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KRISLAI
20 metų pažangos 
Nixonas seka Johnsoną 
Spalio 15 d. moratoriumas 
Vandenų užteršimas 
Marsas kaip ir Menulis

— J. Gasiūnas —

Iškilmingai buvo paminėta 
Vokietijos 
publikos 
20 metu 
dalyvavo 
atstovai ir kitų š 
turi diplomatinius 
šia socialistine

Teisėjas žavėjosi 
Hitlerio darbais “LAISVES” VAJUS lM®latoriu,"as.?®una

Demokratinės Res- 
(Rytų Vokietijos) 
sukaktis. Iškilmėse 
socialistinių šalių 

ių, kurios 
ryšius su 

• respublika, 
respublikos pa

žangą rašo chicagietis darbo 
unijų veikėjas Nathan Shar
pe. apsilankęs abejose Vokie
tijoje. :

“Po socialistine vėliava, aš 
manau, Vokietijos Demokrati
nė Respublika progre s u o j a 
greičiau, negu bet kuri 
šalis pasaulyje.”

Socialistinė -santvarka 
teikia visas progresui 
mybes. Per 20 metų ši 
publika ne tik atstatė 
metu sugriautus miestus, bet 
pądarė labai daug pažangos 
pramonėje, žemės ūkyje,• 
moksle ir abelname gyvenime.

San Jose, Calif. — Teisė
jas Chargin, teisdamas 17 
metų meksikietį, pareiškė: 
“Gal būt Hitleris buvo tei
sus. Gyvuliai mūsų draugi
joje veikiausia turėtų būt 
sunaikinti, nes jie neturi 
teisės gyventi tarp žmoni
jos”.

Jaunuolis buvo kaltina
mas kraujo sumaišyme su 
savo 15 metų sesute. Jis sa
kė esąs nekaltas. 200 mek-

sikiečių ir civilinių teisių 
darbuotojų gynė berniuką, 
kurį teisėjas norėjo kaip 
nors sunaikinti.

Dabar vystosi platus ju
dėjimas, reikalaująs teisėją 
Chargin, kaip susižavėjusį 
Hitlerio darbais, pasitrauk
ti iš teisėjo vietos.

Guatemala. — Pan Ame
rican lėktuvų žemės tarnau
tojai čia sustreikavo.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 

ir tęs* s iki 31 d. gruodžio, 1969 m.
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pritarimo
Washingtonas. — Taikosi 

organizacijų ir studentų or
ganizacijų ruošiamas bend
ras moratoriumas spalio 15 
d. gauna plataus pritarimo. 
Visa eilė kongresmanų ir 
senatorių pasisakė, kad jie 
taipgi įsijungia į tą judėji
mą.

Kongresmanas Donald W. 
Riegle, demokratas iš Mi- 
chigano valstijos, pareiškė, 
kad jis spalio 15 d. kartu su

visais taikos kovotojais da
ly v aus memorialinėje de
monstracijoje Arlington Na
tional Cemetery, kur bus 
pagerbti Vietnamo kare žu
vusieji.

Riegle primena, kad jau 
apie 40,000 amerikiečių žu
vo Vietname ir sumokėta 
karo išlaidoms daugiau kaip 
110 bilijonų dolerių. Laikas 
visiems kartu kovoti, kad 
karas būtų tuoj baigtas.

kita

su- 
gali- 
res- 

karo

Dr. Benjamin Spock labai 
teisingai pasakė:

“Taikos judėjimas padėjo 
pašalinti Johnsoną — dabar 
naujasis prezidentas taipgi tu
ri Ifrūti pamokytas.”

Taip, taikos judėjimas pri
minė Johnsonui: jeigu dabar 
baigsi Vietnjamo karą,; vėl bū
si išrinktas prezidentu, o jei
gu to nepadarysi, tai geriau 
nekandidatuok, nes nebūsi iš
rinktas. Johnsonas nekandi
datavo.

Prakišo rinkimus ir Johnso
no parinktas kandidatas Hum
phrey tik todėl, kad neatme
tė karinės Johnsono progra
mos.

Bedarbių skaičius gerokai 
paaugo rugsėjo mėn.

Washingtonas. — Rugsė-.Humphrey sako, kad nedar- 
jo mėnesį bedarbių skaičius 
pakilo iki 4 proc. visos dar
bo jėgos. Tai didžiausias pa
kilimas nuo 1967 m. spalio 
mėn.

Valdžios pareigūnai ne
darbo padidėjimu mano da
linai sumažinti infliaciją, 
kuri tačiau pasilieka per- 
aukšta ir sudaro pavojų.

Buvęs vice prezidentas bių yra apie 3 milijonus.

bo didėjimas paeina iš Ni
xono administracijos politi
kos, kuri suteikia progą 
“turčiams patapti turtin
gesniais, o kiti visi turi už 
tai mokėti”.

Rugsėjo mėn. bedarbių 
skaičius pakilo 90,000. Da
bar užsiregistravusių bedar-

Dabar tenka eile prez. Nix
onui. Jeigu jis dabar nebaigs 
Vietnamo karo, ,jo žvaigždė 
greitai aptems. Jis gali su
silaukti Johnsono likimo.
A Harris poll apskaičiavimu, 

šiuo metu nedaugiau kaip 33 
procentai Jungt. Valstijų gy
ventojų pritaria Nixono kari
nei programai. Reiškia, dau
guma gyventojų su Nixono 
karine programa visai nesu
tinka. Jie nori tuoj baigti ka

Popiežius gina savo autoritetą, 
smerkia nepaklusnius kunigus
Vatikano Miestas. — Po-®----------------------------------

piežius Paulius piktai per
sergėjo tuos kunigus, kurie 
nesilaiko jo įsakymų, kad 
nepaklusnie j i prasižen g i a 
prieš patį dievą.

Tie,kurie paneigia popie
žiaus autoritetą, sako po
piežius Paulius, “užpuola 
vienatinę tikrąją bažnyčią” 
ir turės už savo veiksmus 
atsakyti dievui. O tokių ku
nigų dabar labai daug, ku
rie popiežiaus autoriteto 
nebepaiso.

Popiežius turėjo pirmąjį 
susitikimą su Izraelio val
džios atstovu, tarėsi su už
sienio reikalų ministru Ab
ba Ebanu.

Washingtonas.— JAV ge
neralinio štabo pirmininkas 
gen. Wheeler smerkia tuos, 
kurie reikalauja ištraukti 
amerikiečių militarines jė
gas iš Vietnamo.

Tiesa, Nixonas bando vi
saip manevruoti, bando mažin
ti amerikiečių karių skaičių 
Vietname. Bet tai tik apga- 
vingas būdas apmalšinti opo
zicijos kovas.

Spalio 15 d. skelbiamas tai
kos kovotojų moratoriumas 
dar kartą Nixonui primena: 
laikas baigti karą, laikas su
laikyti mūšius Vietname, lai
kas ištraukti visas amerikie
čių militarines jėgas iš Viet
namo.

Nėra pasitarimų tarp 
JAV ir Š. Vietnamo
Paryžius. — Šiaurės Viet

namo delegacija pareiškė, 
kad nėra jokių slaptų pasi
tarimų tarp Jungtinių Val
stijų ir Šiaurės Vietnamo.

Iš Washingtono paleisti 
gandai apie slaptus pasita
rimus yra “Niutono adminis
tracijos manevrai”, apra
minti augančią karui opozi
ciją.

Paryžiaus derybose Nixonas 
padarė dar vieną nedovanoti
ną klaidą, kuri žymiai supai
niojo derybų eigą. • 
z Nixonas pasiskyrė savo de
legacijos galva Henry C. 
Lodge, kuris gerai žinomas 
Saigono valdžios palaikytojas 
W/ice prezidento Ky artimas 
draugas.

Jeigu Nixonas būtų palikęs 
Amerikos delegacijos vadu

(Tęsinys 4-me psl.)

Jau vajus prasidėjo ir čia pirmieji rezultatai. Julia 
Andrulienė, Chicago, Ill., prisiuntė dvi naujas prenume
ratas.

Brooklyno vajininkui Valiui Bunkui pagelbėjo F. 
Varaška su nauja prenumerata ir su atnaujinimais I. 
Mizarienė ir Jonas Lazauskas.

Vera Smalstis, Livonia, Mich, kredituojama su nau
ja prenumerata ir atnaujinimais. Sekanti vajininkai 
kredituojami su atnaujinimais—M. Svinkūnienė, Water
bury. Conn.; M. Valilionienė (LLD 75 kp.) Miami, Fla.; 
L. Tilwick, Easton, Pa.; J. Mažukna, Pittsburgh, Pa. 
(LLD 87 kp.); Ona Wellus (LLD 20 kp.), Binghamton, 
N. Y. ir Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. -

(Tąsa 6-me pusi.)

Meany išpeikė prez. Nixoną

TSRS ir JAV susitarė dėl 
atominių ginklų vandenyse
Geneva, Šveicarija. — Ta- nuo pakraščio turi būt lais- 

rybų Sąjunga ir Jungtinės vas, neturi būt naudojamas 
Valstijos susitarė priduoti..................
nusiginklavimo konferenci
jai panašius planus dėl van
denynų dugno saugumo nuo 
branduolinių ginklų.

Abiejų šalių planai bus 
kartu nusiginklavimo kon
ferencijoje svarstomi. 
Jie bus subendrinti. TSRS 
ir JAV sutiko, kad vande
nynų dugnas už 12 mylių

branduoliniams ginklams iš
bandyti ar. sprogdinti.

Susitarimas skaitomas la
bai svarbiu. Jis turėtų gau
ti pritarimo pirmiausia iš 
Anglijos, Prancūzijos ir Ki
nijos, kurios jau turi bran
duolinius ginklus.

Santa Rosa, Calif. — čia 
vėl buvo jaučiamas nedide
lis žemės drebėjimas.

Amman.—Jordanijos sau
gumo jėgos sučiupo konspi- 
ratorius nuversti karaliaus 
Husseino valdžią.

Portugalijos policija 
išvaikė demonstracijų

Lisbonas. — Respublikos 
Dienos demonstraciją puolė 
policija šautuvais ir šuni
mis. Policija parodė, kad 
ji netoleruos gatvėse de
monstracijų

Demonstracija buvo nau
dojama priešrinkiminei pro- 
paga n d a i. Parlamentiniai 
rinkimai įvyks spalio 26 d. 
Valdžia bijo augančios opo
zicijos diktatūrai.

JAV sumokėjo $6,472 
žvalgybininko našlei
Saigonas. — Jungtinių 

Valstijų valdžia sumokėjo 
žvalgybininko Thai K. Chu- 
yen našlei $6,472. Ji reikala
vo, kad jai mokėtų jo algą 
po $160 į mėn. per 61 metus.

Sakoma, žaliakepuriai jį 
nužudę, o prez. Nixonas jų 
teismą panaikino.

Atlantic City, N. J.—AFL® 
-CIO prezidentas Meany 
smarkiai kritikavo prez. Ni
xonu už jo visą naminę pro
gramą, kuri daugiau nau
dos turčiams suteikia, o be
turčius apsunkina.

Bet užsieninę programą 
Meany nesmerkė. Jis net 
kritikavo tuos, kurie reika
lauja ištraukti amerikiečių 
militarines jėgas iš Vietna
mo.

Rio de Janeiro. — Brazili- 
j o s karininkai pasiskyrė 
gen. Emilio Garrastazu Me
dici naujuoju Brazilijos 
prezidentu, vietoj sergančio 
prezidento Silva.

Washingtonas. — Senato 
demokratų vadas Mansfield 
ragina prez. Nixoną pas
kelbti Vietname mūšių per
trauką.

Kinija ir TSRS tarsis del rubežių
Pekinas. — Kinijos val

džia pasiūlė Tarybų Sąjun
gai tartis dėl rubežių. Pa
sitarimai gali įvykti Peki
ne. Pasiūlyta spalio 20 d. 
pradėti pasitarimus.

Kinija taipgi sutiktų iš
maukti nuo rubežiaus savo 
marius, jeigu Tarybų Sąjun
ga sutiktų tą patį padaryti.

TSRS sutiko pradėti pa
sitarimus spalio 20 d. Kuz
necovas vadovaus delegaci
jai.

Tokijas. — Japonijos sos
tinė dabar turi 11,447,108 
gyventojus. Tai didžiausias 
gyventojų skaičiumi mies
tas pasaulyje.

Policija puldinėja karo priešus, 
areštavo 22 kovotojus

Chicago.— Tuo pačiu me-0----------------------------------
tu, kai teisiami 8 karo prie
šai, policija puldinėja karo 
priešų susirinkimus, arešta
vo 22 kovotojus.

Black Panthers partija 
suruošė keletą masinių mi
tingų prieš karą Vietname, 
taipgi protestui prieš teisia
mus 8 kovotojus. Policija 
puldinėjo mitingus.

Pantherių raštinėje poli
cija pasigrobė $4,000, kurie 
buvo suaukoti supirkimui 
reikmenų medikaliąm cent
rui.

Terorizuojami daugiau
sia negrai ir puertorikie- 
čiai.

• Maskva. — Vienas teisė
jas pasakė, kad tarp prasi
žengusių prieš įstatymus 
jaunimo 80 proc. buvo prisi- 
g ė r ę svaiginamų gėrimų. 
Turi būt smarkiai baudžia
mi suaugusieji, kurie prati
na nepilnamečius prie gėri
mo.

TSRS ir Kinija tariasi 
dėl prekybos didinimo

Maskva. — Prasidėjo pa
sitarimai tarp Kinijos ir Ta
rybų Sąjungos atstovų dėl 
padidinimo tarp abiejų šalių 
prekybos.

Šiuo metu tarp šių šalių 
prekyba buvo smarkiai su
mažėjusi, kuomet Kinija 
pasimojo šmeižti Tarybų 
Sąjungą ir nėt ginkluotus 
užpuldinėjimus vykdė ant 
rubežiaus.

Kairas. — 70 Egipto lėk
tuvų bombardavo Izraelio 
įsitvirtinimus Sinai pusiasa- 
lyje.

Rylų Vokietija minėjo sukaktį
Berlynas. — Sostinėje iri VDR vadovas Ulbrichtas 
4. ,• -n - rpgpg vadovas Brežnevas

priminė Vakarų Vokietijos 
vadovams apie švelninimą 
santykių ir pripažinimą 
abiejų Vokietijų, kaip ne
priklausomų valstybių. Nau
ju Vakarų Vokietijos kanc
leriu numatomas socialde
mokratas Brandtas, dabar 
užsienio reikalų ministras.

kituose Vokietijos Demo
kratinės Respublikos (Ry
tų Vokietijos) miestuo
se įvyko iškilmingos de
ni o n s t r acijos socialistinės 
santvarkos 20 metų sukaktį 
minint spalio 7 d.

Daugelio šalių atstovai 
kartu iškilmėse dalyvavo. 
Tarybų Sąjungos delega c i - 
jai vadovavo Brežnevas.

Washingtonas. — Senato 
subkomitetas tyrinėja gen. 
C. C. Turner, kuris slaptai 
pardavė 397 ginklus, gautus 
iš Chicagos policijos, ir 96! 
ginklus, gautus iš Kansas 
City policijos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Montreal, Kanada.—3,700 

policistų ir 2,400 gaisrage- 
sių buvo sustreikavę. 
Mieste kilo anarchija. Kri
minalistai visur siautėjo, 
apiplėšė 19 komercinių įstai
gų, 10 bankų.• Vienas žmo
gus u ž m u š t a s, 4 sužeisti, dėl jo 20 metų dukters Dia- 
Streikas baigtas.

Montevideo, Urugvajus.— 
Partizanai mušėsi su polici
ja. 15 žmonių užmušta.

Hollywood, Calif. — Tele
vizijos artistas Art Linklet
ter kaltina LSD išdirbėjus

ne užsimušimo.

TSRS smerkia Izraelio 
premjerės misiją

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga griežtai pasmerkė Izrae
lio premjerės Goldos Meir 
misiją Jungtinėse Valstijose 
ir pasitarimą su prez. Nixo
nu dėl Izraelio rėmimo.

Jeigu Jungt. Valstijos ir 
toliau ginklais rems Izrae
lio avantiūrą, tuomet bus 
aišku, kad Jungt. Valstijos 
nepaiso Vidurio Rytų krizę 
likviduoti, rašo dienraštis 
“Pravda”.

Tarybų Sąjunga reikalau
ja, kad Jungtinės Tautos 
imtų žygių Izraelio jėgų iš
varymui iš arabų žemių.

Senatas priėmė biliy 
mainieriy apsaugai

Washingtonas. — Senatas 
73 balsais priėmė bilių mai- 
nierių sveikatos apsaugai. 
Patapęs įstatymu, bilius su
teiktų 130,000 angliakasių 

'apsaugą nuo plaučių juodų
jų ligų ir kasyklose ištin
kančių eksplozijų.

Dabar kongresmanai tu
rėtų jį užgirti ir preziden
tas pasirašyti. Tuomet nau
jas įstatymas veiktų 3,600 
angliakasyklų Jungti n ė s e 
Valstijose.

Washingtonas. — Atvyko
Laoso premjeras Phouma 
tartis su prez. Nixonu.

JAV siunčia daugiau 
lėktuvą Ispanijon

Washingtonas. — Užsie
nio Reikalų Komiteto pir
mininkas Fulbright pareiš
kė Senatui, kad JAV oro 
jėgos siunčia daugiau mili* 
tarinių lėktuvų Ispanijon.

Fulbright sako, kad apie 
siuntimą lėktuvų neinfor
muotas nei valstybės depar
tamentas nei Tarptautinių 
Saugumo Reikalų skyrius 
Gynybos departamente.
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Čekoslovakija nauju keliu
RUGSĖJO pabaigoje Čekoslovakijos Komunistų Par

tijos Centro Komitetas laikė susirinkimą ir padarė kai 
kuriuos vadovybėje pakeitimus. Dubčekas pašalintas iš 
Prezidiumo, bet dar paliktas Centro Komitete. Kai ku
rie jo šalininkai pakeisti kitais žmonėmis.

Komiteto susirinkimas rimtai apsvarstė susidariu
sią padėtį. Susirinkimas taip pat išnagrinėjo senosios 
vadovybės su Dubčeku priešakyje padarytas klaidas ir 
jos santykius su kitomis socialistinių kraštų broliškomis 
partijomis.

Apie tai randame naujojo partijos sekretoriaus G. 
Husak pranešime Komiteto susirinkimui. Tik šiomis 
dienomis mus pasiekė Lietuvos spauda, kurioje atspaus
dintas to istorinio pranešimo vertimas į lietuvių kalbą.

Tarp kitko, kalbėdamas apie Dubčeko ir jo šalinin
kų padarytas klaidas, Husak pasakė:

“Mūsų partijos vadovybė atsisakė panaudoti val
džios priemones prieš antisocialistines jėgas, motyvuo
dama tuo, kad tai galėtų reikšti, jog vėl veikiama No- 
votno eros ‘direktyviniais partijos vadovavimo meto
dais’. Pranešime ČKP Centro Komiteto 1968 m. liepos 
19 d. plenumui, kuriame drg. Dubčekas pagrindė neigia
mą ČKP CK Prezidiumo atsakymą į penkių partijų laiš
ką, jis pažymėjo, kad antisocialistines jėgos, esant šiai 
situacijai, nekeliančios rimto pavojaus, kaip mano bro
liškosios partijos, bet kad pavojus gręsia iš kairės. De
ja, ČKP CK savo 1968 m. liepos 19 d. nutarimu pritarė 
Prezidiumo veiksmams ir patvirtino santykių nutrauki
mą su penkiomis broliškosiomis partijomis ir atvirą pa
sisakymą prieš jas. Taigi buvo pažeisti internacionali
niai mūsų partijos politikos principai, o ČKP vadovybė 
pradėjo remtis platforma, kurią nulėmė dešinieji elemen
tai.

ČKP CK Prezidiumo nutarimą ryšium su Varšuvos 
pasitarimu ir tai, kad šiam nutarimui pritarė ČKP Cen
tro Komitetas, mes laikome viena iš rimčiausių klaidų 
mūsų vidaus ir ypač internacionaliniuose santykiuose 
klaidų, už kurias tenka atsakomybė tuometinei partijos 
vadovybei ir visų pirma Dubčekui kaip tuometiniam par
tijos CK pirmajam sekretoriui”.

Husak nurodo, kad “po šio santykių nutraukimo mū
sų vidaus politinis vystymasis, organizuojamas dešinių
jų ir antisocialistinių jėgų, toliau vyko pavojinga kryp
timi, veikiamas nacionalizmo bangos.” 1968 m. rugp. 3 
d. Bratislavoje įvyko šešių partijų susitikimas, kuris 
nurodė esantį pavojų ir ragino Čekoslovakijos vadovy
bę imtis žygių jam užbėgti už akių. Jdomu, kad ir Če
koslovakijos partijos vadovybė tą pareiškimą, pasak Hu- 
sako, iškilmingai pasirašė ir pasižadėjo jį vykdyti prak
tikoje. Deja, Dubčekas ir jo draugai viską tuoj pamir- v so.

Husak sako, kad “buvo padaryti ir kiti mėginimai 
atkreipti mūsų partijos vadovybės dėmesį į atsakomybę 
už tai, kad nevykdomai prisiimti įsipareigojimai, ir į pa
vojų, kurį kėlė padėties vystymasis Čekoslovakijoje.” 
Antai, tų pačių metų rugpjūčio 13 d. Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos CK Politinis Biurąs vėl kreipėsi į 
Dubčeką ir ragino susirūpinti pavojinga padėtimi. Dar 
daugiau: “Tą pačią dieną .įdraugas Brežnevas rašo 
draugui Dubčekui tuo pačiu klausimu ir kuo rimčiausiai 
nurodo, kad įvykiai mūsų šalyje vystosi pavojinga kryp
timi, primena, kad mes privalome vykdyti prisiimtus 
įsipareigojimus.” Bet Dubčekas ne tik nekreipė dėme
sio į tuos raginimus, bet apie tai netgi nedavė žinoti ki
tiems Čekoslovakijos partijos vadams!

Pagaliau net Vengrijos Komunistų partijos vadas 
Kadaras rugp. 17 d. “vėl primygtinai atkreipė Dubčeko 
dėmesį į įvykių vystymąsi Čekoslovakijoje ir į būtinumą 
imtis šalyje energingų priemonių”. Deja, sako Husak, 
“ir šis daug valandų trukęs pokalbis buvo nuslėptas nuo 
partijos vadovybės!” , j

“Tiktai po derybų, begalinių pažadų, kurie nebuvo 
vykdomi—sako Husak,—

TSKP ir kitų broliškųjų partijų vadovybe neteko 
politinio pasitikėjimo Čekoslovakijos Komunistų partijos 
vadovybe ir ypač jos pirmuoju sekretoriumi. Ji jau ne
betikėjo, kad ČKP vadovybė pasirengusi -4 arba sugeba 
— sustabdyti pavojingą vystymąsi Čekoslovakijoje.

Būkštaudahios dėl socializmo vystymo ir išsaugoji
mo Čekoslovakijoje ryšium su grėsme, kad įvyks politi
nis perversmas kurį dešiniosios jėgos siekė įvykdyti ar- 
tėjusiame ČKP nepaprastajame suvažiavime, bijodamos 
tokio vystymosi padarinių socialistinės stovyklos saugu
mui ir galimos grėsmės susidariusiai po antrojo pasau
linio karo padėčiai Europoje, už kurią buvo pralieta jū
ra kraujo sąjunginės valstybės nutarė nusiųsti sAvo ka
riuomenę į Čekoslovakijos teritoriją.”

Reikia tikėtis, kad, pripažinus ir ištaisius sendsios 
vadovybės klaidas ir nukrypimus, pasukus nauju, socia
listinė ČekoslčVakija dabAr galės sėkmingai statyti so
cializmą.

JIS NORI, KAD 
AMERIKA KUO ILGIAU 
KARIAUTŲ

Cleveland© smetonininkų 
orakulas Vytautas Meškau
skas prisimygęs tvirtina, 
kad “amerikiečių karių pik
čiausias priešas slypi ne 
Vietnamo džiunglėse, bet 
namie”. Už pavyzdį savo 
tezei paremti, jis paima 
Michigan© universiteto Pre
zidentą, kuris pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos “turi ko 
greičiausiai savo kariuome
nę iš ten ištraukti”.

Jam labai patinka, kad 
“JAV liko vienos savanoriš
ku pasąulio policininku”.

Ir baigia jis: “Reikia ste
buklo, kad pasitraukimas iš 
Vietnamo nevirstų katas
trofa” (“Dirva”, rugsėjo 
25 d.).

Šiam žmogeliui, matyt, 
labai malonu, kad ten, 
ten, už dvylikos tūkstančių 
mylių nuo Amerikos kran
tų, pusė milijono, amerikie
čių žudo nieko mums nenu- 
sidėjusius vietnamiečius ir 
patys tūkstančiais, krinta. 
Jis nori, kad karas tęstųsi 
ir tęstųsi...

JIEMS TURĖTŲ BŪTI 
UŽDRAUSTA MIRTI

Šiomis dienomis Tarybų 
Lietuvoje mirė buvęs buržu
azinės Lietuvos prezidentas 
Aleksandras Stulgi nskis, 
aukštas klerikalų veikėjas. 
Mirė jis sulaukęs daugeliui 
daugeliui pavydėtino am
žiaus — net 85 metų!

Jo vienminčiai Chicagos 
kunigų “Drauge” (rugs. 27 
d.) šaukia-rėkia, kad jis mi
rė kankiniu, . kad jis' buvo 
per penkioliką metų kalina
mas, kankinamas, badu ma
rinamas, priverstas dirbti 
sunkiausius darbus ir tt.

Bet štai “Tėviškės žibu
riai” (rugs. 25 d.) praneša, 
kad Kanadoje mirė jų įžy
mus veikėjas, tikras “ąžuo
las”, “stipruolis” Zigmas 
Paulionis. Mirė tik sulau
kęs 46 metųj amžiaus. Bet 
jis nemirė iš bado, nemirė 
nuo kankinimo, nuo sun
kaus darbo. Jis mirė “sava
noriškai”. Tuo tarpu du 
kartu už jį senesnis senelis 
Stulginskas mirė dėl “ba
do”, dėl “kankinimo”, dėl 
“persidirbimo” ( o jis Sibi
re dirbo agronomu). Tik to
dėl, kad anas mirė Kanado
je, o šis Lietuvoje!

Kas nors turėtų būti da
roma, kad buvę Lietuvos 
klerikaliniai, smetoniniai, 
fašistiniai veikėjai ir lyde
riai, net ir šimto metų su
laukę, Lietuvoje nebemirtų. 
Nes kiekvieno jų mirtis 
Lietuvos priešų čionai A- 
merikoje paverčiama kan
kinio mirtimi, mirtimi nuo 
bado ir persidirbimo, ir pa
naudojama vienam ap- 
spiaudymui mūsų mielosios 
Lietuvos.

A. Stulginskis neturėjo 
teisės mirti!

MELODIJA NAUJA, O 
TIKSLAS TAS PAT

Iki šiol reakcinė lietuvių 
spauda mokė savo skaityto
jus bijoti iš Lietuvos atsi
lankiusių Amerikon žmo
nių, vengti, saugotis jų, rei
kalauti, kad Amerikos val
džia jų neįsileistų, nes jie 
esą “Maskvos agėhtAi”. Bet 
ta kvaila phd^AgAnda nieko 
hepašiekus, ries vis daugiau 
ir daugiau iš Lietuvos sve
čių atvyksta į Ameriką, ta

spauda pradeda keisti savo 
gaidas. Antai, Chicagos ku
nigų organas (rugs. 26) jau 
ragina čia atvykusius sve
čius pas savo gimines gra
žiai priimti ir “apšviesti”.

Kaip? Ogi pavedžioti 
juos po pačias geriausias 
krautuves ir parodyti jiems, 
kaip čia visko perteklius. O 
dar svarbiau, girdi, juos 
reikia aprūpinti visokia an
titarybine literatūra ir duo
ti jiems laiko ja “apsišvies
ti”. Taip “apšviesti” jie su
grįžę būsią jau nebe toki 
karšti savo tarybiniuose 
įsitikinimuose.

Tik melodija nauja, bet 
tikslas tas pat. Su tokia 
provokacine agitacija Lie
tuvos priešai nori apsun
kinti lankymąsi Amerikoje. 
Jie mano, kad tarybinė val
džia, žinodama, kas čia at
vykusių pas gimines lau
kia, kaip čionai siekiama 
juos nuodyti antitarybine 
propaganda, kai apsunkin
tų išvažiavimą iš Lietuvos. 
Tai dar vienas įrodymas, 
kaip tie pikti žmonės ken
kia Amerikos lietuviams 
bendradarbiauti ir bend
rauti su Lietuvos žmonė
mis, kaip jie čia žlugdo lie
tuvybę.

Mes tačiau tikime, kad ir 
šios jų pastangos, kaip 
anos, kuriomis siekė atbai
dyti Amerikos lietuvius nuo 
svečių iš Lietuvos, nieko 
jiems neduos. Ateityje vis 
daugiau ir daugiau Ameri
kos lietuvių vyks į Lietuvą, 
o iš Lietuvos svečių į Ame
riką.

Mielas drauge,
Širdingai ačiū už laiškutį 

ir už “galvočiaus” Gedimi
no Galvos (kadaise jį Klai
pėdos Prekybos instituto 
studentai už proto, bukumą 
buvo praminę “arklio gal
va”) tokį milžinišką straip
snį apie mano knygą “Vi
durdienio vėtra”. Neabejo
ju, kad JAV lietuviai kata
likai po to straipsnio žy
miai plačiau ims skaityti 
mano knygą, nors girdžiu, 
kad ją ir draugai, ir priešai 
skaito gerai, kaip ir anks
tesniąją — “Jaunystės at
radimą”, kuriai “Draugas” 
irgi buvo paskyręs isteriko 
Aisčio klykaujantį ir raga
nas Šaukiantį straipsnį. Už 
knygų reklamą aš šitiems 
išminčiams mokėti nesiren
giu, bet jos, matyt, pataiko 
į tikslą, jeigu sukelia tokią 
audringą reakciją.

G. Galva, kaip ir jo kole
gos iš “Draugo”, žinoma, 
serga sena ir neišgydoma 
antikomunizmo liga. Ką gi, 
už ją, kaip žinoma, giria 
JAV reakcionieriai, o ir vie
nas kitas doleris nukrinta. 
O visas reikalas tas, kad 
mano “Vidurdienio vėtroj” 
pemaža kalbama apie lietu
viškų klerikalų (iš dalies ir 
tautininkų, ypač visokių 
voldemarininkų) bendrą 
darbą su. gestapu, išnaiki
nant šimtus tūkstančių Lie
tuvos piliečių karo ir pir
maisiais pokario metais. 
Apie tai G. Galva neužsime
na, o jo šefai “Drauge”, a 
la Ambrazevičius ir kiti, ne
ša atsakomybę už tūkstan
čius gyvybių,' pražudytų 
jiems “valdant” Lietuvą 
drauge su jų garbintu Hit
leriu. Apie tai dabar jie ty
li, bet tegu tie ponai nema
no, kad lietuvių tauta už
miršo ar kada užmirš jų dar
belius — jie susitepę krau
ju ligi kaklo ir jokie straips
niai ir isterikų klykavimai 
to kraujo nenuplaus.

Nematau jokio- reikalo 
ginčytis su Aisčiais, Galvo
mis (ar “arklio galvomis”) 
ir panašiais — jiems nieko 
neįrodysi ir neišaiškinsi. 
Bet tegu jie pagalvoja tik 
vieną dalyką — jeigu Tary
bų Sąjunga praeitame karė 
būtų pralaimėjusi, o jų gar
bintas Hitleris būttį laimė
jęs — kas dabar būtų Lie
tuvoje — nauji lietuviški 
miestai, atstatyti iš griuvė
sių, šimtai lietuviškų mo
kyklų, tūkstančiai lietuviš
kų studentų, lietuviški teat
rai, šimtai laikraščių ir 
knygų — ar hitlerinis fa- 
terlandas, kuriame seniai 
pro krematoriumo kaminą
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gia, kad Vokietijos Federa
tyvinėje kespūblikoje dislo
kuotos šios baisios masinio 
naikinimo priemonės, patei
sindama tai “saūįumo inte'-1 
resais”. Laikraštis tokią! 
Bonos politiką teisingai va
dina siaubinga.

Būdihga, kad dokumėrit©! 
“10-1” tūrinio paskelbimas 
sustipriho visūomėriės ju
dėjimą už Europds satigd- 
mO Užtikrinimą* šiuo at
žvilgiu. būdingas to patiės 
laikraščiO “Kansan utišėt” 
straipsnis ’, kuriame daro
ma išvada: “Amerikos ka
rinio plano demaskavimas 
patvirtina būtinumą sku
biai sušaukti pasitąrimri 
saugumo Ėūropojė klausi-1 
mais”. šis protingas rėika-i 
lAvinias vis garsiau skamba' 
žemyne.

ATIDENGIMAS APIE 
AMERIKOS KALINIUS 
PLANUS" <

Žurnalistas J. Bašmačni- 
kovas straipsnyje “Pagrįs
tas nerimas” rašo:

Slapto Amerikos doku
mento “10-1” detalės, kurias 
išpasakojo Vakarų Vokieti
jos žurnalas “Štern”, sujau
dino daugelio Europos šalių 
visuomenę. Ir tai visiškai 
suprantama: juk šiame do
kumente išdėstyti Jungti
nių Valstijų planai kariauti 
cheminį, bakteriologinį ir 
branduolinį karą Europoje. 
Juose numatoma įtraukti į 
“kariavimo neįprastinėmis 
priemonėmis” sferą taip 
pat neutralių, NATO blo
kui nepriklausančių Euro
pos šalių teritoriją, konkre
čiai, Suomiją, Austriją, Šve
diją, Šveicariją.

Amerikos planas, kaip pa
brėžia Suomijos laikraštis 
“Kansan utiset”, aiškiai ro
do, kad JAV nesiskaito su 
Europos valstybių neutra
lumu. Laikraštis ragina 
mažąsias šalis stoti prieš 
Pentagono pasikėsinimus.

Rimtą Austrijos visuome
nės nerimą dėl taikių gy
ventoją likimo ryšium su 
JAV kariaunos planais pa
re i š k ė laikraštis “Folks- 
štime-” Atpasakodamas do
kumento turinį, Italijos 
buržuazinis laikraštis “Me- 
sadžėro” daro išvadą, kad 
“JAV pasiryžusios paauko
ti Europos šalių likimą sa
vo strateginių tikslų dėlei”.

Smerkdamas pavojingą 
JAV planą, Vakarų Vokie
tijos laikraštis “Doiče folkš- 
čaitung” pabrėžia, kad jis 
yra rieatskiriariiai susijęs 
sū atominio, cheminio ir 
bakteriologinio ginklo dis
lokavimu Vakarų Vokieti-i 
jOs teritorijoje. Boba, nu-' 
rodo laikraštis, jau nenei- 

būtų išrūkęs ir didysis “iš
minčius” Galva su savo 
draugais? Reikėtų matyti 
toliau už savo nosį, bet to 
aš iš šių žmonių nesitikiu 
ir nelaukiu. Jie ir toliau, 
kol bus gyvi ir kol už tai 
jiems bus mokama, spiau- 
dys ir dergs ir komunizmą, 
ir Tarybų Lietuvą, ir visus, 
kas ją prikėlė iš griuvėsių 
ir kas dešimtmečius atida
vė jos kultūrai tuo tarpu, 
kai ponai Galvos ir Aisčiai 
džiaugėsi “laisvojo pasau
lio” patogumais ir' tobulino 
savo rašiniuose amerikoniš
kos gengšteriškos spaudos 
stilių, -pilną melų, iškraipy
mų, isterikos, neapykantos 
manantiems ne taip, kaip 
jie.

Nesinori su jais ginčytis. 
Paskaitęs jų straipsnius, aš 
prisimehu, matyt, teisingo 
ir doro žmogaus pastabą, 
iš “Aidų” žurnalo:

“Sunkios mūsų (JAV emi
grantų. A. V,.) spaudos 
sąlygos, bet vis tiek nerei
kia jos paversti įrankiu 
reikštis, kai būt, nebe tik 
piktuoliams, bet ir psichiš
kai liguistiems žmonėms. 
Jei nebeturima kuo užpildy
ti puslapius, verčiau palikti 
juos tuščius negi skirti 
storžieviškam žmonių der- 
gimui ar histeriškoms pole
mikoms” (“Aidai,” 1967 m. 
Nr. 2( 86 psl.).

Deja, “Drauge,” kuriame 
rašė ir “Aidų” vienminčiai, 
kaip ir eilėje kitų reakcio
nierių laikraščių, matyt 
esama nemaža psichiškai li
guistų žmonių ir jau nebe
pagydomų isterikų... Duo
sime jiems ramiai nukarš
ti. ..

Dabar apie save. Sveika
ta mano — taip sau, bet 
dirbti dar galiu, ir tai visa 
mano laimė: Greit išeina di
delė mano knyga,, šį kartą 
poezija — “Mėlyno Nemu
no vingis.” Tai šeštas ma
no raštų serijos tomas (iš 
viso turėtų būti 10 ar 12 
tomų). .Vasarą su žmona ir 
sūnum buvome Palangoje— 
ilsejaūsi ir parašiau didelį 
pluoštą eilėraščių, kurie pa
sirodo ir pasirodys mūsų 
žurnaluose.

Visa Lietuva labai gra
žiai paminėjo Vaižgantą 
(rašytoją, o ne kunigą). 
Dabar prieš akis vėl du 
svarbūs jubiliejai—K. Kor
saku 60 m. ir E. Mieželai
čiu 50 m. Mėtų gale dar 
sukanka A. GHciui 70 metų. 
(Šie metai neregėtai gau
sūs jubiliejais.)

Jums ir Jūsų artimie
siems siunčiame visa mano 
šeima geriausius sveikini
mus ir linkėjimus — svei
katos, nemažėjančio darbin
gumo, kūriuo nuolat gėri
mės “Laisvėje.”

Jūsų
Ant. Venclova

Didžiai gerbiamieji 
draugai!

Maloriu mums, lietuviškos 
spaudos darbuotojams, gy
venantiems tolimajame 
Urugvajuje, per šį laiškutį 
JUS pasveikinti ir palinkė
ti visokeriopo s sėkmės Jū
sų gyvenimo reikaluose.

Štai, šiais 1969 metais 
“Darbak” mihėS SaVO 34-i 
ąsias mėtines. Tai graži 
viėniritėlio Piėtiį Ameriko
je paž'AhgAtis lietuviško 
laikraščio gyvAviiriO sukak
tis- ' z |

Trisdėšimtke tvirtu 0 s i u s 
metus “Darbo” sukakties

Tąja proga laukiame Jūsų 
atsilankant ir asmeniškai 
dalyvauti su mumis, taip 
pat laukiame sveikinimų ir 
nuoširdžios finansinės pa
ramos, kad laikraštis su
lauktų 35-ųjų gyvavimo 
metų.

Laukiame patarimų, kaip 
“Darbą” paįvairinti ar pa
tobulinti. Klausiame: Ar 
patinka “Darbe” spausdina
mi straipsniai, kokių žinu
čių ir raštų daugiau pagei
dautumėte, kurie straips
niai Jums įdomesni?

Spalio mėnesį “Darbo” 
mėtinį numerį išleisime pa
didintą.

Už Jūsų malonų atsaky
mą iš anksto dėkojame.

Stasys Rasikas
P. S. Pinigines perlaidas 

(čekius, money orderius) ir 
laiškus prašome siųsti tik 
vardu “DARBAS,” Camila 
de Correo No. 865, Montevi
deo, Uruguay, nes kitais 
vardais asmenų mums su
daro labai daug problemų 
pinigams gatiti.

Medvėgalis, 1969.IX.24 
Prieteliau!

Senokai beparašiau laiš
kutį, senokai tepasiunčiau 
ir banderolių su žemaitiška 
spauda.

Tai atsitiko man, saky
čiau, nenorint. Aš truputį 
sirguliavau.

Bet pradedant nauja sa
vaite kasdien numatau pa
prastu paštu pasiųsti že
maitiškos spaudos.

Jau esu juodraščiuose pa
rašęs porą straipsnelių apie 
Šilalės rajoną. Numanau 
artimiausiu laiku pasieti 
“Laisvės” redakcijai.

Su pagarba! Su žemai
tiškais linkėjimais nuo iVIed- 
vėgalio!

Mokyt. A. Brazauskas

Naujos medienos 
plokštės

Uralo miško technikos in
stitute sukurtas naujas me
todas plokštėms iš medie
nos atliekų gaminti be riša
mųjų medžiagų.

Technologija tokia: šake
lės ir spygliai džiovinami, 
paskui iš tos masės daromi 
savotiški “sumuštiniai” — 
sushiulkintos medienos 
sluoksniai klojami pakaito
mis su nerūdijančiu pl$hu. 
Šie “sumuštiniai” karštai 
presuojami. Presavimo me
tu medienos sudėtinės da
lys tarpusavyje reaguoja.

Taip kiekvienas medienos 
sluoksnis pavirsta stipria, 
vandeniui atsparia plokšte, 
iš kurios galima gaminti 
baldus ir grindų parketu.

DANGAUS mėlynėj
Kaip skaisčiai mėlynas 
Dangus neribotas, 
Baltais debesėliais 
Aplinkui nusėtas. 
Jie plaukia mėlynėj, 
Kaip jūroj laiveliai, 
tolumoje dingsta, 
Lyg balti taškeliai. 
Tuojau į jų vietą 
Atplaukia kiti, 
Mažyčiai, it gulbės 
Po dangų plasnoja. 
Tai stambūs-didi, 
Kaip baltosios meškos 
PO hiėlyhą dangų rėplioja. 
Vis hąrddsi saulės 
ŠkaisČiuos sšpinduliuos. 
Ir plaiikia ir plaukia^ 
Ir vėl tie pradingsta 
Mėlynėj plačioj.

K; žakavH&ene
Kaunas
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-Lietuvių tarybinės literatūros

Pernai Vilniaus leidykla 
“Mintis” išleido 10,000 egz. 
tiražu Lietuvos Mokslų 
Akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto pa
ruoštą IV-jį — ir paskutinį
jį — “Lietuvių literatūros 
istorijos” tomą. Tai didelė 
928 psl. knyga. Pirmesniuo- 
sius tomus irgi paruošė mi
nėtasis MA Institutas.

I-sis “Lietuviu lit. istori
jos” tomas išėjo 1957 m., 
II-sis 1958 m.; III-sis tomas

dalis išėjo 1961 m., II-ji 1965 
m.: IV-sis tomas išleistas 
1968 m. Šį tomą, nušvie
čiantį tarybinės literatūros 
raida 1940-1967 m. laiko
tarpiu, redagavo K. Korsa
kas ir J. Lankutis. Įvadą

♦fgcje yra 27 apžvalginiai ir 
monografiniai skyriai.

IV-jo tomo autoriai: Lie-

mijos akademikas, TSRS 
Mokshi Akademijos Pasau
linės literatūros (Maskvo-

tūros ištakų tradiciniame 
fonde.”

Lietuvos tarybinės litera
tūros kelias iš pradžių buvo 
gana sunkus. Nebuvo pa
ruoštu kadru. Buržuaziniai 
rašytojai tarybiniam dar
bui netiko. Vieni buvo so
cialistinei ideologijai atviri 
priešai, kiti naujose sąlygo
se politiškai nesusivokė, svy
ravo arba tylėjo. Pirmiau
sia į darbą stojo buvę anti
fašistinio fronto liberaliniai 
rašytojai. Pasirodė poezijos 
ir prozos darbai (apysakos, 
romanai). Vėliau surado 
sau kelią dramaturgija ir 
kinografija. Kai savos lite
ratūros nebuvo, teko naudo
tis verstine: rusų, lenkų, 
latvių, vokiečių, italų, ang
lų ir kitų. Šiuo metu lietu
vių literatūra žinoma ir ger
biama visoje T. Sąjungoje; 
ji verčiama į daugelį kalbų.

Soęialistinis realizmas
Knygoje nagrinėjama me

no liaudiškumo principas 
(le n i n i š k a i jį suvokiant), 
nacionalinis literatūros bei

Nuostatuose, kuriuos priė
mė TSRS Tarybinių rašyto
ji! sąjungos III-čiasis suva
žiavimas, įvykęs 19 5 9 m. 
“Išbandytas tarybinės lite
ratūros metodas buvo ir te
bėra socialistinis realizmas” 
ir pabrėžiama, kad šis me
todas “reikalauja iš rašyto
jo teisingo, istoriškai kon
kretaus tikrovės vaizdavi
mo, jos revoliuciniame vys
tymesi.”

Definicija gana miglota, 
neaiški. Taigi kas yra tas 
socialistinis realizmas? K. 
Korsakas, išnagrinėjęs įvai
rius socialistinio realizmo 
sampratos aiškinimus, psl. 
21 teigia:

“Šiandien tarybiniame li
teratūros moksle vis daž
niau reiškiama mintis, jog

Rašytojas, kritikas, 
mokslininkas

Lietuviu visuomenei, besi- 
c 7

dominčiai kultūriniu gyve
nimu ir pažangiosios min
ties raida, Kosto Korsako 
vardas pažįstamas jau dau
giau kaip keturiasdešimt 
metų.

Kostas Korsakas gimė 
1909 m. spalio 5 d. Pašvi
tinio miestelyje. Vidurinį 
mokslą ėjo Joniškyje ir 
Šiauliuose. 1940 m. baigė 
Kauno universiteto Huma
nitarinių mokslų fakultetą. 
Dar besimokydamas gimna
zijoje, jis pradėjo rašinėti 
eilėraščius bei kritikos 
straipsnius ir gana anksti

kol kas nėra išsamios ir įsitraukė į revoliucinę Lie- 
stabilios socialistinio realiz- tuvos 
mo aptarimo formulės.” 
Reiškia, jog aiškios, negin
čijamos socialistinio realiz
mo definicijos nėra, ji įvai- 
roja ir, sąlygoms kintant, 
kaitaliojasi. Pats gyveni
mas jai neleidžia nusistovė
ti. Literatūros kritikas Vy
tautas Kubilius tuo klausi
mu psl. 224 teigia:

“Socialistinio realizmo rai
dai neigiamos įtakos ture-

darbo žmonių kovą.

ros tendencijas. K. Korsa
kas dar buržuazinio režimo 
sąlygomis sugebėjo įvaldyti 
pažangią kritikos metodolo
giją, neretai besiremiančią 
marksistiniu gyvenimo ir li
teratūros reiškinių suvoki
mu.

Buržuaziniu laikota r p i u 
šalia kritikos ir redagavi
mo darbo K. Korsakas daug 
nuveikė ir vertimų srityje. 
Ypač daug jis išvertė iš 
latvių literatūros, pateik
damas lietuvių skaitytojams
J. Rainio, brolių Kaudzyčių,
K. Blaumanio, A. Upyčio, K. 
Skalbęs, J. Akuraterio, A. 
Kurcijaus ir kitų rašytojų 
romanus, apysakas, pjeses

----     -— — —- vtcvi vjo įiaivuo ucijl v i 
meno savitumas, socialinio', j0 kai kurie asmenybės kul-|
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ros mokslas ir kritika, etc.

Apsistosime kiek prie soci
alistinio realizmo metodo,

Bronzos amžiaus 
žvėrys

Obės upės pakrantėse dar 
pereitame amžiuje žemėje 
rasdavo keistų žvėrių figū
rų. Iš pirmo žvilgsnio jos 
šiek tiek priminė vadinamą
jį skitų žvėrių stilių, kuris 
buvo paplitęs pirmojo tūks
tantmečio antroje pusėje. 
Tačiau tik iš pirmo žvilgs
nio. Senovės menininkas, 
išėmęs bronzos liejinį iš mo
linės formos, neapdorodavo 
skulptūrėlės. Gal tie meis
trai nemokėjo apdoroti 
bronzos liejinių? Tačiau ten 
pat rasta tos pačios epochos 
ir, matyt, tų pačių meistrų 
pagamintų ir nudailintų 
bronzos liejinių. Vadinasi, 
archeologai prie Obės apti
ko originalaus senovės me
no kūrinius.

Daugelis tyrinėtojų manė, 
kad šie bronzos liejiniai tu
ri kažkokią apeiginę pras
mę. Tačiau vis tiek dar bu
vo neaišku, su kokiais liau
dies papročiais ar prieta
rais jie susiję.

Pereitais metais Maskvos 
univ e r s i t e t o archeologų 
grupė, kasinėdafha Chantų- 
Mansių nacionalinės apy
gardos Vurgasian - Vad gy
venvietėje, rado 92 bronzos 
liejinius. Vienoje vietoje čia 
gulė jo tiek paslaptingų 
skulptūrėlių, kiek jų buvo 
rasta per visą šimtmetį. Ta
čiau svarbiausia — šį kartą 
prie kai kurių liejinių rasti 
raištelių likučiai. Raišteliai 
jungdavo šias bronzines fi
gūrėles su metaliniais ženk
leliais. Tai ne vien radinio 
detalė, bet šimtmetinės pas
lapties atskleidimas.

Žymus tarybinis etnogra
fas ir archeologas V. Černe- 
covas užrašė daug shantų ir 
mansių tautų padavimų ir 
legendų apie .gyvenimą ir 
mirtį. Pasak legendų, žmo
gus gali tapti nemirtingu, 
jeigu jo siela, praėjus 3 me
tams po mirties, persikraus- 
tys į kurį nors mirusiojo ai
nį. O tuos 3 metus siela gy
vena mirusiojo totemoje, t. 
y. bronzinėje žvėries liejiny
je. Pamesi totemą, pamesi, 
ir sielą, — nutruks tavo gi
minė.

Maskvos universiteto ar
cheologai mano, kad jų ras
tas Vurgasian - Vad lobis, 
paliktas čia daugiau kaip 
prieš du tūkstančius, beveik 
visiškai tiksliai iliustruoja 
chantų ir mansių tautų le
gendas.

nė” (1950), “Pintis” (1969) 
ir kt.

Pokarinėje Lietuvoje K. 
Korsakas ypač daug nuvei
kė literatūros mokslo srity
je. 1944 m. jis pradėjo pro
fesoriauti Vilniaus universi
tete, kurį laiką ėjo Istori
jos-filologijos fakulteto de
kano ir Lietuvių literatūros 
katedros vedėjo pareigas. 
1946 m. K. Korsakas išren
kamas Lietuvos TSR Moks
lų akademijos nariu-kores- 
pondentu, o 1949 m. — aka
demiku. Nuo 19461 m. jis 
yra Lietuvių kalbos ' ir lite
ratūros instituto direkto
rius.

K.. Korsako literatūros 
mokslo ir kritikos darbai — 
“Literatūra ir kritika,” 
“Lietuviškos knygos 400 m. 
kelias,” “Julius Janonis,” A. 
Vienuolio; romanas “Puo- 
džiūnkiemis,” “Latvių lite
ratūros milžinas” ir kiti iš
ėjo 1948-1967 metais. Pats 
svarbiausias K. Korsako 
mokslinės veikėlos rezulta
tas yra jo redaguota pen
kiatomė “Lietuvių litera- 
ros istorija,” už kurią jam 
ir grupei autorių 1969 m. 
paskirta Respublikinė pre
mija.

Savo šešiasdešimtmetį 
Kostas Korsakas švenčia 
nuveikęs daug įvairiausių 
darbų ir tebėra kupinas 
energijos. Jis, be abejonės, 
nuveiks dar daug gero savo 
krašto kultūrai, vaisingai 
pasidarbuos lietuvių litera
tūros ir mokslo labui. To 
jam karštai ir linkime.

Jonas Lankutis

K. KORSAKAS

to sukelti reiškiniai. Kri
tikoje įsivyravęs dogmatiz
mas bei komanduojantis to
nas varžė rašytojo asmeny
bę, jo mąstymo laisvę ir 
drąsą, diegė į literatūrą 
konjunktūriškumo ir ofici
alumo dvasią.' Buvo sukur
ta nemaža eilėraščiu, beato- 
dairiškai šlovinančių Stali
no asmenybę... Dėl viso to 
meniniu - stilistiniu požiūriu 
literatūra suvienodėjo.

Neigiamai atsiliepė litera
tūros raidai ir “bekonflik- 
tiškumo teorija.” Jos po
veikis tarybinei lietuvių li
teratūrai ypač sustiprėjo 
1950-52 m. Tuo metu iš ra
šytojų buvo reikalaujama 
vaizduoti tik laimėjimus, iš
imtinai vien tik šviesius ir 
teigiamus gyvenimo mo
mentus. Praeities liekanos 
žmonių santykiuose, pažiū
rose, moralėje buvo laiko
mos netipiškais reiškiniais. 
Kritika ragino rašytojus 
vaizduoti konfliktus tik 
“tarp gero ir geresnio,” o 
ne realius gyvenimo prieš
taravimus, išplaukiančius iš 
visuomenės vystymosi eigos. 
Dogmatiškas požiūris žy
miai apribojo tikrovišką li-

taras Kostas Korsakas, fi
lologijos mokslų kandidatai;
V. Galinis, V. Kubilius, K.1 
Doveika, J. Lankutis, A. Ra
dzevičius, P. Česnulevičiūte,
J. Žėkaitė, R. Mikšytė, J. kuris ir šiandien daugeliui 
Kaminskas, J. Kačiulis ir L. rašytojų neleidžia ramiai 

miegoti. Psl. 16 skaitome: 
“Socialistinis reali z m a s, 

pilniausiai įkūnijąs partiš
kumo ir liaudiškumo princi
pus, laikomas pagrindiniu 
daugianacionalinės tarybi
nės literatūros metodu, ge
neraline jos istorinio vysty
mosi linija... Socialistinio 
realizmo metodo terminas 
lietuvių literatūros prakti
koje buvo pradėtas plačiau 
vartoti tik tarybiniu laiko
tarpiu •.. Tarybinis litera
tūros mokslas nuolatos gili
na ir tikslina socialistinio 
realizmo metodo sampratos 
teorinius pagrindus, apim
damas vis platesnį ratą 
reiškinių ir problemų, susi
jusių su šio kūrybinio me
todo atsiradimu bei istori
niu vystymusi.”

Socialistinio realizmo me
todu buvo parašytų veikalų 
ir seniau, bet jo gimimas 
laikomas 1934 metai. Psl. 17 
parašyta:

“Socialistinio realizmo me
todo samprata tarybinėje teratūros pagrindą, susiau- 

i lietuvių literatūroje, kaip ir^rino pažintinę literatūros1

Knygoje daugiausia dė
mesio skiriama lietuvių li
to ratu ros istorijai ir jos 
mokslui bei kritikai. Mono
grafiniuose skyriuose kal
bama apie žymiausių vyres
niosios kartos rašytojų kū- 

jhybą tarybiniu laikotarpiu.
Įvado pradžioje skaitome:

“Tarybinės lietuvių lite
ratūros formavimasis bei 
tolesnis jos vystymasis bu
vo sudėtingas procesas, vy
kęs sparčiais, revoliucinės 
epochos įvykių diktuoja
mais tempais, perėjęs eilę 
etapij, kurių kiekviename 
reiškėsi saviti dėsningumai 
bei ypatybės.

Tarybinė lietuvių literatū
ra susiformavo ne tuščioje 
vietoje ir ne kokių nors ap
riorinių direktyvų pagrin
du, o konkrečiomis istorinė
mis aplinkybėmis, nulėmu- 
siomis lietuvių tautos posū
kį į socializmą, veikiama 
pospaliniu laikotarpiu iški
lusių pasauliniame literatū
ros procese r e v o 1 i u c i n i ų 
veiksnių, remdamasi realio-1visoje daugianacionalinėje 
mis ii’ itin plačiomis tiek na-, taryb i n ė j e literatūroje, iš 
cionalinio, tiek tarptautinio pradžių buvo dažniausiai 
pobūdžio literat ū r i n ė m i s grindžiama tuo jo aptari- 
tradicijomis” (psl. 6).

Tačiau lietuvių tarybinės 
literatūros kelias, kaip ir 
visos tarybinės literatūros 
raida, neišvengė vingių bei 
klystkelių. Jai teko išgy
venti dogmatinio sektantiz- 
mo liekanas, nugalėti siau
rą kairioliško diktavimo 
epochą ir t. t.

K. Korsakas psl. 7 sako:
“Tik dėl asmenybės kulto 

padarinių, skaudžiai palie
tusių didesniąją revoliuci
nių proletarinių rašytojų 
dalį, tarybinės literatūros 
užuomazgos buvo kuriam 
laikui dirbtinai susiaurin
tos, išskiriant iš jų tarpo 
eilę vardų ir kūrinių, ir tai 
turėjo neigiamo poveikio 
spartesniam socialistinės li
teratūros vystymuisi. At
stačius šalyje leninines gy
venimo normas, tų rašytojų 
vardai ir jų kūrybinis pa
rimąs pastaruoju dešimt
mečiu vėl plačiai grąžinta į 
literatūrinę apyvartą ir 
šlfendien užima deramą vie
tą tarybinės lietuvių litera-

mu, kuris buvo suformu
luotas T. S-gos rašytojų 
I-jo suvažiavimo, įvykusio 
1934 m., priimtuose Tarybi
nių rašytojų sąjungos Nuo
statuose:”

Rusų rašytojas M. Gorkis 
laikomas socialistinio realiz
mo pradininku. Jo romanas 
“Motina” parašytas tuo me
todu. Gorkis tą metodą 
aptaria sekamai: “Socialis
tinis realizmas yra socializ
mo realybės atspindėjimas.” 
Tačiau ne visi tarybiniai ra
šytojai su šiuo apt a rimu- 
definicija sutiko. Tuo klau
simu buvo daug nesutari
mo, net ginčų. Psl. 19 skai
tome: »

“Tad socialistinio realiz
mo metodas vystėsi, krista
lizavosi ir keitėsi kartu su 
visa socialistinio meno rai
dos praktika, nugalėdamas 
savo paties prieštaringu
mus, klaidas ir trūkumus, 
siekdamas gilesnio ir tiks
lesnio savo sampratos apta
rimo. Toks aptarimas buvo 
bandyta duoti naujuose

funkciją, smarkiai sumaži
no gyvenimo tiesą kūriny
je, skatino naujuosius soci
alistinės tikrovės bruožus 
dirbtinai atplėšti nuo viso 
gyvenimo paveikslo, rodyti 
juos izoliuotai. Visa tai ve
dė literatūrą į dirbtinumą.”

Literatūros mokslui, kaip 
astronomijai, fizikai, biolo
gijai ir kitiems mokslams, 
teko išgyventi savą “inkvi
ziciją.” Literatūros mokslo 
kankinių irgi buvo ne ma
žai!

Europos taryba smerkia 
Graikijos diktatūrą

Strasbourg, Prancūzija.— 
18 Europos valstybių tary
bos patariamoji asamblėja 
pasmerkė Graikijos fašisti
nę diktatūrą, kuri pavertė 
visą šalį “viena milžiniška 
koncentracijos stovykla”.

Pareiš k i m e nurodoma, 
kad valdžia netoleruoja jo
kios opozicijos, kalėjimuose 
kankina kalinius.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Išvirtus iš kelio autobusui 
žuvo 10 žmonių.

Už antifašistinę veiklą 
1928-1930 m.m. buvo kalina
mas. Netrukus jis prisi
dėjo prie pažangiųjų rašy
tojų grupės, leidusios “Tre
čio fronto” žurnalą. Šis žur
nalas atliko svarbų vaidme
nį, stiprinant lietuvių lite
ratūroje kritinio realizmo 
pozicijas, telkiant pažan
gius rašytojus kovai už dar
bo žmonių interesus. Tuo 

, metu K. Korsakas ėmė gar- 
i sėti kaip talentingas, pro
gresyvus lietuvių literatū
ros kritikas. Daug K. Kor
sakas nuveikė demokratinės 
krypties žurnale. ‘Kultūro
je.” Buvo ilgamečiu šio 
žurnalo bendradarbiu, o vė
liau ir vienu jo redaktorių.

Prieš karą K. Korsakas 
išleido keletą kritikos kny
gų. 1932 metais išėjo jo 
“Straipsniai apie literatū
rą,” 1936 m. pasirodė “Kri
tika,” 1940 m. — “Rašyto
jai ir knygos.” Be to, 1938 
m. jis paruošė stambią stu
diją “Lietuvių liaudies dai
nos.” Savo kritikos straips
niuose K. Korsakas opera
tyviai atsiliepė apie kiekvie
ną žymesni savo meto lite
ratūros reiškinį, išsamiai 
analizavo P. Cvirkos, A. 
Vienuolio, A. Venclovos, V. 
Mykolaičio-Putino, J. Paukš
telio ir kitų rašytojų kūri
nius, vertindamas juos iš 
pažangių pozicijų. K. Kor
sako plunksnai priklauso eilę 
įdomių ^probleminių straipsnių. 
Dauguma jo straipsnių bu
vo nukreipti prieš formaliz
mą ir dekadentizmą, kėlė ir 
propagavo pažangiąsias lie
tuvių ir pasaulinės literatū-

Saule po ledu
Vakarų inžinieriai 

statybų Grenlandijoje gali
mybes. Šios didžiausios pa
saulyje salos teritorija (2, 
175,600 k v. km.) padengta 
ledynu, kuris vietomis yra 
3,500 metrų storio. Manoma, 
kad ateityje čia gali būti 
pastatyti miestai ir stam
biausios mokslo tyrimo įs
taigos. Per paskutiniuosius 
10 metų Grenlandijos leduo
se buvo padaryta daugiau 
kaip šimtas bandomųjų grę
žinių, nutiesti bandomieji 
tuneliai. Taip buvo tiriama 
ledo gelmių struktūra.

Geologai, fizikai, chemi
kai, konstruktoriai, inžinie
riai mano, kad mokslo tyri- 

binės santvarkos metais. mo įstaigos ir gamybiniai 
1940 m. jis ėjo atsakingas objektai ledo gelmėse turė- 
vadova u j a n č i a s pareigas “ 
“Eltoje,” Valstybinėje lei
dykloje, Vilniaus universi
tete, aktyviai dalyvavo or
ganizaciniame rašytojų są
jungos darbe. Karo metais 
pasitraukė į Tarybų šalies 
gilumą, gyveno Kirovo sri
tyje, Penzoje, Balachnoje, 
Maskvoje. Čia jis aktyviai 
dalyvavo literatu r i n ė j e ir 
visuomeninėje veikloje, re
dagavo įvairius leidinius, 
lankydavo fronte lietuvių 
tarybinius karius, bendra
darbiavo TSRS ir Ameri
kos pažangiuosiuose lietuvių 
laikraščiuose. Tuo metu jis 
ypač gražiai pasireiškė po
ezijos srityje. Patriotiški, 
ugningai parašyti jo eilė
raščiai, kaip ir dauguma S. 
Nėries, P. Cvirkos, L. Giros, 
A. Venclovos kūrinių, įkvė
pė žmones kovai su fašisti
niu priešu, stiprino tėvynės 
ilgesio ir meilės jausmus. 
Nemažai jo posmų virto 
tarybinių karių ir partiza
nų dainomis. Karo meto 
ir vėlesnio laikotarpio K. 
Korsako eilėraščiai išleisti 
keliais rinkiniais: “Kovos 
įstatymas” (1943), “Paukš
čiai grįžta” u(1946)a “Rinkti-

bei eilėraščius. Jis taip pat 
yra vertęs- M'. Gorkio, V. 
Majakovskio, V. Vitmeno, J. 
Becherio, L. Pirandelo, J. 
Linkovskio, F. Tuglaso ir 
kitų žymių rašytojų kūri
nius.

Naujas K. Korsako kūry
binės ir visuomeninės veik
los etapas prasidėjo tary-

tiria

tų idealias sąlygas įvairiau
sių sričių bandymams.

Pro didelius transporto 
liukus h* šliužus galima bū
tų patekti į “poledines” au- 
tostr a d a s, elektrifikuotus 
kelius, jungiančius gyvena
muosius rajonus, kuriuos 
apšviečia neoninės saulės. 
Galingi dirbtinio klimato 
įrenginiai padėtų užmiršti 
salos geografinę padėtį.

Ottawa, Kanada.— TSRS 
užsienio reikalų ministras 
Gromyko turėjo pasitarimą 
su Kanados premjeru Tru
deau dėl mokslinių ir kultū
rinių ryšių ir Kinijos pripa
žinimo.

Detroitas.—Chrysler kor
poracija ruošiasi iš darbo 
paleisti apie 40,000 raštinių 
darbininkų.

Manhattan, Kansas.— Čia 
kalbėdamas sen. Brooke ra
gino prez. Nixoną tartis su 
TSRS dėl karinių raketų 
kontrolės.

KEISTAS SAPNAS
Koks keistas sapnas šiąnakt aplankė!
Lig šiol jo suprast negali...
Sapnai tokie pasitaiko netankiai,
Prasmė jų — paini ir gili.

Po sietuvą drumzliną murkdės kaimynas, 
Jis, rodos, tuoj ims ir nuskęs;
Jį nešė upokšnis, srutom patvinęs, — 
Taip sunkiai jis mėtė rankas!

Rodos, už nieką nešokęs būtum, —
Srovė tokia nešvari!
Tačiau negalėjai tu leisti jam žūti
Dumblėtam maurų sūkury.

Ir keista, jog krantą judviem pasiekus, 
Apstulbęs staiga pajutai, 
Kad tau neprilipo iš srutų ničniekas, 
Ir dar net švaresnis buvai...

Je Šimonis
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Yucaipa, Calif.
šiai išlaikyti laikraštį “Vil
nį”. Taipgi kvietė, kurie ne
skaito “Vilnies”, kad užsi
rašytų per jį. Rodos, gavo 
vieną skaitytoją.

Buvo pakviestas kalbėti 
W. Raila, kuris gyvena arti 

jvo .X Los Angeles. Jis savo kal-
viešnioms, parengimas buvo:boję trumpai pažymėjo, kad 
labai skaitlingas, kad daly-, Los Angeles lietuvių veiki- 
viai negalėjo visi sutilpti nias visai silpnas, ne del to, 
prie stalų, per vieną sykį,'kad jie butų apsileidę,, bet 
turėjo laukti, kol pirmesni; kad keletas mirė, o kiti dėl 
pavalgė. Kadangi oras bu\ o' 
labai gražus lauko pusėje, 
todėl nebuvo daug vargo: 
palaukti ant parko lauko* 
pusėje.

Galim pasidžiaugti ir esą-i 
me labai dėkingi draugėm! 
Valerijai Butkienei, Ksave-j 
rai Karosienei, Marytei: 
Baltulionytei ir Emily Se-I 
met, kad atsilankė net už* 
500 mylių į Yucaipą iš San. 
Francisco su savo auto.

Antras būrys draugų i. 
draugių atvyko net keli au
to iš Los Angeles ir apylin- progos su jomis susipažinti, 
kės: G. A. Bernotai, F. Sle-! Atsipi.......
nis, J. Betčiukas, 
Railai, E. Cable, K. 
žius ir keletas kitų, 
patys atsilankė, bet 
vim atsivežė gerą

Apie yukaipiečių parengimą
Pabaigoje rugs. mėn. įvy

ko yukaipiečių pasekmingas 
parengimas su pietumis ir 
kitokiais paįvairinimais. Pa-j 
rengimą rengė LLD kuopa. I

Pasidėkavojant simpati-; 
jos draugams, svečiams ir:

senatvės ir nesveikatos ne
gali veikti. Trumpai kalbė
jo Antanett Russ iš Laguna 
Beach. Ji svečiavosi Lietu
voje praeitą birželio mėn., 
tai ji labai geiėjosi, kad jai 
patiko ta kelionė ir apsilan- 
kimas Lietuvoje. Užtai ji 
labai dėkinga, kad d. Karo- 
sienė jai viską parūpino dėl 
keliones ir davė jai gerų in
formacijų.

Šiame parengime dalyva-

užilgo padės į šalį tą ketur- 
kojį-walkerį, ir jau rengiasi 
pradėti sau liuesai vaikš
tinėti.
Išvažiavę iš Redondo Beach, 

leidomės ekspresiniu keliu 
skersai Los Angeles (Har
bor Freeway). Pagaliau ap
sistojom pas dd. Geo. ir An
na Bernotus, ten mus irgi

Ant užbaigos aplankėme 
ir Antaniną Marcinkienę1,

venų s skaudžią operaciją ir 
net keletą savaičių išbuvo 
ligoninėje. Dabar Antanina 
džiaugiasi sveikatos pagerė
jimu, bet dar vis po dakta
ro priežiūra.
Atminčiai mirusio draugo 

Juozo Russ
Dar neseniai teko sutikti 

d. Antanett Russ iš Laguna 
Beach, Calif. Ji man prida
vė stambią auką paramai 
“Laisvės“ ir “Vilnies”, ir 
duodama p a ž y m ėjo: Aš 
duodu šią auką, kad myliu 
laikraščius ir tuo pačiu sy- 

mėne- 
mano 
gegu- 
labai

h- vo pora viešnių iš Chicagos,;
bet dėl laiko stokos nebuvo;, • • •i - ............ (km noriu paminėti 6

. i siu mirties sukaktįrašau tu zmomu, ku-1 *• T T. . t, . . “ .. i vyro Juozo. Jis mirėW. M.'nu nu'dų nepazyn.ejau cia,?js 3 d. 1969
Urnie- nes būnant parengimo ko-! , . • ■ _ .1 k ..staigiai nuo širdies smūgio, 

kad net aš pati per kiek lai-
’ ko buvau apsvaigus, kad net’ 

nežinojau ko griebtis.
, Antanett pasakoja: “Ren- 

inorėjom, kad žmones pasi- giausi kelionėn į Lietuvą, 
igerėtų su dainomis. Tuo lai-Maniau, kad savo liūdesį ir

T> .... . jku safėje radosi d. Josephi-rūpesčius sumažinsiu, bet
Pasidekavojan pramogų D() rinienė (čikagietė). Ji kai sugrįžau į Laguna Beach 

komisijai, visi dirbo labai mopa g*an (|ailg įvairių dai-'man vėl tie patys rūpesčiai 
nuoširdžiai ir gerai. Del i gl.a;aai dainuoti, ir širdies skausmas, liūde-
karsto oro visi turėjo dirb-Į 'pakvietė d. Dorinie-^ys mane kamuoja. Nors jau 
ti susilę, bet viskas išėjo ant padainuoti. Ji sudainavo praslinko 6 mėnesiai po Juo- 
gero. Maisto buvo pnga-'p - ............................. • 1
minta užtektinai ir valgyto
jai gėrėjosi skaniu maistu 
ir kitokiais gardėsiais.

Komisiją sudarė J. M. Al- 
vinai, Adelė Ziksienė, Ma
rytė Radienė, Marytė De- 
mentienė ir Petras Zline- 
Žilinskas. Pagelbinin kės: 
Onutė Pukienė pardavinėjo 
pietų bilietėlius, Kristina 
Karvelienė rūpestingai pri
žiūrėjo stalus, Ella Meshaeff 
daug išplatino bilietėlių, 
Elenutė Žilinskienė iškepė 
skanios naminės duonos, 
Stela Kulpinskienė prie sta
lų patarnavo, D. Dementie- 
nė rūpinosi su kavos reik
menimis ir viską aukojo, 
P. Žilinskas gerai aprūpino 
dalyvius su gėrimais, K. Ur
niežius ir Maksimas Yakim- 
čikas šauniai pagrojo viso
kius šokius.
Apie dalyvius ir draugus

Mes yukaipiečiai turėjom 
tik antrą šių metų parengi-, 
mą, bet abu parengimai bu
vo sėkmingi. Kiek mums at- ( 
rodo, publiką viliojo mūsų ’ 
energingos viešnios iš San 
Francisco. Žmonės labai no- ; 
rėjo ne tik su jomis pasima
tyti, bet ir girdėti d. Karo- 
sienės kalbos. Užbaigus pie
tauti, buvo pakviesta kalbė
ti d. Sutkienė. Ji gėrėjosi 
Lietuvos žmonių gyvenimu 
ir kad gavo progą pasima
tyti su savo ir jos vyro gi
minėmis . K. Karosienė kal
bėjo apie abelną žmonių gy
venimą, kokia padėtis kovų, 
jaunimo ir senesnių žmonių 
dabartiniu laiku. Taipgi sti
priai pabrėžė, kad visais ga
limais būdais reikia kovoti, 
kad Vietnamo karas būtų 
baigtas ir įvykdinta Taika.

Waite ris Dorinąs tuo lai
ku viešėjo pas sūnų daktarą 
LaJolla, Calif. Abu su savo 
drauge atvyko į mūsų pa
rengimą ir su savim atvežė 
porą pasažierių. Draugas 
Dorinąs irgi buvo pakvies
tas pakalbėti. Jis trumpai 
pabrėžė, kas Chicagoje lie
tuvių veikiama ir kad visa-

skaičių 
pasažierių. Taipgi atsilankė’ 
iš artimesnių kolonijų lietu-. 
viai ir įvairios publikos vie-; 
tinių žmonių.

Muzikale programa

moka gan daug įvairių dai-'man vėl tie patys rūpesčiai

keletą gražių dainelių. Tik zo mirties, bet. mano liudė- 
buvo trukumas, kad mes ne- sis dėl JĮuozo mirties dar vis 
turėjom piano akompanisto.lpas mane neužsibaigia. Ma- 
Vietoj piano, akompanavo’no liūdesys nuslenka, kuo
sų koncertinka K. Urnie-hnet paimu darbininkišką 
žius.

Užbaigoje buvo pakvies
tas Walteris Raila dainuoti 
duota su d. Doriniene. Du- c-

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos banketas- 

vakariene
Jau keliais atvejais buvo 

rašyta, kad spalio 11 dieną 
Amerikos Legijono salėje 
ruošiamas LDS 6 kuopos 
tradicinis metinis banketas- 
vakarienė. Uždarbis skiria
mas pažangios spaudos pa
ramai.

Vakarienės pasėkmingu- 
mo dėlei mes rengėjos dar 
kartą primename ir prašo
me visus vietos ir platesnės 
apylinkės geros valios lietu
vius, norinčius būryje links
mai praleisti laiką, pasinau
doti £ia proga, nes tokių 
progų pas mus retenybė. 
Svarbu ir tai: susitiksime 
draugus, pažįstamus, pasi
vaišinsime, pabendraušime 
kartu ir, žinoma, tas viskas 
eis dėl mūsų pačių sveika
tos. O iš antros pusės, savo 
dalyvavimu paremsime pa
žangiąją spaudą, kuri mums 
teikia teisingiausias /žinias, 
informuodama apie višus 
svarbiausius įvykius, kas 
dedasi ne tik čia Ameriko
je, bet ir visame pasaulyje. 
Tas taipgi labai svarbu.

Nepamirškime nei to, kad 
po skanios vakarienės turė
sime progą pasigrožėti gra
žiomis spalvuotomis (slides) 
nuotraukomis, kurias rodys 
Juozas M. Misevičius. Iš ap
rašymų galite spręsti, kad 
vakaras tikrai bus puikus- 
malonus.

Mums belieka laukti skait
lingo atsilankymo svečių. 
Pradžia 6
ga $2.50 afemeniuiį. Iki ma 
lonaus pdsimatymo.

Kviečia Rengėjos

1. vakarę. Įžan-

laikraštį paskaityti. Todėl 
aš remiu ir remsiu darbi
ninkišką spaudą, kol gyva 
būsiu. O aš tave, Juozeli, at
minsiu amžinai”.

dainavo.
Rengėjų vieša padėka

LLD kp. rengėjai širdin-’ 
gai dėkoja visiems ir visoms,1 
kurie tame parengimo, dar-j 
bavosi, dalyviams už atsi-| 
lankymą iš arti 
atneštas puikias ir vertin
gas^ dovanėles. j i Jeigu žinote, kas norėtų

j užsirašyti “Laisvę,” 
;ni” ar

darbininkai, ^fcųnis dieno
mis sustreikavo: viso miesto 
hotelių darbininkai. Net ir 
miesto majoras J. Tate, 
kalbėdamas telėvizijoje, pa
tarė hotelių savininkams 
pakelti algas savo darbi
ninkams, nes jįe labai že
mai apmokami.,

Vėliausiai sustreikavo 
Delaware upėje laivų (tug 
boats) darbininkai.

Retai kada praeina sa
vaitė kita, kad kokios nors 
pramonės darbininkai ne
streikuotų.

Prasidėj us rude h i n i a m 
sezonui, pažangiųjų veikla 
aprimo. Bet nors ir vėlo
kai, tikimės dar turėti šau
nią LLD 6-osios apskrities 
konferenciją.,

Praėjusiame LLD lOosios 
kuopos parengime surinktų 
aukų sąraše įvyko labai 
stambių klaidų. “Laisvės” 
Nr. 72, aukotojų vardų są
raše, nepaminėta aukos Lo- 
gitsky $10, Mačiūnienės $5, 
Romikaitienės $5. Labai at
siprašome gerbiamus auko
tojus.

“L” Reporteris

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo jfusl.)

Averell Harriman, kuris jau 
ouvo užmezgęs artimus rysius 
su Siaurės Vietnamo delegaci
ja, tai ir taikos derybos gal 
sklandžiau eitų. Dabar jos nei 
iš vietos.

Grįžęs iš Paryžiaus Harri
man pasakė, kad Nixono da
bartinė politika neduos Viet
namu! taikos.

66 Vaduoto j ai” meluoja >
joną su bliuskute; tačiau 
jos vaikšto gatvėmis gr$f 
žiai, švariai apsirengusios; 
jų suknelės ir sijonai aukš-' 
čiau kelių, tokie trumpi, 
kaip ir Amerikoje; jos ma
žiau vartoja dažų veidui ir 
“lipstikų,” nes lietuvaitės 
gražios ir be dažų, jų vei
dai rausvi,kaip rožės. Ne
mačiau nei vienos moters ar 
merginos, kad vaikščiotų 
apdriskusios, arba visai be 
drabužių. Tai ką gi plepa 
“vaduotojai,” kad Lietuvoje 
“nėra drabužių.” Begėdžiai 
melagiai!

Apie vyrus taipgi galima 
pasakyt, kad ir jie apsiren
gimu nesiskiria nuo Ame
rikos vyrų. Jie dėvi gra
žius, švarius košt i u m u s, 
kiekvienas su gražiais ba
tais, bet, rodosi, užėjo kokia 
pavietrė pasaulyje, kad nei 
Amerikoje, nei Lietuv®)^ 
vyrai nebenešioja skrybėlių 
ar kepurių. Aš tik vienas 
Vilniaus gatvėse ir Mask
voje buvau su skrybėlė, kad 
vėjas plaukų neištaršytų, o 
žmonės žiūrėtų į mane kaip 
į nepaprastą sutvėrimą. Bet 
jie sako: “Kai ateis žiema, 
tai mes užsidėsime šiltas 
kepures”. Tai tik toks yra 
skirtumas tarpe Amerikos 
ir Lietuvos vyrų.

Tegu “vaduotojai” nesi
sieloja apie Lietuvą.

Sako, “žmonės serga džio
va, nėra ligoninių mūsų bro
liams priglausti”. Tie “va
duotojai” plepa kaip iš me
džio iškritę ir sukrėtę sa
vo smegenis. Juk visas pa
saulis žino, kad Lietuvoje

• yra daug ligoninių. O
> kur nėra ligoninės, tai y/M 
greitoji pagalba, nugabena 
susirgusį kur reikia gj^Įy- 
mui. Gydymas gi ir 
rai yra veltui. Kokioje gi 
kitoje šalyje taip yra?

Mokslas yra veltui, dar 
stipendijas duoda už gerą 
mokymąsi. O “vaduotojai” 
nori “atvaduot” senovinę 
Lietuvą su dvarininkais, 
fabrikantais, su vargdie
niais žmonėmis, su utelėmis 
ir blusomis ir su būriais el
getų (ubagų), kurie sėdėtų 
prie bažnyčių ir maldautų 
iš maldininkų duonos šmo
tuko jiems pavalgyt. Nepa
vyks jiems atsteigt buržu
azinę Lietuvą. Su kuriais 
tik teko kalbėtis apie pavo
jų Lietuvai, tarpe jų ir au 
generolu Karveliu, štai Rą 
jie sako: “Tegu tik paban
do užpult tarybinę žemę, 
mes visi nuo seno iki jau
niausiam piliečiui kariausi
me iki paskutinio kraujo 
lašo ir sutriuškinsime visus 
priešus; bet mes nepradėsi
me karo, mes norime taikos 
pasaulyje.” #

O “vaduotojai” vis dar sap
nuoja, kad jie “išvaduos” 
Lietuvą. Lietuvos žmonės 
tik juokiasi iš “vaduotojų” 
ir jų skleidžiamų melų.

Mikas Detroitietis

Pasiremiant “Laisvės” ko
respondento praneš i m a i s,t 
Detroite buvo reakcionierių 
Lietuvos priešų pantaplių 
sunešimas, arba, kaip kiti 
sako — reakcionierių ir pa
bėgėlių vadų iš Lietuvos jo- 
tnarkas. Kas ten buvo ir 
kokie elementai tame jo- 
marke dalyvavo, tai jau ne
svarbu, sbet svarbu, kad jie 
nerausdami iš gėdos melavo 
apie Tarybinę Lietuvą. Pa
siremiant “Laisvės” kores
pondento pranešimais, jie 
melavo štai kaip:

1) “Mūsų Lietuva yra 
pavergta rusų kom i s a r ų ; 
2) komisarai vargina mūsų 
brolius ir seseris; 3) kalė
jimai pilni; 4) nėra drabu
žių, nėra*valgių; 5) žmonės 
serga džiova, nėra ligoninių 
mūsų broliams priglausti; 
6) vėžio ligoms turi dvi ir 
pūsę mašinas, bet ir tos pa
senusios, neturi pinigų nau
joms nusipirkti,” ir t. t. ir 
tam panašiai.

Mes matėme
"T

Buvome Druskininkų sa
natorijoje - ligoninėje, kur 
gydo visokias ligas, tarp jų 
vėžio ir širdies ligas; matė
me naujausias mašinas, nau
jausius įrengimus vėžio ir 
širdies ligoms tyrinėti ir gy
dyti. Sanatorijos daktaras- 
viršininkas Dr. Algirdas 
Maldutis mums parodė visą 
Sanatorijos įstaigą ir įren
gimus. O vaduotojai meta 
kerštingą panieką, kad būk 
ten “nieko perą, nieko ne
turi,” rodos, kad jie “viską 
yra matę,” “viską žino.”

Dori dipukai tegu važiuo
ja Lietuvon ir pamatys-įsi- 
tikins, kad ten visko yra, 
kad žmonės gražiai gyvena. 
Broliai dipukai, neklausyki
te savų lyderių melų. Ten 
jūs būsite gražiai priimti ir 
pagerbti. Nebijokite jokių 
persekiojimų. Tar. Lietuvos 
žmonės pagerbia kiekvieną 
užsienietį lietuvį.

Suprantama, kad tokie 
Paškevičiai ir kitokie, ku
rie tūkstančiais šaudė Lie
tuvos Žmones, jie geriau 
mirs, bet nevažiuos Lietu
von, o doriems dipukams- 
pabėgėliams kelias yra at
daras Lietuvon.

Aš tik šiomis dienomis su
grįžau iš Tarybinės Lietu
vos ir mačiau-patyriau,kaip 
ten žmonės gyvena; jie yra 
pasitenkinę savo gyvenimu 
ir nenori nė prisiminti nei 
apie caro laiku, nei apie so
cialdemokratų - liaudininkų 
ir Smetonos režimų sistemą.

“Vaduotojai” sako: “Lie
tuvoje nėra drabužių, nėra 
valgių.” Kokie jie yra me- 

\ lagiai! Lietuvoje visokių 
■ valgių yra tiek, kad kiek
vienas gali valgyti ir per
sivalgyti, tik skirtumas ta- 

• me, kad jų tie valgiai yra 
švieži, natūralūs, neužnuo
dyti visokiais chemikalais. 
Jie prižiūri, kad žmonės val
gydami būtų sveiki, o ne 
kad biznį padarytų. Resto
ranuose gali pasirinkt mais
to, kokio tik nori, o nuėjus 
pas draugus ir šiaip prie- 
telius, tuojau kviečia val
gyti. Ir pamatai, kad sta
las apkrautas visokiais val
giais itf skanėsiais, o prie
dui to, dar ant stalo pa
sirodo ir konjakas, ir 
šampanas. Tai iš kur 
tie “vaduotojai 
no j o, kad ten nėra valgių? 
Melas, nesąmonė! Buržua
zinių “vaduotojų” kerštas!

Drabužių Lietuvoje yra 
užtektinai, gal ne tiek daug, 
kad merginos ir moterys 
galėtų kiekvieną dieną dė
vėti vis naują suknelę ar sL

i

Mūsų gėrimui ir maistui 
naudojamas vanduo gali būti 
•užterštas, nes dabar daugiau 
kaip 30 proc. ežerų, upių, 
prūdų vandens yra užteršto.

Amerikos miestuose prėskais 
vanduo dabar priima pramo
nines ir kitokias išmatas, ku
rios kai kada taip užteršia 
vandenį, kad milijonai žuvų 
išmiršta.

1968 m. kovo mėn. prez. 
Johnsonas pasiūlė bilių van
dens teršimo kontrolės klau
simu, bet ir daba* nieko kon- 
krečio tuo reikalu nepadaryta.

;Kai geriate kavą, arbatą ar 
kitokį gėralą, tai vienoje vie
toje gėralas ne toks skanus, 
kaip kitoje vietoje. O tai reiš
kia, kad neskanus gėralas pa- 

Taipgi dėkoju savo sūnui eina nuo užteršto vandens.

žodisViešas pade
Mieli draugai ir draugės ! 
Maniau šį sykį nutylėti 

apie savo ligų, kadangi ma
no brolio dukra H. Feife- 
rienė per du sykius parašė 
“Laisvėje”. Bet kadangi ųuo 
tiek daug draugų gaVau 
linkėjimus greitai pasveik
ti, tai noriu pareikšti savo 
širdingą padėką visiems, 
kurie prisiminė mane žo- 

Vil- džiu ar raštu. Taipgi tiems, 
Liaudies Balsą”, pa-į kurie lankėte mane ligoni- 

aukite Alviną: 797-4670. Aš nėję ir namie. Dėkui ir už

Spalio-Laiko pakaita.
i Oct. 26 d. Kalifornijos vals-. 
jtijoje bus laiko pakaita. Bus 
sugrąžinta ant standard ti- 

jme, viena valanda vėliau, 
. v į vietoje dabar dienos šviesos 

ti-ar. toli, lruz; taupymo laiko.

atsilankymas į musų pramo-!
gėles mums priduoda dau
giau energijos veikti ir su vjsa(]a draugiškai patar-dovanas..
likusiu pelnu mes paremiam 
darbininkišką spaudą ir ki
tas visuomeniškas organiza
cijas.

Aplankius drauges
Pora dienų po parengimo, 

San Francisco viešnios no
rėjo aplankyti porą drau
gių, kurios gyvena tolokai 
nuo Yucaipos. Pirmiausia 
teko aplankyti Antanett 
Russ,Laguna Beach, ji ran
dasi apie 82 mylias nuo mūs. 
Pasikalbėjome porą valan
dų. Ji atsinaujino už metus 
“Laisvę” ir “Vilnį” ir auko
ti neskūpavo. į

Leidomės toliau pagal Pa- 
cifiką, į Redondo Beach, 
aplankyti dar sergančią An
na Levanienę. Jos reziden
cija taipgi šalia Pacifiko, 
labai maloni vieta pabūti, 
bet viešnios buvo pasirengę

nausiu Alvinas

Waterbury, Conn.
Didelis sujudimas

Spalio-Oct. 12 d. LLD 28
k] ), susirinkimas įvyks pusė
l) 0 pirmos vai. Labai svarbu, 
kad visi ateitumei. Yra na- 
r i ų dar neužsimokėjusių 
duoklių. Nelaukit, bandyki
te užsimokėti atėję į susirin
kimą ar per kitus narius, 
kadangi finansų sekretorė 
Yankeliūnienė serga, tai ne
gali kolektuoti duokles.

Dabar prasidėjo “Laisvės” 
vajus. M. Svinkunienė yra 
“Laisvės” vajininkė, per ją 
galima užsimokėti už pre
numeratą ar užsirašyti nau
ją.

Spalio-Oct. 19 d. LLD 5-os 
apskrities konferencija. 
Pradžia 10 vai. ryto, 103 
Green Street, Waterburyj. 
Komisija prašo, kad visi de
legatai pribūtų laiku.

Lapkričio - Nov. 2 d.,103

Kari Bieliauskui ir jo žmo
nai Violet, ir dukrai Euge
nijai Kuzen (Beniulis) iš 
Paterson, N. J., kurie man 
visaip gelbėjo, kol kiek su
stiprėjau. Dėkui “Laisvei” 
už talpinimą.

Anastazija Paukštienė

.ta-
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pušiai rūpinasi kaip ilgiau-'sveikata gerėja

lankyti. Papietavome pas 0- 
nutę Levanienę. Ji mus ge
rai pavaišino su skaniais 
pietumis, su pagalba jos se
sutės Agnutės. Ji labai ap- Green Street, Waterburyj 
gailestavo, kad dėl sveikatos bus pietūs ir bus rodomi pa
stovio negalėjo atsilankyti į 
yukaipiečių parengimą, tai 
save nusibausdama aukojo 
$5.00 dėl to parengimo.

Kaip jau kelis sykius bu
vo rašyta, d. Levanienės 

i, ir gal ne

veikslai (slides) iš pasaulio 
skirtingų kraštų, Amelia 
Yuskevic daug apvažinėjo 
ir nufotografavo svarbias 
vietas. Paveikslų rodymas 
nemokamai.

Walter Duda

Philadelphia, Pa.
Streikai, klaidos

GaLnė viena šalis pasau
lyje taip daug nesididžiųo- 
ja savo piliečių gerbūviu, 
kaip mūsų šalies bulvarinė 
spauda, radijas ir TV. Gir
di, musų šalies darbo žmo
nės gyvena pertekliuj, visa- 
kuo patenkinti.

Svetimšalis, skaitydamas 
mūsų ‘į Valdančiosios klasės 
spaudą ar klausydamasis 
radijo žinučių, kraįpoi gal
vą, stebėdamasis Ameri
kos darbo žmonių gerbūviu.

Bet pažvelgus į tikrovę, 
iškyla klausimas: Jeigu 
darbininkai gyvena kaip 
meškos ausyje, tai kodėl jie 
streikuoja? Ir streikuoja 
dažnai visokiose pramonės 
įmonėse.

Jau kiek laiko kai strei
kuoja-National Biscuit Co.

TSRS ir Amerikos erdvė
laiviai, priskrieję arčiau Mar
so, atsiuntė mums svarbių nuo
traukų, kurios iparodo, kad 
ant Marso gyvybės jokios ne
simato.

Tiesa, buvo nufotografuota 
tik nedidelė Marso teritorija, 
kuri atrodo kaip paprasta dy
kuma, labai panaši, kaip ant 
Mėnulio.

Už kokio desėtko metų vei
kiausia žmogus galės nusi
leisti ant Marso ir gal ant ki
tu artimesnių planetų. Tai-tų ‘ artimesnių planetų.
kai panaudoti- atonhai gali 
daug stebuklų padarjrti.

4
-i-................. —- •' t

r Sekmadienį pasi^natysime 

laisviečiy piknike pas Čiur
lius, i

Chester, Pa.
1 .

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 6-osios apskrities kon- 
f erencij a įvyks spalio (Oct.) 
19 d., 12 vai.,, 1300*E. llth 
St., Eddystone,; Pa.

. Visos kuopos būtinai iš
rinkite delegatus ir duoki
te jiems gerų sumanymų 
Draugijos gėrovei. ) Delega
tai prašomi būti laiku.

Apskrities Valdyba
(75-77}

suži-

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks 11 dieną spalio- 
(October), 2 vai. popiety, 
toj pačioj salėj.

Visi nariai kviečiami į šį 
svarbų susirinkimą, nes pa
rengimų komisija išduos ra
portą iš praėjusio sėkmingo 
parengimo, ir pasikalbėsime 
apie kuopos tolimesnę vįek- 
lą.

Valdyba

i,

t



Penkiadienis, Spalio (October) 10, 1969 laisve 5 pusi

4 Los Angeles, Cal.
Prisimenu savo mylimą 

gyvenimo draugą Kazimie
rą Lewis - Levišauską. Jau 
prabėgo trys metai, kaip jis 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, 
bet mano širdies skausmas 
ir ilgesys nei kiek nesuma- 
zejo.

Jis būdamas sveikas pri
gulėjo prie visų darbininkiš
kų organizacijų ir kada gy
vavo Los Angeles choras, 
jis jame dainavo, taipgi 
skaitė “Laisvę” nuo pat įsi- 
steigimo iki mirties.

Aš gi, gerbdama jo idė
jas, jo nuveiktus darbus, jo 
prisiminimui aukoju $100.00 
dėl “Laisvės” palaikymo, ir 
linkiu, kad dar ilgai ilgai 
“Laisvė” gyvuotų ir skleis
tų apšvietą ir tiesą.

M. Lewis-Levišauskienė

Pasiklausius operos
Sužinojęs, kad mūsų tau

tietė Ona B. Kubilienė da
lyvauja pastatyme operos 
“Cavaleria Rusticana” 
YMCA auditorijoje, rugsė
jo 27 ir 28 dd., sumaniau 
būtinai dalyvauti ir gyvai 
pamatyti, kaip viskas vyks
ta. Buvau abi dienas ir ati
džiai viską stebėjau.

Choras pradėjo operą kiek 
vėliau. Išėjo pagrindinės 
partijos solistė Edna Thi- 
elrns. Ši pagarsėjusi operos 
artistė žavėjo klausytojus 
su savo galingu balsu. Tuo
jau atsirado ir Mama Lucia- 
Ona B. Kubilienė scenoje. 
Juodvi dainavo duete. Juo- 
dviejų balsai švelnūs ir ga
lingi. Reikia pasakyti, kad 
solistę O. Kubilienę gamta 
nepavydėjo apdovanoti ne 
tik gražiu balsu, bet ir ta
lentu vaidyboje. Kubilienė 
sužavėjo netik lietuvius, bet 
ir kitataučius.

Šeštadienį opera buvo daug 
įdomesnė, nes buvo choras, 
orkestras ir nepamainomi 
artistai. Sekmadienį neku- 
rie artistai buvo prastesni, 

bingas fs t a f g a s po $80:' Svečių buvo daugiau sekma- 
“Laisvę,” “Vilnį,” “Liaudies 
Balsą,” “Daily World,” Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos knygų fondą ir bendro 
parengimo koncertą, kuris 
įvyko rugsėjo 14 d. Miami 
mieste, spaudos paramai. 
Miami Aido chorui dovano
jo $20. Viso draugas įteikė 
komisijai $500, su prašymu 
išdalinti.

Aišku, mes jo pageidavi
mą išpildėme. Tai gražus 
atžymėjim a s gimtadienio. 

Jžinoma, ne visiems tai ga
lima atlikti, bet kurie gali, 
tai nėra garbingesnio daly
ku kaip rėmimas pažangio
sios spaudos.

Mes, organizacijų ir spau
dos darb u o t o j a i linkime 
draugui Vertelgai sulaukti 
90-ojo gimtadienio, arba 
kad ir 100-ojo. Yra sakoma, 
jei žmogus sveikas išgyve
na 80 metų, tai jis turi ge
riausią progą sulaukti ir 
šimto metų.

k MIAMI, FLA
Pažangietis draugas Ver

telga rugsėjo 18 d. puikiai 
atžymėjo savo garbingą 80- 
ąjį gimtadienį.

Ta proga jis apdovanojo 
šias, kaip jis pats sako,gar-

dienį, negu šeštadienį. Ta
čiau solistė Ona Kubilienė 
puikiai pasirodė abejose 
partijose. Pabaigoje ope
ros artistai buvo svečių iš
šaukti kelis kartus pasi
lenkti.

Lietuvių buvo apie 30 
sekmadienį, o šeštadienį, 
kiek daugiau. Man kaipo 
lietuviui buvo didelė garbė 
išgirsti sekmadienį sakant: 
“Bravo Mama Lucia, bravo 
Lola. Tuomet operos solis
tė B. Kubilienė nusilenkė 
svečiams ir pasiuntė jiems 
bučkį.

šeštadienį buvo vienas ki
tas kritikas atsiųstas laik
raščių ir tie davė Kubilie
nei komplimentų.

Jonas Laurinckas

So. Boston, Mass.
LLD 2-osios kuopos ir 

L. P. Klubo susirinkimai 
įvyko spalio 4 d. Narių ne
daug susirinko. Kuopos 
susirinkimą atidarė pirmi
ninkė K. Kazlauskienė.

Svarstyti “Laisvės” va
jaus reikalai. Va j įninku ap
siėmė S. Rainard, pagalbi
ninkai — Veronika Kvet- 
kas ir Elzb. Repshis. Vaji- 
ninkai kvietė visus narius 
dalyvauti vajuje. Kas tu
rite pažįstamą, kurį galima 
gauti nauju skaitytoju, pa
sakykite jį mums, o mes 
mielu noru pagel besime. 
Pradžią jau turime. Elzb. 
Repshis jau gavo vieną 
naują skaitytoją.

Geras spaudos rėmėjas 
Michael Wenzlow iš Arling- 
tono davė $20. Sako, atnau- 
jinkit “Laisvę” ir auka $6. 
O $5 aukoju Lietuvių Pilie
čių Klubui.,

Ir kita gera draugė .Mar
celė Dambrauskienė auko
jo Klubui $4.

Širdingai ačiū. Mat, jie 
negali dalyvauti Klubo žai
dime, kuris vyksta kas šeš
tadienį, 3 vai. po pietų.

Vėliau bandysime su- 
|ruošti pramogą “Laisvės” 
$15,000 fondui.

Serga
Walter Baltushis, kuris

Draugas

Washingtonas. — Web 
spaustuvių darbininkai bai
gė streiką laimėjimu.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
GOLF COURSE

You can go a

CHEMICAL OPERATORS

long way at Nopco with' little chemical experience!

of it is all we prefer. That’s not asking a lot when 
as $3.18 to 83.30 per hour (depending on the position) 

not with talk

Up to 2 yrs. 
wc pay as high 
to start. And we do more to encourage your progress

tuition refund plan, and a— but with liberal benefits, including a 
stock option plan to name a few. ..

Whether you’re a high school grad 
shift position for you at our Carlstadt 

find out first-hand how you
one of the leading chemical firms in New Jersey 
Carl Schnieders for an appointment at 481-8400,

transportation. To
Nopco’s progress as 
and the U. S.. call
Ext. 344.

or not, we rotai in

Must pi'ovide own 
can contribute to

*1
NOPCO

CHEMICAL DIVISION

DIAMOND SHAMROCK CHEMICAL CO.

13th St., Berry Ave., Carlstadt, N. J. 07072.
(75-78)

HELP WANTED-MALE-FEMALE

Maintenance men. Springhaven Club.
Permanent. Call Mi'. Snyder.

Between 2 ;30 and 3 P. M.
TR 2-4502.

WAREHOUSE MEN

(67-79)

Full time. 8 AM 4:30 PM.
Advancement.

Overtime. Excellent Company Fringe 
Benefits.

Free Hospitalization and life insur
ance. Paid holidays, and vacation.

Apply:
GRAND-WAY DISTRIBUTION 

CENTER
43 McKee Drive, Mahwah, N. J. 

201-529-3838. (72-78)
r ’

EXTRUDER OPERATORS. Main
tenance Mechanics wanted for Poly
ethelene blown-film plant. Unusual 
and very attractive annual wage 
plan.. All other fringe benefits, many 
opportunities for management train
ing and promotion. Phone 622-5800. 
Ext. 202. Mr. Tom Somers, Newark, 
N. J. (75-84)

CHEMICAL OPERATORS AND 
MAINTENANCE MEN. $4.25 an 
hour, $4.()0 an hour. Min. start $3.00 
an hour. Chlorine Plant-Rotating 
Shift. Sick pay, vacation, blue.cross, 
uniform, shift differential p -ns ion 
plan and bonuses. Call 
CHEMICAL CO. Call 
201 -352-0840. Elizabeth, 
pcrience helpful.

for apppt.

(73-79)

FOR SALE

School Bus for Salo. Regular and 
side lift gates. Immediate delivery.

gyvena 20 Stellman Rd• J Price reasonable, passed Now Jersey
1 1 1 • _ . _ . 1 • _ 1 • J • _ -ft /T 1Roslindale, pergyveno dvi 

sunkias oeraeijas ir jau na
mie gydosi.

Linkiu jam greitai sustip
rėti ir vėl dalyvauti su mu
mis.

S. Rainard

motor vehicle inspection. May also 
bo used for peddlers, rolling stores, 
fife and drum corps, bands campers, 
churches. Construction workers, and >
transporting employees. Day camps, 
bowling alleys, clc. | Write Bus Com
pany, 848 Broadway. Newark. N. J. 
07104. Call: 201-482-7172; 482-3863; 
623-2692. '■ (75-77)

WAREHOUSE MEN
Full time. 8 AM 4:30 I’M.

Advancement. Overtime. Excellent 
Company fringe benefits.

Hospitalization and lifts 
insurance.

Holidays and vacations
Apply:

GRAND-WAY DISTRIBUTION
CENTER

Free

Paid

Atlantic City, N. J.—AFL- 
CIO konferencija sveikino 
Charleston© ligoninių darbi
ninkų vadovę Mary Multrie.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas Pompidou pasi
sakė vyksiąs į Washingtoną 
ir į Maskvą svarbiems pa
sitarimams.

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Anna Dishes
Reiškiame gilią užuojautą tėveliams, sesutei 

broliams, ir jų šeimoms pergyventi širdies skaus
mus, taipgi ir artimiems giminėms, gyvenantiems 
Kanadoj.

Ar vėžys užkreąiamas
Vėžio ligos atsiradimo 

priežasčių, kilmės bei vys
tymosi eigos supratimas 
daug kartų keitėsi.

Šiuo metu yra nustatyta 
apie 1,000 cheminių jungi
nių, kurie tam tikromis są
lygomis gali sukelti vėžio li
gą. Įrodyta radioaktyvaus 
spind u 1 i a v i m o, rentgeno 
spindulių ne tik gydomosios, 
bet ir vėžį sukeliančiosios 
savybės. Nemažai atliktai 
tyrinėjimų, siekiant įrodyti 
infekcinę (virusinę) vėžio 
kilmę. Rasta apie 30 viru
sų, turinčių ryšį su paukš
čių ir gyvūnų navikų atsi
radimu. Iki šiol dar niekas 
neįrodė, kad žmonių vėžinę 
ligą gali sukelti virusai ar 

I kurie nors kiti mikroorga
nizmai. Šiuo klausimu pa
teiksiu žymių Tarybų Są
jungos ir užsienio moksli
ninkų nuomonę, pareikštą 
tarptautinių kongresų 
tu.

43 McKee Drive, Mahwah, 
201-529-3838

j.

(73-79)

me.

MACHINE OPERATORS. Open
ings for blown plastic bottle ma
chine operators. Benefits. include 
group insurance, paid holidays and 
vacations. Excellent working con
ditions. Plant operates continuously 
7 days a wk. with rotating shifts 
with shift differential. OWENS 
ILLINOIS INC., 2900 Woodbridge 
Ave., Edison, N. J. Equal Opportu
nity Employer. (73-83)

ELECTRICIAN—1st class,
work for general contractor, 
pay and bonus. Must, travel. 
656-2006, day. After 7 call 302-998- 
9653 or 302-658-6160. 
Jersey license.

To 
Top 
302-

Must have
(73-75)

COLOR MATCHER-. Must be fa
miliar with vinyl printing inks. Ap
ply in person:
MELDS PLASTICS & CHEMICALS
199 Garibaldi Ave., Lodi, N. J.

Mr. Mayer. (73-82)

MACHINIST. Call Don Butter
worth, 302-738-4880. 8 AM to 5
PM. W. L. Core & Associates. 
555 Papermill Rd., Newark, Dela
ware.

(70-76)

MECHANIC-TRUCK. Local Co. 
desires man expd. in all phases of 
truck maintenance. Must be able to 
assume mechanical responsibility for 
medium size fleet. Good starting 
sal. and many fringe benefits. Call 
Mr. Stanley. 609-663-2000 for appt. 
SUPER TIRE ENGINEERING CO. 
Pennsauken, N. J. (68-75)

INSTALLATION MECHANICS.
Have immediate openings for per
manent installation mechanics. For 
service and installation of conveyor 
equipment. For National manufac
turer. Some welding experience ne
cessary. Must have car, small hand . z 
tools and be dependable. Work is in
teresting and varied. Good pay and 
travel expenses & excellent fringe

• benefits with opportunity to grow 
with company. Call Mr. Jim Owens, 
OL 9-8800. Mention this ad.

(71-75)

MAINTENANCE ENGINEER. Top 
salary complete knowledge of hotel 
maintenance required. Low pressure 
boilers. Paid vacation. Call Colony 
Motel, 609-344-6121. Atlantic City, 
N. J. (68-75)

AUTO MECHANIC. New Jersey’s 
largest Lincoln Mercury dealer. 
Good salary, liberal benefits, incen
tive, ideal working conditions. Con
tact Jim Burkly, President for-in
terview.
NEWARK LINCOLN MERCURY

420 Bloomfield Ave., Newark, N. J.
484-4300. (71-77)

E. Strole G. žėgas
A. Žolynas N. Mačiukas
A. Pagiegala J. Vaicekauskas
H. Pagiegala J. Žemaitis
S. Vaineikis A. žemaitis
J. A. Uogentas L. Mainonis
E. Čekanauskas K. Vaicekauskas
M. Sadauskas A. Kumpan
P. Yašilohis W. Kumpan
H. Žukienė U. Šimoliunas
J. Kireilis W. Ewnow
A. Kireilis F. Ewnow
O. Wellus V. Kazėnas
M. Lužinas M. Lynn
J. Lužinas J. Lynn
E. Slesoraitis J. Krasauskas
A. Maldaikis N. Strolis
Tillie Bagdonas J. Strolis
J. Nelesh P. Mjkalojunas
P. Juozapaitis A. J. Kaminsky
H. Vėžiš M. Savage
J. Vežis Bronė ii* Walter
M. Punskunas Keršuliai

Prof. N. Biochinas 
RS): “Vėžys kontakto 
du sergančio žmogaus svei
kam neperduodamas.”

Prof. A. Haddow (Angli
ja) : “Su tam tikromis iš
imtimis vėžys neužkrečia- 
mas.”

(TS 
bū-

navikų virusai ■ taip pat men
kai tepradeda prie vėžio 
atsiradimo. Jų veikimas su
sijęs su organizmo amžiu
mi, mityba, hormonine veikr 
la. Todėl to paties viruso 
patekimo į organizmą fak
tas nenulemia naviko atsi
radimo.”

Prof. T. Yoshida (Japoni
ja) : “Aš manau, kad vėžys 
neužkrečiamas.”

| Prof. J. Heller (JAV) : 
“Dauguma specialistii ma
no, kad vėžys neužkrečia
mas. Kai kurios gyvulių 
vėžio rūšys sukeliamos vi
rusų. Tačiau žmonių at- 

, žvilgiu tai neįrodyta.” 
’ Prof. J. Maisin (Belgija): 
; “Man© supratimu, vėžys ne
užkrečiamas. Jis neperduo
damas vieno žmogaus ki
tam.”

Suminėjome, žymių pasau
lio mokslininkų-o n k o 1 o g ų 

! pavardes. Visų jų nuomonės 
iš esmės sutampa—žmogaus 
vėžys nėra užkrečiama liga.

• Prof. dr. A. Telyčėnas

SECURITY GUARDS. Immediate 
openings New Bruswick area. Must 
have car, phone and clean record. 
Call 289-3060 ask for Ray Flanagan 
or Jim Shelan. Port Newark.

New Delhi.— Indijoje bu
vo iškilmingai paminėtas 
šimtametinis Indijos lais
vintojo ir pirmojo premjero 
Gandhi šimtametinis gimta
dienis.

Mechanics packaging
Experience filling, capping, 
and can seaming machines, 
cal helpful. Union benefits, 
Mr. ByrnSeaboard Labs
Callowhill, Phila. Pa. 19123.

WA 3-0206. (75-81)

equipment. 
labeling

contact

WIREMEN

Openings exist at all levels. 
Expanding Elect ro-Mechanical 

Operation
Opportunity for Advancement 

Liberal Co. paid benefits
Including paid pension plan
Call or 5 write: John Kushma

AUSTIN ELECTRONICS
Division of the Austin Company 

450

An

W. First Ave., Roselle, N. J.
. 201-241-3300

Equal Opportunity Employer 
(75-81)

WANTED.

STAFF DIETICIAN. Opening for 
an experienced dietician to work 
with special diets for patients. Sa
lary commensurate with experience 
Liberal personal benefits. Hrs. 7 AM 
to 3:30 PM & 9:30 AM to 6:30 PM, 
with alternate week-ends. Apply 
Wilmington Medical Center, Per
sonnel Office, 501 W. 141 h St., Wil
mington, Del. 19899. An Equal Op
portunity Employer. (68-76)

CLERICAL. We have a position 
available in our warehouse shipping 
dept, for a capable young man with 

a future.
Apply in person:

CRANFORD WAREHOUSE
715 South Ave. E. Cranford, N. J. 

201-272-6800.
(72-78)

SHEET METAL MECHANIC. Close 
tolerance, chassis and cabinets, 18 
hours a week. Overtime.
ANCHOR PRECISION PRODUCTS

489-6565, Hackensack, N. J.
(71-80)

PANTRY WOMEN. Full and part 
time. All Company benefits. Apply 
in person between 2 and 4 PM or 
cęll for appointment. CA 4-7949. 
Mrs. Endicott. STOUFFERS. Ben
son East, Jenkintown, Pa.

(73-79)

SECURITY GUARDS

Full or part time. No experience 
necessary. Openings in Trenton, 
Kingston, Lambertville and Penn
ington. Several select positions 
open for men with some experience. 
Paid vacations, free insurance, uni
forms furnished. Top' salary. Pink
erton’s, Inc. 609-587-7532.
An Equal Opportunity Employer

(70-78)

MACHINIST OR 
LATHE OPERATOR

General Machine Shop
Call 384-0545

Dumont, N. J.
(73-84

MEN.

FULL

MEN 425-2122.

DYE HOUSE LABOR.
GOOD RATES.
FRINGE BENEFITS

DAY SHIFT
(73-78)

Dye House, Labor. Good 
Full fringe benefits 

Day shift 
425-2122

rates.

(72-77)

WAREHOUSE-health and beauty 
aids, 5 day week, paid holidays, va
cation, health and welfare, other 
fringe benefits. Phone Mr. Burns, 
215-265-2250.

CLERK. High school grad. We are 
looking for an alert dependable, 
conscientious person to handle- cle
rical duties in our inbound dock 
operation. Call Mr. Ken Covert.

643-0488.
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

300 Port St., Newark, N. J.
(71-75)

Prof. L. Larinovas (TSRS): 
“Žmogaus vėžio užkrečia- 
mumą neigia net virusinės 
teorijos šalininkai. Aš lai
kausi kitų pažiūrų dėl vėžio 
kilmės/ Todėl aš dar ma
žiau linkęs vėžį laikyti už
krečiama liga.”

Prof. L. Ziberis (TSRS): 
“Kai kurie sūsirgimai, su
keliami ,mikrobų, nelaikomi 
užkrečiamais. P a v yzdžiui, 
plaučių uždegimo sukėlėjas 
pneumokokas sukelia susir
gimą tik atitinkamomis są
lygomis— organizmui nusil
pus, sušalus ar pan. Nu
statyta, kad žinomi gyvulių

Baltimore, Md
- Spalio 3-ios dienos “Lais

vėj” tilpo mano gimtadienio 
aprašymas, bet nebuvo pa
minėti visų aukotojų var
dai. O. Kučiauskaitė iškepė 
ir paaukojo didelį tortą. Di- 
didelis ačiū.

Vėlau po parengimo J. 
Kasparavičius prisiuntė $10. 
Viso pelno padarė $114.

Visiems, kurie dalyvavo 
mano partėj ir gausiai au
kojo laikraščio palaikymo 
fondan, mano didelis ačiū.

Jennie Stanienė

Custodian. Apply Delsca Regional 
High School, Franklinville, N. J.

or call Mr. Joseph Schwartz, 
609-445-0100 or 694-2040.

(75-77)

(67-77)

MECHANICS & TRAINEES

WOODWORKER NEEDED

Wood working conditions. Good 
Fringe benefits.

Apply:
STEPHAN-LEEDOM CARPET

pay.

CO.
With Bandsaw ability.

Call Mr. Henry 
427-9400

AUTOMOTIVE.
nities. • Body Men; <
• Polishers. Local firm 
rapidly needs 
us, top wages
BRIDGEPORT GAŪAGE, 25 W. 4th 
St., Bridgeport, Pa. 275-8575.

•(75-77)

(75-79)

Career Opport u- 
Pa i n terš; 

expanding
men to grow with 
and fringe benefits.

Allegheny Ave. & Howard St.
GA 6-2402.

(75-79)

• Part
• Part
• Full

Time
Time
Time

Meat Wrapper
Deli Worker
Butcher

• 2 Night Crow Men.
For several Shop-Rites. Apply

Mr. Mardany. BERNARDSVILLE 
SHOP-RITE, Rt. 202, Bernardsville, 
N. J. 201-766-9859. ~ (75.84)

to

ENGINEER—LICENSED. Under
stand refrigeration. Maintenance 
Mechanic with electrical experience.

BREUNINGER DAIRIES
3015 N. 7th St., Phila., Pa.

BA 5-4863. (71-77)

EXTRUDER OPERATIONS. Main
tenance Mechanics. Wanted for po
lyethelene blown-film plant. Unusu
al and very attractive annual wage 
plan. All other fringe benefits, ma
ny opportunities for management 
training and/promotion. Phone 622- 
5800 ext. 202. Mr. Tom Somers. 
Newark, N. J. (71-80)

BANKER. Some experience needed 
for modern donut plant. Day time 
hrs. Good- hrly. rate, benefits. Apply 
Tues. Mr. S. Velinov. DONUTS 
GALORE/, 1395 Suckle H’way.

Pennsauken, N. J. (71-76)
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'LAISVES' VAJUS Spol“ I5la oficialiai prieš karą

gauti punii- jen<asAUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI: * »
Nors šios aukos gautos rugsėjo mėnesį, skelbiame 

dabar, vajuje, kad miestų vajininkai galėtų 
tus už aukas. Prašome pasiskaityt.

Ieva Mizarienė iš Worcesterio pikniko rugsėjo 14 d. 
aukų parvežė nuo:

Iš Norwood, Mass, per M. Uždavinį — $24:
Josephine Vasil .............
Olga Zarubienė....... •..
Stella Budrevičienė .... 
Nellie Grybienė ............
V. Kilaitis......................
M. Uždavinis  .... 
M. Krasauskienė...........
Julia Di •užienė........... *.
Po $1: Minnie Krulienė

B. Sarapienė.

. . 2.00
. . 2.00

. 2.00
. 2.00
. 2.00

2.00 
iliene,

Iš Brockton, Mass, per Geo. Shimabį—$20:
Mrs. K. Kalvelis ................................... $5.00
Mrs. M. Potsus....................   5.00
Paduškaite (pillow) . .. .................. ... 3 00

Shimaitis ......................
M. Potsus ...........•.........
M. Kapchim ..................
gauta sekamai:

Olga ir Frank Grahnm, So. ^Boston
Suzana Shukis, So. Boston, Mass.

Mrs. 
Mrs.

Nuo pavieniu

Penktadienis, Spalio (October) 10, I960

protesto diena ManhattaneE
Naujas, didelis, istorinis įvykis. Manhattan prezi- 

E. Sutfon paskelbė spalio 15-tą oficialia 
Vietnamo karą protesto diena. Valdžios tarnautojai; 
laisvai dalyvauti protesto mitinguose ir demonstra

cijose be baimės, kad bus baudžiami arba persekiojami. 
Daug mokyklų bus uždaryta. Studentai, moksleiviai, pro
fesoriai ir mokytojai taip pat galės laisvai dalyvauti šia
me liaudies pasisakyme prieš Vietnamo, karą ir reikalauti, 
kad jis būtų nutrauktas, kad Amerika ištrauktų iš Viet
namo visas ginkluotas jėgas.

Kas liečia mokyklas, lai manoma, kad ir kitose šie 
miesto dalyse daugelis jų neturės klasių ir nebaus moky
tojų, profesorių ir moksleivių už dalyvavimą proteste 
d c m oust racijose.

prie.

Iš IDS 13-os kuopos 
susirinkimo

ko. susirinkimas buvo ma
žas. Todėl nebuvo galima

rotoriaus.

Dėl aišhmo

Mieste pasidairius
Pereitą rugpiūtį New Yor

ko mieste buvo sulaikyta 115 
procentų daugiau narkotikų 
pardavinėtojų negu pernai 
per tą patį mėnesį. Per š. 
m. rugpiūtį suareštuota 860 
tokių “šinkorių,” o pernai 
tik 399. Policijos komisio- 
nierius Leary sveikina po
licininkus už gerai atliktą

Ūueens presbiteri jonų baž
nyčia pagaliau nutarė pri
imti į savo narius 13 negrų 
ir vieną kinietį. Iki šiol šios 
bažnyčios durys negrams 
buvo uždarytos.

Aido choro žinios
Aido choras stropiai mo

kosi, kad gerai prisirengus 
“Laisvės” koncertui, kuris 
įvyks lapkričio 9 dieną, len
kų salėje Brooklyno dalyje 
Greenpoint.

Mokytoja M. Stensler jau 
sudarė dainų repertuarą, 
kurį išpildys Aido solistai 
N. Ventienė, A. Iešmantą ir 
V.Bekeris. Bus duetų, kvar
tetų ir dainuos visas Aido 
choras. Aidiečiu laukia di
deli darbai, tad svarbu lan
kytis reguliariai į pamokas

Parengimų Kalendomis
Spalio 12 dieną

Laisviečių piknikas 
Čiurlius, Pattenburg, N, J. 
Pietūs bus išduoti 1 vai.

Spalio 19 dieną
LDS 3-čios Apskr. konfe
rencija, “Laisvės” salėje, 
Ozone Park. Pradžia 10:30 
vai. ryto.

Spalio 26 dieną
Kultūrinis parengimas. 

Rengia LLD 185 kp. Lais
tės salėje, 102-02 Liberty 
\ve, Ozone Park. Pradžia 
2-rą valanda.

Ryšium su “Laisvės” va
jaus pradžia, kuomet buve 
pagerbti aidietis Valys Bun
kus ir Petras Šolomskas 
Aido choras prisidėjo su 50 
dol. auka. Kadangi “Laisve” 
visuomet talpina Aido cho
ro korespondencijas veltui, 
tad labai gražu, kad Aido 
choras šiuo reikalu susirū
pino.

Džiurė įkaitino šešis niu
jorkiečius, kad jie buvę sū
dą re sąmokslą susprog
dinti kelias mokyklas Har
leme. Vienas apkaltintųjų 
jau suareštuotas. New Yor
ko distrikto prokuroras Ho
gan sako, kad suimtasis Mr. 
Santiago prisipažino kaltu 
ir laikomas po $15,000 už
stato iki teismo. Kiti penki 
“konspi ra toriai” gaudomi.

New Yorko negrai lapkri
čio 3 dieną skelbia ‘Soli
darumo Dieną.” Visi juo

dieji darbininkai raginami 
I tą dieną neiti į darbą.

Draugas A. Gilmanas sa
vo aprašyme Petro Šoloms- 
k<) ir Valio Rimkaus pageri)- 
tuvių neteisingai paduoda 
ten pasakytą mano kalbą. 
A. Gilmanas sako, kad būk 
aš sakes, kad “Petras Šo- 
lomskas buvo ir tebėra dau
giausia patikimas spaustu
vės darbininkas. Jis neži
nąs kito tokio”. Labai ne
teisingai paduoti žodžiai, 
kurių aš nesakiau. Aš pui
kiai žinau visą “Laisvės” 
ępaustuves kolektyvą, jie visi 
rūpinasi “Laisvės” išlaiky
mu, sąžiningai atlieka savo 
nareigas kaip darbininkai ir 
būtų nesąžininga paneigti 
kitus darbininkus, kalbant 
apie vieną iš jų, atlikusį ge
rus darbus.

Aš sakiau, kad Petras Šo
lomskas yra. geras spaustu
vininkas, linotipininkas ir 
rankinis zeceris, darbus at
lieka gražiai. Rūpinasi kar
tu su kitais darbininkais, 
1 »•/-I 1 ■» 1 r i N t i rM 4*11

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Ireenpointe.

Gruodžio 14 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

popietė “Laisvės” salėje, 
Ozone Park, N. Y.; Pradžia 
2 valandą.

Valdyba raportavo, kad 
kuopoje viskas tvarkoje.

i Finrm.su sekretorė pranešė,
. . $20.00
.. 10.00’

10.00-kad tik vienas narys yra už- 
E Pilkauskienė, Worcester, Mass, (nusibaudžia Braukęs duoklių mokėjimą, 

už tai, kad piknike negalėjo dirbti) .. lOOO^ti visi yra gerame stovyje.
Juozas RauluŠaitis, Worcester, Mass................
Mary Kazlauskienė (prisiminimas vyro Augusio 

Haverhiall. Mass....................... •.........
A. Motiejūnienė, Worcester, Mass. ......... •....
E. Repšienė, Dorchester, Mass...........................
A. Skirmontas, Brockton, Mass.........................
Lucy Žemaitienė, Hartford, Conn. ..............
L. Butkevičienė, Hartford, Conn......................
O. Visockienė. Kensington, Conn.............*. ...
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass .............
Viso aukų $136.

liečiu aukų

Jau nėra mūsų tarpe Va
lentinos Nevinskienės su 
dukra Diana. Kaip žinome. 
Nevinskų šeima išvyko Flo- 
ridon apsigyventi. Geriau
sių jiems sėkmių!

Negali lankytis į mūsųi 
choro pamokas ir ai.dietė* 
Ona Čepulienė, nes jinai tu
ri prižiūrėti savo sergantį 
vyrą Vincą. Jau daug metų 
kai Vincas Čepulis serga, 
bet jo domėjimasis mūsų 
veikla visuomet glūdi jo šir
dyje.

Kostės Rušinskienės šei
moje irgi įvyko nelaimė. Ji 
neteko savo sūnaus žmonos ; 
tačiau tikime, kad laikas už
gydys žaizdas, ir mes vėl 
matysime Kastulę aidiečiu 
tarpe.

10 00 Kuopos ižde yra pora šim
tu doleriu, c t

Gerokai pasikalbėta apie 
'•9 j metinį kuopos parengimą, 
^5|]-’iris įvyks gruodžio 14 d., 
(''5 “Laisvės” salėje, Ozone Pk.. 
^5 N. Y. Numatoma kultūrinei 
55 popietei programa iš dainų, 

poezijos ir slidžių (slides), 
•M kurias rodys LDS iždo glo

boja Amelia Juškevičienė iš 
vo kelionės Lietuvoje ir 
tu.]'. Taipgi bus ir vaišių. 
Nutarta paskirti “Lais- 
^s” finansiniam fondui

5.09

A. Bimba gavo nuo filadelpl 
d. parengime) $85. Aukojo:

A. B. Ramanauskai .......................... $20.00
Zambusevičiai....................................  20.00
Lietuvaitė .............•............................. 20.00
Uršulė Gužonienė................................. 5.00
“L.” Bendradarbis .................... •......... 5.00
Romikaitienė........... ..............................  5.00
J. E. Katinis ........................................ 5 00
J. Pauliujcaitis.........-........................... 3.00
Po $1: Elz. Bekampienė, P. Križanauskienė.

aii-S. Zavis iš Miami Fla. rašo: Čia randate $80 
koja Lietuvių Socialis klubas iš velionio Frank Zonio 
fondo, jo pagarbai ir atminčiai.

M. Svinkūnienė, iš Waterbury, Conn, rašo: Ona žu- 
raitiene, Oakville, Conn., atminčiai savo vvro Juozo Ku
raičio, miręs rugp. 11 d., š. m., aukoja laikraščiui $50. 
Jis skaitė “Laisvę” per daugeli metų gyvas būdamas.

Nuo kitų gauta sekamai:
Jonas Stančikas (atminčiai žmonos Elenos),

Rochester, N. Y.......................................   $200.60
Per Lilian Novak, Cranford, N. J.................. 200.00
Peter Gudelis, Miami, Fla. (jo 80 m. 

gimtadienio proga) ... •...........
Vūlė Sutkienė. San Francisco, Calif........
A. J. Kaminsky, Cleveland, Ohio ........
Paul Beeis, Great Neck. N. Y................ •
Mrs. J. A. Yonich. Hoquiam, Wash..........
B. Kirstukas, Chicago, Ill. .. ..................
Vera Lisajus, Woodhaven, N. Y..............
P. Švelnikas, Easton, Pa...........................
R. H. Feiferiai. Woodhaven, N. Y........
Ona Klimienė, Valrico, Fla.......................
P. Žukauskienė, So. Boston. Mass............
Eleanora Sungailienė, LaGrangeville, N. 
Petras Pėstininkas, Scranton, Pa............
N. Dudonis, Chester, Pa..........................
K. Melnis, Springdale, Pa.......................
Alex Utka, Hamtramck, Mich. . •...........
Paul Bukis, Vancouver, Canada...........
J. Kazlauskas, Ozone Park, N. Y...........
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y.....................
S. Radusis, Millstone, N. J.......... •..........
V. Mockus, Rochester, N. Y.....................
A. Wiliamas, Rochester, N. Y................
Elzbieta Wickersham, Hollywood, Fla. .
Frank Petrila, Grand Rapids, Mich. •.................2.00
F. Belskienė. Brooklyn, N. Y.................   2.0^
G. Rackus, Toronto, Canada ............................... 2.00
Po $1: A. Ogent, Easton, Pa.; Petronella Indrulis.

Scranton, Pa.; J. Lekavičius, Pittston, Pa. Mary Lynn, 
Binghamton, N. Y.; Nastė Judikaitis, Binghamton, N. 
Y.; A. Sakalauskas, Kailua, Hawaii; Jonas Rulis, Rock
ford, Ill.; E. Pazarskas, M. Plečkaitienė, Chicago, Ill.;
J. Magaitis, Windsor, Conn.; Mrs. J. Waitkus, Ocala, 
Fla.; Marcella Stankus ir N. Paukštienė, Miami, Fla.

80.00 
90.00 
40.00 
20.00 
11.00 
11.00 
10.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

6.00 
6.00

5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00

Pranešimas r.

New York County prezi
dentas skelbia spalio 15 die
ną oficialia protesto 
prieš Vietnamo karą, 
pavietų prezidentai 
nesako.

d i e* a 
Kitų 

nieko

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks spalio 14 d., 2 

• vai., “Laisvės” salėje, 102-02 
| Liberty Avė.

Prašome visus naarius 
dalyvauti. Turėsime daug 
gerų dalykų aptarti. Atei
kite !

O Valvs Bunkus atlieka 
didelį darbą “Laisvės” pla-i ance. 
tinimui. Platinimas yra sun-

daugiau auku. “Laisvės” 
administracijos laiškas pri
imtas.

Nutarta bandyti susirin- kus darbas. Susitinki įvai- 
kimus turėti kiek anksčiau rių žmonių, apipila tave vi- 
— kaip 6 vai. vakare. Gal šokiais klausimais, tu turi 
kitiems tuo laiku bus pa- būti politiniai išsilavinęs, 
raukiau susirinkimuose da-!kad kultūriškai ir teisingai 
lyvauti, nes kai kurie nariai atsakytum į klausimus, kad 
nusiskundžia, kad jiems ne- žmogų įtikintum už savo 
paranku vėlai namo vykti, poziciją ir užrašytum jam 
Todėl sekamas susirinkimas laikraštį. Tą dalyką puikiai 
prasidės 6 vai. vakare.

Susirinkimas įvyks trečia- ti “Laisvės

Queens mokyklos 217 du 
septintosios klasės mokslei
viai tapo suspenduoti už tai, 
kad jie atsisakė atsistoti ir 
saliutuoti, kai buvo necituo
jamas “Pledge of Allegi- 

Jie sako, kad toks 
saliutas priešingas jų tei
sėms. Veikiausia viskas at
sidurs į teismus. Ar gali 
mokyklos bosai priversti 
moksleivius saliutuoti vėlia
vą ir kasdien kartoti savo 
lojališkumą Amerikai?

Valdyba (74-76)

dieni, lapkričio 5 d. Valdyba 
kviečia visus kuopos narius 
dalyvauti susirinkime, pra
šo daugiau kooperacijos.

K u anos narys'M •

atlieka Valys Bunkus ir ki- 
” platintojai bei 

vajininkai.
P. Buknys

“Laisvės” Koncertas
I

New Yorkas. — Bomba 
sprogo jaunuolių rekrutavi- 
mo (drafto) name. Nema
žai nuostolių padarė.

Graži pradžia vajuje. Mūsų nustatytas fondas —

-i Ali

“Laisvės” Koncertas įvyks 
lapkričio - Nov. 9 d. Lenkų 
Salėje, 279 Driggs Avenue, 
Brooklyno. Pradžia 2 vai. 
dieną. Bilietas $1.50 asme
niui.

“Laisvės” B-vės direkto
riai rūpinasi kad programa 
būtų gera, kviečia gerus ta
lentus. Kiek sužinota, da
lyvaus trys chorai — New 
Yorko Aido Choras, vado
vybėje Mildred Stensler, 
Hartfordo Laisvės Choras, 
vad. Wilma Hollis, Worces
terio Aido Choras, vad. Al. 
Daukšos. Visi trys chorai 
turi savo tarpe gerų daini-

New Yorkas.— Po širdies 
operacijos mirė kraujo ligų 
specialistas dr. Wm. Daba- 
shek.

Havana. — 50,000 Kubos 
jaunuolių savanoriai išvyko 
cukrines nendres kirsti.

ninku, kurie išstos kaipo so
listai, duetai ir grupėmis. 
Bus įdomu išgirsti jų talen
tus.

Tikimės, kad bus ir svečių 
artistų, bet dar nesužinota.

Tad visi pasižymėkite ant 
savo kalendorių lapkr. 9 d., 
ir dalyvaukite koncerte.

—Administracija

Demokratų kan d i d a t a s 
Procaccino antradienį buvo 
apmėtytas žaliais kiauši
niais, kai jis pasirodė Low
er East Side su agitacija už 
savo kandidatūrą.

Panašiai aną dieną Sta
ten Islande buvo pavaišin
tas majoras Lindsay, kai jis 
ten norėjo paagituoti už 
save.

Pereitą antradienį Lind
say kalbėjo perpildytoje žy
dų sinagogoje Temple Beth- 
Shalom. Kriti kilodamas 
Nixono valdžią už tęsimą 
Vietnamo karo, jis susilau
kė audringų aplodismentų 
iš publikos, kai šaukė:

“Kieno sūnūs užmušami 
Vietname? Kieno gi mies
tai yra šio karo apiplėšia
mi?”

Jis reikalavo karą baigti 
ir išsikraustyti iš Vietnamo.

Reporteris

Pradžioje žiemos, gal prieš 
šventes, Aido choras žada 
surengti kokį nors suėjimą. 
Gal vakaruškas ar margu
mynų vakarą, šiaip sau pra
leisti subatvakarį su drau
gais. Apie tai pranešime vė
liau.

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, spalio 15 d.. 6 

vai. vakare, įvyks NiujorJP) 
Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkimas, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Oteone 
Parke. Visos dalyvaukime.

Po susirinkimo vaišes pa
ruoš klubietės: A. Dobilienė, 
J. Šimkienė, V. Urbonienė, 
S. Norbutienė ir O. Mali
nauskienė.

Pirm.
(75-76)

Tunis. — Tunisijoje kilę 
potviniai prigirdė apie 500 
žmonių. 50,000 paliko be 
pastogės.

$15,000, gražiai žmonės į tai atsiliepia, bet žinokite, kad 
tie pinigai nestovi ant vietos. Kaip greitai jie įeina, taip 
greit ir išeina. Štai pereitą savaitę,1 skambina iš Gilman 
Paper Co., ir beveik atsiprašydamas pranešė tos kom
panijos atstovas, kad priversti pakelti kainą ant popierio. 
Nepasakė kiek, bet sako sekantį mėnesį praneš kainą. 
Matot! Praeitais metais pakėlė $3 ant tomy—dabar vėl 
pakels ir tikini bus virš $3. Kaip tik gausime žinią pra
nešime. Ot kur pinigai eina. Nevien tik poipera pabran
go. Ateina žiema, reikės pirkt aliejaus ir tikriausiai bus 
pakėlimas. Turime rūpintis laikraščio išlaikymu.

Šį sykį į fondą suplaukė $2,837.00 (Čia įskaitoma 
ir newyorkieciu paskelbtos aukos). Dar reikia $12,163.00.

Širdingai ačiū viršminėtiems už jų gražią paramą. 
Gaukime paujų skaitytojų!

Seoul. — Pietų Korėjoje 
cholera numarino 118 žmo
nių, susirgdino 1,207.

—Administracija

IEŠKOJIMAS
Ieškau dėdės Petro Vanago, kilęs 

iš Vaškų valsčiaus, Nakvosėlių kai
mo. Į JAV išvyko 1912-13 metais, 
turėdamas 19 metų amžiaus. Tuo 
metu gyveno Kriokiu valsčiuje, Vei- 
kšių kaime. Iš kitų girdėjom, kad 
jis pakeitė savo pavardę ir nuo 1914 
m. nieko apie jį nežinom. Žinom, 
kad nuotrauką darė pas fotografis- 
tą, po adresu 275 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Prašome pranešti sesers, 
Onos Vanagaitės, Jono dukrai,— ad
resas: Stasė Mejerienė, Vilnius 6, 
Montvilos, 30—3, Lithuania, USSR.

(75-76)

s

Attention all clients of
PODAROGIFTS, INC. !

We are pleased to advise you that as the result of negotia
tions with the President of Vneshpcsyltorg held in the U.S.A, 
and a personal visit by Maurice Rifkin, President of Podaro- ' 
gifts, Inc., to Moscow, changes and improvements in the me
thod of accepting orders for gifts have been effected.

No longer will commissions or fees be deducted from the 
gross amount paid by purchasers of gifts. All commsis
ions will be added ifo the NET AMOUNT OF THE OR
DER, so that there will be no questions or misunder
standings between Vneshposyltorg and the recipients.
Prices on merchandise have been reduced and a new 
price-list will be ready within a month or two. Copies 
of the new price-list will be mailed upon request, when 
ready.
Until that time, we recommend to our valued dienoto 

send their gifts in the form of a MERCHANDISE ORDER 
(Gift Certificate), which will enable the recipients to 
obtain merchandise of their own choice.
ORDERS FOR AUTOMOBILE, “MOSKVITCH” are 
accepted as heretofore while the limited supply last.
For further information, please call directly:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South ■

New York, N. Y. 10003 
Tel. 212—228-9547 
or our affiliates—

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP>
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 
Tel. 215-925-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel. 212-581.7729
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