, 
divorsuotų moterų ir 
000 tokių pat vyrų ?

Senesnio amžiaus vyralms, 
kaip matote, yra daug pasi
rinkimo, o moterims — labai 
mažai.

Ankstyvesnis vyrų mir ;in- 
ipimas sudaro našlėms svai 
problemą, kur 
kitą vyrą.

bią
ir kaip g^uti

-kansas valstija ir ddiar

1. NIXON - NAUJAS JUNGTINIU VALSTIJŲ PREZIDENTAS■X

a

Mirė J. Lewis, Amerikos 
laisvamanių vadovas

New Yorke mirė Joseph 
Lewis 79 metų amžiaus, be
dirbdamas savo raštinėje.

J. Lewis per daugelį me
tų pagarsėjo, kaip Amerikos 
laisvamanių vadas. Dau
giausia jo pasidarbavimu 
buvo suorganizuota laisva
maniška draugija “Free
thinkers of America”, ku
rios visą laiką jis buvo pre
zidentu.

Jis yra parašęs daugiau

knygų, 
anių žur-

kaip 20 ateistinių
daug rašęs laisvan 
nalams. Paskiausia jo knyga 
“The Fable of Jėzus Christ”
bus netrukus, iš 
kovojo, kad pašai 
garbinimą iš visų 
ninių įstaigų.

eista. Jis 
nti dievo 
visuome-

Vakarų Berlynas. — Na
cionalinėje Galerijoje trys 
hitlerininkai išpiešė nacių 
svastikas ir pabėgo.

Didžiuliai ekonominiai
TSRS laimėjimai

Maskva.—Komunistų Par
tijos generalinis sekretorius 
Leonidas Brežnevas savo 
raporte atžymėjo, kad 1966- 
1968 laikotarpyje Tarybų 
Sąjungos pramonės gamyba 
pakilo 30 procentų, o žmo
nių pajamos pakilo 20 proc.

Raporte taipgi pažymėta, 
kad už didelius gamyboje 
atsiekimus daugiau kaip 1, 
000 didžiųjų pramonių fir
mų buvo tame pačiame lai
kotarpyje premijuotos.

TSRS Kompartij 
įsikišimą į čekos 
Maskva. — Tary 

gos Centro Komi t 
balsiai užgyrė įsikišimą į 
Čekoslovakiją, ka 
žygį ginant sociali 

... ............ ■

a užgyrė 
lovakiją 
bu Sąjun- 
etas vien-

ip svarbų 
zmą.

_ -te ... ' ' -

Tpkijas.—Japonijos sosti
nė spalio 1 d. turėjo 11,349,- 
708 gyventojus. Tai didž* 
sias gyventojais ir lestas 
šaulyje.

i dįdžiau-
5 pa- /

Vokietijos studentai, gindami 
advokatą, mušėsi su policija

Vakarų Berlynas. — Ke
letas šimtų studentų ir dau
gelis jiems pritarėjų, ginda
mi savo advokatą Horst 
Mahlerį, suruošė protesto 
demonstraciją.

Policija smarkiai puolė 
demonstrantus. Įvyko žiau
rios muštynės, kuriose dau
giau kaip 150 žmonių, daug 
policistų buvo sužeistų. Dau
gelį nuvežė ligoninėn. Areš
tavo 40 demonstrantų.

H. Mahleris buvo pirmiau 
areštuotų studentų gynėjas. 
Už tai jam buvo atimtos ad

vokato teisės. Studentai pa
siryžo jį ginti, reikalauda
mi, kad jam būtų grąžin
tos advokato teisės.

Indonezijoje išžudyta 
300,000 komunistų
Jakarta. — Per trejetą 

metų nuo fašistinė s diktatū
ros įsigalėjimo Indonezijoje
buvo išžudyta dar 
300,000 komunistų

giau kaip

Richardas M. Nixonas jau paskelbtas 37-uoju Jungti-1® 
niy Valstijų prezidentu. Jis laimėjo 287 elektoriusj 
Humphrey—204, Wallace—45. Balsų gavo abu beveik Į 
lygiai. Rašant šiuos žodžius buvo paskelbta, kad Nixonas 
gavo 29,598,783 balsus, Humphrey—29,572,567 Wallace— 
9,186,058. Nixonas ir Humphrey gavo po 43 procentus

| Kompartija ragina trauktis

visu balsuotojų, Wallace—13 proc.
Sakoma, dar ne visi balsai suskaičiuoti, dar turimos 

skaitlinės galį pasikeisti. Ketvirtadienio rytą radijas 
skelbia, kad Humphrey jau turi apie 40.000 balsų daugiau 
už Nixoną. Bęt tas nepakeičia situacijos, kadangi Nixo
nas turi daugiau elektorių, o elektoriai išrenka prezi
dentą. Mat, tdkia prezidentinių rinkimų nedemokratinė 
procedūra.

Trečiadieni apie pietus Humphrey prisipažino, kad 
jis pralaimėjo rinkimus ir pasveikino išrinktą prezidentą 
Nixona. Humohrey pa reiškė, kad i is su nau ju prezidentu 
kooperuos, kiek bus galima. Prezidentas Johnsonas taip
gi pasveikino Nixona ir pasižadėjo kooperuoti, kuomet 
valstybės vairas 1969 m. sausio 20 d. bus perduotas 
naujam kapitonui.

Nixonui ne lengva bus valstybės reikalus vesti, kuo
met Kongreso daugumą sudaro demokratai. Jam reikės 
arba taikytis prie demokratų, arba gauti savo pusėn 
pietinių valstijų reakcinius demokratus. Senate demo
kratai turės 58. republikonai—41 ir vienas abejotinas. At
stovų Bute—243 demokratai, 192 republikonai.

Pasidžiaugęs laimėjimu, R M. Nixonas pasižadėjo 
darbuotis, kad visa Amerikos tauta, būtų suvienyta. Abe
jotina, ar jam tai pavyks. Jeigu karas; Vietname nebus 
tuoj baigtas ir jeigu rasinė diskriminacija nebus visai 
panaikinta ir škurdas nugalėtas, negali būti vieningos 
tautos, kova tęsis ir toliau,! pasidalinimas gali būti dar 
didesnis.; . f •'

■■j'Si’. w ■« '4^.. .V. ' "T—*~T-~ ' 1 . .. ...

TSRS ragina > Ameriką Studentai' demonstS^ 
trauktis iš Vietnamo 200 areštuota

• 1

Maskva.—' Tarybų Sąjun
gą sveikina Jungtinių Vals
tijų sulaikymą Šiaurės Viet
namo bombardavimo, kaip 
“svarbų žygį į taikos susita
rimo kelią”.

Tuo pačiu metu TSRS ra
gina Jungtines Valstijas 
nieko nelaukiant trauktis iš 
Pietų Vietnamo ir leisti pro
blemas išrišti patiems Viet
namiečiams.

Madridas, Ispanija.—Uni
versiteto studentų demonst
racijoje buvo sudegintas 
diktatoriaus Franko pa
veikslas. Policija puolė de
monstraciją.

JAV iš Piety Vietnamo
Jungtinių Valstijų Komu

nistu Partija pareiškė, kad 
JAV sulaikymas Šiaurės 
Vie t n a m o bombardavimo 
“yra svarbus laimėjimas pa
saulio taikos jėgų, kartu 
yra smūgis JAV agresyviai 
politikai pasaulyje”.

Dabar Jungtinės Valstijos 
turi baigti karą Pietų Viet
name ir visas militarines jė
gas ištraukti iš Pietų Viet
namo iki Kalėdų.

Kenedžio Memorialas
McLean, Va. — Užmušto

jo Roberto Kenedžio žmona 
ir brolis pąskelbė Roberto 
Kenedžio Memorialo sukūri
mą, v

Lenkijos pagalba Vietnamui
Varšuva. — Lenkijoje vi

suomenės aukomis supirkta 
įvairių reikmenų Vietnamo 
kovojančiai liaudžiai.

Taikos kovotojai išvaryti 
iš Patricko katedros

tebekovoja prieš evoliuciją. 
Tos valstijos prokuroro pava
duotojas D. Langston Aukš
čiausiajame Teisme pareiškė:

—Jeigu mokytoja pasakytų 
savo studentams, kad yra Dar
vino evoliucijos teorija, tuo
met, manau, ji papultų po 
persekiojimu.

Toje nelaimingoje valstijo
je mokytojams uždrausta net 
prisiminti apie evo 1 i u c i j ą . 
Koks tai atsilikimas! Rodos, 
viduramžiuose ji tebesiranda, 
kuomet už evoliucijos moky
mą buvo mokslo žmonės degi
nami. Tai viduramžių lieka
na.

Visi atsiminkime, kad šį sek
madienį turėsime metinį “Lais
vės“ koncertą. Būkime patys 
ir kitiems įpriminkime, kaip 
svarbu jame dalyvauti.

Dalyvaudami jame, prisidė
sime prie “Laisvės“ sustipri
nimo ir prie kovos prieš karą 
Vietname, už taiką pasaulyje.

simpatikų 
tęsiamas, 
nužudyta 
nų. Apie 
ir šimpa- 
imuose ir 
vykiose, 
arimų iš

Komunistų ir 
žudymas ir toliau 
Pereitą vasarą 
apie 2,000 asme 
800,000 komunistų 
tiku laikomi kalė; 
koncentracijos sto

Daugelis nužiū.....
darbų išmetami. Garuda 
kompanija rugsėjo mėn. pa
leido iš darbo 1,071, spalio 
mėn.—1,600. Jau 6,000 dar
bininkų iš darbo paleisti.

Kitos kompanijos irgi pa
našiai elgiasi su darbinin
kais. Valdžios tarnautojai 
irgi nuolat terorizuojami, 
daugelis netenka darbų.

derybas.

Taikos pasitarimai atidėti
Paryžius. — Lapkričio 6 

d. keturios delegacijos turė
jo pradėti taikos
Bet kadangi Pietų Vietna
mo prezidentas Thieu atsi
sakė atsiųsti delegaciją, pa
sitarimai atidėti neribotam 
laikui.

Kobe, Japonija. — Gais
ras sunaikino 6 aukštų na
mą ir sudegino 30 žmonių.

Panama. — 750 universe 
teto studentų ir 100 pro
fesorių vadovavo demons
tracijai prieš militarinį re
žimą Nepriklausomybės Die
na.

Policija puolė demons
trantus. 200 buvo areštuoti, 
daug sužeistų.

Tvanai Europoje
Turin, Italija. — Rudeni

niai tvanai, po didelių liū
čių, taipgi kai kuriuose vie
tose žemės1 drebėjimai pada
ro daug nuostolių ir nusine
ša nemažai gyvasčių.

Italijoje nuo tvanų žuvo 
apie šimtas žmonių, kuomet 
Po ir Arno upės patvino. 
Masso rajone žuvo 79 žmo
nės.

New Yorke prie St. Pat
rick katedros ant šalygat- 
vio du jauni kunigai praei
tą sekmadienį laikė mišias, 
kurių klausėsi daugelis Ro
mos katalikų, kovojančių 
prieš karą Vietname.

Mišias laikyti jie buvo 
pasiruošę katedroje, Bet kai 
tik 'jie/ į'ėjo katedroh; taip 
greit buvo iš j os išvaryti1. 
Jie pareiškė savo protestą 
Rom'os katalikų hierarchijai 
Už1 tylėjimą,' kuomet Vietna

mo kare žmonių kraujas lie
jamas.

Uosto darbininkų streikas
Tokijas. — 14,000 Yoko- 

hamos uosto darbininkų pa
skelbė 24 valandų streiką, 
sulaikę daugiau kaip šimtą

Amman.—Sukilimas, prieš 
Jordanijos karalių Husseiną 
nepavyko. Nemažai sukilė
lių areštuota.

Prancūzijoje smarkiai didėja 
biznio bankrotu skaičius

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Mirė Nikalojus Belianinas

Vilnius. — ELTA spaudai 
perdavė tokį nekrologą:

Spalio 31 d. po sunkios li
gos mirė Lietuvos ryšių Mi
nistras, Lietuvos Komparti
jos Centro Komiteto narys, 
Lie t u v o s Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas Nikalo
jus Belianinas.

Belianinas gimė 1913 me
tų lapkričio 17 d.Kostromos 
srities Perfenjevo rajono 
Savino kaime valstiečių šei
moje. 1929 metais pradėjo 
dirbti staliumi Leningrado 
mieste, kartu mokėsi komu
nalinio ūkio inžinierių insti
tuto darbininkų fakultete, 
kurį baigė 1939 metais.

1948 m. spalio mėn. jis 
buvo paskirtas Tarybų Są
jungos ryšių ministerijos

įgaliotiniu prie Lietuvos mi
nistrų tarybos, o 1955 m. — 
Lietuvos ryšių ministru.

Belianinas — daug kartų 
renkamas Lietuvos Kom
partijos' Centro Komiteto 
nariu, buvo penkių Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos 
šaukimų deputatu.

Belianinas, 20 metų vado
vaudamas Lietuvos ryšių 
organams, nuveikė didelį ir 
vaisingą darbą, atstatant 
karo sugriautą respublikos 
ryšių ūkį, plečiant ir tobu
linant jį.

Nikalojų Belianiną Lietu
vos žmonės pažinojo ne tik 
kaip gerą specialistą, bet ir 
kaip visuomeninką, aktyvų 
Kompa r t i j o s ir tarybinės 
vyriausybės politikos propa
guotoją.

Antanas Vaivutskas

Paryžius. — Dėl stiprė
jančio gamybos monopolis
tinio koncentravimo Pran
cūzijoje masiškai likviduo-

Gen. Hester sako: 
karą laikas baigti

Atlanta, Ga. — Čia kalbė
damas prieškariniame .mi
tinge, gen. Hugh Hester pa
reiškė, kad “Vietnamo ka
ras — nelegalus, nemoralus, 
tautžūdiškas... ir priešin
gas Jungtinių Valstijų žmo
nių interesams”.

• Pasaulio karo veteranas 
Hester pagerbė jaunuolius, 
atsisakiusius vykti Vietna- 
man kariauti. “Mes turime 
šį karą baigti ir jį baigti 
greitai”, sakė Hester.

Mirė Papandreou, už 
demokratiją kovotojas

Atėnai. — Graikijos bu
vęs tris kartus premjeru G. 
Papandreou po opos vidu
riuose operacijos mirė turė
damas 80 metų amžiaus.

Papandreou buvo libera
las. Militarinį režimą jis 
smerkė. Buvo įkalintas, vė
liau amnestuotas, laikomas 
po namų areštu iki rugsė
jo 23 d.

Jo laidotuvėse dalyvavo 
apie 300,000 žmonių, reika
laujančių grąžinti demokra
tiją.

j a m o s smulkios įmonės, 
kompanijos ir firmos, ku
rios neišlaiko didėjančios 
konkurencijos.

1967 metais Prancūzijoje 
buvo 5,687 bankrotai, tai 
yra, 23 procentai daugiau, 
negu 1966 metais. Paskelb
tais duomenimis, pirmajame 
1968 metų ketvirtyje pasi
skelbė bankrotais dar 1,250 
statybos įmonių, 762 teksti
lės ir odos pramonės firmos, 
732 žemės ūkio ir maisto 
produktų gamybos kompa
nijos, taip pat 483 kavinės, 
viešbučiai ir restoranai.
Šiuos duomenis pateikia Pa

ryžiaus savaitraštis “Eks- 
pres”.

Dešiniąją studentą 
draugija uždraustą

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė nutarė panaikin
ti ultra - dešiniųjų studentų 
“Occident” judėjimą, sukur
tą prieš ketvertą metų hit
lerininkų pagrindu.

Dešinieji studentai įsipy
ko visiems su savo triukš
mingais išstojimais, riaušė
mis. Jie puldinėdavo kairių
jų studentų demonstracijas 
prieš karą Vietname. Dau
gelyje miestų jie sukeldavo 
riaušes kairiųjų susirinki
muose.

Jie skelbiasi esą didžiausi 
marksizmo priešai.
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Mr. Richard Nixon
TAI jau ir turime išrinkę naują prezidentą, 

yra Mr. Richard Nixon, 
atsibodo žmonėms demo 
Išskyrus Franklin Delaho Roosevelto laikus, taip visada 
būdavo. Beveik visi prezidentai yra prezidentavę po 
aštuonerius metus. Nixon yra 37-asis Jungtinių Valstijų 
prezidentas.

Ilgai galvočiai ieškos atsakymo: Kodėl Nixon lai
mėjo, o Hubert Humph

Kiekvienas turėjo davo argumentus. Kiekvieno ar
gumentai turės po gerą

Vietnamo karas buv 
jis per ketverius metus 
pateisinamą barbarišką

Natūralu, kad šaly 
ant pečių tų, kurie kraštui vadovauja. Humphrey buvo 
vienas iš tų vadovų. Todėl žmonėms nusidėjo.

Skaudžiai Humphrey atsiliepė demokratų konvenci
ja Chicagoje. Humphrey laimėjo nominacijas brutališ- 
kos jėgos ir partinės m; 
liarumu. Tuo jis pad

Nepadėjo jam nė p 
Johnsono pasisakymas i 
pabučiavimas tik patvir 
kad Humphrey yra “Jol(insono žmogus” ir kad jo politi
ka niekuo nesiskirs nuo 
su Vietnamo karu. O jds Amerikos žmonės nebenori. Jie 
nori “naujos šluotos.” IjsTa, ir jie manė, kad jie ją gaus 
Nixono asmenyje.

Tai tik keletas fa 
Aišku, kad jų buvo dai 
bėtis, kad Humphrey surinko beveik pusę balsų. Pra
džioje atrodė, kad Nix 
guma. Humphrey daug 
jam suteikta parama.

Kas dabar? Kur li|nk dabar?
Tik ateitis atsakys 

aišku: kai sausio menes 
zidento sostą, iš fedėra 
lėks laukan, kaip tie bib 
Nixono bičiuliai ir pase

Aišku, kad čia yra 
mintys. Reikės kitos progos pakalbėti apie rinkimuose 
pasirodymą iš vienos pu 
iš kitos—pažangiųjų, ar 
rėš/”

Juo 
Istorija dar kartą pasikartojo: 

sratas, jiems pakišo republikoną.

rey pralaimėjo?

dozę tiesos.
o viena Humphrey nelaimių. Juk 
sušilęs padėjo Johnsonui šį ne- 
karą piršti Amerikos žmonėms, 
je siautėjančios bėdos suversta

ašinos pagalba, o ne savo popu- 
1 iii j o demokratus.
• askutinėmis dienomis prezidento 
ž jo kandidatūrą. Tas Johnsono 
;ino žmonių galvose tą nuomonę,

dabartinės vyriausybės politikos

storių, kurie nulėmė rinkimus, 
ig daugiau. Tik dar reikia ste

in laimės milžiniška balsų dau- 
padėjo organizuotų darbininkų 

Bet to neužteko.

; į šiuos klausimus. Tik vienas 
Mr. Richard Nixon atsisės į pre- 
nes, valdžios organų demokratai 
[§ki nusidėję aniuolai iš dangaus, 
ęejai užims jų vietas.
tik padrikos greitomis pabertos

sės kraštutiniųjų reakcinių jėgų, 
ba, kaip priimta, “naujosios kai- 

ir ką tai reiškia Amerikos ateičiai..

Žingsny s linkui taikos!
PREZIDENTAS Jot 

nių reikalavimui ir p 
traukė Šiaurės Vietnan 
kintinas žingsnys linku 
bar Paryžiuj vedami pasitarimai įgaus naują pobūdį. 
Gal iš tikrųjų bus galima pradėti tartis dėl karo baigimo.

Viskas, žinoma, priklauso mūsų vyriausybei. Jeigu 
ne amerikiečių pusės milijono armija Pietų Vietname 
civilinis konfliktas seniai būtų buvęs baigtas ir veikiausia 
dabar jau abidvi Vietr 
valstybę. Tai visiems ž 
tų Vietnamo militarinė 
galioje nė vienos dienos. Ji laikosi tiktai Amerikos mi- 
litarine jėga.

Tas Thieu-Ky klikas atsisakymas dalyvauti Pary
žiaus konferencijoje^ kadangi joje dalyvaus ir Pietų Viet
namo Liaudies Išsilaisvinimo Fronto delegacija, yra 
tiktai manevras. Mūsų vyriausybė ištrauktų iš po jos 
ko jų.armiją ir ginklus i 
viskas priklauso Amer 
šoks ateityje, nes turi 
ziką. Jeigu prezidentas Johnsonas tikrai ir nuoširdžiai 
panorės šį karą baigti, 
militarištus paklufcdyti

Prieš Amerikos žmones tebestovi ta pati istorinė 
problema ir atsakomybė: 
karą. Geras, teisingas šūkis: 
namo Kalėdoms!”

nsonas nusilenkė Amerikos žmo- 
asaulio opinijos spaudimui, nu- 
o bombardavimą. Geras, ir svei- 
taikos.. Reikia tikėtis, kad da-

[amo dalys būtų sulietos į vieną 
noma. Visiems žinoma, kad Pie- 
Thieu ir Ky klika neišsilaikytų

r iš jos nieko nebeliktų. Čia irgi 
ikai. Thieu-Ky šoko iki šiol ir 
šokti, pagal mūsų valdžios mu-

jis suras būdus Pietų Vietnamo 
ant kelių.

LAISVE

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
TAI LOGIKA, 
TAI PROTAS!

Chicagos klerikalų “Drau
go” spalio 31 dienos veda
masis savo kreiva, pikta lo
gika bus supliekęs visus re
kordus. Koks ten Al. B. ra
šo apie olimpines žaidynes 
Meksikoje ir apie ten da
lyvavusius lietuvius sporti
ninkus. Jų laimėti meda
liai esą “vergijos 
Smerkia “Laisvę 
nį,” kam šie lai 
“neužmiršta priijninti, kad 
Lietuvos sportin: 
sudaryta didži 
kartu su So vie i 
sportininkais d 
olimpiadoje.”

Melas pirmas, 
nei “Vilnis” niek 
sakę. Jie niekur 
“Sovietų Rusijos 
kais.” Jię( sako 
sportininkai tiu 
progą dalyvauti 
jungos sportininkų gretose”. 
Gi Lietuva yra viena iš ta
rybinių respublikų, kaip ir 
Tarybų Rusija, su lygiomis 
teisėmis, nors Li 
riopai mažesnis kraštas.

medaliai.” 
” ir “Vil- 
kraš čiai

nkams yra 
ulė proga 
tų Rusijos 
a 1 y v a u t i

“Laisvė,” 
u r to nėra 
nesako su 
sportinin- 

: lietuviai 
•i didžiulę 
Tarybų Są-

etuva kele-

b i a u r u s
melas, kad “visi lietuviai 
(sportininkai) turėjo ginti 
Sovietų Rusijos 
gynė visos šalie 
respublikų, jų ta 
tuvos garbę.

Arba štai kita 
argumentas:

“Amerikoje, tu 
per televiziją žai 
milijonai žmonių 
niekur pranęšėja 
nors gęhąi vapd 
mąs, kad Paulau 
pulis yra lietuvis 
rusai.”

Ignorantas už 
ne tą ignorantą 
kad jis visus Tarybų Sąjun
gos, visų 15 respublikų, 
sportininkus vadino rusais, 
bet Lietuvą ir Tarybų Są
jungą. Tai logi 
tas!

Iš kitos pusės, 
neturėtų per da 
Tasai ignoranta

garbę.” Jie 
s, visų 15 
rpe ir Lie-

s to Al. B.

ansliuojant 
dynes mat^ė 
* jr tačiau 
šnepaęąkė, 
us ištąrda-j 
skaš ar Če- 
i. Jie buvo

tai kaltina 
pranešėją,

respublikų,

<a, tai pro-

“Draugas” 
ug skųstis, 
s pranešė- 

i taipį kaip
elgiasi “Draugo ’ redakto
riai. Juk jiems irgi, kas 
tik nuveikiama, 
Lietuvoje ir vis 
Sąjungoje> vis 
sams nuopelnas.
galima pateisinti pranešėją 
už jo ignoraciją, bet kaip 
pateisinti “Draugą” ir visą 
“veiksnių” spaud 
timą visų Taryb 
žmonių rusais, v 
Sąjungos “Soviesų Rusija”? 
Anas gal geriau 
betgi šitie reds,

pasiekiama 
oje Tarybų 

“rusų ir ru- 
” Gal dar

ą uz paver- 
ų Sąjungos 
įsos Tarybų

Penktadienis, Lapkričio (November) 8, 1968

IŠ LAIŠKU

priversti vyriausybę baigti
“Sugrąžinkite mūsų sūnus

Turėtų susitaikyti
NEW YORK O miesto viešosios mokyklos tebėra 

uždarytos. Mokytojai 
nizuoti ir kol kas laiko

Tuo tarpu daugiau 
nukenčia. Daug kam d 
kenčiama, kad mokytojų unijos vadovybė turėtų eiti prie 
kompromiso ir streiką baigti.

Pažangiųjų amerikiečių anglų kalba “Daily World” 
aiškiai ir atvirai kritiki oja mokytojų vadovybę Už strei
ko tęsimą. Laikraštis mano, kad unijos prezidento Al
bert Shanker užsispyrimas laiko mokyklas uždaręs.

Mokytojų streikas negali būti ir nebus amžinas. Rei
kia tikėtis, kad bus surasta išeitis ir streikas baigsis 
nusileidimu iš abiejų pusių.

tebeštreikuoja. Jie gerai orga- 
si labai vieningai.
kaip milijonas vaikų daugiausia 
trodo, kad situacija darosi nepa^

pirmieji Budiono raitininkų ar
mijoje, prisiekiame tiems, ku
rie pirmieji savo jaunais pe
čiais iškėlė Magnitką ir Kom- 
somolską prie Amūro, prisie
kiame būti amžinai ištikimais 
šventajam revoliucijos reika
lui. Motinų širdžių žaizdomis 
prisiekiame, prisiekiame žiū
rėdami į mėlynas, kapų gėlių 
akis —■ niekam neleisime 
drumsti giedro gimtinės dan
gaus, niekam neleisime prisi
liesti prie krauju palaistyto, 
išdygusio ir sužydėjusio tautų 
brolybės žiedo.

—Netiesa, kad kareiviais ne
gimstama. Likimo neglostyto
je šalyje kiekvienas žmogus,— 
karys! Prisiekiame iki pas
kutinio, kraujo lašo saugoti 
tave, Tėvyne, net paskuti
niais atodūsiais, alsuoti tavi
mi ir tau, Tėvyne!

—Prisiekiame savo jaunys
te — visas jėgas atiduosime 
tam, kas gražiausia pasauly
je— kovai dėl darbo žmonių 
laisvės ir laimės.

YRA KO JIEMS 
DŽIAUGTIS

Chicagos menševikų “Nau
jienos” (spalio 30 d.) džiau
giasi:

“Indonezija griežtai nai
kina Komunistų partijos li
kučius. Neseniai buvo su
šaudyti 26 partijos vadai.”

Jos ' negali atsidžiaugti, 
kad nuo 1965 metų kruvi
nieji Indonezijos militaris- 
tai išskerdė apie 300,000 ko
munistų!" 1

Kiek mums žinoma, joks 
kitas nė aršiausių reakci
ninkų laikraštis nėra taip’ 
laiminęs Indonezijos skerdi
kus.
f . Ą t ! •; j-r  ---- r-i'i * : i

LIETUVI^1 KALBOS

nė nežino, 
ktoriai są

moningai, apgalvotai slepia 
tiesą ir apgaudneja savo 
skaitytojus, jiems negali
ma dovanoti Už tokią pro
pagandą prieš Lietuvą ir 
kitas Tarybų Šų 
tas.

LIETUVOS JAUNIMO 
PASIŽADĖJIMAS

“Eltos” pranešimu spalio 
28 d. Vilniuje Lenino aikš
tėje įvyko didžiulis mitin- 
fas Lietuvos komunistinio 

aunimo Sąjungos penkias
dešimtmečiui atžymėti. Tai 
buvus labai didelė, įspūdin
ga demonstracija.

Mitinge buvo priimta se
kama jaunimo priesaika: 

—Prisiekiame tiems, kurie 
prieš 50 metų buvo pirmieji^ 
drauge su šautuvu į rankas' 
paėmę komjaunimo bilietą, 
prisiekiame Hems, kurie buvol

tokią pro

jungos tau

GROŽIS IR 
VAIZDINGUMAS

“Gimtasis kraštas” (rugs. 
26 d.) įdėjo Klementinos 
Vosylytės straipsnį “Mes ir 
gimtoji kalba.” Ji paduoda 
vieną pavyzdį, kaip - mūsų 
kalba yra graži, įvairi, vaiz
dinga. Gal jokia kita kalba 
su ja negali susilyginti savo 
vaizdingumu. Vosylyte ra
šo:

Lietuvių kąlba, be kitų pa
stovių vaizdingų pasakymų, 
vadinamų frazeologizmais, la
bai turtinga pastovių palygini
mų, kurie sudaro nemažą vi
sų frazeologizmų dalį, šitie 
palyginimai ' nekuriami kal
bančiojo ar rašančiojo, o tik 
kūrybiškai panaudojamos liau
dies kūrybos formulės, ku
rios kalbai suteikia daug vaiz
dingumo, išraiškingumo ir 
emocionalumo, padeda afpris- 
tiškai išreikšti mintį. Kad įsi
tikintume, kokia turtinga lie
tuvių kalbos palyginamųjų 
frazeologizmų sihonimika, ^pa
teikiu pluoštą palyginimų vien 
tiktai greitam bėgimui, lėki
mui ir pan. nusakyti: .

lekia kaip, aitvaras
lekia kaip akis išdegęs (iš

plikęs) p
bėga kaip akių išimtas 
lekia kaip į gaisrą.
bėga kaip arklys, dagį

Uodega gavęs 
lekia kaip be galvos 
lekia kaip bimbalas, 

smilgą apžergęs 
lekia tartum degdamas 
lekia kaip dūmas 
lekia kaip galvon daužtas 

(miištas, skeltas)
lekia kaip giltinės (velnio) 

nešamas
dumia kaip griausmas 

(perkūnas)
lekia kaip įdiegtas 
tekia kaip iš pypkės 
mauna kaip jautis

per aVįžas
dumia kaip kiškis krūmynan

(laukais)

lekia kaip krankliai edesio 
-bėga kaip kulka (kulipka)
bėga kaip nuo vilko avys 
bėga (eina)

kaip pakaustytas
lekia (bėga, kuria)

kaip pamišęs, (pasiutęs, 
patrakęs, protą pametęs)

lekia kaip paukštis
lekia kaip perkūnu
lekia paik plunksna

ant vėjo
tartum raitas bėga
lekia kaip strėlė
bėga kaip sudegęs
mauna kaip šunų (šunies) 

genamas (vejamas)
lekia kaip tėvą užmušęs 
bėga 
lekia 
lekia 
lekia 
lekia

(vėtra, viesulas)
lekia kaip velnias
lekia nelyginant velnias,

dūšią pagavęs
lekia kaip velnio i 

apsėstas
lekia kaip velniui

pardavęs
lekia kaip viesulo

(pakeltas)
bėga kaip vilkas, 

uodegą užlaužęs
lekia kaip žaibas
lekia kaip žaibu

kaip ugnies pagautas 
kaip uodegą nusvilęs 
kaip uodegon įkirptas 
kaip vejamas

kaip vėjas

(velnių)

dūšią

pagautas

Uzbekijos auksas
Jau žiloje senovėje Uzbe

kijoje buvo iškasama aukso. 
Ypač auksakasių verslas 
klestėjo IX-XII a. Aukso 
ieškodami, jie įsikasdavd 
iki 100-150 metrų gylio, kai 
kada net žemiau grutinhį 
vandenų. Tačiau Vidurinę 
Aziją, sukrėtė XII-XIII; a; 
istoriniai \ įvykiai viską1 su
žlugdė: Bebėik Viši aukso 
rūdynai buvo apleist.' Beli
ko padavimai apie kitados 
Uzbekijoje rastą auksą.

Pastaraisiais metais Kizi- 
kumų vakaruose geologai 
aptiko ir ištyrė didelį auk
so telkinį Murutau. Kiek 
vėliau pramoniniai aukso, 
telkiniai buvo rasti ir kituo
se respublikos rajonuoose.

Vakarų Uzbekijoje rastos 
aštuonios aukso rūdos juos- 
tosž kuriose daugiau kaip 
40 perspektyvių plotų ir 11 
rūdos laukų. Rytų Uzbeki
joje numatotaa ištirti 34 
plotus, iš jų 31 Čatkalo-Ku- 
ramino regione. Čia, pataš- 
kentėje, yra du dideli čal- 
nakasybos pramonės cent
rai — Almalyko ir Angre- 
no. Almanyko kalnakasy- 
bos-sodrinimo kombin a t a s 
tas labai palengvins įsisa
vinti ištirtuosius telkinius^ 
iš kurių auksas bus išgau
tas greitai ir be didelių ka
pitalo įdėjimų. ,

Toli gražu dar neištirtos 
visos Uzbekijos aukso at
sargos. Geologai tikisi su-, 
rasti naujus didelius taurio-: 
jo metalo telkinius.

... Tiesą pasakius, pas 
mus Amerikoje vis darosi 
sunkiau gauti,mūsų spau
dai naujų skaitytojų. Vi
siems gerai suprantama, 
kad senstame ir nebegalime 
daug skaityti, o jaunimas 
mūsų spauda nesidomi.

Aš dirbu spaudos vajuose 
nuo 1932 metų. Tai šmotas 
metų! Galima būtų prirašy
ti ištisą kuygą, kiek per tą 
laiką yra pasitaikę netikė
tumų. Štai šiandien gaunu 
laišką nuo žmogaus, apie 
kurį nė nesapnavau. Dar
buojantis judėjime tave su
veda į naujas pažintis su 
idėjos draugais. Daug to
kių pažinčių yra pasitaikę.

Pas mus Detroite dau
giau skj/tytojų turi “Vil
nis”, negu “Laisvė”. Mat, 
mes esame artimi kaimynai 
su Chicaga. “Laisvės” skai
tytojų mažiau, bet (keletą 
turime.

Spaudos vajus, ypač “Vil
nies” eina jau veik du mė
nesiai. Jai gerai padirbė
jus, jau savo kreditui tu
riu 7 naujus skaitytojus.

Mano organizacijų drau
gai šiemet nenorėjo, kad aš 
būčiau vajiųinkė. LLD 52 kai. 
kuopos susirinkime pasisiū
liau, kad noriu darbuotis 
kuopos vardu. Bet pirmi
ninkas pasakė, kad mes va- 
ininkų nenorime. Pereitais 
metais dirbau 52 kuopos 
vardu. Moterų Klube ta pa
ti istorija. Pirmininkė atsa
kė, kad Moterų Klubas turi 
savo vajininkę. Tai dirbu 
sau viena. Bet man, kaip 
daugelį metų dirbus, seka
si gerai, ypač “Vilnies” va
juje. Galite matyt, kiek jau 
punktų (turiu ir j be kuopų 
paramos* Nuoširdūs mano 
draugai man gelbsti...

Draugiškai,
Vera Smalstiene

Ar nemanote dar kartą ap
lankyti Lietuvą? '5

Šie metai Lietuvoje yra.V 
dvigubai jubiliejiniai metai. 
Kaip jau žinote, spalio 1-3 
dienomis sukako 50 metų, 
kai buvo įkurta Komunistų 
Partija Lietuvoje. O gruo
džio mėnesyje sueis 50 me
tų, kai susikūrė pirmoji Ta
rybų valdžia Lietuvoje.

Šiems jubiliejams iškilmin
gai pažymėti reikėjo ir dar 
reikės nemažo darbo. Yra 
ruošiami susirinkimai ga
myklose, įstaigose, kol
ūkiuose, kariuomenės daly
se, susitikimai su jaunimu, 
moksleiviais, pionieriais.

Mūsų senajai komunistų 
kartai, dalyvavusiems tų is
torinių įvykių sūkuryje, pri
sieina aktyviai dalyvauti su
sirinkimuose, akyvaizdžia^f 
apibūdinti praeitus kovos 
kelius, takus ir takelius.

Dabar, po 50 metų, įdomu 
mest žvilgsnį į praeitį ir pa
lyginti, kas buvo ir kas yra 
Lietuvos gyvenime. O tie 
kontrastai (skirtumai) labai 
dideli. Ką nepaimtume, vis
kas stebuklingai pasikeitė, 
atėjus socialistinei santvar-

po “Pabaltijo muzikologų 
stVaipsniai”

Taip pavadinta Maskvos 
leidyklos “Sovietskij kom- 
pozitor” išleista rinktinė. 
Joje spausdinamas ir A. 
Ambrazo straipsnis “Lietu*- 
viškos simfonijos kelias’\ K. 
Jasinsko “Lietuvos instru*- 
men t i n i s koncertas,” D. 
Kužinienės “Lietuvių revo
liucinės dainos” (Vemiantis 
1905 metų muzikinio folk
loro medžiaga). Rinkinyje 
pateikiami straipsniai apie 
latvių ir estų muziką bei te
atrą.

Mane nemažai nustebino 
vienas vaizdas, kurį aš ma
čią būdamas Kapsuko rajo
ne, U ž b a 1 i ų kaime prie 
Bartuškų sodybos. Ten rug
sėjo 13 d. vyko iškilmingas 
50-mečio jubiliejaus minėji
mas, pirmos Lietuvos Ko
munistų partijos konferen
cijos proga. Kuomet mes iš 
Vilniaus atvykome, tai mū
sų automašina negalėjo pri
važiuoti prie sodybos vartų. 
Ten jau buvo apsistojusios 
virš 60 gražių įvairiaspaP' 
vių>r£aąšinų. Pasirodė, kad 
daugumas .tų automobilių 
buvo kolūkiečių privati nuo
savybė.

Tas vaizdas priminė man 
buržuazijos laikus. Tuomet 
pamatę žmogų apsižergusį 
dviratį, kaimiečiai nustebu
siai linguodavo galvomis, 
mąstydami, kad šis žmogus 
yra poniškos gerovės lygyje. 
O dabartinio kolūkiečio ne
stebina nei motociklas, nei 
automašina, nei televizorius 
bei radijo imtuvas. O į dvi
ratį jis žiūri kaip į techni
kos atsilikimą. Jis seniai už
miršo dėvėti klumpes, nagi
nes, austi audeklus, gamin
ti kailinius ir panašiai. Jis 
užmiršo apie jsunkų prakai
tu vilgantį darbą — arti, 
sėti, akėti, dalgiu šieną, ru
gius piauti. Tuos sunkiu 
darbus šiandien atlieka ma
šinos, pagamintos daugumo
je Lietuvos gamyklose.^

Matant tuos didžiulius pa
sikeitimus darbo žmonių 
gerbūvyje, mūsų senajai re
voliucionierių kartai darosi 
džiugu širdyje, kad kova ir 
aukos už socialistinę san
tvarką Lietuvoje nepraėjo 
veltui. Šiandien kiekvienas 

v - tarybinis pilietis yra įšitiki- 
ir duodame įdomesnes iš- j0 rytojui užtikrin-

T............ ta dar aukštesnio lygio ge
rovė ...

Kazimieras Klorys 
Vilnius

Mieli bičiuliai!
Norėdamas nors iš dalies 

atlyginti skolą už Jūsų dė
ka man siunčiamą “Laisvę,” 
siunčiu Jums 'keletą savo 
eilėraščių ir medžiagėlę 
apie Kapsuko rajone gyve
nantį seną žemdirbį Juozą 
KirileviČių.

Su nuoširdžiais 
mais!

linkėji-

Jūsų
Juozas Andriuškevičius 

Kapsukas, 1968 m. spalio 31 d.

Nuo Redakcios: širdingai 
ačiū už prisiųstus kūri
nėlius ir p a si ž a d ė j i m ą 
“Laisvei” bendradarbiauti.. 
Straipsnis ir eilėraščiai 
prie pirmos progos bus at
spausdinti.

Šiomis dienomis Brone ir 
Walteris Keršu Ii ai gavo 
laišką iš Kazimiero Klorio, 
kuriame (ištraukus grynai 
asmeniškus rėikalus^ yra 
ko pasiskaityti ne tik K. 
Klorio pažįstamiems, bet ir. 
visiems skaitytojams. Taigi

traukas-.• Jis rašo:
.. ..Skaitydamas “Laisvę” 

aš ne kartą surandu jūsų 
abiejų pavardes įvairių įvy
kių proga. Be abejo, būna 
malonu sužinoti, kad jūs 
sveiki ir aktyviai dalyvau
jate darbe visuomenės rei
kalui. Aš liekuosi jutas 
amžinai dėkingas už “Lais
vės” siuntinėjimą.

Norėčiau sužinoti, kokios 
nuotaikos pas jus priešrin
kiminėje atmosferoje. Kas 
yra įdomaus Brooklyne me
no srityje — teatruose, ki- 
ne> koncertuose? Ar buvo
te kokiose nors pramogose?

Bagdadas, Irakas. — Pre
kybos parodoje dalyvauja 
22 arabų, Afrikos ir socia
listinės valstybės. TSRS at
siuntė 600 automobilių pa
keisti į Irako produktus.

Saigonas. — JAV bombe- 
ris paleido bombas ant sa^j 
stovyklos; 6 marinus užmu
šė, 8 sužeidė. Tai buvusi 
klaida, kokia dažnai pasi
kartoja.
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PRANAS EIDUKEVIČIUS

S

r

^Lietuvos Komunistų par
tijos susikūrimas yra glau

džiai susijęs su Prano E - 
dukevičiaus vardu. Jis yra 
vienas seniausių Lietuve
darbininkų judėjimo daly
vių, vienas žymiausių šio 
judėjimo organizatorių ir 
vadovų, vienas aktyviausių 
Lietuvos Komunistų part - 
jos kūrėjų.

Pranas Eidukevičius gimė 
1869 m. rugsėjo 25 (spalio 
7) d. Vilkaviškio rajono Ky
bartų kaime. Baigęs dvi- 
klasę mokyklų, jis lavino$i 
pagal mokytojų seminarijes 
ir klasikinės gimnazijos pro
gramą. Negalėdamas toliau 
mokytis, dirbo Tilm a n s c , 
Šmitų ir Šuvalio fabrikuo
se, įsigijo metalisto speck.-

!>-

/ P. Eidukevičiaus politi
kėms pažiūroms susifo:A- 
muoti daug įtakos turėjo 
tėvai. Jo tėvas buvo 1865 
metų sukilimo dalyvis, mo
tina — buvusi baudžiaunin
kė. Neapykantą carizmo 
priespaudai tėvai P. Eidu
kevičiui įdiegė dar vaiky 
tėję. 1921 m. P. Eidukevi
čius rašė, kad jį “revoliu
cionieriumi išauklėjo tė
vai.”

1885 metais P. Eidukevi
čius atvyko dirbti į Kau
ną ir greitai įsiliejo į dar
bininkų judėjimą. 1887 m. 
Kaune sustreikavo 200 Šmi
tų metalo apdirbimo fabri
ko darbininkų. Jie reikala
vo sutrumpinti darbo die
na iki 11 valandų. Aštuo
niolikmetis P. Eidukevičius, 
dirbęs tuomet šiame fabri
ke, aktyviai dalyvavo strei-

Tuo metu P. Eidukevičių s 
ja® skaitė socialistinę lite
ratūrą, padėjo organizuoti 
įmonėse streikų kasas, pra
vesti revoliucinio judėjin 
dalyvius per siena. 1889 n. 
caro valdžia P. Eidukeviči 
sudarė pirmąją politinę b%

O
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Nuo 1893-1894 metų Pr; 
nas Eidukevičius laiko s; 
ve socialdemokratu, organ): 
zuoja socialdemokrati n i u 
ratelius Kaune, saugo 
platina socialistinę literat 
ra. Nuo 1895 metu dėl r 
voliucinės veiklos P. Eidu
kevičius Kaune niekur ne
begali gauti darbo. Jis a > 
sigvvena Rvgo je, dirba ša' t- 
kalviu geležinkelio dirbtu
vėse, Dirvą revoliucinei vei
klai jis randa ir čia: dal/- 
ikauja kuriant pirmąsias so- 
cialdemokr a t ų organizac ;i- 

)7 me- 
Lietų-

jarf-Latvijoje, nuo 1897 "* 
tų palaiko ryšius su----
vos socialdemokratų par 
jos Centro Komitetu Vil
niuje. 1898 m. P. Eidukevi
čius buvo suimtas ir ištrem
tas 3 metams iš Rygos 3e 
teisės gyventi .stambesniuo
se pramonės centruose.

P. Eidukevičius organi-
zuoja darbininkų judėjimą 

TIK PIRMOJI NAŠTA. . .

Plėšiant pilkos kasdienybes velėną, 
Gilios raukšlės vagoja kaktą.
Sunku įprasti
Į rūpesčių kupiną dieną
Ir nerimo kupiną naktį.
Kai peržiūri gabalą miesto kelio, 
Jis atrodo nykus ir bevaisis.
Tik pirmos nesėkmės—
Karčios be galo.
Tik pirmos nemigo naktys—baisios^
Kai pečius 

k-Gyvenimo svoris užgula, 
^ Atrodo, jis visą tave sutriuškins.

Tik pirmoji našta—
Stieki ir didžiulė.
Tik pirmos pastangos—

Gardine, Volkovyske. Bet 
ir čia jis netrukus suima
mas ir 1901-1902 metais ka
linamas Peterburgo kalėji
me. Čia jis susitiko su ru
sų revoliucionieriais, pradė
jo studijuoti “Kapitalą.”

Prasidėjus 1905-1907 m. 
revoliucijai, P. Eidukevičius 
organizavo streikus Lietu
voje ir Lenkijoje. Streikai 
sparčiai plito po visą Lie
tuvą. “Taikus darbo gyve
nimas apmirė,...— rašė į 
Peterburgą Vilniaus guber
natorius.—Sustreikavo dar
bininkai, amatininkai, par
davėjai, geležinkelio, pašto, 
telegrafo tarnautojai, moks
leiviai, įvairių inteligentinių 
profesijų asmenys ir, suda
rę margas grupes, rinkosi į 
mitingus, kuriuose aidėjo 
raginimai pradėti ginkluotą 
sukilimą...”

1908 m. P. Eidukevičius 
užmezgė ryšius su bolševi
kais ir V. Leninu. Leninas 
žinojo jį kaip darbininkų 
judėjimo veikėją.

1908 m. Vilniaus odos įmo
nių savininkai išmetė iš dar
bo daugiau kaip 1,000 dar
bininkų. Į tai darbininkai 
atsakė ilgiau nei penkis mė
nesius trukusiu streiku. Šio 
streiko metu - P. Eidukevi
čius — jau prityręs bei su
manus organizatorius ir va
dovas. 1909 m. partijos pa
vedimu jis vyksta pas Ame
rikos lietuvius rinkti strei
kuojantiems aukų. Tarp
tautinio profsąjungų susi
vienijimo sekretoriui, deši
niajam socialdemokratui K. 
Leginui kliudant šių lėšų 
rinkimui, P. Eidukevičius 
kreipėsi j V. Leniną, kaip 
j RSDDP atstovą Tarptau
tiniame socialistų biure. V. 
Leninas 1909 m. vasario 25 
d. laiške rašė: “... Aš pa
žįstu drg. Marcelį, ir jis 
mane prašo, kad Tarptauti
nis biuras praneštų draugui 
Leninui, kad drg. Marcelis 
iš tikrųjų yra Vilniaus odi
ninkų įgaliotas ir kad strei
kuojantiems surinkti pini
gai turi būti nusiųsti drau
go Marcelio nurodytu drau- 
g u i Leginui a d r e su... ” 
Marcelis—P. Eidukevičiaus 
slapyvardis.

Lietuvos darbininkų judė
jimo reikalais Amer i k o j e 
P. Eidukevičius lankėsi ir 
antrą kartą — 1913-1914 m.

Nuo 1915 m. P. Eiduke
vičius vėl dirbo Vilniuje. 
Dar 1918 metų gegužės mė-1 paskelbimą žema.

nesį jis išvystė aktyvią ko
vą dėl Lietuvos Komunistų 
partijos sukūrimo. Jis buvo 
vienas aktyviausių 1918 m. 
liepos 14 d. Vilniuje įvyku
sio revoliucinių socialdemo
kratų pasitarimo organiza
torių.

1918-1919 m. P. Eidukevi
čius — pagrindinis LKP I 
suvažiavimo organizatorius 
ir vadovas, parašęs beveik 
visų suvažiavimo rezoliucijų 
projektus.

Centro Komitetas P. Ei
dukevičių išrinko CK pir
mininku. Jis buvo išrink
tas ir Vilniaus Darbininkų 
atstovų tarybos pirmininku.

Lenku legionieriams už
ėmus Vilnių, P. Eidukevi
čius iš Lietuvos pasitraukė, 
dirbo- Tarybų R u s i j o j e, 
daugiausia Maskvoje. 1924 
m. jam buvo padaryta ope
racija, po kurios jis. virš 
metų sirgęs vėžiu, 1926 m. 
kovo 7 d. Maskvoje mirė.

A. Lazickaitė
Partijos istorijos instituto 

prie LKP CK bendradarbė

Bachas ir naujoji 
muzika

Vilnius. — Mokslo metai 
neperseniai prasidėjo, o Re
spublikinių mokytojų namų 
pavyzdinis berniukų choras 
“Ąžuoliukas” jau spėjo pa
ruošti J. S. Bacho ir B. Bri- 
teno- naujus kūrinius. Vil
niaus filharmonijos salėje 
berniukų choras dalyvavo 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
artisto Leopoldo Digrio var- 
g o n ų muzikos koncerte. 
Kartu su solistu Vaclovu 
Daunoru berniukų grupė 
atliko J. S. Bacho arijas iš 
kantatų Nr. 82 ir Nr. 106, 
O visąs “Ąžuoliuko” choras, 
diriguojant LTSR nusipel
niusiam artistui Hermanui 
Perelšteinui, B. Briteno (B. 
Britten) “Messa Brevis in 
D” ištraukas — “Kyrie,” Glo
ria”, “Sanktus” ir Agnus 
Dei”. Koncertas praėjo su 
dideliu pasisekimu. Berniu
kų choras, žiūrovams skan
duojant, kartojo išpildytus 
dalykus.

Šiuo metu berniukų cho
ras įtemptai ruošiasi TSRS 
Kompozitorių suvažiavimui 
Maskvoje, į kurį yra pak
viesti. Suvažiavimo metu 
gruodžio mėnesio viduryje 
“Ąžuoliukas” atliks lietuvių, 
latvių, estų, rusų ir kitų 
broliškų tautų kompozitorių 
vaikų chorams sukurtas 
dainas ir scenines oratori
ją .....

s darbi- 
18 savai- 
susitari- 

elti algas

Batesville, Ind. — 500 II- 
debrand Industrie 
ninku, išstreikavę 
čių, baigė streiką 
mu, kad gaus pak 
ir pagerinti darbd sąlygas.

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už

Menkos ir tuščios.
O paskui
Apsipranta akys ir rankos,
Ir mintys
Kaip paukščiai pradeda plaktis.
Ir staiga pajunti,
Kokios gražios ir brangios

• Kasdieniškos dienos ir naktys.
Ir staiga supranti—
Be jų ritmo ir žingsnių
Būtų gyvenime liūdna ir ilgu.—
Būna linksma.
Ne kiekvienoj šventėj
Buna linksma.
Ne kiekvienoj kasdienybėj— 
Pilka.

Juozas Macevičius

Dr. A. Petriką

Briedžių medžiokle—šiandien 
didelis biznis

Niujorko valstija nėra di
džiausias Amerikos Jungti
nių Valstijų vienetas, bet ji 
yra turtingiausia miškais 
visame rytiniame šalies šo
ne. Jos apimtis, įskaitant 
sausžemį ir vandenų plo
tus, turi 50,000 kvadratinių 
mylių, arba 30 milijonų ake- 
rių. 47% to ploto, arba 14.5 
milijonai akerių, yra parkai 
bei miškai. Šiaurvakarinė
je valstijos dalyje didžiau
sias 1 miškų masyvas yra 
Adirondack rezervatas, tu
ris 5.6 mili j o n ų akerių 
(įskaitant ir privačius miš
kus). Kitas didelis parkas- 
miškas, kiek į pietus nuo 
Adirondack rezervato, yra 
Catskill parkas, apimąs 576,- 
000 akerių (įskaitant ir pri
vačius miškus). Tai milži
niški miškų ir kalnų plotai. 
Dar toliau i pietus yra Meš
kos Kalno draustinis, kuria
mame. medžioti draudžiama.

Niujorko valstijoje, dau
giausia minėtuose rezerva
tuose, gyvena apie 300,000- 
100.000 baltauodegių brie- 
d ž i u (“Cariacus virginia- 
nus”), kuriems reikia per 
metus apie 500,000 tonų 
maisto: žolės, lapų, medžių 
ūgiu, krūmų atžalų, vaisių 
ir kitokios rūšies pašaro. 
Iš to skaičiaus medžiotojai 
kas metai, nurodytu medžio
klės laiku (žiemą) nušauna 
suvirš 60,000 briedžių, o dar 
kita tiek nusišauna vietos 
gyvent o j a i (brakonieriai) 
nelegaliai — bile kada.

Viską sudėjus
Briedžių medžioklė kas 

metai New Yorko valstijai 
duoda apie 56 milijonus do
lerių biznio. Tokis skaičius, 
rodos, nei tikėtinas, bet gana 
tikslus. Tūkstančius dolerių 
medžiotoiai sumoka kas me- 
tai už laisnius (leidimus). 
Kurie atvyksta iš kitų vals
tijų, tie sumoka gana dide
le suma. Medžiotojai, kaip 
sportininkai, tam reikalui 
ninigų nesigaili, tai jų pra
moga. Jie perka brangius 
šiltus rūbus, kepures, batus, 
pirštines, šautuvus, šaudme
nis, peilius, žiūronus, kom
pasus, palapines (“tents”). 
miegamuosius šiltus maišus 
ir kitokius reikmenis.

Didelė dauguma medžio
toju atvvksta iš toli, jiems 
reikia nakvynių, maisto, gė
rimu. Iš ju pelnosi hoteliai, 
moteliai, kempingai, priva
tūs namai, restauranai kar
kiamos, etc. Kai kurie me
džiotoiai tuo laiku vakarais 
smarkiai ulioja. Tai vis biz
nis. kam nors iš to nauda. 
Briedžiu mėsa, kailiai, ragai, 
vidinės liaukos (kasa ir kt.) 
— turi vertę. Susisiekimo- 
transnorto priemonės: gele
žinkeliai, autobusai, priva
čios mašinos gazolinas, alie
jus. aptarnavimas ir kiti rei
kalai — reikalingi lėšų. Tai 
va kas sudaro tą daugiami- 
1 i jonini biznį!

Badas ir ligos
Kai žiema storas sniego 

sluoksnis uždengia žemę ir 
krūmus, briedžiai netenka 
maisto šaltinių, o čia jų nie
kas nešeria. Dėl to tūkstan
čiai briedžiu kas žiemą iš
stimpa iš bado. Be to, įvairios 
ligos: plaučių uždegimas, 
kirmėlės jaknose - kepenvse 
ir visokie parazitai gerklė
je bei plaučiuose — atsiima 
savo donį. Kaimų šunes, 
kai būna daug sniego ir 

briedžiai jo paviršium nega
li bėgioti, jų nemaža sudras
ko.

Ir vistiek laukinių brie
džių New Yorko valstijoje 
yra gana daug, o kai kurio
se vietose ir perdaug; jų 
skaičių būtinai reikia pra
retinti, nes gamta nepajėgia 
jų visų išmaitinti. Briedžių 
kaimenės padaro labai daug 
žalos miško medžiams, so
dams, krūmams, daržams, 
medelyn a m s, uogienojams 
ir pasėliams (kukurūzams, 
kviečiams, dobilams). Juos 
nelaiko savo draugais nei 
girininkai, n e i ūkininkai, 
nei daržininkai. Nei miš
kams, nei laukams iš brie
džių jokios naudos nėra. 
Bet jie gražūs pažiūrėti ir 
kaikam įplaukų šaltinis, dėl
to žmonės nežiūrėdami nuo
stolių, juos globoja.

Iš kur jie atsirado
Mokslininkai mums sako, 

jog briedžiai atėjo į Ameri
kos žemyną iš Azijos prieš 
apie 15 milijonų metų, kai 
dar šiaurės-rytų Sibiras su
sisiekė su šiaurės - vakarų 
Aliaska, kur dabar yra Die
medžių salos Beringo są
siauryje.

Lietuvos briedžiai
Lietuvoje, žinoma, brie

džių bei stirnų mažiau, nei 
N. Y. valstijoje: mažesnis 
miškų plotas ir mažiau ne
dirbtos žemės. Girininko Ri
manto Baleišio apskaičiavi- 
mu(“musų gamta”, š. m. nr. 
2), Lietuvoje yra apie 6,000 
briedžių. Manoma, jog 1,000 
hektarų miško plotas gali 
išmaitinti 3-4 briedžius. Ke
turi briedžiai dažnai jau 
būna perdaug: jie nualina 
žiemos pašarinius šaltinius, 
sunaikina jaunus medelius 
bei krūmus, badauja, nesi- 
veisia, serga, etc. Briedžiai 
yra didžiausi miškų kenkė
jai, ypatingai jeigu jų per 
daug.

Medžioklę Lietuvoje tvar
ko Medžiotojų draugija. 
Kiekvienas medžiotojas turi 
būti Draugijos narys. Me
džiotojai be Draugijos na
rio metinės mokesties, dar 
kasmet savanoriai aukoja 
po kelis rublius į tam tik
rą fondą briedžių maitini
mui, bei globojimui. Žiemą, 
kai žolė užsnigta, Draugija 
parūpina briedžiams šimtus 
tonų šieno, dobilų, runkelių, 
kopūstų, morkų ir kitokių 

Senąjį lietuvių liaudies meną respublikoje saugo tūkstančiai kraštotyrinin
kų, visi Nemuno krašto žmonės, kuriem s brangus mūsų senuolių palikimas. Daug 
šioje srityje pasidarbavo Šilalės rajono Liaudies švietimo skyriaus inspektorius 
Aleksas Šidlauskas (dešinėje) ir pensininkas — Dionizo Poškos baublių sargas 
A. Bardauskas. Nuotraukoje ir matome šiuos entuziastus, aptariančius lietuvių 
liaudies meno išsaugojimo klausimus. , Aleknavičiaus nuotr.)

daržovių. Be to, miestai, 
pav. Kauno srities medžio
tojai, žiemą beveik kasdien 
siunčia miškan kelis sunk
vežimius senos duonos (ku
rią surenka mokyklų vai
kai), obuolių, kopūstų lapų, 
runkelių šaknų (surinktų iš 
kepyklų bei restoranų) ir 
kitokių maisto atliekų.

Pagal patvarkymus
Kai kuriuose rajonuose, 

kur auga lapuočiai medžiai, 
ten briedžių daugiau, nes 
daugiau yra maisto. Pušy
nuose ir eglynuose maisto 
mažiau, tad ir žvėrių ne
daug. Žiemą briedžiai ėda 
net jaunų pušaičių ūgius 
bei žievę.

Medžiotojų draugija ski
ria medžiotojų kiekį kiek
vienam rajonui ir nusako, 
kokį briedžių kiekį galima 
nušauti. Lietuvoje vartoja
mi medžiokliniai šautuvai, 
šaudoma stambiais šratais, 
ne kulkomis, “raiteliais”. 
Medžiotoju daug, jų tūks
tančiai. Miestiečiai nori 
vykti i provinciją medžioti, 
bet kaimo gyventojai, kurie 
daugiau, nei kas kitas brie
džiais rūpinasi, irgi nenori 
atsilikti. Tarp jų atsiranda 
nesutikimo. Medžiotojų 
draugija nori patenkinti 
vienus ir kitus, dėlto ji turi 
darbo pilnas rankas, ir tai 
dar ne visi būna patenkinti.

Amerikoje turi teisę me
džioti kiekvienas pilietis, 
kuris tik nusiperka tam 
tikra “laisni”; medžiotojų 
skaičius neribotas. Jis gali 
medžioti, kur tik nori. Lie
tuvoje medžioklė didelė pri
vilegija, nes miškų ir žvė
rių maža. Ten medžioklės 
sezonai tvarkomi kitaip, nei 
pas mus. Brakonieriai (ku
rie medžioja be leidimo ir 
ne laiku) skaudžiai baudžia
mi.

Būna ir taip
Marių artelės “Bolševikas” 

kolūkiečiai nesiliauja stebė
jęsi nežinomo meistro pada
ryta paprasta valstietiška 
vilnų purenimo mašina. 
Šiai “senutei” jau 150 metų, 
o ji iki šiol dar dirba. XIX 
amžiaus pirmojo ketvirčio 
technikos atstovę iki kolek
tyvizavimo varė vandens 
malūnas, vėliau didžiulį me
talinį būgną suko arkliai. 
Dabar jau daug metų ma
šina suka mechaninė trans
misija. . •

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Koks jūsų sąžinės 
jautrumas?

Sąžinės jautrumas prana
šaus, ką asmuo jaus, sakys 
ir darys apie tave, save ir 
kitus.

Mes visi mylime mąstyti, 
kad esame jausmingi žmo
nės, bet ar mes esame?

Kaip pats esi jautrus? 
Atsakyk “taip” ar “ne” į se
kančius klausimus:

1. Ar jauti karštį už kal- 
nieriaus, kai pamatai einan
tį žmogų su ilgais suveltais 
plaukais ir galva, moterį ap
sirengusia nesutvarkomame 
ir neprastame rūbe?

2. Ar dažnai kraštutiniš- 
kai rūpiniesi apie įvairius 
dalykus?

3. Ar atmeti naują ekspe
rimentą, o vietoj jo priimi 
žinomą? z

4. Ar nori būti vienas sa
vo darbe ir poilsio valando
se?

5. Ar trokšti abelnai iš
mokti naujus siužetus ir 
bendrai siektis daugiau 
mokslo, kad ir vakarinėse 
mokyklos kursuose?

6. Ar drąsiai sutinki bet 
kokią naują situaciją?

Atsakymai
1. Ne. Dauguma žmonių, 

kurie aukštai jautrūs, turi 
mažai užsipuolimų ir turi 
nepaprastai aukštą tole
ranciją, dėl ko gali atrodyti 
nereguliaru ir net nepa
prasta.

2. Taip. Tyrimas paro
dė, kad kraštutiniškai jaut
rūs yra dažnai rūpestingi.

3. Ne. Studijavimas pa
rodė, kad jautrūs žmonės 
daugiau atviri naujam eks
perimentui.

4. Ne. Jautrūs žmonės 
randa savyje didžiausią pa
sitenkinimą žmonių tarpe.

5. Taip. Studijavimas 
parodė, kad jautrūs žmonės 
nori būti žymiais inteligen
tais ir rodo intelektuališką 
norą tobulintis.

6. Taip. Tekstas rodo, 
kad drąsumas yra paprastas 
bruožas aukšto jautrumo 
žmonėse.

J. N.

Apžiūrėdamas draugo au
tomobilį, pažįstamas klau
sia:

—Na, kaip? Variklis ge
rai traukia?

Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

Pinigus neblogai...

Teisybė visada ateina, tik 
jinai įprato vėluotis.
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Ak tu senatve!
Ak tu, senatve, ką tu pa

darei? Kodėl su tokiu pasi
tenkinimu baudi senes lio 
amžiaus žmogystą.?

Aną dieną gavau laiškutį 
nuo vieno gero prieteliaus, 
kuriame jis rašo. “Į Flori
dą žiemavoti atvažiuoti 
galime (du šeimoje), yr 
rimtos priežastys. Vienį iš 
jų, tai kad senatvė mus 
gavus. Jau ne tie laikai, 
da mes galėjom važinėt

O labai gerai juos atmenu 
esant tvirtais ir niekada 
pavargstančiaiais. Jiems 
sirinkimai. komisijos, po 
liai, o net ir demonstraci 
masiniai išstojimai, dah 
vimas streikuose būdavo 
pirmoje vietoje!

Laikau už pareigą pa 
syti laiškučius savo v 
minčiams nors retkarčia: 
pasiteirauti apie jų sve 
tą. Ot, ir gaunu laišką 
vieno gero draugo iš 
caipa, Calif., kuriame sįko: 
“Mes (Jis ir jo žmonelė! 
tvirti, buvau pas gyydyto- 
ją, kuris vietoje ko gero, 
tai dar mane nugąsdino, su 
rado, kad žemutinėje dajlyje 
mano galvos smegenų, 
susiekia kraujagyslės, 
kas tai nepaprasto. A? 
vvks tikrai surasti kas 
ir kain nagydyti, nelengva 
pasakyti”.

Bloga naujiena. Skaitau 
dar karta ir vis surandu ta 
nati. Gydvtniui šienaniūtė. 
Jis tavo nrweržė nrie sie
nos. sukišo rankas i i;avo 
kišenes ir ian iu neištra 
kol tu būsi gvvas. Ar 
grevins tau sveikata? 
netikrina. Jis žaidžia ;avo 
se-natve.

Pasigedau vieno laike 
čiu bendradarbio rast 
Tx>s Angeles. Cal.. 
“Šakaliu žemaičio” 
šiau jam laiškuti, pasitei
raudamas. kas su iuomi 
ko. arba galėjo įvykti? 
suėjau: Jis man at 
trumpa laiškuti, nusis' 
džia. kad jo sveikata plašli- 
jusi. Sako: “Jau aš ir pats 
einu iš kantrvbės, kad mano 
raštu spaudoje nesin 
Aš jau ir negaliu daugiau 
nieko spaudai duoti... 
kada dar išeinu pasivaikš
čioti. bet ką gi. linkstu 
me. kb’mnu tai ir viskas. 
Matvt. žemė už mane tvir
tesnė, traukia prie savęs ir 
gana...”

Ar reikia dar daugiau pa
sakyti anie save? O )uvo 
savais laikais toks vyras! 
Jis — dainininkas, drama
turgas. veikalu lošėjas 
ganizacijose užimąs Svar
bias pareigas, ir gabus ra
šė ias. Jei žodžiai galėtu 
drauge, nadėti. tai s 
siu iš širdies: Nenašu uok. 
kovok su negalavimai 
laimėk!

O yra ir blogiau. Štai 
nu laiške nuo vieno mi|ciga- 
nieČin. kuri anlankiau 
eita vasara, būtent nuo 
gio Railos. Jis kovoia už gy
vybe — širdies smūgis... 
Gvvvbe visada branges lė už 
viską kita. Kuomi mes ga
lime žmogui nadėti tokioie 
nelaimėle? Mūru užu o j 
Kovok ir tvirtėk...

Rugs. 20 d. Floridoje 
lerico. Fla.), ypatingai 
žioie sueigoje Onutė R 
nė minėio savo 80-ta 
tadieni. Ji tokia linksni 
taip kilniai nusiteikus 
gal ne visi jos vietoje taip 
rimtai žaistu su sunkumais. 
Onutė nors dar taip p akiai 
atrodanti, tikra skaistavei
dė, bet jau ne ta, kodą, ji
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CHICAGO., ILL.
buvo jaunatvėje. Ji tik sėdi, 
kojose jėgos nėra, vos gali 
pažengti su taip vadinamu 
“keturkoju”.

Rugs. 27 d. ir vėl mūsų jau
natviškai nusiteikusi drau
dė, būtent Onutė Greb- 
likienė, suruošė pietus mie
sto parke, sukvietė nemažą 
būrį draugų ir juos vaišino, 
norėdama nors dalinai atsi
teisti, kaip ji sako: “Aš sir
gau, jūs mane lankėte bei 
parašėt malonius1 laiškelius, 
siuntėt dovanas, tas teikė 
man jėgos. Aš daug kartų 
nas jus lankiausi — svečia
vausi, bet jūsų ne užkvie- 
čiau, kad atsilankytumet 
pas mane, nes nėra daug 
vietos. Ot, todėl čia atvirame 
lauke noriu jus visus primy- 
lėti. Tik tiek ir išgaliu, nes 
mano jėgos mažos, kad ga
lėčiau su jumis darbuotis”.

Ak tu. senatve, ką tu pa
darei? Tu išvagojai mūsų 
veidus, nudažei mūsų plau
kus vienoda spalva. Suža
lojai mūsų grožį, jau nori 
sulaikyti mūsų traukinį...

Dzūkelis
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Buvo geras “Vilnies” 
koncertas

Spalio 27 d. Mil 
įvyko “Vilnies” 
vakaras - koncert 
vo naujoviškas, be pertrau
kų, užsitęsė apie 
das.

V. Andrulis atidarė va
karą pasveikindamas vilnie
čius, svečius ir \ 
perleido programą vesti Jo
anai Grigienei. J 
gražiai prabilo į 
sius ir pranešė kaJip eis pro
grama.

Štai pasirodo 
Aido choro vyrai 
ja “Kaimietis bu 
choro ir Roselan 
vyrai susilieja į krūvą; pa
sigirsti stiprūs di 
būrio harmoningai skam
bantys balsai. Sudainuoja 
“Kareivėliai”. Muzikė ir 
chorų vadovė Valerija Ur
bikas, prie pijani: 
ma, diriguoja dai

Martin Widra 
Žilis dainuoja “E: 
Prie jų prisideda Povilas 
Dauderis ir dainų 
skvernu.” Kankl 
die tės dainuoja 
Druska”; visas i 
ras dainuoja dai 
retės “Ramunė”—' 
ūkis šiandien švę 
mėlynas kvietkei 
baigta kova”.

Pasirodo dar p 
mūsų estradoje 
—jaunų moterų 
nuoja tris angliškas daine
les — “Tynė. Lovį 
sweeter than win 
around.” Viena i.i 
nanuoja su gitai

Rusų šokėjų grupė įspū
dingai pasirodo 
likai labai patinka. Jaunuo
liai, mergaitės :i 
su įvairiomis fig 
vėjo žiūrovus.

Pirma progrąmos dalis 
baigiasi, pirmininkė Joana 
Grigienė praneša, kad bus 
pusės valandos pertrauka.

Žemutinėje svetainėje ei
na vaišės ir pasikalbėjimai. 
Skambutis pasigirsta, kvie- 

• čia visus išklausyti progra
mos antrą dalį.

Pirmiausiai išstoja kvar
tetas: E. Bogden, H. Bord-

los teatre 
muzikinis 

:as. Jis bu-

dvi valan-

iešnias ir

taip pat 
susirinku-

Roselando 
ir dainuo
to”. LKM 
do choro

delio vyrų

no sėdėda- 
nininkams.
ir Roger 

:, draugai”.

V i šiem s dainininkams 
akompanuoja Valerija Ur- 
bikas.

“Vilnies” koncertas praė
jo smagiai ir draugiškai. 
Kiek girdėjau, visi gyrė 
programos dalyvius ir pildy- 
tojus. Nuotaika pas visus 
buvo gera.

Bridgeport, Conn.
Kur vienybė, ten ir galybė

Rugsėjo 9 d. Carpenters 
Steel kompanijos 652 darbi
ninkai, negaudami iš kom
panijos naujo kontrakto, o 
be kontrakto unijoje prigu
linti darbininkai nesutinka 
dirbti, išėjo į streiką. 
Iš karto darbdaviai visiškai 
nenorėjo su darbininkų uni-

jos atstovybe tartis ir stačiai 
ignoravo, manydami, kad 
darbininkus pagąsdinus iš 
darbininkų pusės gaus dide
lių nuolaidų, kontraktą da
rant kodaugiausia išsiderė
ti. O darbininkų atstovo pa
reiga kuo daugiausia išgau
ti darbininkams

Darbdavių atstovas pa
matė, kad darbininkų nega
li išgąsdyti. Visi kaip vie
nas laikėsi per 8 savaites, 
kompanijos atstovas pareiš
kė : grįžkite visi atgal į dar
bą. Kompanija pilnai sutin
ka darbininkų reikalavimus 
patenkinti.

Spalio 28 d. visi darbinin
kai sugrįžo į darbą. Taigi, 
pasirodo, kur vienybė, ten 
ir galybė.

J. Strižauiskas

Melo kojos trumpos, bet 
jo nosis ilga.

Širalio paštas
Širaliui Mislimovui —161 

metai. Gyvena jis Azerbai
džano kalnuose, Barzavu 
kaime, yra žinomas visame 
pasaulyje. Pakanka Rio de 
Žaneire ant voko užrašyti 
“TSRS, Širaliui Mislimo
vui,” ir laiška^phtenka į 
jo rankas.

“Mano diena lig šiolei 
prasideda labai anksti, pa
sivaikščiojimu miške pės
čiomis ir p a s i j o d i n ė j i - 
mu. Man visada patiko 
jodinėti. Mano nuomone, 
tai ge r i a u s i a s sportas. 
Nuo pusryčių iki pietų 
dirbu kolūkio darže arba 
savo sklype. Po pietų va
landą ar pusantros ilsiuosi. 
Ir vėl darbas, ir vėl poilsis, 
pasivaikščiojimas gryname 
ore.

Be darbo, nejausdamas,

kad esi naudingas, ilgai ne
išgyvensi,” — tvirtina Ši- 
ralis. Būtent, už-ilgametį 
daržininko darbą kolūkyje 
jam ir įteiktas Darbo Raųįp 
donosios Vėliavos ordinas.

“Aš maitinuosi, — rašo 
Mislimovas, — daugiausia 
pieniškais ir daržovių pro
duktais. Nerūkau, jums ir
gi patariu. Pagal galimy
bes gyvenkite saikingai. Aš 
turiu beveik du šimtus anū
kų, proanūkių ir propro- 
anūkių.”

161 metų Mislimovo šir
dis, kaip sako gydytojai, 
nenusileidžia jauno džigito 
širdžiai.

Automobilių taisymas 
pakilo 57 prote.

Detroitas. — Automobilių 
taisymas per pastaruosius 
7 metus pakilo iki 57 proc.

"-.■-r-' iįb
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Haverhill, Mass.
Spaudos vajus prasidėjo 

ir eina pirmyn
Spalio 27 d. buvo graži 

diena, tai turėjome gerą ke
lionę Bostonan į LLD ir 
LDS suvažiavimus. Ten bu
vo bostoniečiai ir iš apylin
kės — Montello, Norwoodo, 
Worce.sterio, Lawre n c a u s 
ir Haverhillio buvo dvi ma
šinos, vežė Kaži kienė ir 
Petruškevičius.

Pertraukoje t ' c Ai s buvo 
gerai sutaisyti ir skanūs. 
Pirmininkas Rainardas pra
nešė, kad lapkričio 10 d. bus 
geri pietūs Haverhillyje, 
rengia LDS kuopa. Atrodė, 
kad visi dalyvaujanti sutiko 
ir rengiasi dalyvauti Ha
verhillyje, Gedimino klube, 
324 River St. Pradžia 1 va
landą dieną. Valgį paga
mins gerai patyrę valgyklos 
savininkai Petras ir Mary 
Yocumskai, kurie tame biz
nyje jau per daugelį metų.

Surasti vietą labai lengva. 
Per Haverhillį eina daug 
kelių — 110, 125, o 495 eina nėr, M. Widra, R. Žilis. Dai- 
pro .šalį. Kai šiuo keliu pri- nuoja “Jaunystės šventė”, 
važiuoji Haverhillį, tai už Antra jų daina: “ Labai 
mažiau kaip mylios kairiaja
me šone Merrimack River 
ir Gedimino klubas arti prie 
upės.

Visi iš apylinkės ir vieti
niai kviečiami dalyvauti ir 
linksmai praleisti laiką.

irmu kartu 
Melo - Dees 
trio. Dai-
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Kada tik sutinku Tama
šauskienę, tai visuomet gau
nu gerų knygų iš Tarybų 
Lietuvos. Mat ji ten buvo, 
tai ir parsivežė daug kny
gų. Ačiū tau Helen.

X
Mirė du Gedimino klubo 

nariai. Spalio 3 d. mirė John 
Kleponis, 74 metų, 339 Ri
ver St. Palaidotas 7 d. St. 
Patricks cemetary. Paliko 
savo žmoną, gimines ir 
draugus.

Spalio 21 d. mirė John 
P. Aukščiunas, 61 metų, 16 
Doane St., Bradford. Pali
ko savo Žmoną Beatrice, 
dukterį Catherine, brolį 
John Gustenis ir seserį An
nie Aukščiunas Tarybų Lie
tuvoje, taipgi ir daugiau gi
minių ir draugų. Palaidotas 
spalio 24 d. St. Patricks ce
metary

■ Mirusie*ms ramybė, o li
kusiems užuojauta.

Darbininkė

j “Laisvės” Koncertas
Sekmadienį, lapkričio 10 d.

NEW NATIONAL HALL

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

daug sviete” — solo dainuo
ja Martin Widra. Seka Es
telle Bogden solo. Ji sudai
nuoja “Sakyk kodėl” ir 
“Kaip ta gėlė” (rankoj lai
ko gėlę). Prisistato Roger 
Žilis ir jiedu sudainuoja 
“Akys” (žodžiai D r. Marge- 
rio, muzika V. Urbikas).

Grakšti jauna mergaitė 
Gail Simonatoi sėdi prieš 
publiką su akordeonu ir su
groja pirmiausiai anglišką 
kompoziciją, paskui “Klum
pakojį”, “Noriu miego” ir 
kelias kitas lietuviškas.

Duetas: Estelle Bogden ir 
Helen Bordner dainuoja an
gliškai — “When dav is 
done” ir lietuviškai — “Km 
tavo dainos”. Puikiai daina
vo.

Moterų kvintetas: E. Bog
den, H. Bordher, N. Gordon 
M. Grager ir M.Keller šau
niai, sudainuoja angliška 
“Sesutė” ir lietuviškai “Km 
tavo dainos”.

Štai ir finalas — progra 
mą baigia susijungę LO 
ir Roselando Aido chorai 
Dainuoja Žilinsko “Mam 
Žemė Gimtoji” ir iš opere 
tės “Ramunė” “Abiturienti 
daina” ir “Piūties daina” 
Publika šiltai ploja.

w

i?

Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vadovybėje WILMA HOLLIS
r

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

mišriomis grupėmis.

Elena Brazauskienė Amelia Young Irene Janutienė Mildred Stensler
Laisvei Choro solistė Soprano Soprano • Aido Choro dirigentė A

Kviečiame vietinius ir iš apylinkes dalyvauti šiame metiniame mūsų Koncerte. 
..= KONCERTO AKOMPANISTĖ ANN SALYK -....................——- =
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Worcester, Mass.
Užbaigtuves ir išleistuves 

^Olympia Parkas oficialia: 
^užbaigė vasarinius paren

gimus su banketu ir šokiais 
parko lankytojai vieni ki 
tus atsisveikino, linkėdam 
vėl susitikti ateinančią va 
sąrą.

Nors parkas oficialiai už 
darytas, bet lankytojų ne
trūksta — kas sekmadienis 
susirenka daug svečių ir 
praleidžia laiką tyrame ore 
prie skanių pietų, kuriuos 
parūpina nenuilstančios par
ko virėjos, kurios per vist, 
laiką karštomis dienomis 
sunkiai dirbo prie karštų 
pečių ir niekad nesiskundė 
nuovargiu.

Parko gaspadorus Petkū- 
nas visiems parko darbuoto
jams pagerbti spalio 4 die- 

t^ną suruošė paskutinius pie
tus. Gražus parko darbuo
tojų būrys dalyvavo; daly
vavo ir svečių.

Mūsų parko vyriausia gas- 
padinė, kuri dvi vasaras 
praleido prie karštų pečių 
rūsyje, vieną sekmadienį 
nepasirodė prie pečių, ėmė 
ir išvažiavo, nieko niekam 
nesakius. Ir štai šiomis die
nomis mūsų Alenutė Ži
linskienė linksmai nusitei
kusi vėl su mumis, tik ja i 
ne Žilinskienė, bet Šarkiu - 
nienė, ir vėl su visais park) 
lankytojais ir savo gyven: - 
mo draugu Juozu parke s i 
grėbliu graboja lapus, ke
rių Olympia parke netrūks
ta.

Parko gaspadorius, guc - 
rus Jonas, susikvietė žmo
nes ant pietų, bet už pietų 
turėjo lapus nugraboti. Ji
pats tik prižiūrėjo, kad dar- 

* bas būtų atliktas pagal j o 
skonį. Po to visus^pfckvK- 
tf^prie stalų, apkrautų sko
niais valgiais ir gėrimais. 
Užbaigus pietus, visi palė
kėjome jaunavedžiam
linksmai laiką praleisti Flo
ridoj ir pavasarį sugrįžti į 
Worcester! parko atidary
mo šventėje.

J. Jaskevičius

s

a

Philadelphia, Pa.
Gerai pavykęs parengimas

Lapkričio 3 d. LLD 10 
kuopa turėjo savo parengi
mą. Diena pasitaikė apsi
niaukus ir tarpais iškrito 
lietus. Rengėjai buvo nusi
minę, kad svečių gal bus ma
žai. Mudu pasiėmę porą 
draugų nuskubėjome jau po 
10 vai. ryto. Radome jau 
draugus Zambisevičius iš 
Readingo, Menčinskus ir Ra- 
mikaitienę.

Pietus davė dar prieš 1 
vai. Apie 60 žmonių jau bu
vo stalus apsėdę. Kas norė
jo atvykti, lietus neišgązdi- 
no. Papietavus buvo sureng
ta programa. 15 metų jau
nuolis, J. Kazlausko anūkas, 
pagrojo armonika keletą 
kavalkų. Ačiū jam. Rožė 
Merkiutė sukvietė keletą 
buvusių Lyros choro daini
ninkų ir sudainavo keletą 
dainų. Dainavimas svečiams 
labai patiko.

Smagu buvo tarp mūsų 
senesniųjų jaunas matyti, 
bet visos vedusios. Į mūsų 
parengimus atvyksta su sa
vo tėveliais Butvilaitė, Ged
vilaitė, Gegžniutė, kuriai iš
tiko skaudi nelaimė, vasarą organizacijos 
atostogaujant nusilaužė ko- jos techninio centru direk- 
ją ir darbar atvyko lazdele torius. Tai aukšta, 
pasiremdama, bet automobi
liu g#ii važinėti.

Mūsų gerosios šeiminin
kės pagamino pagirtinus 
pietus — Anna Žalnieraitie- 
nė ir E. Tureikiene. Prieš 
pietus žiūriu, kad Tureikie
ne sėdi ant sofos išbalus1, 
susirgo ir jau negalėjo dirb
ti. Žentas parvežė ją namo.

Atvyko A. ir B. Rama
nauskai iš Sellersville, Pa. 
Visi nustebome, kad Brony- 
tė vargiai eina lazdele pa
siremdama, mes dešinę koją 
žemiau kelio suėmė skaus
mai.

Linkiu visiems ligoniams 
nugalėti ligas ir būti svei
kais, su mumis sykiu veikti 
ir dalyvauti sueigose.

P. Walantiene

Susitikimas ir pasikalbėjimas 
dar su vienu Lietuvos sūnum
Trečiadienį žurnalistas 

Albertas Laurinčiukas ma
ne supažindino su iš Meksi
kos grįžtančiu Europon 
Henriku Juškevičium. Gai
la, kad susitikimas tęsėsi 
tik keliolika minučių. Mie
las svečias turėjo skubintis 
į Kennedy aerodromą ir iš
skristi į Čekoslovakijos sos
tinę Pragą. Mūsų New Yor
ke jis buvo sustojęs tik ke
liolikai valandų. Trečiadienį 
per dieną pasižvalgė po 
New Yorką, apsilankė 
Jungtinėse Tautose, susiti
ko, papietavo su. Levu Vla- 
dimirovu, J. T. Bibliotekos 
direktoriumi, ir į pavakarį 
jau turi skubintis į lėktu
vą!

Kokia proga šis jaunas, 
gražus, aukštai išsimoksli
nęs lietuvis buvo patekęs į 
Meksiką? Nereikia 
kinti: ta pačia sporto olim
piados proga, kaip 
eilė kitų Lietuvos jaui 
lių žmonių. Bet jis 
vienas iš sportinink 
rikas Juškevičius yi 
tautinės radijo ir te 

darbi

nė aiš-

ir visa 
nų veik- 
nebuvo 
į. Hen- 
•a Tarp
te vizijos 
uotoja.s,

MALE or FEMALE HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

garbin- 
Šiai

nikos institute, o ji su auk* 
štu pasižymėjimu baigė Le
ningrado elektrotechnikos, 
radi j o-tele vizijos specialy
bės fakultete.

Iš sporto olimpiados įvy
kiai buvo transliuojami 
(perduodami) į Europą net 
36 kalbomis! Jų tarpe ir lie
tuvių kalba. Tai buvo atlik
tas nepaprastai svarbus ir 
gražus darbas. Per šios or
ganizacijos pastangas euro
piečiai buvo gerai supažin
dinti su visa olimpiados ei
ga.

Ąš jam sakau: Tai dabar, 
po to įtempto darbo Meksi
koje, turėsi ir galėsi gerai 
pailsėti. Bet pasirodo, kad 
poilsis ne šiam veikliam lie
tuvių tautos sūnui! Prago
ję pabuvęs tik diena kitą, 
jis lekia į Afriką, į Kongą. 
Ten įvyks radijo-televizijos 
konferencija ir jis turi joje 
dalyvauti. Na, o gruodžio 
mėnesį jis turi dalyvauti 
uan a šioj e konferencijoje, 
kuri įvyks socialistinėje 
Bulgarijoje.

Tai matote, koks poilsis 
laukia šio mūsų tautiečio.

Beje, mane labai maloniai 
nuteikė dar ir tas, kad Hen
rikas Juškevičius labai lais-

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

RE 9-5678.
(85-87)

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., Phjla.
(84-89)

TRUCK MECHANIC
First class.

rate and benefits. Apply in person 
at

Excellent starting

Personnel Office.
MRS. SMITH’S PIE CO.

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

o 
s

E. Billerica, Mass.
Spalio 28 d. staiga nr 

širdies smūgio, ąulauki 
92 metus, mirė Isabelle Mt
cevičienė. Gyveno viena Sa
lem Rd., Billerica. Buvo 
progresyvi moteris, skaib 
“Laisvę” ir priklausė pr 
Literatūros Draugijos. Kol 
dar galėjo, visados atsilan

kydavo į progresyv i š k u 
parengimus ir paremdav 
ptfcgresyvišką spaudą.

'Buvo pašarvota Casper 
koplyčioje. Niekam neda
vė žinios apie jos mirtį. Tik 
šeima laidojo. Palaikai buvo 
sudeginti spalio 31 d.

Velionė paėjo iš Lietuve 
ftuo Vabalninko. Paliko liū
desyje dukterį Amiliją Alek
nienę, žentą Antaną, sūnų 
daktarą - dentistą Joną, d 
anūkus — 
man Aleknus.

Tebūna jai lengva šios 
šalies žemelė, šeimynai 
draugams — užuojauta.

S. Rainarc

ė 
e

s
0

s

U
Harold ir No ’-

r

Pranešimai
Cleveland, Ohio

Pietūs su programa ir š i
lčiais spaudos naudai įvyks 
lapkričio 10 d. EOUV salė
je, 12618 Shaw Ave., 1 vs .Į 
ilieną. Programa ir šokiai 
vėliau. Kviečiame visus dą- 
lyiuti. Rengėjai

(84-85)

ga, atsakinga vieta 
organizacijai priklauso 26 vai ir gražiai vartoja anglų 
šalys, Lietuva yra 
tų šalių. Be soči 
kraštų jai priklaus c 
ja, Mali, Sudanas ir 
lė kitų. Mūsų Henrikas'sveikinant
Juškevičius joje atstovauja džiant dešinę, svečias mane 
ne tik Lietuvai, bet 
Tarybų Sąjungai!

Iš svečio sužinojau 
šioje organizacijoje

viena iš kalbą. Taip pat, sako, yra 
alistinių gerai įsisavinęs ir čekų kal- 

Suomi- bą. 
visa ei- Kas dar? Well, šiltai atsi- 

ir kietai spau-

ir visait labai prašė per “Laisvę” pa
sveikinti visus Amerikos 

u, kad lietuvius ir perduoti jiems 
jįs dar J nuoširdžiausius linkėjimus, 

buojasi jau dvejus metus ir,Man, sako:, gaila, kad nebu- 
gyvena su žmona ii’ dukry-|vo progos mūsų šalyje nors 
te Jūrate Pragoję. Jis dar | keletą dienų-ilgiau paviešėti 
tik 33 metų amžiaus. Jis ’ 
nusipelnęs inžinierius. Mok
slą pradėjo Kauno ?olitech-

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)

HELP WANTED MALE
DESIGNER-Draftsman, small ex

panding non defense mfg. Co. in 
metal fabricating & plastic molding 
requires designer draftsman with 
min. 4 yrs. exp. in mechanical and 
sheet metal design. Knowl. of tool 
and die desirable. Perm. pos. Co. 
paid 
with 
ham 
2800

benefits. Salary commensurate 
ability and exp. Call D. Graw- 
or 3-1450. Fleck Industries, Inc., 
Turnpike dr., Willow Grove.

(85-91)

AUTO SERVICE MGR. ASST.
Good oppty for advancement in long 
established Valvo dlr. Salary, bonus, 
prof, sharing plan. Many benes.

Apply:
CHARLES BURDUMY, 

3950 N. Broad
(85-86)

Help Wanted Female

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)

SANTA CLAUS

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

PHILADELPHIA 
CHELTENHAM 
UPPER DARBY 

GREAT NORTHEAST
MOORESTOWN 

KING OF PRUSSIA

MECHANICS

(84-85)

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. Modem 
clean air cond. plant. Liberal bene
fits, paid vacation. BOYD MACHINE 
CO., 2812 N. Main St., Hatfield, Pa. 
855-2122. (82-84)

PRODUCTION WORKERS. Elec
trical display mfg. offers permanent 
position in sheet metal steel and 
plastic fabrication welding and 
wiring dept, for mechanics and 
trainees. Top rates, 8 pd. holidays. 
Generous vacation schedule. Co. 
paid medical plan. Day shift only. 
DIMENSIONAL GRAPHICS, Pal
myra N. J. 829-1460. (82-85)

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)

MAIDS
Housekeeping Dept. Center City 

Hotel. Immed. openings. Will train. 
Steady work. Medical and pension 
benefits. Box B-90, Jefferson Bldg., | cutting. Highschool
Philadelphia. (85-89)

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, 
boathouse. Loc. on a 7 acre profess
ionally 
estates 
area.

Large

landscaped estate. Also other 
and farms in Monmouth Co.

MIAMI, FLA.
Bazaras lapkričio. 20 ir 21
LLD 75 kuopa įgyvendino 

tradiciją rengti bazarą kas
met. Taip pat daro ir šiais 
metais.

Bazaras bus su- pietumis 
ir muzikine programa per 
abi dienas.x Taigi, komisijos 
vardu kviečiu narius ir sve
čius dalyvauti. O kurie tu
rite namuose dovanoti ko
kių daiktų, kurie jums jau 
atsibodę, tai atneškite į So
cialiu Klubo svetainę ir ba- 
zarui užrašykite arba per
duokite J. Smalenskui.

Minėtas bazaras įvyks 
lapkričio 20 ir 21 dienomis, 
L. S. Klubo salėje, 2610 N. 
W. 119 St.

James Kanceris

Truputis statistikos
Vyt. Sirvydas, pasinaudo

jęs “Statistics of Fraternal 
Benefit Societies” 
“Vienybės” š. nil. nr. 17 
paduoda žiupsnį stątistikos 
apie visus tris Am 
lietuvių Susivienijimus, 
ta statistika gana

SLA, įkurtas 1886 m 
m. turėjo 14, 
1962 m. 11,01 

m. 9,361 narį, 284 kuo-

knyga,

eri kos 
0 

domi:

939 na-
5 narių,

ir plačiau asmeniškai susi
pažinti su ja ir jos žmonė
mis, o ypač su jos lietu
viais. Bet gal kitą kartą...

Rep.

A. KOZICKY
Real Estate Broker, Rt. 35, Eaton

town, N. J. (201) 542-2223 Eves. & 
holidays, Carl Peterson. (201) 542- 
2827. (84-87)

FIRST CLASS / •
.... four years mechanical main

tenance experience required. Ability 
to weld plus experience with acety-

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)

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)

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)

P. o.

HELP WANTED FEMALE

be required to handle 
and mechanical jobs.

NO. 1 MAINT. MAN
✓

Experienced maint. man on 2nd 
shift will 
electrical
Must have electrical bkgrd with 440 
experience. Steady employment, ex- 
cell^^t, insurance program, good 
pay and good working conditions.

Qualified persons please contact 
JOHN VOLK, Personnel Mgr.

Madridas. — Vakarų Vo
kietijos kancleris Kiesinge- 
ris tarėsi su Portugalijos ir 
Ispanijos valdovais dėl su
darymo militarinės ir poli
tinės ašies, panašios hitle
riniais laikais.

“Avilys” ant ratu
Savotišką namą bitėms 

pasidarė Panevėžio vaisme
džių medelyno bitininkas- 
Vytautas Balžekas. Avilys 
pastatytas ant senos kulia
mosios važiuoklės ir sutal
pina 31 bičių šeimą. Bity
nas “nuosavomis kojomis” 
nukeliauja prie medingesnių 
medelyno laukų, net į ža-, 
liuosius viržynus.

V. Balžekas ruošiasi sta
tyti antrą tokį bityną. Pet 
šešetą metų, kai jis bitinin-; 
kauja, bičių šeimų padaugės 
jo nuo 28 iki 110. Jau rei
kia pagalvoti, kaip aprūpin
ti tokią šeimyną “našiomis 
ganyklomis.”

1940 
rius, 
1967 
pas.

SLRKA, įkurtas 2901 me
tais, 1940 m. turėjo 10,- 
890 narių, 1962 m. 7,896 na
rius, 1967 m. 6,612 narių, 
160 kuopų.

LDS, įkurtas 1 
1940 m. turėjo 8,34j< 
1962 m. 4,857 nari 
m. 4,079 narius, 123

Tie Amerikos vyr 
surinkti duomenys 
kad mūsų Susivienijimai ne 
auga, bet mažėja, kad nau
jai įrašytų narių 
nepadengia išm iri 
pasitraukusių nar 
čiaus. Tatai neža 
mūsų' lietuvybės1 išlaikymo 
reikalui Amerikoje

Praeitais metais SLA įra
šė 229 naujus r 
SLRKA 78, LDS — 56. Gi 
tuo patim laikotarpiu Ame-, 
rikos lenkų Susiv:.< 
įrašė 18,467 naujus 
Tai didelis s k i r 
Žinoma, lenkų i 
ja Amerikoje dau 
nė. Bet ir mes d 
tume geriau pasiro 
gu dėtume daugiau 
gų. Pabandykime 
pasitempti!

930 m., 
0 narių, 
us, 1967 
kuopas, 

iausybės 
parodo,

skaičius 
šių bei 

,ų skai
dą gero

arius,

enijimai 
. narius, 
tarnas, 
ir išeivi- 
g dides-

Vinco Pietario 
tėviškėje

Rugsėjo 14 dieną pavaka
re į Žiūrių-Gudelių kaimą 
(Vilkaviškio raj.), kur gimė 
ir augo lietuvių rašytojas 
Vincas Pietaris, plaukte 
plaiikė žmonės. Čia, prie ra
šytojo šimtametės klėtelės, 
buvo atidengta memorialinė 
lenta. Nors Vincas Pietaris 
mirė jau seniai (1902 m.), 
tačiau dar yra žmonių, jį 
prisimenančių. Įdomiai apie 
rašytoją pasakoja 92 metų 
senukas Naudžius, V. Pie
tario sesers vyras. Daug 
medžiagos apie savo dėdę 
rašytoją yra surinkęs senu
ko sūnus K. Naudžius. Jis 
net lankėsi tolimojoje Us- 
tiužnoje, kur V. Pietaris iš
gyveno 18 metų ir kur pa- 
^idotas.

Į memoralinės lentos1 ati
dengimo iškilmes atvyko 
Vilkaviškio rajono Paežerių 
V- Kudirkos muziejaus di
rektorius Š. Stankevičius, 
Kauno literatūrinio muzie
jaus direktorius^ J. Kuli
kauskas/ Kapsuko J. Jab
lonskio vidurinės mokyklos 
mokytojai lituanistai su sa
vo moksleiviais literatais, 
kraštotyrininkais ir lietuvių

Važiuojantiem Floridon
Kurie manote važiuot Floridon 

trumpam ar ilgesniam laikui, susto
kite pas buvusią brooklynietę, kuri 
turi erdvingą motelį pavieniam ar 
mažom šeimom apsistoti. Yra visi 
parankumai reikalingi gyvenimui.

BRENTWOOD MOTEL
Vieta — netoli nuo Miami, arti 

kelio U.S. 1, prie miestelio Hallan
dale. Jei kas norėtų kokių informa
cijų pirm važiavimo, rašykite man 
lietuviškai:—

FRANCES SAGONA
61S N. E. Third Street
Hallandale, Fla. 33023

(85-87)

Jungtinės Itali-

dyti, jei-
pastan-
truputį

KrasLULyniminuis ir neįuv
Petriką įkalbos būrelio nariais.

Surastas nuskendęs 
atominis submarinas
Wahing tonas. — Laivy

nas paskelbė, kad surado 
paskend u s į o branduolinio 
submarino Scorpion dalis 
apie 10,000 pėdų Atlanto gi
lumoje, apie 400 mylių nuo 
Azores salų.

Submarinas Scorpion pra
žuvo gegužės 21 d. Kartu 
žuvo 99 žmonių įgula.

Roma
jos socialistų ir socialdemo
kratų partijos suvažiavimas 
nutarė pakeisti vardą. Da
bar vadinsis “Italijos Socia
listų Partija—Socialistų In
ternacionalo Italijos sekci
ja.”

Maskva. — TSRS premje
ras Kosyginas tarėsi su Š. 
Vietnamo ambasadorium N. 
T. Tian Vietnamo karo klau
simu. Pasitarimas buvęs 
“šiltas ir draugiškas.”

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)

THE WEST CO. 
10th & G. Sts.

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

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)

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 Blvd., 
Pennsauken, N. J. (84-90)

HOUSEKEEPER, over 35, refs. Un
attached, sip. in own apt. w/sep. ent., 
air cond., tv, bth & kitchenette Dr’s 
hofne, 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)

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)

Londonas. — Darbo Par
tijos vyriausybė prarado 10 
procentų paramos parla
mente. !

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

CE 2-7100 (84-89)

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)

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)

BLACKSMITH. Leaf Spring. Man 
to fit and assemble. Union shop, all 
fringe benefits. Appt, arranged at 
your convenience. Call GA 3-4740 
or apply Phila. Spring & Equipment 
Co., 1605 N. Front St. (85-90)

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)

MECHANICAL assemblers, stock 
attendant electrician, local pick-up 
and delivery driver. Liberal ben. Exc. 
working cond. Mechanical exp. help
ful but not nec. Applicants can app
ly in person. 7:30 AM-4 PM daily 
or call 643-0500. Mr. Keiffer, Master 
Etching Machine Co., Ambler, Pa., 
19002. (85-92)

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)

MEN

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)

OVER 18
Mechanically inclined to train a 

Riveting Machine & Punch Press 
Operators. No exp. needed. Good 
pay. Company benefits and oppty to 
advance. Interviews 4:30 PM to 6 
PM. See MR. SOWDERS. *•

WALLACE PRODUCTS, INC.
S. W. Corner 31st & Jefferson 

An Equal Opportunity Employer.
Bring ad with you.*1 I. . ... (85*87)
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Iš Lietuvos porto praeities
Meistro V. Mundrio straipsnio 

Sovietskaja Litvį” 1968 m. spalio 13 d.
Ištrauka iš TSRS Sporto «i

si- 
o- 
jų 
;o- 
a-

Z-

XIX Olimpiadoje Mek 
koje Tarybų Sąjungą atsl 
vauja 331 sportininkas, 
tarpe 10 lietuvių: irkluoi 
jai Z. Jukna, A. Bagdor 
vičius, J. Jagelavičius, 
Motiejūnas. V. Briedis, 
Grigas; boksininkai D. Pc
niakas ir J. Čepulis, krep
šininkas M. Paulauskas 
penkiakovininkas S. Šr 
nis. Prie ju dar galima p 
dėti ir tinklininką V. M 
tuševą, kuris žaidžia TSRS 
tinklinio rinktinėje. V. Ma- 
tuševas gimė nedideliame 
Lietuvos miestelyje Žagai 
nėję ir iki šiol žaidė V 
niaus tinklinio komandoje 
“Dinamo.” 1967 m. jis i 
vyko studijuoti i Charkovo 
Pedagoginį Institutą, kur 
tapo vedančiu vietinio spor
to klubo žaidėju.

Visi Lietuvos sportinink 
turi vieną tikslą — kuo g 
riausiai pasirodyti olimpi
nėje arenoje. O gal kas 
nors iš ju atsiveš iš Meksi
kos aukščiausia medal 
Juk iki šiol nė vienas liet 
vis dar nepasiekė olimpinio 
“aukso.”

Tačiau pažvelkime šian
dien į Lietuvos Sporto isto
riją, kaip sportininkai Ii 
tuviai pasirodydavo olimpi
niuose žaidimuose seniau.

Pirmas debiutas
Vartau Olimpiadų istori

jos puslapius. Pirmas lie
tuvių debiutas šiose pasau
linio masto rungtynėse bj- 
vo 1924 m. Paryžiuje, kur 
vyko VIII Olimpiada.

“Džiaukitės, Lietuves 
sportininkai,” — rašė tada 
buržuazinės Lietuvos žur
nalas “Mūsų sportas,”-“! 
vykstate į viso pasaul 
sportininkų šeima. Jūsų gy
venime prasideda naujoji 
era. dabar jums atsiver 
kelias prie lauro vainiku!

Šiandien tie žodžiai sub 
lia švpseną. Bet tais laika is 
jie ikvėpė neprit y r u s i u s 
tarpt autinėse varžybo 
Lietuvos jaunuolius, sukėlė 
jiems dideles viltis. Bet ko 
kartus buvo nusivylime 
Štai ka pasakoja buvęs L 
tuvos futbolo rinktinės VIII 
Olimpiadoje dalyvis L. Juo- 
zapaitis:
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“Kai mes sužinojome, kad 
važiuojame į Olimpiadą, mū
sų džiaugsmas neturėjo ri
bų. Bet greit, šypsenos din
go iš mūsų veidų. Nuvykti 
i Paryžių pasirodė ne taip 
jau lengva. Buržuazinės Lie
tuvos vvriausybė atsisakė 
išskirti lėšas kelionei, o apie 
kokį nors specialų pasiruo
šimą varžyboms nebuvo nė 
kalbos. Pagaliau mums šiaip 
taip pavyko surinkti pini- 
gus kelionei trylikai futbo
lininkų ir dviem dvirati
ninkams. ir mes išvažiavo
me. Kelionėje neapsiėjo be 
nuotykių, pasirodė, kad mes 
neturėjome tranzitiniu vizų 
nėr Belgiją. Todėl j Pary
žių mes atvykome vos ke
lias valandas prieš mūsų 
pirmąjį susitikimą su stip
ria Šveicarijos komanda, 
kuri vėliau Olimpiadoje už
ėmė antra vieta. Mes buvo
me sutriuškinti visais at
žvilgiais. pralaimėjome 0:9.

Skurdo keliu
Ne geresnis buvo ir lietu

vių dviratininku įsako Anio-| 
liko ir Juozo Vilpišausko li
kimas. Mūsų sportininkų 
inventorius buvo tokiame 
stovyje, kad su juo daly
vauti rungtynėse, buvo ne
įmanoma. Nepalikę sau nė 
cento maištui ir kelionei 
atgal, Lietuvės dviratinin
kai už paskutjnius pinigus 
ntišipirko atsargines- dvira
čių dalis, VienbdUš marški
nius sau ir’ išėjo j 188 kilo
metru startą. Kažkur dis
tancijos vidury krito- ir pa
liko trasą (J. ViĮpišauskas, 
neužbaigė distancijos ir L 
Aniolikas. Štai ką apie šias 
varžybas rašė žurnalas “Mū
sų sportas”:

“Visi išėjo, štadijonas pa
siliko tuščias, o jo vis ne
buvo. Tik 11 valanda naktį 
alkanas ir sušalęs grižo mu
su sportininkas. Kaip pa
aiškėjo, jo dviratis sulūžo ir 
niekas nesuteikė sportinin
kui pagalbos. Vargais nega
lais jis pėsčias pasiekė ar
timiausią geležinkelio stotį, 
kur vienas geraširdis, pran
cūzas nupirko jam bilietą.

Bet tai dar buvo ne vis
kas. Reikėjo grižti į Lietu
vą, o pinigų kelionei nebu-

KELRODIS Į “LAISVĖS” KONCERTĄ
Kaip pasiekti koncerto viet 

Gyvenantieji arti Ca 
šia linija iki Lorimjer St. stoties, 
niuose vagonuose.) Lorin 
matysite laiptus žemyn, viri kurių yra užrašas: IND—Jamai- 
ca-<Queens; ten tuneliukas jina į Crosstown traukinį GG. šis 
traukinys eina į Greenpoin;,—pirmas sustojimas Nassau Ave. 
stotis. Čia išlipę gatvėn eikite atgal apie pusantro bloko, ir 
rasite Driggs Ave.; ten ne 
Driggs Ave.

Kurie važiuosite iš J 
geriausiai išlipti Hewes St. 
Union Ave., ir prie Broadw 
šiuo traukiniu pavažiavus pvi stotis, bus Nassau Ave.

Važiuojantieji automo 
setts valstijų, atvažiavę il< 
Neck tiltu iki Long Island 
pressway ir važiuokite iki pamatysite du didelius gaso tankus, 
juos pravažiavę laikykitės 
į Grand Ave., pasisukite i 
Graham Ave., sukite dešinė 
tai čia ir bus Driggs Ave. 
kairiajame šone bus New 

Automobiliais iš New 
važiuokite tiesiai (nekryp" 
tilto), važiuodami tiesiai j: 
nekrypkite į dešinę, bet važiuokite skersai ir įvažiuosite į 
Meserole Street, važiuokite iki Graham Avenue, čia sukite 
kairėn ir važiuokite iki Driggs Avenue, čia pasukę kairėn 
pamatysite kairiame šone L__  .___ r
salė. :,

I subway bei elevated traukiniais 
larsie - 14th St. linijos važiuokite 

(Patartina sėsti prięšaki- 
er St. stotyje eikite pirmyn, kur

toli bus koncerto svetainė — 261

imaica srities Jamaica traukiniu, 
stotyje ir eiti du blokus atagl—iki 
ay rasite IND—GG traukinio stotį.

jiliais iš Connecticut ir Massachu- 
i Long Island, važiuokite Throgs 
Expressway, sukite dešinėn į Ex-

dešinėj, privažiuosite pasisukimą 
’ važiuokite šia Grand Ave. iki 
n ir važiuokite iki pasidarys platu, 
; sukite kairėn, ir už vieno bloko 
National Hali.
Yorko pusės Williamsburg tiltu 

kite į Šalinius išvažiavimus nuo 
rivažiuosite platų Union Avė., čia

New National Hall—tai koncerto

vo. Pasiuntinybė apsakė, kad 
padėti negalinti, o 
atėjo telegrama, kad ‘pini
gai tik dar renkan

Ir vėl ta pati i
Štai su kokiais 

sugrįžo iš Paryž: 
mieji Lietuvos oi 
Kai kurie buržuaz 
raščiai tada piktai 
kė iš mūsų sportin 
kaltino juos “neno: 
voti už nacionalinį presti
žą.”

Po ketverių metų pasi
kartojo ta pati istorija. At
ėjo laikas vykti į Amsterda
mo Olimpiadą, o Lietuvos 
sportininkų reikalai nė kiek 
nepagerėjo. Pakeitė savo 
toną ir žurnalas “Mūsų spor
tas.” Straipsnyje, pavadin
tame “Be vairo,” buvo rašo
ma:

“Ar mes turime trenerių? 
Ar kas nors domisi mūsų 
olimpiečių paruošimu ir jų 
buities sąlygomis? Ar kas 
nors tikrina jų sveikatą? 
Ar yra tinkamos sąlygos 
treniruotis? Nieko to nė
ra! Jokio skirtumo tarp 
1924 ir 1928 metų...”

Šis straipsnis sukėlė tuo
metinėje Lietuvos sostinėje 
Kaune ištisą audrą. Tauti
ninkų valdančioji viršūnė 
paskaitė tai priekaištu sau, 
ir tas žurnalo “Mūsų spor
tas” numeris buvo jo pas
kutinis.

Be paramos
' Snbftininkai taip ir nesu

laukė iš vyriausybės; para
mos. Štai' ką’pasakoja IX 
Olimpiadoj ' dalyvis,■! buvęs 
Ibhgvaatletas,<' dabar KPI 
dddentas5 V.’ Ražaitis:

“Mūšų tiesėkmė Amster
dame prasidėjo jau per žai
dynių atidaryma. Visų) ša
lių delegacies išėjo į para
dą apsi^ėdžiusioš gražiais 
spalvingais rūbais, ir vien 
nedidelė lietuvių sportinin
kų grupelė dėvėjo tiktai 
šortus, ir paprastus marški
nėlius. Be to, mes neturėjo
me tinkamo apavo ir žy
giavome asfaltu ... spyg
liuotais batais! Iš gėdos ne
žinojome kur kreipti akis. 
Rungtynėse mes taip pat 
pasirodėme prastai, boksi
ninkas -sunkiasvoris J. Vin
ca pasiekė 1/4 finalį. Aš 
pats, mesdamas iętį, atsili
kau nuo Olimpiad 
tojo švedo Lundkvisto be
veik 14 metrų. Bet geres
nio rezultato ir 
laukti, juk aš ne 
no jau, kaip reikia 
tis, bet niekad nebuvau; net 
mates gero ietiniiko. 
turėjo pasisekimo 
štangistai ir dviratihinkai.

Ši Olimpiadą buvo Lietu
vos sportininkams paskuti
nė. 1932 m. jiems nebelei
do vykti i Los Angeles. 
Buržuaziniai vald 
jojo naujos gedo 
Lietuvos sportininkų ir XI 
Olimniadoie Berlyne, nors 
“stebėtoju” grupe 
pinigų kelionei...
šlovingai pasibaigė “naujo
ji era” Lietuvos

Tik dabar spprtas 
tapo masi

Į olimpines viri 
tu vos jaunimas pakilo tik
tai pokariniais metais, kai 
mūsų šalis suklest 
koje tarybinių tautų šeimo
je. Kartu su nau 
kais ir gamyklomis Nemu
no šaly, išaugo 
stadi jonai ir spo
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Ksavera Karosiene išskrido 
į Tarybų Sąjungą

Praėjusio pirmadienio va
kare į New Yorką atskrido 
lėktuvu iš San Francisco 
Ksavera Karosienė ir Sally 
Cooper. O antradienį jos iš
skrido į Maskvą “Aeroflot” 
lėktuvu.

Ksavera ir jos draugė ap
sistojo pas Walterį ir Bro
nę Keršulius. Buvo malonu 
susitikti nors ir labai trum
pam laikui šias dvi pasi- 
šv e n t u s i a s ir energingas 
moteris.

Priežastis vykimo į TSRS 
tokia: Soviet - American 
Friendship Society, kurioje 
abi moterys nemažai laiko 
pašvenčia, dirbdamos be jo
kio atlyginimo, gavo pakvie
timą iš Tarybų Sąjungos 
slysti šešis. atątpvus į lap
kričio 7-osios 51-ają, metinę 
pergalingos,-,socialįstįnės re- 
y bliuci jds ’ sukaktį, D r,augi j a 
paskyrė, du atstovui ,iš San 
Franei'sco,*’ clu1 atstovus1 ’ is 
Įjdš''Angeles-‘ir ’dų Nęw 
Yorko?,' /Toje^ grupėje , yra 
viena ir .negfe/Atstovai is-

bus kaip svečiai Tarybų Są
jungos apie 10 dienų ir per 
tą laiką bus vežiojami po 
Tarybų Sąjungą.

Veikiausia Ksavera pasi
liks šiek tiek ilgesniam lai
kui, nes ji turi kvietimą iš 
Tarybų Lietuvos paviešėti 
ir ten.

Šiuo atveju Ksavera ma
no grįždama dalyvauti Mon
realyje, Kanadoje, šaukia
mo j šio pusrutulio (hemi
sphere) konferencijoj baigi
mui karo Vietrame. Konfe
rencija įvyks lapkričio 28, 
29, 30 ir gruodžio 1. Ksave
ra yra delegatė nuo San 
Francisco taikos organiza
cijų.

Dar vienas dalykas, kuris 
Ksaverą kniečia pabūti ilr 
gesniam laikui Tarybų Są
jungoj, tai, kad ji delegatė 
ir Stockholme, Švedijoje, 
šaukia moję konferencijoj 
prieš karą Vietname, kuri 
įvyks gruodžio 14 ir 15.

Jeigu Ksavera nusitars 
dalyvauti Montrealyje, tai 
ji grįž į namus per New 
Yorka. Aš ją kviečiau mums 
pranešti, kaip greit ji nusi
tars ką daryti, nes būtų la
bai pravartu niujorkiečiams 
išgirsti jos kalbą iš kelionės. 
Žinau, kąd New Yorko Lie
tuvių Moterų klubas malo
niai surengtų toki vakarą.

7 Linkime rhielajai Ksave
rai ir jos draugei Sali v Coo
per laimingos' ir ųąudingos 
kelionės.'
.. : ( Ieva Mizarięnė

Abie j v Ameriky konferencija 
baigti Vietnamo karą

Montrealio, Kanadoje, pi
liečiai, kurie priešingi šiam 
“nemoraliam karui,” kaip 
jie sako, paėmė iniciatyvą 
savo rankose ir šaukia kon
ferenciją abiejose Ameriko- 
se. Tai įvyks lapkričio 28, 
29, 30 ir gruodžio 1 dieno
mis. Autobusai išvyks iš 
New Yorko ketvirtadienio 
naktį, lapkričio 28 d., o grįš 
sekmadienio vakare. Kelio
nė į abi puses $16. Yra Ka
nadoje komitetas, kuris rū
pinasi nakvynėmis.

Atsišaukime montrealie- 
Čiai sako, kad konferencijos 
tikslas stengtis įvykdinti 
taiką, kuri leistų vietnamie
čių liaudžiai pasirinkti val- 
dymosi būdą laisvai be jokių 
pašalinių šalių įsikišimo.

Mums atrodo, kad į šią 
konferenciją reikėtų kiek
vienai organizacijai pasiųsti 
delegatus. Iš New Yorko 
būtinai nuo lietuvių organi
zacijų turėtų dalyvauti di
delis būrys delegatų.

Konferencijos klausimas 
turi būti agendoje kiekvie
nos kuopos bei klubo mitin-

ge. Jei mitingai jau įvykę, 
valdybos turėtų šiuo klausi- 
mu rūpintis.

Dėlei daugiau informacijų 
delegatai gali kreiptis į U. 
S. Delegation Office, 130 
Morningside Drive, New 
York City. Telefonas: 666- 
6812.

Rep.

Parengimų kalendorius
Gruodžio 1 d.

LLD 1 kuopos kultūrinė, 
popietė “Laisvės” salėje.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

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. . ' ? A ■: "

Kp. Valdyba

PERKAME SENUS 
PINIGUS

Kas turite senų lietuviškų pinigų, 
arba Europos pinigų, ar senų ame
rikoniškų pinigų, mes nupirksime 
nuo jūs. Taipgi perkame metali
nius, varinius, sidabrinius ir auk
sinius pinigus, siųskite man, o 

aš prisiųsiu čekį:
FRED WERNER

25-26 Howard Road
North Bellmore, N. Y.

Mokame geras kainas.

IŠNUOMAVIMUI

Išnuomoji! du fornišiuotus kamba
rius, naujai išrerrtentuoti. Gali kreip
tis pavienis asmuo ar du asmenys.. 
Visi patogumai. Dėl daugiau infor-N 
macijų, prašome kreiptis telefonu: 
827-9148: Klauskite Mrs. Belskis.

(85-#)

Sportas tapo; masiniu, atsi
rado gerų trenerių ir spor
tininkų karta. Geriausi Lie
tuvos sportininkai yra kvie
čiami į TSRS rinktines ko
mandas.

Visiems gerai žinomi Ta
rybų Lietuvos sportininkų 
laimėj imai tarp tau. t i n ė s e 
arenose. Pasaulio ir Euro
pos čempionatuose jie ne
kartą gaudavo aukščiausius 
medalius. Priminsiu tiktai, 
kad pradedant 1952 metais, 
kai tarybiniai sportininkai 
išėjo į tarptautinę areną, 
kiekvienoje OI i m p i a d o j e 
TSRS sportinės delegacijos 
sudėtyje yrą: ir mūsų res
publikos afeįpvai. Vienuoli
ka sidabro ir du bronzos me
daliai — toks, yra ju indė
lis į tarybinių sportininkų 
laimėjimus.

Netenka abejoti, kad Ne
muno šalies spor t i n i n k a i 
kartu su savo draugais i iš 
kitų broliškų respublikų iš
kovos sau: garbingą vieta ir 
šiame olimpiniame pjedes
tale.

mirė Nelės venTie-
NĖS MOTINA LIETUVOJ
. šeštadienį mūsų, meninin
kė Nelė Ventienė gavo: tele
gramą, kurioje pranešė, 
kad mirė jos motina Anelė 
Juškienė. Ji mirė spalio 31 
d., Utenos rajone, Vyžuonių 
miestelyje.

Per tūlą laiką Nelė ir jos 
tėvai (Kazimieras Juška) 
gyveno Amerikoje, o apie 
1921 metus grįžo Lietuvon. 
Po to Nelė viena atvyko į 
Ameriką pas tetą Mary 
Adams.

Varde viso “Laisvės” ko
lektyvo reiškiu mūsų ben
dradarbei Nelei ir jos šei
mai, ir likusiai šeimai Lie
tuvoje mūsų užuojautą jų 
liūdesio valandoje.

Dėmesio Dovanų Siuntėjams

2.

3.

Verte Irena V.

Los Angeles, Calif.— Dau
giau kaip 300 San Fernando 
Valley State College studen
tų suruošė trijų valandų de
monstraciją ir okupavo ko
legijos administracijos pa
statą. Jie reikalavo areš
tuotus studentus išlaisvinti.

UŽUOJAUTA

Mirus

Anelei Juškienei
Utenos rajone, Vyžuonių miestelyje

Mūsų nuoširdžia užuojauta mielai Nelei Ventie- 
nei, mirus jos motinai. Linkime Nelei ir jos šeimai 
ištvermės liūdesio valandoje, taip pat ir likusiai šei
mai Lietuvoje.

Brone ir Vladas Keršuliai 
Brooklyn, N. Y.

Mums malonu pranešti, kad iš priežasties skubaus 
gavimo daugiau klijentų ir biznio praplėtimo, mums 

pasisekė įvesti sekamus pagerinimus:
Greitesnis pristatymas visų užsakymų
Palengvinta procedūra išpildyme užsakymų per 
Vneshposyltorg.
Atidarymas daugiau Vneshposyltorg krautuvių ir 
sandėlių ištisai per U.S.S.R.

4. Didesnis pasirinkimas visokių rūšių prekių, įskai
tant rūbus, audinius, batus ir t.t.

5. Nauja sistema priimant ir pranešant gavimą užsa
kymų. Sekite pavyzdį tūkstančių mūsų klijentų, 
kurie sužinojo, kad dovanas per

Podarogifts, Ine.
yra geriau negu:

Pakietą išsiunčiant iš čia
(nemoka muito ant Podarogifts užsakymų) y 
Money-orderis ar banknotas
(neturintis galios specialiose Vneshposyltorg 
krautuvėse)
Nei jokių mokėjimų mums
(Vneshposyltorg moka mums mūsų komisą)

UŽEIKITE į MOŠŲ PARODŲ RŪMUS NEW YORKE

B)

C)

Siųskite Savo Užsakymus arba Klausimus į:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose) 

Ar į bile sekančius skyrius:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Tel. 212-581-7729
ar į bile mūsų skyrių.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia^ Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N^ Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.




