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KARUI MORATORIUMAS SPALIO 15-tą DIENĄ
Vietnamo karas didina JAV 

nedarbą ir skurdą
kad

KRISLAI
Prieškarine audra
AFL-CIO biurokratai pasisakė 
Blaivaus proto laimėjimas 
Stiepiasi į vadus 
Garbingas kunigas 
Profesorių sukilimas 
Jiems kitų tautų nėra

— A. Bimba —

Kai buvo paskelbta,
spalio 15 dieną mūsų aukšto- 

mokyklose bus raginami 
dudentai išreikšti protestą 
prieš Vietnamo karą boikota- 
vimu klasių, atrodė, jog tai 
tik saujelės drąsių žmonių 
simojimas. Mažai kas į 
kreipė dėmesį.

Bet tai buvo toji kibirkštė
lė, kuri sukėlė galingą prieš
karinį gaisrą. Tai buvo tas ma
žo vėjelio pūstelėjimas, kuris 
išsivystė į visą šalį apimančią 
prieškarinę audrą!

Dabar jau aišku, kad šis 
trečiadienis bus istorinė diena. 
Išsijudino visa akademinė vi
suomenė—studentai, mokslei
viai, profesoriai, mokytojai, 
pajudėjo ir šiaip liaudies ma
sės.

pa
tai

Washingtonas. — AFL- 
CIO konvencijoje buvo iš
keltas klausimas, kuriam 
smarkiai priešinosi prezi
dentas Meany, pasisakęs už 
Vietnamo karo rėmimų. 
Daugelis žymių delegatų 
įrodinėjo, kad Vietnamo ka
ras tikrai mažina darbus ir 
didina nedarbu.

Daugelis kitų unijų parei
gūnų lygiai tų patį pasakė, 
kad šis karas yra svarbiau
sia priežastis nedarbo didė
jimui. Prez. Nixono įsaky
mas žymiai mažinti namų

statybų ir kitus viešuosius 
darbus kaip tik ir didina 
nedarbą ir skurdų.

Plieno darbininkų unijos 
legislatyvis direktorius Jack 
Sheehan pareškė, kad Ni
xono administracija veda 
šalį į didelę ekonominę kri
zę. Alliance for Labor Ac
tion direktorius Leach sa
ko, kad republikonai visada 
apsaugo turčių reikalus. 
Karas kaip tik turčiams ir 
naudingas, darbininkams — 
didžiausia našta.

Prez. Nixonas sumažino fondus 
vandens svarinimui

Tiktai aukštieji mūsų di
džiųjų darbo unijų biurokratai 
nepajudėjo. Kaip tik priešin- 

Amerikos Darboxai. Antai
X'ederacijos - Industrinių Or
ganizacijų Kongreso (AFL- 
CIO) suvažiavimas u ž g y r ė 
pr&ndento Nixono politiką, 
kuria jis siekiąs Vietname 
“teisingos taikos.” O tai reiš
kia, kad suvažiavimas užgyrė 
karo tęsimą.

George Meany ir jo kole
gos bijo taikos, jie 
Johnsoną, dabar batus 
Nixonuj.

Washingtonas.— Kongre
sas kelių balsų dauguma už- 
gyrė prez. Nixono siūlymų 
sumažinti vandens švarini- 
mui fondus iki 600 milijonų 
dolerių į metus.

Kongresui buvo pasiūly
tas bilius skirti tam reika
lui bilijonų dolerių į metus, 
kad padėtų valstijoms ir 
miestams švarinti užterštų 
vandenį.

Vadinasi, Nixono admini
stracija beveik pusiau su-

mažino visuomenei naudin
gus fondus, kad daugiau fi
nansų liktu karo reikalams.v c

Hamilton Township, N.Y. 
—Sustreikavo General Ele
ctric kompanijos 500 darbi
ninku.

Milanas, Italija.-—Sustrei
kavo 300,000 Fiat fabrikų 
metalo darbininkų, reika
laudami kolektyvės sutar
ties ir kitų pagerinimų

rėmė 
laižo

vienaDvi džiugios žinios — 
iš Ženevos, kita iš Pekino. Jos 
parodo blaivaus proto laimė
jimų.

Ženevos nusiginklavimo kon
ferencijoje Jungtinės Valsti
jos ir Tarybų Sąjunga pasiū
lė bendra sutartį, kurioje drau
džiama jūrų dugnų panaudoti 
atominiam ginklavimuisi. Rei- 
Ijįa tikėtis, kad ši sutartis bus 
konferencijos priimta ir pas
kui įvairių šalių užgirta.

O iš Pekino praneša, kad 
Kinijos valdžia priėmė Tary
bų Sąjungos pakvietimą derė
tis dėl parubežinių nesusipra
timų išlyginimo ir praplėtimo 
tarp Kinijos ir Tarybų Sąjun
gos prekybos. Pasita rimai 
įvyksią dar šį mėnesį. Reikia 
tikėtis teigiamų rezultatų.

Vynuogių streikierių skundas
Pomona, N. Y. — Jungti-0--------------------------------

nių Farmų Darbininkų Or
ganizacinio Komiteto advo
katas Martin Garbus prida
vė valstijos Aukščiausiajam 
Teismui skundų prieš Great 
Atlantic ir Pacific Tea Com
pany (A&P), kad teismas 
uždraustų pardavinėti Kali
fornijos vynuoges, kurios 
yra užstreikuotos.

Skunde nurodoma, kad 
streiklaužių nuimtos vynuo
gės yra aptaškytos DDT ir 
kitokiais “pavojingais che
mikalais”. Reikalaujama mi
lijono dolerių atlyginimo 
už nuostolius.

A&P kompanija sako, kad 
dabar nebenaudoja pavojin
gų chemikalų.

Chicago. — Keletas šim
tų jaunuolių sudarė demon
stracija, kurių policija puo
lė. Muštynėse keli tuzinai 
buvo sužeisti, tarp kurių 10 
policistų. Areštuota 65 žmo
nės.

New Yorkas. — Komunis
tų Partija kviečia visus ci
vilinių teisių gynėjus prisi
dėti prie gynimo reakcijos 
aukų, daugiausia negrų.

Buvęs viceprezidentas Hu
bert Humphrey sušilęs dar
buojasi paimti Demokratų 
partijos vadovybės vairą į sa
vo rankas. Kalba jis smar
kiai. Aštriai kritikuoja Nixo
no politiką.

Juo didesnis žmonėse nu
sivylimas Nixonu, tuo geres
nė dirva Humphrey pakelti 
savo prestižą. O kad tas nu
sivylimas auga ne mėnesiais, 
bet dienomis, kiekvienam aiš
ku. Humphrey jau galvoja 
apie 1972 metų prezidentinius 
rinkimus.

Juk panašiu keliu Richard 
Nixonas susikraustė į Baltuo
sius Rūmus. 

---------
Katalikų k u n ig a s James 

Groppi pasodintas už grotų 
nepaleidžiamas. Jis “pavo-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Berlynas. — Rytų Vokie
tija u ž g y r e branduolinių 
ginklų limitacijos sutartį.

Brazilijos prezidentas 
žada demokratiją

Rio de Janeiro. — Nau
jasis Brazilijos prezidentas 
E. G. Medici per radijo ir 
televizijų kalbėdamas pasa
kė, kad jis nori gražinti 
kraštui demokratijų.

Gen. Medici pripažįsta, 
kad Brazilija dar tebėra at
silikusi ekonominiai ir poli
tiniai ir neturi “pilnos de
mokratijos”. Jis pasižadėjo 
stabilizuoti finansus, pakel
ti ekonomikų, viskų daryti, 
kad šalis daugiau progre
suotų.

Prieškarines demonstracijos tą 
dieną įvyks daugelyje miestų

NewYorko miestas stovi 
pirmoje vietoje moratoriu
mo paruošime spalio 15 d. 
Manhattano p r e z i d. Sut
ton paskelbė spalio 15 d. 
protesto diena prieš Vietna
mo karą, švietimo Taryba 
paskelbė, kad aukštesniųjų 
mokyklų, kolegijų ir univer
sitetų studentai galės laisvai 
dalyvauti moratoriumo de
monstracijose. Dauguma 
mokytojų taipgi prisidės 
prie prieškarinės veiklos.

Kituose visuose miestuo
se ir miesteliuose prieškari
nėms demonstracijoms pasi
ruošimai eina visu smarku
mu. Niekad tokio didelio są
jūdžio prieš karą Jungtinė
se Valstijose nebuvo, kaip 
dabar. Daugiausia studen
tai įsitraukia į kovą prieš 
karą.

Washingtone didžiausias
sąjudys. Senatoriai ir kong- karinė demonstracija.

0

resmenai vienas po kito pa
sisako, kad ir jie prisideda 
prie moratoriumo. Jie reika
lauja prez. Nixono pasku
binti ištraukimų amerikie
čių karo jėgų iš Pietų Viet
namo.

Spalio 15 diena bus įrašy
ta į istorijų, kaip viena svar
bių dienų kovoje prieš karų. 
Kartu ji taipgi bus mobili
zacijos diena naujiems žy
giams prieš karų. Lapkričio 
15 d. Washingtone įvyks na- 
cionalinė demonstracija 
prieš karų Vietname.

Kongresas spalio 14 d. 
laikys sesijų visų naktį. Se
sija bus pašvęsta moratori- 
mui prieš karų Vietname.

Arlingtono Nacionalinėse 
Kapinėse įvyks žuvusiųjų 
karių pagerbimas, vėliau 
Washingtone įvyks prieš-

bi

“Laisves” darbininkai dalyvaus 
moratoriume spalio 15 d.

Kadangi moratoriumo diena spalio 15 yra labai svar- 
Vietnamo karui baigti kovos diena, kurioje milijonai

amerikiečių pareikalaus baigti Vietnamo karą, tai ir 
“Laisvės” darbininkai nusitarė tą dieną nedirbti ir su 
visais kovotojais dalyvauti masiniuose prieškariniuose 
sambūriuose.

“Laisvės” darbininkai taipgi tikisi, kad visi laisvie- 
čiai prisidės vienokiu ar kitokiu būdu prie kovų, reika
laujančių baigti karą Vietname.

Savo dienos atlyginimą “Laisvės” darbininkai aukoja 
“Laisvei,” kuri visą laiką kovoja prieš karą Vietname, 

Kartu primename “Laisvės” skaitytojams, kad “Lais
vė” neišeis spalio 17 d. Sekama “Laisves” laida išeis 
antradienį, spalio 21 d.

“Laisves” Personalas

Jungtinės Valstijos ruošia 
Laose antrą Vietnamą

Washingtonas. — Laoso 
premjeras Souvanna Phou- 
ma tur ė j o pasitarimų su 
prez. Nixonu ir kitais val
džios pareigūnais. Po pasita
rimo Phouma pasakė, kad 
prez. Nixonas labai įverti
nęs Laoso premjero prašy
mų apginti šalį nuo komu
nistų ir kitų > kovotojų už 
laisvę. Nixonas pasižadėjęs 
patenkinti Laoso princų, 
kad jis ir toliau išlaikytų 
valdžia savo rankose.

Jau dabar nemažai Ame
rikos karių yra Laose prie

Pietų Vietnamo rubežiaus. 
Suprantama, tos jėgos bus 
didinamos, karas Laose bus 
plečiamas. O tai reiškia, kad 
Laosas gali pavirsti antruo
ju Vietnamu.

Stockholmas. — Švedijoje 
dabar yra 292 amerikiečiai 
kareiviai ir pasitraukę nuo 
drafto, atsisakę kariauti 
Vietname.

Brooklyn, N. Y. — Roma
no šeimos 4 vaikai žuvo na
mo gaisre.

Atmetė Nixono planą paversti 
paštą korporacija

Washingtonas.— Kongre- nine įstaiga, o ne kokia kor- t 
sinis komitetas dauguma poracija, kuri iškeltų pašto 
balsų atmetė prez. Nixono 
peršamų planų pašto rašti
nių departamentų paversti 
korporacija. Komitetas nu
sitarė pasiūlyti savo planų 
pašto reformų' klausimu.

Nixono administr aci j os 
planui smarkiai' pfiėšinosi 
pašto unijos, atstovaujan
čios apie 700,000 darbinin
kų. Jos pareiškė, kad' :paš- 
tas turi pasilikti visuomet

aptarnavimo kainas.

Las Vegas, Nev. — Mieste 
siautėjo rasinės riaušės^ Po
licija areštavo 142 žmones. 
Dabar riaušės aprimo.

FHnL Mich. — G. M. Fi
sher Body darbininkai pas
kelbė streikų prieš kompa
nijos pasimojimų mažinti 
darbininkų skaičių.

Izraelio propaganda prieš TSRS
H—— ------------.----------------------

Maskva.— Apie 10,000 žy
dų dalyvavo celebracijoje 
prie centralinės sinagogos 
šeštadienį iki sekmadienio, 
minėdami Simčat Torah 
šventę.

Studentai paskelbė 
bado streiką

Rio Pedras, Puerto Rika.
— 40 universiteto studentų 
paskelbė bado streikų admi
nistracijos name. Jie esu 
pasiryžę kovoti “iki mir
ties”, kol bus patenkinti jų 
reikalavimai.

Vyriausias reikalavimas
— panaikinti militarinę ofi- 
cierių mokymo programų. 
Taipgi jie. reikalauja nuim
ti suspendavimų 7 studen
tams, kurie kaltinami pade
gimu militarinių pamokų 
pastato rugsėjo 26 d.

Detroitas. — General Mo
tors trijų firmų 11,850 dar
bininkų streikuos, jeigu jų 
reikalavimai nebus paten
kinti. .

Kairas. — Egiptas sutik
tų per tarpininkų tartis su 
Izraeliu.

50 šalių atstovai aptarė kovą 
prieš karą ir imperializmą

Alma Ata, Kazakstanas.
— 50 šalių atstovai dalyva
vo nacionalinio išsilaisvini
mo simpoziume, kuriame 
aptarta, kaip sėkmingiau 
kovoti prieš kabų ir impe
rializmų, taipgi už pilnų ko
lonijų išlaisvinimų.

Simpoziumų sveikino Ta
rybų Sąjungos Kompartijos 
generalinis sekretorius Bre
žnevas. Atstovai nurodė, 
kad Lenino mokymai daug 
padėjo kolonijų žmonėms 
kovoti už la i s v ę ir nepri- baltųjų demonstravo prieš 
klausomybę.

Buvo raportuota, kaip 
Jungtinių Valstijų baltieji 
šovinistai palaiko pavergę 
negrus, reakcionieriai per
sekioja kovojančius prieš 
karų studentus, gina impe
rialistinius siekius.

Maskva. — gynybos mi
nisterijos laikraštis “Kras- 
naja Zvezda” rašo, kaip Iz
raelis panaudoja savo radi
jų prieš Tarybų Sąjungų.

Izraelio radijas nuolat 
šaukia, kad Tarybų Sąjun
goje esąs antisemitizmas, 

(kad žydai ten persekiojami, 
I nors visiems žinoma, kad to
kio dalyko ten nėra.

Izraelio zionistai nori su
kelti tarybinius žydus prieš 
socialistinę santvarkų, bet 
jiems tai nevyksta.

Karakas, Venezuela. — 6, 
000 mokytojų demonstravo 
už didesnes algas ir naujų 
mokyklų statybų.

Seattle, Wash. — 3,000

negrų samdymų.

Hong Kongas. — Ki n i j a 
pasistačiusi po kalnu sub- 
marinoms bazę, saugių nuo I 
branduolinių bombų, taipgi , 
100 militarinių lėktuvų lau
kų Kwangtung provincijoje.

Graikų valdžia graso 
žurnalistams

Atėnai. — Graikijos mili- 
tarinė valdžia grųsina žur
nalistams net karišku teis
mu, jeigu jie drįs valdžios 
politikų kritikuoti.

Valdžia buvo paskelbus, 
kad ji suteikia šiek tiek 
spaudai laisvės, bet su išim
timis. Kas nesilaikys bend
ros valdininkų linijos, tam 
teks sunkiai nukentėti.

Demokratai už 15 proc. 
pensijų pakėlimą

Washingtonas. — Demo
kratai kongresmenai siūlo 
pakelti pensininkų So c i ai 
Security atlyginimus 15 pro. 
su šių metų gruodžio 1 d.

Jie kritikuoja prez. Nix
ono siūlymų pakelti tik 10 
proc. ir tik su kovo 1 d. Jie 
sako, kad toks siūlymas yra 
“per mažas ir pei^ vėlus” 
25 milijonams pensininkų.

Nevykusi indėnų 
paramai programa

Albuquerque, N. M. —Čia 
kalbėdamas sen. Kennedis 
išdėstė,, kad Nixonno admi
nistracijos programa indė
nams padėti nevykusiai pra
vedama, todėl indėnai visai 
mažai iš to naudos turi.

Kennedis nurodė, kad in- 
dienų paramai skirti fondai 
dabar mažinami ir skurdžių 
šeimos kartais tegauna ne
daugiau ■ $1,500 į metus. 
Tarp indėnų nedarbas yra 
10 kartų didesnis, kaip tarp 
kitų darbininkų.

Atlanta, Ga. — Negras 
jaunas advokatas M. Jack- 
son laimėjo rinkimuose vice 
majoro vietą.

Varšuva. — Lenkija ruo
šiasi iškilmingai minėti Le
nino šimtmetinį gimtadienį.

Dearborn, Mich. — Šio 
miesto mųjoras Hubard pa
reiškė, kad negras Austin 
gali būt tinkamiausias De
troito miestui majoras

Pasadena, Calif.—R. Ken- 
nedžio užmušėjo Sirhano 
motina . vyksianti į New 
Yorkų Jungtinėse Tautose 
“ieškoti taikos”.

2,000 studentų klausėsi 
profesorės A. Davis
Los Angeles, Calif.—Dau

giau kaip 2,000 studentų su
sirinko pasiklausyti filoso
fijos profesorės Angelina 
Davis lekcijos Kalifornijos 
universitete. Visų atsistoji
mu ji buvo pagerbta.

Prieš kiek laiko universi
teto regentai (viršininkai) 
jų pašalino iš čįųrbo todėl, 
kad ji viešai pareiškė esan
ti Komunistų Partijos narė. 
Dabar studentai kovoja už 
jos teisę universitete.
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Ką reiškia nedarbo didėjimas
MŪSŲ valdžia paskelbė, kad šiuo tarpu yra žymiai 

padidėjusi bedarbių armija. Šiandien jau 4 procentai ga
linčių ir norinčių dirbti darbininkų negali gauti darbo. 
Tai milžiniška armija — net 2,958,000 vyrų ir moterų. 
Svarbu ir tas, kad daugumoje tai vis jauni darbininkai, 
tarp 20 ir 24 metų amžiaus.

Ką tai reiškia? Aiškinama įvairiai. Sakoma, kad 
prasideda pramoninis “atslūgimas,” didėja “viršperdir- 
bis,” pramonės produktams rinka mažėjo ir 1.1. Vadinasi, 
prasideda krizėj Bet taip pat įrodinėjama, kad tai ne
reiškia pramonėje atslūgimo bei gamybos mažėjimo,, kad 
šiandien Amerikoje dirbančiųjų skaičius yra pasiekęs 
aukščiausią laipsnį, kad šitie bedarbiai daugumoje susi
daro iš priaugančių darbo jėgų ir gamybos procesų to
bulėjimo aukų ir t. t. Veikiausia visi šie faktoriai yra 
“kalti.”

Kas mums šiuo tarpu svarbiausia, tai valdžios atsi- 
nešimas į nedarbo didėjimą, į bedarbių armijos augimą. 
Sunku net tuo ir tikėti, bet taip yra, jog valdžia šitą 
reiškinį karštai sveikina. Ji sako, jog prekybos ir pra
monės siaurėjimas mums padeda laimėti karą su inflia
cija. Prezidentas Nixonas patvarkė, kad federaliniai sta
tybos darbai būtų susiaurinti, o tai reiškia, kad tūkstan
čiai statybos darbininkų neteks darbo. Jis sako, kad 
ir tai reikalinga nugalėjimui infliacijos.

Dar galima pridurti, kad ir Wall Streeto finansiniai 
karaliai nedarbo padidėjime mato laimėjimą.

Bet nei valdžia, nei finansieriai, aišku, nesirūpina, 
ką tai reiškia milijonams bedarbių ir jų šeimoms. Jiems 
reiškia skurdą, daugeliui alkį ir desperaciją.

Kurlink V. Vokietija dabar?
TIESA, kad Vakarų Vokietijoje įvykę parlamento 

rinkimai pagrindiniai situacijos nepakeitė, kad didžiau
siomis partijomis pasiliko Krikščionys Demokratai ir So
cialdemokratai. Bet vis tiek kas nors naujo įvyko. Da
bar jau aišku, kad senoji koalicija iš tų dviejų partijų 
jau suiro ir kad stisidaro nauja koalicija iš Socialdemo
kratų ir Laisvųjų demokratų, kad nauju premjeru bus 
socialdemokratas Willy Brandt. Jis taip tikras, kad jam 
tas postas atiteks, jog jau pasitraukė iš užsienio reikalų 
ministro vietos ir pareiškė, kad senoji koalicija jau nebe
veikia. Kai spalio 21 dieną naujasis parlamentas susi
rinks, jis išrinks naują vadovybę su Brandtu, kaip prem
jeru, priešakyje.

Dar ne viskas žinoma, bet kai kas aišku, būtent, 
kad šiokių tokių pakeitimų bus arba turės būti Vakarų 
Vokietijos užsieninėje politikoje. Kai kuriais klausimais 
jau žinomas busimojo premjero nusistatymas. Pav., 
Brandt jau seniai kalba apie sumezgimą ryšių su Rytų 
Europos socialistiniais kraštais, ypač su Lenkija. Būda
mas premjeru jis tuo reikalu galės daug daugiau nu
veikti. Jis tikisi, kad ir socialistiniai kraštai daugiau 
pasitikės juo, negu dabartiniu premjeru Kiesingeriu.

' Kalbama ir apie pagerinimą santykių su Tarybų Są
junga. Taipgi spėjama, kad naujoji vadovybė netaip at
kakliai kovos prieš Vokietijos Demokratinę Respubliką 
(Rytų Vokietiją). Gal netgi norės sumegsti ryšius su ja.

Iš kitos pusės taip pat ko nors tikimasi,. Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos sekretorius Brežnevas ma
to buvusiuose V. Vokietijos rinkimuose gerą laimėjimą 
tame, kad naujųjų nacių partija nelaimėjo nė vienos vie
tos parlamente. Nereikia nė kalbėti, jog Tarybų Sąjun
ga pusiaukelyje pasitiks kiekvieną naujosios vadovybės 
žestą sumažinti Europoje įtampą ir pagerinti tarptauti- 

„ nius santykius. Rytų Vokietijos komunistų vadas Ulbrich- 
. tas irgi kalba apie naujas galimybes geresniems ryšiams 

su Vakarų Vokietija.
Viskas, žinoma, priklausys, kaip visais šiais ir kitais 

klausimais Brandt ir jo kolega Scheel iš Laisvųjų demo
kratų praktikoje orientuojasi. Kol kas visos nuomonės 
pasilieka spėjimu ir spekuliacija. Willy Brandt dar nė
ra premjeras, naujoji koalicija dar tik ant popieriaus. 
Dalykai pradės aiškėti ir .ryškėti tiktai po spalio 21 die
nos, kai naujoji koalicija paims krašto vairą į savo ran
kas.

Citrusinių augalų 
apsaugai

Citrusiniai augalai labai 
bijo šalną. Šaltomis dieno
mis plantacijose dega lau
žai, dujiniai ir žibaliniai de
gikliai. Tačiau šios apsau- 

; gos priemonės ne visada bū- 
na efektyvios, be to, labai 
brangios. /

Gruzijos Žemės ūkio me-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DAR VIENAS 
GALVOČIUS APIE 
KOMUNIZMĄ

’ Prisipažinsime, kad mums 
naujas ir negirdėtas “moks
las,” kad komunizmą pa
saulyje įvykdys krikščioniš
koji bažnyčia ir jos kunigai 
su savo davatkomis. Kaip 
tik tokį “mokslą” paskelbė 
Chicagos menševikų laik
raštyje (spalio 2 d.) iki šiol 
mums negirdėtas A. Pu
žauskas. “Naujienų” redak
toriai jį, matyt, laiko dide
liu autoritetu ir jo “moky
mus” labai aukštai vertina.

Na, tai jų mokytojas ir 
dėsto:

Todėl fantastiškai skamba 
visai pagrįstos žinios, jog čia, 
Amerikoje, komunistų parti
jos patys reikšmingiausi įran
kiai yra krikščionių bažny
čios, seminarijos, atskiri dva
siškiai, jų knygos, jų pareiš
kimai, pamokslai ir pan. Ne
teisinga galvoti, jog ’ “dialo
gas” tarp komunistų ir krikš
čionių prasidėjo tik po kata
likų Ekumeninio suvažiavimo 
Vatikane. Tas dialogas ir ko
munistų partijos viltys paveik
ti visuomenę 
prasidėjo jau 
Dialogas vis 
absurdiškiausi 
dimi iš komunistų ir iš krikš
čionių. Marksas jau laikomas 
pavyzdingu krikščioniu, o Jė
zus Kristus — aistringu revo
liucionieriumi. Istorija pa
mirštama, ji visaip kraipoma. 
O visų tų pastangų tikslas— 
komunizmo įvedimas per už
pakalines zakristijų duris.

Ot kaip bus: komunizmas 
ateis tiesiai per ’ zakristijų 
duris! ' ‘

zės reiškia, kad trisdešimty
je kraštų gali įvykti panašūs 
į Vietnamo įvykiai. Jeigu 
skaityti visas karines misijas, 
Amerikos karių yra 68 valsty
bėse.

VILNIAUS “TIESOJE” 
APIE MŪSŲ 
GERUOSIUS DRAUGUS

Daugeliui Amerikos lietu
vių yra gerai pažįstamas 
Laurynas Kapočius, kuris 
prieš keletą metų darbavosi 
Tarybų Sąjungos ambasado
je Washingtone. Dabar jis 
yra Vilniaus universiteto 
dėstytojas, bet jis nepamirš
ta ir Amerikos lietuvių. Su 
daugeliu pažangiųjų veikė
jų palaikoi asmeniškus kon
taktus.

ir štai dabar Vilniaus 
“Tiesoje” (rugs.. 28 d.) jis 
atspausdino ilgoką straips
nį apie mūsų draugus vei
kėjus Petrą Šolomską ir 
Valį Bunkų, kuriems
dieną čia mes turėjome su
motas pagerbtu ve s.

Apie mūsų Petrą L. Ka- 
r___  počius, tarp kitko, sako:

per bažnyčiasl Su Petru šolomsku man te- 
daug anksčiau, 
plečiasi. Patys 
tvirtinimai gir-

ta c-

chanizacijos ir elektrifika
cijos mokslo tyrimo institu
te nutarta pasitelkti kovai 
su šalnomis atitarnavusius 
aviacijoje reaktyvinių lėktu
vų variklius. Tam tikslui 
sukurtas specialus įrengi
nys. Besisukdamas aplink 
savo ašį, 360 m atstumu jis 
pakelia oro temperatūrą 4-5 
laipsnius. Vienas toks 
įrenginys gali apšildyti 10 
hektarų citrusinių kultūrų.

BAISūS SKAIČIAI 
APIE AMERIKOS 
GINKLUOTAS JeGAS 

žinoma, su dideliu užgy
nimu kunigų organas kal
ba apie Amerikos kaip pa
saulio policininko vaidme
nį. Pagal “Draugo” (spa
lio 2 d.) paduotus duome
nis:

Amerikos armijos pagal 1960 
m. rugsėjo 1 d. statistiką yra 
3,461,190 vyrų. Iš jos daugiau 
kaip trečdalis—1,188,894 vy
rai yra ne Amerikoje. Iš to 
skaičiaus Vietname yra 537,- 
000 karių, 32,600 yra Pietų 
Azijos vandenyse — laivyne, 
56,000 karių Korėjoj, 47,000 
Thailande, 45,000 Okinavoj, 
30,000 Philipinuose ir 40,000 
Japonijoj.

Iš viso amerikiečiai turi sa
vo kariuomenės 33 kraštuose, 
36,000 karių yra Vakarų Eu
ropoj, 21,000 yra Viduržemio 
jūros laivyne, kur yra 7-sis 
laivynas, su 190 laivų ir 750 
lėktuvų. Taip pat Amerika tu
ri 10,000 vyrų Turkijoj, 1,600 
Etiopijoj, 24,000 Lotynų Ame
rikoj, 15,000 Panamoj.

Amerika iš viso turi pasau
ly 402 
Iš viso 
lose, 1, 
Vakarų
Panamos kanalo zonoj — 13, 
Kretoj 1, Kuboj 2, Etiopijoj 
1, Vokietijoj 132, Graikijoj 2, 
Grenlandijoj 2, Islandijoj 1, 
Italijoj 9, Japonijoj 42, Kerė
jo 55, Libijoj 1, Marianoj 6, 
Maršalo salyne 2. Po vieną 
yra Midway, Moroke, Olandi
joj, Newfofundlande, Pakista
ne, Philipinuose 6, Puerto Ri
co 6, Ryukyus 16, Ispanijoj 8, 
Taiwane 3, Thalande 7, Tur
kijoj 3, United Kingdom 12,. 
Vietname 59, Virginijos salo
se 2.

' Amerikos bazės užsieniuose 
i apima 4,000 mylių plotą, ku- 
• rios yra 30 kraštų, kai kurių 
, nuomonee tokios karinės ba-

bazes ar instaliacijas, 
bazių yra Azorų sa- 
Bermudoj — 3^ Britų 
Indijoj 1, Kanadoj 1,

ko susipažinti prieš keliolika 
metų. Sužinojęs, kad man rei
kės išvykti į užsieninę ko
mandiruotę, gražios Vievio, 
girininkijos darbuotojas J. Šo- 
lomskas atvežė man savo bro
lio Petro Šolomsko laišką ir 
nuotrauką. Laiškas prasidė
jo šiais žodžiais: “Svetima 
padangė nemaloni — ne. Tė
viškę aš brangią vis regiu 
sapne...”

Minimas laiškas man daž
nai prisimena, kada aš gal
voju. apie “Laisvę,” kurios pa
talpose aš jį įteikiau Petrui 
Šolomskui” ilga mečiui šio 
laikraščio kolektyvo nariui.

Sunki naujai į Ameriką at
vykusio emigranto dalia buvo 
svarbiausia priežastis, kuri 
paskatino P. Šolomską tapti 
Amerikos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos nariu ir kartu su vi
sos Amerikos darbo 
mis kovoti už geresnį 
ninfyų gyvenimą.

Pradedant 1919 m., 
lomskas savo likimą 
su darbininkišku 
raščiu “Laisvę, 
vą įsijungė labai sunkiais lai
kais, kada JAV reakcija slo
pino kiekvieną pažangiųjų 
darbininkų pasireiškimą, ka
da ir dešinieji socialistai įvai
riausiais būdais provokuodavo 
kairiuosius socialistus ir pa
žangiuosius lietuvius, kada 
šimtai JAV kairiųjų darbinin
kų buvo metami 
arba ištremiami 
torijos. . .

Nepaisydamas 
> darbo “Laisvės” 
1 Petras ant savo pečių pakelia 
■ ir visą eilę kitų 

darbų, susijusių 
JAV pažangiųjų 
ganizacijomis.

Taip pat labai šiltais žo
džiais L. Kapočius kalba ir 
apie mūsų įžymųjį veikėją 
ir “Laisvės” vajininką Va
lį Bunkų. Jis sako:

Kai, būdavo susitinki JAV 
su Valiumi Bunkumi, jis api
pildavo kląusimais aipie Že
maitijos, ypač Židikų, apylin
kes, kur gimęs ir augęs. 1928 
metais Valys Bunkus, atvykęs 
į Kanadą, gavo darbą siuvyk
loje. Per siuvyklos - darbinin
kus jis susirišo su Kanados 
darbininkų pažangiomis orga
nizacijomis. Tuo pačiu užmez
gė ryšius su vietos lietuviais ir 
JAV lietuvių darbininkų laik
raščiais “Vilnimi,” “Laisve,” 

-“Tiesa.” Valys tapo nuolati
niu - šių laikraščių skaitytoju 
ir korespondentu. Valys Bun
kus buvo vienas iš iniciatorių, 
organizuojant Kanados lietu-

Vokietijos Demokratinei 
Respublikai 20 mėty .1 tt

ir nuo 
dienų įsijungia į šios 
koloiojos visuomeninį 
Jis tapo vienu akty- 
Amerikos Lietuvių

.......

vių pašalpų organizaciją — 
Lietuvos sūnų draugiją, dar
bininkų laikraštį “Darbininkų 
žodis,” kuris pradėtas leisti 
1932 metais. Kai “Darbinin
kų žodis” nustojo ėjęs, Valys 
Bunkus tampa vienu iš leidė
jų kito laikraščio — “Liaudies 
balso,” kuris dar .ir šiuo me
tu tebeleidžiamas Toronte.

Prasidėjus antrajam .pasau
liniam karui, Valys išvyko į 
Brooklyną, kuriame rado šim
tus savo vienminčių, 
pirmųjų 
lietuvių, 
darbą, 
viausių
Darbininkų Susivienijimo na
rių ir veikėjų. Valys Bun
kus taip pat yra Suvieny
tos Amerikos Rūbų Siuvėjų 
Unijos (lietuvių skyriaus) na
rys.

Valys Bunkus yra uolus 
laikraščio “Laisvės” bendra
darbis. Be to, jis suranda lai
ko kartu su savo žmona Ve
rute aktyviai dalyvauti meni
nėje pažangiųjų N e w Yorko 
lietuvių veikloje... Daug sve
čių iš Lietuvos buvo Bunkų 
bute, kuris daugiau primena 
Lietuvos seklyčią, kadangi ja
me sutelkta daugybė įvairių 
Lietuvos dailininkų bei liau
dies menininkų kūrinių.

Valys Bunkus ir jo žmona 
! vieni pirmųjų aplankė savo 
gimtąjį kraštą.. .

Minėdami šių dviejų pažan
giųjų JAV lietuvių garbingus 
jubiliejus, mes tikimės, kad 
su šiais pažangiųjų JAV lietu
vių judėjimo veteranais mes 
dar ne kartą susitiksime tėvų 
žemėje, - kurią jie myli ir gi
na nuo įvairiausių reakcijos 
išpuolių. Kartu linkime jiems 
ilgo gyvenimo ir sėkmingo 
darbo taikos, tautų draugys
tės ir pažangos labui.

žmonė- 
d ar bi

P. Šo- 
susiejo 

JAV laik- 
Į jos kolekty-

į kalėjimus 
iš JAV teri-

sud ė t i n g o 
redakcijoje,

visuomeninių 
su įvairiomis 

lietuvių or-

IŠ LAIŠKŲ
Sveiki, Draugai!

Dovanokite man, kad aš 
jums taip ilgai neparašiau 
laiško. Dalykas tame, kad 
su savimi neturėjau jūsų 
adreso. Jūsų adresą suži
nojau tik Vilniuje pas drg. 
Kapočių, kai ten buvau nu
važiavęs.

Kelionė Lietuvon man se
kėsi gerai. Mane Maskvo
je sutiko giminės ir kartu 
lėktuvu grįžome į Vilnių, o 
iš ten automobiliumi į Kap
suką pas gimines.

Buvau užėjęs pas gerą 
akių gydytoją, kuris manęs 
nenudžiugino. Tą patį pa
sakė, kaip ir mūsų gydyto
jai Amerikoje, būtent, kad 
visiškai neapaksiu, bet jau 
skaityti negalėsiu.

Šiaip sveikata kol kas ne
bloga. Įsikūriau pas Pa- 
pečkius. Turiu nedidelį 
kambarį. Pirmomis nakti
mis aš neužmigdavau, o 
jau dabar pradedu truputį 
priprasti.

Aš labai prašyčiau, kad 
parašytumėte,. kas ten pas 
jus naujo, ir prašyčiau at
siųsti Ventų adresą. Taipgi 
prašyčiau • perduoti mano 
pažįstamiems ir draugams 
nuoširdžiausių linkėjimų.

Likite sveiki.^
Phil. Kunz

Mano adresas:
Pi j ūsas Kučinskas
Kapsukas
Černiachovskio g. 23 
Lietuvos TSR, USSR

Santiago. — Čilės prezi
dentiniams 1970 metų rinki
mams Komunistų Partija 
iškėlė savo prezidentinį 
kandidatą Pablo Nerudą, 
pagarsėjusį poetą ir laimė
jusį Lenino taikos premiją.

Kaip kasmet, taip ir šiais 
metais, garsiojoje Leipcigo 
rudens mugėje savo gami-; 
nius demonstravo dešimtys ■ 
įvairių" šalių firmų. Daug I 
prekybininkų čia sudarė il
galaikes sutartis su Vokie
tijos Demokratinės Res
publikos prekybinėmis or
ganizacijomis. Vien tik pa- 
sklaidžius šias sutartis, ga
lima būtų įsitikinti, kaip 
sparčiai auga pirmosios vo
kiečių tautos istorijoje dar
bininkų ir valstiečių valsty
bės politinė ir ekonominė 
galia.

Jos pramonė
VoklD'jos Demokratinė 

Respublika palyginti nedi
delė šalis: pagal teritoriją 
ji užima 92-ąją vietą pasau
ly, o pagal gyventojų skai
čių yra 32-oji valstybė. Ta
čiau pagal elektros energi
jos bei chemijos pramonės 
gamybą vidutiniškai vienam 
gyventojui VDR yra trečio
je vietoje pasauly. Dauge
liu ekonominių rodiklių ji 
toli pralenkia kai kuriąs di
deles valstybes.

“Rytų Vokietija yra pir
maujančiųjų pasauly pra
monės valstybių dešimtuke” 
—pripažino VDR laimėji
mus “New York Times”. 
O štai, ką rašė prieš dvide
šimt metų Vakarų Vokie
tijos laikraštis “Rurnach- 
richten”1:

“Ši vadinamoji VDR, ku
rios ekonominė egzistenci
ja laikosi ant karo griuvė
sių, vargu ar išgyvens 1950 
metus.”

Tačiau, kaip matome, VDR 
ne tik išgyveno, bet tapo 
galinga valstybe. Čia pa
statyta šimtai naujų įmo
nių, modernizuotos seno
sios, sukurtos naujos pra
monės šakos. VDR pasta
tytos mašinos, jos įmonėse 
pagaminti matavimo bei 
optikos prietaisai ekspor
tuojami į dešimtis šalių. 
Ypatingą vietą užima che
mijos pramonė. Tik vieno 
chemijos kombinato “Leu
na” gaminius perka net 60 
įvairių pasaulio šalių. VDR 
užsienio prekybos partne
riai — 100 valstybių. įvai
riuose žemynuose.

Pasitikėjimas ateitimi
Tuo, kad VDR yra augan

ti ir klestinti valstybė, kiek
vienas gali įsitikinti, net ne- 
skla i d y d a m a s statistikois 
lentelių, iš kurių čia patei
kėme kelis skaičius. Pa
kanka pabuvoti šios šalies 
miestuose, jos įmonėse, mo
kyklose, mokslo įstaigose, 
susitikti su. optimis t i š k a i 
nusitei kusiais žmonėmis, 
kad įsitikintum, jog VDR 
darbo žmonės su kūrybine 
nuotaika darbuojasi šian
dien, su pasitikėjimu žiūri 
į ateitį. '“Gera VDR ateitis 
teisingai užprogramuota”— 
dažnai čia galima pamatyti 
tokį šūkį, išgirsti šį posakį. 
Ir kiekvienas tiki, jog atei
tis, tikrai patvirtins šio po
sakio teisingumą.

Neretai čia atvykę užsie
niečiai ir prisiminę Vokie
tijos istoriją, jos militaristi
nius užmojus, teiraujasi ir 
nori patys pamatyti, “ar vo
kiečiai pasikeitė”. Į tai yra 
atsakęs VDR Valstybės Ta
rybos Pirmininkas Valteris 
Ulbrichtas, kalbėdamas 
mokslinėje sesijoje, skirto
je K. Markso gimimo 150- 
osioms metinėms paminėti:

“Šiandien su pasididžiavi
mu mes galime pasakyti, jog 
atkakli mūsų partijos kova 
prieš įvairias rasistinės ir 
buržuazinės ideologijos at
mainas atvedė mūsų tautą 
prie dvasinio atgimimo, prie 
socializmo ir humanizmo 
idėjų pergalės”

Griežtas pasikeitimas
Anksčiau Vokietijoje vy

ravo militaristinė dvasia, iš 
žmonių buvo reikalauajama 
nuolankaus vyresnybės įsa
kymų vykdymo. Tais laikais 
buvo populiarus priežodis: 
“Tegu galvoja arkliai, jų 
galvos didesnės.” Vokietijos 
Demokratinėje Respubliko
je ne tik neatimama teisė 
galvoti, o reikal a u j a m g 
“Mąstymas — pirmaeilė iį’-r 
liečio pareiga!” Naujoftlb^ 
Vokietijos darbo žmonės va
dovaujasi Lenino nurody
mu, kad socializmą gali su
kurti tik sąmoningi žmonės, 
o Vokietijos Vieningoji So
cialistų partija rūpinasi, kad 
socialistinis sąmoningumas 
būtų skatinamas ir ugdo
mas.

Daug ką būtų galima pa
sakyti apie mokyklas, kul
tūros įstaigas bei leidyklų 
darbą, kūrybinės inteligen
tijos veiklą. Vien tai, jog 
tūkstančius 97 VDR teatrų 
spektaklių kasmet aplanko 
keliolika milijonų žiūrovų, 
gana daug pasako apie kul
tūrinį šios šalies gyvenimą.

Už taiką, teisingumą 
ir demokratiją

Vidaus ir užrienio polif^Į 
koje VDR vadovaujasi tai
kos, socialinio ■ teisingumo, 
demokratijos, socializmo^ ir 
tautų draugystės- principais. 
Nuolat plečiamas bendra
darbiavimas su Tarybų Są
junga, iš kurios ši socialis
tinė šalis gauna visokerio
pą paramą.

Su Vokietijos Demokrati
ne Respublika nuolat gerė
ja Tarybų Lieuvos kultūri
niai ryšiai. Berlyno leidyk
los leidžia mūsų rašytojų 
Knygų vertimus, kino teat
ruose demonstruojami ge
riausi lietuviški filmai. Lie
tuvą nuolat aplanko VDR 
politiniai ir kultūros veikė
jai. Lietuvoje yra viešėjęs 
VDR Ministrų Tarybų Pir
mininkas V. Štofas, kultū^tts 
ministras K. Gizis, nemaža 
rašytojų, dailininkų. Vil
niuje rengiamos VDR daili
ninkų parodos. Vokietijos 
Demokratinėje Respubliko
je nekartą lankėsi ir sėk
mingai pasirodė mūsų me
niniai kolektyvai. Ypač 
nuoširdūs ir geri Vilniaus 
ir seno Tiuringijos miesto 
Erfurto ryšiai.

Vokietijos žemėje susikū
rė dvi valstybės — VDR ir 
Vakarų Vokietija. Jas ski- 

; ria ne tik valstybinė siena, 
■ bet ir visuomeninio vysty
mosi keliai. VDR žengia 
socializmo statybos keliu ir 
vis daugiau nusipelno pa
žangiosios žmonijos pripa
žinimą, VFR—atvirai puo
selėja pavojingus revanšis- 

(tinius planus. Tačiau į vo
kiečių tautos ateitį veda tik 
vienas- kelias — tas, kurį 
pasirinko Vokietijos Demo
kratinės Respublikos darbo 
žmonės.

K. Petkevičius
Vernon, Calif. — 2,5o0 

darbininkų užstreikavo No- 
rris-Industries ginklų gili
nimo dirbtuvę.
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SPECIALIAI “LAISVEI”

Suplaktos putos
Gerbiamas “Laisvės” 

redaktoriau!
Aš jau kuris laikas susi

rašinėju su vienu lietuviu 
amerikiečiu, paaiškindamas 
jam daugelį dalykų apie 
Tarybų Lietuvos gyvenimą. 
Manyčiau, kad panašūs 
kausimai kyla kitiems tau
tiečiams, besidomintiems 
socialistinės savo tėviškės 
nūdiena. Tuo tikslu siunčiu 
Jums savo laiško' nuorašą. 
Jei rasite esant reikalinga, 
galėsite jo ištraukas pateik
ti savo skaitytojams. Atei
tyje pasiųsiu ir kitų laiškų 
nuorašus.

V. Ičius

Mielas Albinai!
Pirmiausia pacituosiu 1S 

^vo laiško tą ironišką at- 
^Kjtopimą apie dabartines ’ 
7 dainas Tarybų Lietuvoje ir 

tam aktualiam klausimui 
paskirsiu savo atsakymą.

Sveikas rašai: “Vakar 
draugas man papasakojo 
neįtikėtiną dalvką: besi
klausydamas radijo, jis gir
dėjęs iš Kanados, kad esą 
“moksliškai” įrodyta, jog 
lietuvių tautos darbininkų 
darbo dainos turinčios daug 
įtakos augančioms daržo
vėms, jog tos dainos pade
da joms greičiau ir vešliau 
augti, negu kitokie muzikos 
garsai. Jeigu tai tiesa, tai, 
tu r būt, ne taip jau gerai 
auga jūsų agurkai ir ko
pūstai, nes esu skaitęs, kad 
jaunimas Lietuvoje nebe- 
da i nuo ja senu dainų. Jam 

, labiau patinka estradinės 
* dainos. Atrodo, pas jus ir

gi per daug technologijos 
laimėjimų?”

Tam priežastys
Lietuvos spaudoje dažnai 

pasitaiko straipsnių, ku
riuose reiškiamas susirūpi
nimas, kad jaunimas nebe^ 
moka gražiai padainuoti se
nų lietuvišku liaudies dai
nų. Tačiau čia niekuo ne
dėti technologijos laimėji
mai. kaip Sveikas mėgini 
spėti.

Priežastys čia daug giles
nės. Socialistinėse šalyse 
dažnai galima išgirsti šūkį 
“Pasivyti ir pralenkti Va
karus !” . Čia turimos galvo
je paprastai Jungtinės 

jįAmerikos Valstijos, kurios, 
visai nenukentėjusias nuo 
karų, o priešingai, dar žy
miai pralobusios iš jų, gana 
toli nužengė su savuoju 
technologijos išvystymu. Ta
čiau dalis socialistinių šalių 
jaunimo —ypač šalyse, ku
rios tapo socialistinės tik 
po antrojo pasaulinio ka- 

*ro, — ne iš karto įsisaviną 
socialistinę ideologiją, ir jie 
šūki: “Pasivyti ir pralenk
ti Vakarus!” taiko ne tik 
technologinei, bet ir ideo
loginei sferai.

Milžiniškos lėšos 
propagandai

Toks jaunimas, neturėda
mas stipresnio ideologinio 
pagrindo, ima mėgdžioti 
erzacinės, komercinės Va
karų kultūros reiškinius, 
paviršutiniškai jais žavisi, 
priima juos kaip aukščiau
sią žmonijos kultūros išsi
vystymo pakopą.

Tai įvyksta kartais gana 
lengvai dėl to, kad imperi

alistinės Jungtinės Ameri
kos Valstijos skiria milži
niškas lėšas idėjinio įsi
skverbimo karui, visokiais 
būdais stengiasi vykdyti

i 
idėjinę diversiją. Ir toji di
versija vykdoma labai gud
riai, užmaskuotai, apeliuo
jant į geriausius žmogaus 
prigimties jausmus.

Todėl visiškai supranta
ma, kad daliai jaunimo ne
pavyksta susigaudyti, kurie 
buržuazinės Vakarų kultū
ros reiškiniai yra tikrai ver
tingi, išplaukia iš tų šalių 
liaudies, ir kurie yra gry
na apgaulė, pateikiami vien 
tvirtinimo ir dvasinio ža
lojimo bei smukdymo su
metimais.

Galvodami, kad, jeigu ka
pitalizmas kol kas nesu
žlunga ir gali sukurti tech
nologines vertybes, — va
dinasi, jis turi remtis kai 
kuriais sveikais pagrindais, 
tie jaunuoliai pamiršta 
svarbu marksizmo - leniniz
mo teiginį apie dvi kultūras 
kiekvienoje nesocialistinėje 
nacijoje. Jis nemoka at
skirti, kas šiandieninėje 
Vakarų kultūroje yra es
minga, kas remiasi plačių
jų darbo masių kūrybinėmis 
tradicijomis ir kas priklau
so atgyvenančio imperializ
mo pseudokultūrai, jo suro
gatiniam antstatui, kuriam 
reklamuoti pana u d o j a m i 
masiniai spaudos ir televi
zijos ruporai.

Tai liečia ne 
nes dainas, bet 
no sritį, visas 
žmonių buities

Pavyzdžiui, man teko da
lyvauti meninėje vienos vi
durinės Vilniaus mokyklos 
programoje. Taip kitų nu
meriu, pasirodė keturi pa
augliai, kurie klaikiai pa
dainavo liaudies dainą “Su- 
svarscvk, antiala!” Ir po to 
su gitaromis ėmėsi gar
siųjų Beatles’ų dainų. Ir 
i as iie atliko meistriškai, 

, išmokę patys, iš plokštelių, 
be mokytojo pagalbos.

“Mados vergai”
Kodėl? Atsakas papras

tas: daug žmonių yra ma
dos vergai. Tokių mados 
belaisvių pasitaiko ir stu
dentų tarpe. Jie. pavyz
džiui, mano, kad Valstybi
nės konservatorijos progra
moje per maža vietos skir
ta džazui. Jie rašo apie tai į 
straipsnius žurnaluose, ir 
tie straipsniai spausdinami, 
ir turi tam tikrą įtaką.

Taip yra ir su vaizduoja
muoju menu, su literatūra, 
su poeziia. Kartais koks 
poetas mėgina rašyti, mėg
džiodamas dekaden t i n i u s 
Vakarų modernistus, atsi
sako taškų ir kableliu, keis
tai laužo eilutes. Imituoda
mi kitus, šitokie meninin
kai nori pasirodvti savo 
šalvie originalūs. Ir jų kū
riniai afišuojami: juk nega
lima atsilikti nuo paskuti
niu iu “laimėjimų”!

Bet, svarbiausia, reikia 
suprasti, kad pas mus šito
kie reiškiniai neturi dirvos, 
kad tai tik iš tolo atsitik
tinai užklystą atgarsiai. Jie 
negali tarpti pas mus to
dėl, kad čia nėra komer
cinės, korupcinės spaudos.

Darbas ir ieškojimas
Visa liaudis įtemptai dir

ba. įsitraukusi i didelį kū- 
rvbinį medžiaginės ir kul
tūrinės gerovės kėlimo pro
cesą. Jaunimas sten g i a s i 
ieškoti, būti originalus, ir, 
būdamas nepakankamai 
stipriai idėjiškai pakausty
tas, kartais praryja idėjinės 
diversijos kabliuką. Bet jis

V. Leninas ir Lietuvos 
revoliucionieriai

tu rin i o

tik estradL 
ir visą me- 
kasdieninės 
detales.

jį greitai išspiauna, nors ir 
kiek apgadinęs apoloniškas 
savo žiaunas. Jį veikia ap
linkui vyraująs visuotinas, 
skaidrinantis kūrybinis en
tuziazmas, įtemptas, gydan
tis darbas, ieškojimo nuo
taika, kuriai svetimas va
karietiškas nuodijantis 
žmogaus išnaudojimas, jo 
apgaudi n ė j i m a s korupci
niais tikslais.

Pas mus jaunieji kompo
zitoriai sukuria ir gražių 
siužetinio, rimto
estradinių dainų, kuriose 
jaučiasi dar ne taip seniai 
pergyventos šiurpios praei
ties patyrimas. Jų kūryba 
persunkta gausių Tėvynės 
karo karo aukų įprasmini
mu, joje aidi herojiški mo
tyvai. Linksmose satyrinė
se ir meilės dainose taip pat 
jaučiamas gilus jausmas, 
pasiaukojimo patosas ir ti
kėjimas gerąja žmogaus 
prigimtimi.

Dainos be tragizmo
Naujosioms dainoms, ži

noma, nebegali būti būdin
gas liūdnas tragizmas tokių 
gražių senųjų liaudies dai
nų, kaip “Lakštingalėli 
linksmas paukšteli!” Bet jo
se išlieka kitokia žmogaus 
gyvenimo dramatika, nes ir 
socialistinėmis gyvenimo są
lygomis žmonių sielose vyks
ta lūžiai, sužlugimai, pakly
dimų dramos ir prisikėli
mai.

Todėl, mielas Albinai, ga
lima nenuogąstauti dėl lai
kinų vakarietiškos kultū
ros mėgdžiojimų pas mus. 
Tai tik suplaktos putos, ir 
nieko daugiau. Jose nėra 
esmės, nėra nieko idėjiško, 
tai tik eksperimentinis pro
duktas, kuriuo patobulina
mas meninis meistriškumas 
ir kuriuo reiškiasi pavėluo
tas brendimo periodas.

Tr kai koks jaunas ieško
tojas menininkas nusiskuta 
pusmeti ar metus nešiotą 
beatles’-išką barzda jis su 
pamuilėmis į kriaukle išpila 
ir visus nuskustus idėjinio 
savo bezdžioniavimo šerius.

V. Ičius
Vilnius, 1969 VIII 22

Su V. Leninu asmeniškai 
buvo pažįstami daugelis 
Lietuvos žymių revoliucinio 
judėjimo dalyvių, Lietuvos 
Komunistų partijos organi
zatorių bei kūrėjų. Pokal
biai bei susirašinėjimas su 
pasaulio proletariato vadu 
padėjo jiems giliau supras
ti klasių kovą, organizuoti 
ją bei nukreipti teįsinga 
linkme. V. Lenino veikalai 
buvo ta teorinė dirva, ku
rioje augo ir brendo Lietu
vos 
tos.

revoliucionierių gre-

Kontaktas 
socialdemokratais

kelepasaulinį karą išleido 
tą Z. Angariečio brošiūrų, 
nagrinėjančių kai kuriuos 
marksistinės f i 1 o s o f i j o s 
klausimus.

Redaguodamas 1915-1916 
m. Škotijoje leidžiamus laik
raščiu s “Socialdemokratą,” 
“Rankpelnį”, 1916-1917 m. 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose — “Kova” ir “Nau
jąją Gadynę,” V. Kapsukas 
populiarino Lenino ir bolše
viku partijos pažiūras im
perialistinio karo, taikos ir 
revoliucijos klausimais.
Jo pažintis su Didžiuliais

1912-1914 m. Leninas, gy
vendamas Austrijos Galici
joje (Krokuvoje, Poronine, 
Zakopanėje), susipažįsta 
su lietuviais socialdemokra
tais — tuomet Krokuvoje 
veikusio Lietuvos socialde
mokratų partijos Užsienio 
biuro nariais. Iš jų Leni
nas sužino apie lietuvių so
cialdemokratų nuotaikas, 
kalbasi įvairiais revoliuci
nio judėjimo klausimais. V. 
Leninas ir N. Krupskaja bi
čiuliavosi su Serafiną ir 
Antanu Didžiuliais. Didžiu-

tais. V. Kapsukas Lenino 
pasiūlymu parengė straips
nį apie Lietuvos socialde
mokratijos revoliuciją vie
nam legaliam bolševikiniam 
žurnalui, tačiau žurnalas 
buvo udžraustas, ir straips
nis nepas i r o d ė. Leninas 
kvietė V. Kapsuką bendra
darbiauti “Pravdoje,” bet 
tam sutrukdė karas.

Su Leninu pirmojo pa
saulinio karo pradžioje 
Austrijoje ir Šveicar i j o je 
buvo susitikęs P. Eidukevi
čius.

Spalio 
liucijos, 
Leninas, 
didžiulis 
cionieriu
jų 1918-1919 metais tano 
aktyviais kovotojais už Ta
rybų valdžią Lietuvoje.

Leninas ir Lietuva
1918 m. gruodžio 22 d. 

Lenino pasirašytas dekre
tas anie Tarybų Lietuvos 
nepriklausomy bes pripaži
nimą parodė, kad Tarybų 
Rusija gerbia mažųjų tautu 
suverenumą. Šiame istori
niame posūkyje Lietuva 
iaute visokeriona Tarybų 
Rusiios vvriausvbės ir pa
ties Lenino paramą. Lenino

socialistines revo- 
kuriai vadovavo 
audrose grūdinosi 
Lietuvos revoliu- 
būrys. Dauguma

patarimai bei kritinės pa
stabos padėjo jaunai Lietu
vos Komunistų partijai nu
statyti teisingą veiklos kryp
tį, taisyti klaidas. 1919 m. 
gegužės mėn. įvyko Leni
no pokalbis su V. Kapsuku 
agrariniu klausimu, kuria
me Leninas patarė nors da
li dvarininkų žemės išdalin
ti valstiečiams, vyti iš dva
rų dvarininkus. Apie tai, 
kokią itaką, nustatant tei
singa LKP politiką agrari
niu klausimu turėjo šis po
kalbis,vėliau ne kartą yra 
rašęs V. Kapsukas.

Lenino vardas brangus 
kiekvienam kovotojui už 
šviesia Lietuvos ateiti. To
dėl jau pirmieji Lietuvos 
Komunistų partijos kūrėjai 
stengėsi nušviesti Lenino 
ryši su Lietuvos revoliuci
nu judėjimu. Leninui mirus, 
V. Kapsukas “Komuniste” 
buvo pradėjęs apybraižą 
“Leninas ir LKP”, tačiau 
ios nebaigė. Šią spragą nuo
lat užpildo Tar. Lietuvos is
torikai. Tai jų dovana V. 
Lenino gimimo 100-osioms 
metinėms.

G. Juknienė
V VU dėstytoja 

istorijos mokslų kandidatė

Atsargumas
Fransuaza Ardi, 

prancūzų dainininkė

SU

Jau pirmuoju revoliucinės 
veiklos laikotarpiu V. Leni
nas palaikė ryšius su Vil
niaus socialdemokratais. 
18 94 m. jis perdavė Vil
niaus socialdemokratams 
savo veikalą “Kas yra ‘liau
dies draugai’ ir kaip jie ka
riauja prieš socialdemokra
tus?.” Teigiamai vertino ir 
kartu pareiškė kritinių pa
stabų dėl vilniečių social
demokratų išleistos brošiū
ros “Apie agitaciją.”

Diržiulę reikšmę Lietuvos
revoliucinio judėjimo plėto- lių adresu .Krokuvoje Leni- 
jimuisi turėjo 1895 metų 
rugsėjo 7 d. V. Lenino ap
silankymas Vilniuje ir susi
tikimas su vietiniais mark
sistais. Ugdant revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje organi
zatorius bei dalyvius, tei
giamą vaidmenį suvaidino 
lenininė “Iskra,” prie ku
rios gabenimo' iš užsienio 
visa laiką daug prisidėjo 
Vilniaus revoliuciniai so
cialdemokratai. “I s k r a”,
V. Lenino raštai ir kita 
marksistinė literatūra bu
vo ne tik gabenama, bet ir 
gausiai platinama Vilniuje, 
Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose.

Kapsukas ir Angarietis
1905-1907 m. revoliucijos 

laikotarpiu V. Mickevičius- 
Kapsukas savo pažiūromis 
priartėjo prie bolševikų 
partijos. V. Kapsukas ir Z. 
Angarietis tampa aktyviais 
marksizmo-leninizmo moks
lo populiarintojais. JAV-se 
gvvena lietuviai socialde-

garsi 
ir ak

torė, paklausta, ar ji naudo
jo kokias nors atsargumo 

(priemones, kai filmuojant mokratai dar prieš pirmąjį 
“Didįjį Prizą”, jai tekdavo 
važiuoti 140 mylių per vai. 
greičiu, atsakė:

— Taip, aš naudojau eks
tra laką plaukams!

nas gaudavo dalį jam siun
čiamos korespondencijos. S. 
Didžiulienę stebino nepa- 
nrastas koresponde n c i j o s 
Leninui gausumas, jo pla
tūs ryšiai. “Man atrodė, — 
rašo ii atsiminimuose, — 
kad jis susirašinėja su vi
su pasauliu — tiek 
daug gaudavo įvairių 
laikraščiu, knygų, laišku.” 
Vieną 1914 m balandžio 
mėn. dieną- Didžiuliu bute 
įvyko lietuviu . socialdemo- 
kratiį patarimas naciona
liniu klausimu, kuriame 
dalyvavo A. Didžiulis, P. 
Bliūdžius. R. Rasikas, P. 
Mažvlis. Leninas jame pa
pasakojo apie bolševikų 
programą nacionaliniu klau
simu.

Didžiuliu padedamas, su 
Leninu betarniškus rvšius 
užmezgė pabėgės iš Sibiro 
kremties V. Kapsukas. 
Tieęji’nąinėie Lenino itakoie 
V. Kapsukas galutinai įsi
tikino. kad tikriems revo- 
linrionieriams nepakeliui su 
II Internacionalo oportunis-

Su laikraščiu nuo pat

AUDRŲ SŪKURY
Audra drasko medžius, 
Liaunas lanksto šakas, 
Jos iškyla aukštai, 
Tai nulinksta žemai. 
Vėl papurto staiga, 
Suvynioja glėbin, 
Ir, pastvėrus stipriai, 
Bando raut su šaknim. 
Taip, jaunuoli, tave 
Šio pasaulio plataus 
Sūkuriai ir audra, 
Ir verpetas gilus 
Veikia protą giliai. 
Iki pat debesų 
Kyla tavo darbai, 
Visi lenkiasi tau, 
Visų šypsos veidai. 
Pamiršti tu save, 
Kur esi, kur esi. 
Ir žengi išdidžiai, 
Net draugų nematai. 
Nepažįsti savų, 
Vis žingsniuoji smagiai. 
Tik staiga pamatai, 
Kaip bedugnė arti,— 
Tavo kelias slidusi— 
Ir į ją tu leki.

K. žakavičienė 
Kaunasi

S

»> *

Uljanovskas. V. Lenino vardu pavadinti knygų rūmai — 
buvusi' Simbirsko miesto biblioteka, kurią dažnai lankydavo 
Vladimiras Uljanovas.
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Dar 1904 metais, vos bu
vo panaikintas lietuviškos 
spaudos draudimas, į mūsų 
namus Utenos apskrityje 
Klivėnų kaime pradėjo lan
kytis laikraščiai. Visų pir
ma — legalus lietuvių laik
raštis “Vilniaus žinios.” Šį 
dienraštį mano tėveliui už
rašė busimasis rašytojas A. 
Vienuolis-Žukauskas, tuo. 
laiku gyvenęs tai Maskvo
je, tai Kaukaze.

Tuomet laikraštis kaime 
atrodė didžiausia sensacija. 
Ir dar dienraštis! Tuo la
biau, kad tas leidinys buvo 
kurį laiką vienintelis ne tik 
mūsų kaime, bet ir visoje 
plačioje apylinkėje. O lai
kai audringi: prasidėjo Ru
si jos-Japonijos karas, bren
do 1905 metų revoliūciniai 
įvykiai. Todėl vakarais pa
siklausyti plataus pasaulio 
naujienų susirinkdavo viso 
kaimo vyrai — pilna gryčia 
sėdinčių ir stovinčių.

Laikraštis yra, klausyto
jų yra, o kas jį skaitys, jei 
visame kaime nėra nė vieno 
raštingo žmogaus? Keletas 
vyrų, kaip ir mano tėvas, 
mokėjo tik rusiškai pasira
šyti ir šiek tiek “paslebe- 
zuoti” iš maldaknygių. Ir 
laikraštį skaityti pristaty
davo visų “mokyčiausią”, ne
seniai iš Užuožerių atitekė
jusią mano vargšę mamą. 
Sakau “vargšę, nes ji irgi 
skaitė silpnai, dažnai nesu
prasdama, ką skaitanti. Sa
ko, būdavo taip, kad “iš ka
rės lauko” perskaitydavusi 
“iš karvės lauko.” Ilgokai 
paskaičiusi tirštai prirūky
toje troboje, ji skųsdavusis 
galvos skausmais. Tėvelis 
pradėjo visus pypkorius ri
kiuoti prie krosnies ir rei
kalauti, kad jie dūmus pūs
tų tiesiog į “koptūrą.”

Prasidėjus 1905 metų re
voliucijai, žmonės dar la
biau lankydavo Klivėnų 
“skaityklą,” nes joje, be 
“Vilniaus žinių,” atsirasda
vo ir revoliucingų leidinių, 
kuriuos atveždavo iš mūsų 
kaimo kilęs studentas Rapo
las Rasikas. Beje, buvęs 
aktyvus 1905 ir 1917 metų 
revoliucijų dalyvis. Tuo me
tu ėmė rodytis ir Rasiko

korespondencijų apie įvy
kius Anykščiuose ir net 
Klivėnuose. Juk mūsų kai
mo vyrai, paveikti Rasiko, 
“aptvarkė” Liaudžad i š ki o 
J aštą, išdaužė Leliūnų mono
polį, Kašarkos beržyno dir
vonuose surengė manifesta
ciją, o Augulio klojime—di
delį mitingą...

.. .“Vilniaus žinios” mūsų 
šeimą taip pripratino prie 
laikraščio, kad su spauda 
jau niekad nesiskyrėme. 
“Vilniaus žinias” pakeitė 
“Lietuvos ūkininkas”, iš 
pradžių buvęs gana pažan
gus, klerikalų keikiamas sa
vaitraštis. Kai Skiemonių 
klebonas, atvežtas į mūsų 
kaimą pas ligonį nerasdavęs 
jį sutinkančių vyrų, barda- 
vęsis:

— Kur vyrai? Matyt, 
“Lietuvos ūkininką” skai
to... . '!

“Lietuvos ūkininkas” kas
met atsiųdavo savo priedą, 
iliustruotą kalendorių. Jau 
prisimenu 1912 ar 1913 me
tų kalendorių, kuriame bu
vo mūsų rašytojų portretai: 
V. Kudirkos, J. Armino, J. 
Basanavičiaus... Ypač ma
ne stebino plačiabarzdis Le
vas Tolstojus. “Kodėl jis 
Levas (liūtas) ? Gal todėl, 
kad jo barzda tokia dide
lė- ..”— galvojau tada savo 
vaikišku proteliu. Rodos, ta
me kalend o r i u j e buvo, ir 
Maironio “Kur bėga Šeš
upė”. Aš, dar basakojis 
berniūkštis, bėgiojau užsta
lėj suolu, o brolis Kazimie
ras garsiai skaitė:

“Čia Vytautas didis gar
siai viešpatavo...”

— Kas tas Vytautas? — 
tuoj paklausiau.

— Na, žinai, lietuviškas 
caras...

— O kas yra lietuviškas?
— Mūsų, mūsiškis, lietu

vių . -. Mes — lietuviai.
Tai buvo mano pirmoji is

torijos pamoka.
R. Šaltenis

Detroitas.— Jungtine Au
tomobilių Darbininkų unija 
smarkiai darbuojasi negro 
kandidato Austin išrinki
mui majoro vietai,
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ST. PETERSBURG, FLA
Pasiruošė didesniems 

darbams
Pradžioje spalio mėnesio 

LLD 45 kuopos susirinkime 
pravestas praplėtimo dar
bas dėl žieminio sezono. Tie
sa, kuopos vasaros sezonais 
pramogų ruošimas neapsi- 
stoja, tačiau žieminiame se
zone pramogos patankina- 
mos dėl gerovės turistų ir 
žiemavotojų, kurių šiame 
mieste nestoka labiausiai po 
naujų metų.

Ateinančiais metais dar 
žymesnių pramogų, koncer
tų įvyks. LLD kuopos ša
kai Dainos mylėtojams 
(chorui) sueis penki gyva
vimo metai. Jau dabar mo
kytoja Adelė Pakalniškienė 
planuoja, kaip šauniau šį 
įvykį atžymėti, moko nau
jausių dainų ir žadama 
parsikviesti iš Miami solistę 
ir ten esamą kvartetą.

O didžiausias iš visų kon
certų ir dainininkų gausu
mu įvyks kovo mėnesyje. 
Daratėlė Murelienė atrašė 
kuopai laišką iš Čikagos. Ji 
primena, kad susidarys gru
pė moterų dainininkių, at
važiuos paviešėti į St. Pe- 
tersburgą ir čionai mums 
duos meninį programą. Kas 
nežino, kad Čikagoje yra 
moterų labai gerų daininin
kių, jos su vietos Dainos 
mylėtojais, tikimasi, suda
rys naujovinę dainų ir vai
dybos programą, kokios šia
me mieste nėra buvę. Nors 
tolimas laikas, bet visi lauk
sime tų malonių viešnių at
vykstant.

Apsvarstyta ir spaudos 
palaikymo reikalai. Vi
siems žinoma, kad pažan
giems laikraščiams “Lais
vei,” “Vilniai,” Kanados 
“Liaudies Balsui” s u n k u 
verstis be dosnių skaityto
jų paramos. O ką jau kalbė
ti apie geroves Urugvajaus

“Darbui,” tam laikraštukui 
sunkiausia išsilaikyti be au
kų. Susirinkimas nutarė 
šiek tiek pasiųsti paramos, 
be to ir pavieniai žadėjo pri
sidėti su auka.

Galima pasidžiaugti, kad 
laikraščių vajaus darbuo
tojus parinko tinkamiau
sius. Povilas Alekna, nese
niai čionai apsigyvenęs, dar 
jaunas, judrus žmogus, dar
buosis dėl “Laisvės.”' Nuo 
laikų įgudęs J. Rūbas apsi- 
mąstęs sutiko stoti į vaji- 
ninkų gretas ir smarkiai pa
dirbėti dėl “Vilnies.” Kuopa 
pasitiki, jog šie vajininkai 
atliks gražų apšvietos dar-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

'jingas.” Jo nuodėme: jis va
dovauja Wi s c o n sino varg
šams gelbėtis iš bado.

Tai tik vienas toks drąsus 
kunigas visoje milžiniškoje 
katalikų bažnyčios kunigų ar
mijoje Amerikoje.

Kodėl negalėtų nors vienas 
iš Amerikos lietuvių katalikų 
160 kunigų pasekti kun. Grop- 
,pio pėdomis?

Jei mano žodis ką reikštų, 
patarčiau vajininkams ne
pamiršti ir “Liaudies Bal
so.” Su vienu šūviu galima 
sumedžioti du zuikius.

Senysta, ligos vieną kitą 
kuopos narį vargina, vieni 
pilnai nepagijo, jau kiti su
sirgo. Spalio 5 d. kuopos 
susirinkime matėmės ir kal
bėjomės su Džimio Pui
šio žmona Antaneta (bu
vusia Zablackiene). Papie
tavus išvyko į St. Anthony’s 
ligoninę gydytis akį; sako
ma, bus daroma operacija, 
kitaip prarastų regėjimą. 
Puišiai gyvena 2338 — 8th 
Ave. So., Gulfport, Fla. Ke
letas dienų, kai paduotas į 
Mound Park ligoninę Mar
tinas Seller. Jį sukrėtė jau 
trečias šokas, labai sunkiai 
serga.

Linkime ligoniams ligą 
nugalėti.

Iš povalios mūsų atosto
gautojai grįžta iš šiaurės, 
sukinėjosi Jonas ir Marga-r 
reta Milleriai iš antrų ato
stogų. Pirmoji buvo Tary
bų Lietuva. Jonas susirin
kime pirmininkavo, o Mar- 
gareta pietų laike valgius 
išdavinėjo.

Vikutis

Montello, Mass

išmetimas komunistės 
Davis pastatė ant ko- 
mokyklos profesorius, 
vienbalsiai (539 bal-

Californijos universiteto “re
gentų” 
Angela 
ją tos 
Beveik
sais įprieš 12) jie pasmerkė 
jos pašalinimą. Dar daugiau: 
jie taip pat beveik vienbal
siai (551 balsu prieš 4) pa
reikalavo, kad būtų panaikin
tas 1950 metais išleistas pa
tvarkymas, jog komunistas ne
gali būti universiteto profeso
riumi bei dėstytoju.

Tai skaudus smūgis reakci
ninkams, tai gražus akademi
nės laisves laimėjimas.

Lietuviškoje reakcinėje spau
doje kitos tautos (jų tarpe ir 
lietuvių), kurios sudaro Ta
rybų Sąjungą, negyvuoja, nu
brauktos nuo žemėlapio. Iš 
viso jai nėra Tarybų Sąjun
gos. Visur tik Sovietų Rusija, 
Sovietų Rusija, Sovietų Rusi
ja!

Tuo tarpu Sovietų (Tary
bų) Rusija yra tik viena iš 
15 respublikų. Be jos dar yra 
Tarybų Lietuva, Tarybų 
Ukraina, Tarybų Gruzija, Ta
rybų 
ja ir

Ta 
rusai 
o tuo tarpu1 ji pati ne tik vi
sus jau surusino, bet ir panai
kino.

Latvįja, Tarybų Estoni- 
kitos.
spauda kala ir kala, kad 
rusina lietuvius ir kitus,

Spalio 2 d. mirė Juozas 
Masteika 88 metų amžiaus 
Brocktono ligoninėje. Ilgai 
sirgo, daug kentėjo. Buvo 
pašarvotas V. Yakavonis 
šermeninėje. Buvo daug gy
vų gražių gėlių buketų ir 
daug lankytojų. Daug žmo
nių palydėjo į Melrose ka
pines. Šermeninėje ir ka
pinėse labai tinkamą kalbą tas, negali kalbėti ir atsi

kelti. Tai perkeltas į St. 
Joseph Manor Nursing 
Home, 261 Shatcht Street, 
Brockton, Mass.

gavęs 6 “šokus.” Jis per ei
lę metų žiemavodavo Mia
mi, Fla., ir džiaugės gera 
sveikata. Bet šiemet anks
ti pavasarį parvažiavo iš 
Floridos sirgdamas pas duk
terį Florence Miškinis. 128 
North Ave. Ji ilgai savo tė
vą slaugė.

Dabar jis suparalyžiuo-

pasakė S. Rainardas apie jo1 
progresyvį gyvenimą ir pa
liktus nuopelnus.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų. Dalyvaudavo progresy
vių parengimuose. Skaitė 
“Laisvę” ir “Liaudies Bal
są.” Priklausė prie LSS 67 
kuopos.

Prieš daugelį metų jis tu
rėjo nelaimę. Taisydamas 
savo dukters namą nukrito 
nuo stogo. Susilaužė kojos 
kaulus. Vėliau neteko kojos 
aukščiau kelio. Buvo inva
lidas.

Liūdesyje liko žmona Ma
rijona, duktė Lillian ir jos 
vyras Overka ir anūkė Can
ton, Mass., trys broliai — 
Pranas ir jo šeima, sesuo 
Darata ir jos vyras Deilis, 
Montello, Mass., Antanas 
Masteika S. Boston, Mass., 
Jonas Masteika ir sesuo Ra- 
zalija Nenartas Lietuvoje.

Iš Lietuvos paėjo Pane
munės apylinkės, Palubių 
kaimo, Šakių rajono.

Visi dalyviai buvo pa
kviesti susirinkti į Yakavo- 
pio įstaigą, kur buvo tin
kamai pavaišinti.

Lawrence, Mass
Su spalio 1 diena prasi

dėjo “Laisvės” vajus. Mes, 
vajininkės S. Penkauskie- 
nė ir A. Shupetrienė, su
sitarėme su Haverhillio va- 
jininkėmis M. Kazlauskiene 
ir A. Račkauskiene, darbuo
tis sykiu. Visi gauti punk
tai eis Lawrence-Haverhill, 
Mass., vardu. Tai darome 
dėl sumažėjimo jėgų. Tiki
mės gerų pasekmių.

Prašome visus “Laisvės” 
skaitytojus prisidėti su au
komis, ir jeigu kas norėsite 
‘Laisvę” užsakyti į Lietuvą, 
mes su mielu noru patar
nausime. Kaip žinia, Lietu
voje “Laisvė” yra labai mė
giama ir skaitoma.

“Laisves vajininkės

Narkomanų antplūdis didėja
New Yorkas, kaip Phila-lmų komisionierius teigia, 

delphija, Chicaga, Detroi-f 
Tas San Francisco ir kiti < 
šalies didmiesčiai, turi daug 
bėdų su chroniškais narko
manais (narkotikų vartoto
jais). Pietrytinė Manhatta- 
no dalis, t. v. East Village, ; 
Harlemas, Pietinė Bronk- 
so dalis, vadinama Hunts 
Point, Brooklyno East New 
Yorkas, Brownsville, Bed- 
f ord-Stuivesant ir kitos var
guomenės apgyventos da
lys, — pilnos narkomanų bei 
prostitučių. “Buvusieji žmo
nės” ten padėties viešpačiai, 
jie užvaldę visą aplinką ir 
apylinkę. Ten gyvena dau
giausia negrai ir portorikie- 
čiai.

Dienraščio “The New 
York Times” du specialūs 
reporteriai šią problemą 
per du mėnesius tyrinėjo ir 
keturiose to laikraščio lai
dose pateikė smulkmeningą 
raportą. Jų surinkti duo
menys baisūs skaityti, sun
kiai įtikinami. O betgi tei
singi. Pav., Hunts Point 
daugelis namų negyvenami. 
Buvę nuomininkai, nepa- 
kęsdami nuolatinių vagys
čių, užpuldinėjimų, apiplė
šimų ir kitokių kriminaly- 
bių, — išsikraustė. Esamie
ji “nuomininkai” nuomos 
nemoka. Namai apleisti, jų 
įtaisai išgrobstyti, be šilu
mos, vandens, dujų ar elek
tros. Langai išdaužyti, van
dentiekis sugriautas, butai 
pilni žiurkių, tarakonų, bla
kių ir kitokių parazitų. Ten 
gatvėmis net dienos metu 
praeiti ar pravažiuoti pavo-

• jinga. Policininką retai ka
la gatvėje pamatysi, o rei
kale prisišaukti irgi sunku.

Nemažai žmonių panašūs

GYDYTOJO PASTABOS

Grybai ne tik skanūs
jog iš apie 13,500 miesto 
esamų kalinių — 40% vyrų i 
ir 60% moterų narkomanai. ;

Kai kuriuose rajonuose 
narkomanai tokie į k y r ū s, ■ 
kad vietos jaunesni vyrai 
susiburia į kovingas grupes 
(“vigilantes”), apsiginkluo
ja beisbolo lazdomis ar ge
ležiniais vamzdžiais ir pa
truliuoja savo apylinkės 
gatves. Bronkse 40 moterų 
ir vyrų demonstratyviai nu
ėjo į policiją ir reikalavo 
leidimo nešiotis ginklus. Ži
noma, tokio leidimo jie ne
gavo, tik pažadą atsiųsti 
daugiau policininkų, kuriais 
gyventojai nepasitiki (kai 
reikia — jū nėra).

Žinomus narkomanus po
licija neareštuoja; sulaiko 
tik kai sugauna vagiant ar 
apiplėšinėjant. Kalėj imas 
jų nepataiso. Kurie norėtų 
gydytis, ligoninėse jie ran
da maža pagalbos. Kai ku
rios privatinės ligoninės, 
kurios priima ribotą (visai 
nedidelį) tokių ligonių skai
čių, ima po $69.00 dienai už 
kambarį ir valgį; už vais
tus reikia mokėti atskirai. 
Tiek mokėti gali tik turtin
gieji. Dauguma ligoninių, 
kaip “greitosios pagalbos” 
davinį, ligoniui duoda tik 
priešnuodžių (“antidote”), 
vadinamo “methadone,” ku
ris laikinai apmarina nar
kotiko norą, bet įpročio ne
išgydo.

Narkotikų pirktis užkuli
syje gali kiekvienas, kas tik 
turi pinigų.

N a r k o m anų gydymas 
prastai organizuotas, stoka 
patalpų, nėra lėšų, etc. Kai 
kuriose ligoninėse, kurios

Prasideda grybų metas. 
Gamtoje yra daugiau kaip 
80,000 grybų rūšių — labai 
įvairaus dydžio, formos ir 
spalvų. Lietuvoje tų rūšių— 
daugiau kaip 150. Apie 30 
rūšių grybai valgomi. Kiti 
— nuodingi.

Grybai —• skanus ir ga
na vertingas maisto pro
duktas. Juose yra žmo
gaus organizmui reikalingų 
baltymų, angliavandenių ir 
net apie pusę procento rie
balų. Grybuose yra kalio, 
fosforo ir kitokių druskų, 
daug vitaminų, kurie, ver
dant ar džiovinant, gerai 
išsilaiko, išskyrus vitaminą

į '‘džiunglių” gyvūnus: ap-j skiria kelias lovas narkoma-

. Senas vietos gyventojas 
George Puidokas jau yra

Jaunų pievagrybių kepi^ 
relės balsvos, vėliau gelsvos ’ 
arba rusvos, lakšteliai balti, 
vėliau darosi rožiniai ir net 
tamsiai rudi. Ant koto prie 
kepurėlės yra žiedas. Kotas 
į pagrindą storesnis, makš
ties nėra. Žalsvoji ūmėdė 
neturi žiedo prie kepurėlės 
ir makšties.

*
I

“Laisvės” 73 num. spalio 
3 d. buvo rašyta, kad Mo
terų Apšvietos Klubas nu
tarė surengti rudeninį 
pikniką po stogų Liet. Taut. 
Name lapkričio 23 d. Mass. 
Moterų Sąryšiui.

Dabar tas piknikas nu
tarta atidėti į sekmadienį, 
spalio 19. Bus toje pačioje 
vietoje. Pradžia nuo pietų. 
Todėl visi pasižymėkime 
spalio 19 d. ir dalyvaukime, 
taipgi nepamirškite dovanų 
dėl minėto pikniko — pyra
gų, kugelių ir kitokių gar
dumynų. Prašome visus 
skaitlingai dalyvauti.

George Shimaitts

1 Nustebo
—Ladies ir džentelmenai! 

— šaukia gatvės artistas. — 
Tuoj pamatysite, kaip aš 
valgau akmenis, vinis ir an
glį. Todėl nepagailėkite ke
lių penų duonos kąsneliui...

— Ką, tu šitiek suvalgai 
ir dar būsi alkanas?! —- su
šuko kažkas iš minios.

Brockton, Mass.
širdingas ačiū visiems
Šių metų spalio 2 d. mi

rė mano mylimas vyras ir 
dukters tėvas Joseph Mas
teika. Neturime žodžių iš
reikšti, kokį širdies skaus
mą ir liūdesį teko pergy
venti.

Ačiū jums, mieli ir bran
gūs mūsų giminės, draugai 
ir draugės lietuviai ir kita
taučiai, už gausų dalyvavi
mą šermeninėj, už brangias 
jūsų gėles ir už skaitlingą 
dalyvavimą laidotuvėse ir 
V. Yakavonio šermeninėje. 
Ačiū ir jam už labai pa: 
girtiną patarnavimą. Taip
gi didelis ačiū Š. Rainardui 
už pagirtinai tinkamą atsi
sveikinimo kalbą. \ y

Visiems didelis ačiū už iš
reikštas užuojautas. Ilgai 
ilgai mes jūs neužmiršime.

Marijona Masteikienė 
žmona

Lillian, duktė
W. Owerka, žentas
Joanna, anūkė

siskarmalavę, apsnūdę, ne- 
siprausę, nesiskutę, neapsi- 
kirpę, basi ar pusbasiai. Jie 
gyvena iš elgėtystės, vagys
čių, apiplėšinėjimų, moterys 
iš prostitucijos. Vidury die
nos iš geresniųjų kaimynys
tės kvartalų išnešami radi
jo bei televizijos aparatai, 
rūbai, baldai, puodai, lėkš
tės, indai, stiklai bei kiti na
mų apyvokos dalykai ir va
gių centruose pardavojami. 
Vagių niekas negaudo, ne
areštuoja.

Labiausiai tų “piliečių” 
mėgiamas narkotikas — he
roinas, daromas iš Turkijo
je ir kitur auginamų speci
alių aguonų pieno ir perdir
bamas iš morfijaus. Tai pa
vojingiausias nuodas, kurį 
jo vergai įsišvirkščia į gys
lą. 1966 m. New Yorke nuo 
jo mirė 33 žmonės, 1968 m. 
72, o šįmet — per tris mė
nesius mirė 71: negrų 60%, 
portorikiečių 30%. Taigi 
heroino aukos didėja. Kai 
kas vartoja kokainą, bet tas 
brangesnis, tad mažiau kam 
prieinamas.

Heroino aukos
Apskaitoma, jog New Yor- 

ko mieste yra apie 100,000 
heroino vartotojų, kai ku
rie gana jauni žmonės. 
Įpratusiam narkomanui rei
kia kasdien pirkti už apie 
$30.00 heroino. Jis nedirba, 
pinigų neturi, . tad reikia 
vogti ar plėšikauti. Tie chu
liganai užpuldinėja net laiš
kanešius, atima iš jų paštą, 
tikėdami ten rasti čekių, 
pašto perlaidų (“money or
ders”) ar kitokio turto. Kai 
kur vienam laiškanešiui pa
sirodyti pavojinga, eina 
dviese. Tas didina pašto de
partamentui lėšas. Išplėšia
ma namų priemenėse esa
mos pašto priėmimo dėžutės, 
vis ieškoma grobio. Kale ji-

nų gydymui, aplikantas turi 
laukti kelias savaites, jos 
perpildytos. O -yra nema
žas narkomanų skaičius ir 
tokių, kurie gydytis neno
ri, iš verstino gydymo įstai
gų pabėga.

Tai dilema, kuri puldo 
miesto reputaciją ir terori
zuoja gyventojus.

Dr. A. Petriką

Vertingiausi yra tikrieji 
baravykai. Po jų tuoj eina ' 
rudamėsės, briedžiukai, val
gomieji bobausiai. Kiek 
mažiau vertingi " raudoni- ' 
kiai, lepšiai, kazlėkai, 
šilb a r a v y k i a i, paberžės, 
šampinjonai, pievagrybiai ir 
kelmučiai. Dar mažesnės 
vertės yra ūmėdės, žaliuo
kės, voveruškos, ir kiti gry
bai.

Grybų maistinė vertė pri
lygsta daržovėms, bet džio
vinti jie žymiai maistinges- 
ni. Džiovinti baravykai pri
lygsta duonai ar liesai kiau
lienai.

Grybuose daug kvapiųjų 
ir skonio medžiagų, jie ža
dina apetitą ir labai tinka 
įvairiems užkandžiams, pa
įvairina maistą. Grybai ga
na sunkiai virškinami. To
dėl nepatartina jų valgyti 
vakare, o taip pat kelis kar
tus per dieną.

Nuodingiausias mūsų mi
škų grybas — žalsvoji arba 
blyškioji musmirė. Užtenka 
jos vienos net keliems žmo
nėms apsinuodyti. Suval
gius trečdalį net ir virtos, 
galima apsinuodyti mirti
nai. Blogiausia, kad šią 
musmirę lengva supainioti 

, su valgomaisiais pievagry- 
, biais,’ su žalsvosiomis arba 
.baltosiomis ūmėdėmis.

Žalsvąją musmirę galima 
atpažinti iš koto sustorėji- 
mo apačioje. Sustorėjimas 
būna apsuptas balto apdan
galo — makšties. Koto vir
šuje yra baltas žiedas. Ke
purėlė — žalsva arba pilka,

tai nemalonumų pridaro ai
trusis baravykas- Jis ne
nuodingas, bet labai kartus, 
apkartina ir kitus grybus. 
Aitrusis baravykas labai 
panašus į tikrąjį arba į lep
šį, bet jo apatine kepurėlės 
pusė yra šviesiai rožine.

Yra dar .sąlygiškai nuo
dingų grybų — kai kurios 
ūmėdės, pievagrybiai ir pa
vasariniai bobausiai. Juose 
esantieji nuodai gerai tiį^- 
ta verdančiame vanden^e^ 
todėl 15 minučių pavirina
me, o vandenį, kuriame jie 
virė, išpilame lauk. Pataria
ma, jeigu nesate dideli gry
bų žinovai, visus grybus 15 
minučių pavirti, o vandeni v A / G.

Reikia žinoti, kad net ir 
visai nenuodingi valgomieji O < j J

grybai, jei jie yra pasenę,

nizmą. Taip pat reikia sau
gotis šalnos pakąstų grybų. 
Valgomieji grybai gali virs
ti nuodingais, jei jie ilgai 
laikomi ir pradeda pūti.

Atsiminkite, kad nežino
mais grybais galima sun
kiai apsinuodyti, todėl rin
kite tik tuos, kuiduos gerai 
pažįstate. .

Stasys Jakučiūnaęt 
Gydytojas

Konvejeryje— 
“Vitagama”

Toną vitamininių žolės _ 
miltų per valandą gali pa-'išmarginta baltais taške- 
ruošti mechanizmų kom
pleksas “Vitagama-1,” pra
dėtas gaminti pagrindinėje 
Vilniaus “Neries” firmos 
įmonėje. Naujovę sukūrė 
Valstybinis specialus vita
minizuotų pašarų gamybos 
mašinų konstravimo biuras.

“Vitagama” — tikra ver
tingų pašarų gamykla. Į ją 
įeina agregatai vitamini- 
niniams žolės miltams pa
ruošti, granulavimo, įpaka
vimo ir svėrimo mechaniz
mai. Visi jie sujungti trans
port e r i a i s. Žaliąją masę 
krauna į agregatus specia
lus mechanizmas.

Kompleksą valdo iš dis
pečerinio pulto vienas žmo
gus. “Vitagama” skirta 
specializuotiems ūkiams.

“Neries” firma rieks ša
lies žemės ūkiui 300 gamy- 
klų-automatų per metus.

liais, kurie gali būti nežy
mūs, jei juos nuplauna lie
tus. Tokio grybo neimkite 
net į rankas. Raudonosios 
ar margosios musmirės vi
siems pažįstamos kaip nuo
dingi grybai, ir jų niekas 
nerenka..

I

žinovas
Polis giriasi savo draugui 

Dikui:
— Aš ir mano tėvas ži

nome viską pasaulyje.
— Na, klausia drau

gas, — pasakyk, kas yra 
Azija?

— Į šį klausimą visada at
sako tėvas.

TSRS norėtu sutarties 
JAV uostoj naudojimo
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjungos užsienio reikalų 
ministras Gromyko pasiūlė 
JAV valstybes sekretoriui 
Rogers sumanymą tartis 
JAV uostų naudojimo tary
biniams laivams klausimu.

N i x o n o administracija 
svarsto Gromyko pasiūly
mą. Atrodo, kad prez. Ni- 
xonas nėra linkęs skubintis 
su atidarymu uostų TSRS 
prekybiniams ir keleivi
niams laivams.

Nebaikštus .. A
Airį paklausė: ar jo ark

lys nebaikštus.
— Visiškai ne, — atsake 

airis. — Jis dažnai pralei
džia naktį vienas tamsioje

5miioiau!jmnn?SŪDt^Tūnhn?nummnTnmūinar.nBmnnn

MONTELLO, MASS

RUDENINIS PIKNIKAS 
PO STOGU

Ruošia Mass. Moterų Sąryšis 
i

Šį Sekmadienį, Spalio 19 d.
LIET. TAUT. NAMO VIRŠUTINĖJ SALĖJE

668 No. Main Street. Pradžia 12 vai. diena
<■

BUS MUZIKA, ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Automašinas bus galima pastatyti 
First NationI Market Parking Place, 

priešais Lietuvių Namą.

Montello Moterų Klubo Komitetas kviečia visus i 
lietuvius dalyvauti. Įėjimas 50c. j
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APIE ĮŽYMIĄJĄ REŽISIERĘ

K. Kymantaitei 60 metų 
^Dar ne vienas jaunuolis'šingai—žvilgsnis i pr: 
iš jos galėtų pasiskolinti 
gyvenimo optimizmo, žva
lumo, entuziazmo — žodžiu, 
viso to, ko reikia, kad bū
tum jaunas. Kas čia nuo
stabaus? Kazimiera Ky
mantaitė yra reto dvasi
nio žvalumo žmogus, visa
da kupina sumanymų, idė
jų, ieškojimų nerimo. To
kia ji gyvenime ir scenoje. 
Tokią visi mes ją pažįsta
me, dėl to, prisipažinsiu, 
net kažkaip nesmagu ar ne
drąsu ją šiandien pavadin-

savo jaunas dienas kur kas 
daugiau išryškina tai, kas 
buvo gera, teigiama tavo 
vaikystėje. O teatras buvo 
kažkas labai ir labai tei
giamo... Fizikoje yra toks 
terminas — kumuliac i n i s 
efektas, tai yra tolygiai di
dėjantis efektas, be to —■ 
dažnai augantis geometri
ne progresija.

Jonas Šimkus ir mano 
pjese

Pokario metais aš apsigy
venau Vilniuje. Tapau nuo
latiniu Vilniaus Akademi- 
minio Dramos Teatro lan
kytoju. Vėl turėjau progos 
gėrėtis, džiaugtis talentin
ga, sąmojinga, įdomia K. 
Kymantaitės vaidyba. Ji ir 
į režisūrą perėjusi, tapusi 
įžymia režisiere—liko taip
gi aktore, gera aktore, ku-

yra, kad vaikystės prisimi- rįos vaidyba džiugina tūks- 
r.imus saugome, kaip bran-i tančius jos didelio aktoriaus

Mano susižavėjimas 
teatru

Tačiau šia proga noriu 
pasidalinti kai kuriomis pri
siminimų nuotrupomis apie 
jubiliatę, su kuria man yra 
t^tkę nemažai bendradar
biauti. Gyvenime taip jau

pjesę. 
Jonui

nepa-

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 $3.30 per hour (depending on the position) 

And we do more to encourage your progress—not with talk 
tuition refund plan, and a

Up to 2 yrs. 
we pay as high 
to start.
— but with liberal benefits, including a 
stock option plan to name a few.

HELP WANTED-MALE-FEMALB

Maintenance men. Springhaven Club.
Permanent. Call Mr. Snyder.

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

(67-79)

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)

WAREHOUSE MEN

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)

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

we have a rotating 
Must provide own 
can contribute to

Whether you’re a high school grad
i

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 484-8400,

or not, 
facility.

ir pasirūpino, kad pjesė pa
tektų į jos rankas... Gy
venimas parodė, kad Jonas 
Šimkus nesuklydo. Pjesė 
netrukus buvo pastatyta 
per Vilniaus radiją. Pa
statymo režisierė buvo, ži
noma, draugė Kazimiera 
Kymantaitė. Pradžioje man 
net keista pasirodė, kad ji, 
žinoma respublikos režisie
rė, imasi pastatyti nežino
mo jauno autoriaus 
Prasitariau apie tai 
Šimkui.

—Ar Kymantaitės
žįsti — vešlūs, gauruoti 
Šimkaus antakiai net šok
telėjo —juk ji už origina
lią pjesę galvą guldo. Jai 
tik duok lietuviškus veika
lus... Dramaturgai turėtų 
džiaugtis, kad turime tokį 
režisierių, kuriam taip rūpi 
originali dramaturgija...

Nesunku buvo įsitikinti, 
kad Šimkus ir šiuokart bu
vo šimtąkart teisus. Juk 
K. Kymantaitė pastatė Aka
deminiame Teatre tokius 
veikalus, kaip “Marti,” “Že- 

” “Pasken- 
” “Kraują ir pele

nus,” “Meisterį ir sūnų.”
Tiesa, apie K. Kymantai

tės pastatytą “Paskenduo
lę” vertėtų atskirą straips- 

!nį, tikriau pasakius, ištisą 
I studiją parašyti. Neatsi
tiktinai šitas veikalas Vil
niaus Akademinio Dramos 
Teatro scenoje eina jau 
daug metų. Su didžiuliu 
pasisekimu. Galima drą
siai pasakyti, kad šis K. 
Kymantaitės pastatymas 
įėjo į mūsų teatro istoriją, 
kaip vienas ryškiausiųjų, 
talentingiausiai pastatytų
jų scenos veikalų.

Už gyvenimo problemų 
sprendimą scenoje

Atskirai dar norėtųsi pa
kalbėti apie K. Kymantai
tės gražią, kūrybinę drau
gystę su mūsų talentinguo
ju dramaturgu Kaziu Saja. 
K. Kymantaitė yra nenuils
tama kovotoja už nūdienę, 
aktualiausiąją problemati
ką, už tai, kad reikalingiau
sios, degančios gyvenimo 
problemos būtų sprendžia
mos scenoje.

Dėl to, suprantama, kad 
ji ieško tokių pjesių, ku
rios savo aktualumu, gyve
ninei š kurnu atskleistų vi
siems rūpimas d v a- 
sinio, moralinio forma
vimosi problemas. Jai ar
timas savo nerimu, savo 
kūrybiniais ieškojimais yra 
mūsų talentingasis drama
turgas Kazys Saja. Dėl to, 
suprantama, dramaturgas 
su režisierium greit atrado

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

(70-76)

NOPCO

CHEMICAL DIVISION

DIAMOND SHAMROCK CHEMICAL CO.

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

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)

.i.uim.s ulėm-, tancius jos ciicteiio aKioriaus maitintoja
gų lobi visą gyvenimą. O, talento mylėtojus. O vienai ciuopi " •— 
man tas lobis — K a u n o, (>-ražią dieną man išpuolė 
Valstybinis Dramos Teat-i laime asmeniškai susipa-i 
ras, kur kažkada, labai se-j ^inti su įžymiąja aktore ir. 
niai įvyko pirmoji pažintis režisiere... 
su talentinga jauna aktore
K. Kymantaite. . jas jonas Šimkus.

Mes, U......
atplėšdami pinigus nuo pus
ryčių, ar šiaip iš tėvų iš
prašę vieną kitą atliekamą 
centą, dėdavome tuos cen- 
tus vieną prie kito, kad už
tektų bilietui į teatrą, kad 
savaitgalį galėtumėm apsi
lankyti 
Tiesa, 
visada 
trečias 

Otonas.
giauios
“mokinukų vietos, 
ro^kasininkės paprastai iš
saugodavo jas mums.

O kiek mums būdavo 
džiaugsmo šitame teatre. 
Dabar — mintimis grįžus į 
anas nerūpestingas vaikys
tės ir svajonių dienas —pa
galvoji — tai buvo geriau
sios valandos tavo gyveni
me. Pirmoji pažintis su te
atru. Jaunatviškų polėkių 
gimimas.

Kai prisimenu Kauno 
Valstybinio Dramos teatro 
pastatymus, visada su dide
le šiluma prisimenu šių nuo
stabių mano gyvenimo bur
tų valandų kūrėjus — artis
tus V. Dineiką, P. Kuber- 
tžvičių, Žalinkevičaitę, S. 
Čaikauską, M. Mironaitę, 
K. Kymantaitę ir dar daug 
kitų puikių aktorių, sukū
rusių nemirtinus vaidme
nis, kurie iki šiol neblanks- 
ta ir neišdyla iš mano at
minties. Taip, mūsų lai
kais — mano amžiuje visa 
&ii dabar tik vizija, nes lai
ko upė, bėgdama į gyveni
mo tolumas, nusineša su sa
vim daug įvykių, daug 
brangių mūsų širdžiai pri
siminimų, bet ne viską. To
li gražu, ne viską. Tuo aš 
ne kartą įsitikinau... ypač, 
jeigu atidžiau įsižiūri j jau
nystės kelius. Dargi, prie-

Supažindino mus rašyto- 
Buvau 

Kauno mokinukai, jar jaunas, pra dedantis 
dramaturgas. Vos tik pa
rašęs pirmąją savo pjesę... 
iš medikų gyvenimo. (Su
prantama, kad iš medikų,— 
nes pats tuo metu buvau 
dar studentas medikas.) 
Pjesė vadinosi “Gyvenimas 
šaukia.” Daviau ją paskai
tyti Jonui Šimkui, kuris 
buvo apsikrovęs devynio
mis galybėmis darbų, visa
da atrasdavo laiko pasido
mėti jaunųjų kūryba, pasi
skaityti jų vaikaiti. Ir ma
no pjesei perskaityti jis at
rado laiko. Vos po kelių 
dienų, susitikęs mane gat
vėje, džiaugdamasis pasvei
kina mane su pavykusia 
pjese. Bent jam taip 'atro
do. Jis kviečia užeiti pas jį 
į Rašytojų Sąjungą.

—Pasikalbėsime apie to
limesnį pjesės likimą, —• 
paslaptingai šypsodamasis 
sako J. Šimkus. Ir kaip vi
sada tokiais atvejais, jis 
džiaugiami mano pjese kur 
kas daugiau—negu aš pats. 
Viši, kam yra tekę ben
drauti su Jonu Šimkum, 
gerai prisimena, kad jis, 

1 kaip retas—mokėjo džiaug
tis kito žmogaus džiaugs
mais. Kito rašytojo knyga 
jis džiaugdavosi daugiau 
negu savo paties nauju kū
riniu.

— Dėl tolimesnio pjesės 
likimo nesirūpink, — gera
širdiškai šypsodamasis pa
sakė Šimkus. — Turime to
kią lietuviškos dramos pa
triotę, kaip Kymantaitę. 
Tikiuos, ji pasirūpins tavo 
pjese...

J. Šimkus ir jubiliate
Pirmai progai pasitai

kius, Jonas Šimkus ne tik 
supažindino mane su žymią
ja aktore ir režisiere, bet

Harvardo fakultetas už 
pasitraukimą iš karo
Cambrige, Mass. —Dailės 

ir mokslo fakultetas Har
vardo universitete pasisakė 
už ištraukimą amerikiečių 
karinių jėgų iš Vietnamo.

Už pasitraukimą iš Viet
namo balsavo 255, prieš 81, 
susilaikė 150 fakulteto na
rių.

Panašų tarimą padarė ir 
Kolumbijos universiteto se
natas.

CHEMICAL OPERATORS AND 
MAINTENANCE MEN. $4.25 an 
hour, $4.00 an hour. Min. start $3.00 
an hour. Chlorine F>lant-Rotating 
Shift. Sick pay, vacation, blue cross, 
uniform, shift differential pension 
plan and bonuses. Call KUEHNE 
CHEMICAL CO. Call 
201-352-0840. Elizabeth, 
perience helpful.

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

Mr. Mayer. (73-82)

for apppt.
N. J. Ex- 

(73-79)

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. 14th 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)

mūsų šventovėje, 
mūsų vietos teatre 
buvo tos pačios — 
aukštas. Antra eilė.

Tai buvo visų pi- 
vietos. Vadinamos

” Teat-

bendrą kalbą... Ko pasė
koje — mes vilniečiai pa
matėme Akademinio Dra
mos teatro scenoje K. Ky
mantaitės pastatytas K. 
Sajos pjeses “Silva studen
tauja,” “Nerimas,” o ne 
taip seniai ir sudėtingą, fi
losofinį draminį kūrinį — 
triptiką (“Oratorius,” “Ma
niakas,” “Pranašas Joną”). 
Reikia pasakyti, kad šiuo 
pastaruoju pastatymu K. 
Kymantaitė atsiskleidė, kaip 
naujo kūrybinio žanro re
žisierius.

Nelengvas, kupinas ieško
jimų buvo ir tebėra įžymios 
režisierės K. Kymantaitės 
kūrybinis kelias. Svarbiau
sia, kad tie jos ieškojimai 
yra vaisingi, kad šalia ieško
jimo kančios (kuri savo es
me yra palaiminga kančia) 
yra ir atradimo džiaugsmas. 
Kiekvienas K. Kymantai
tės spektaklis yra savotiš
kas, džiaugsmą tūkstan
čiams dėkingų žiūrovų su
keliantis atradimas.

J. Skliutauskas

WAREHOUSE MEN
Full time. 8 AM—4:30 PM.

Advancement. Overtime: Excellent 
Company fringe benefits.

Free Hospitalization and life 
insurance.

Paid Holidays and vacations
Apply:

GRAND-WAY DISTRIBUTION 
CENTER

43 McKee Drive, Mahwah, N. J.
201-529-3838

(73-79)

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

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

SECURITY GUARDS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
/

Elzbieta Gavėnas
Mirė lapkričio-Nov. 7, 1967

Nepraeina nei viena diena, kad mano mylima 
žmona nebūtų mano mintyse. Ilsėkis ramiai, my

limoji.
Michael Gavėnas

Pittsfield, Mass.

DETROIT, MICH

METINIS BANKETAS
Rengia

Detroito Lietuvių Klubas
SAVO NAMUOSE

4114 W. Ver nor Highway

šeštadienį

Spalio -- October 18 d., 1969
Vakarienė 6:30 vai. popiet — $2.00 ypatai 

Po vakarienės

ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS
Kviečia Valdyba

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

(73-79)

MACHINIST OR 
LATHE OPERATOR

General Machine Shop
Call 384-0545

Dumont, N. J.
(73-84

SECURITY GUARDS. Immediate 
openings New Bruswick area. Must 
have car, phone and clean record. 
Call 289-3000 ask for Ray Flanagan 
or Jim Shelan. Port Newark.

(75-78)

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)

MEN.

.FULL

425-2122.

DYE HOUSE LABOR.
GOOD RATES.
FRINGE BENEFITS

DAY SHIFT
(73-78)

Dye

Mechanics packaging equipment. 
Experience filling, capping, labeling 
and can seaming machines, electri
cal helpful. Union benefits, contact 
Mr. Byrne. Seaboard Labs, 5th & 
Callowhill, Phila. Pa. 19123.

WA 3-0206. (75-81)

MEN
House Labor. Good rates.
Full fringe benefits

Day shift
425-2122

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)

(72-77)

WIREMEN

Openings exist at all levels.
Expanding Electro-Mechanical

Operation
Opportunity for Advancement

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

AUSTIN ELECTRONICS
Division of the Austin Company

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

An Equal Opportunity Employer
(75-81)

WANTED.

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

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

(75-77)

FOR SALE

School Bus for Sale. Regular and 
side lift gates. Immediate delivery. 
Price reasonable, passed New Jersey 
motor vehicle inspection. May also 
be used for peddlers, rolling stores, 
fife and drum corps, bands campers, 
churches. Construction workers, and 
transporting emplqyees. Day camps, 
bowling alleys, etc. Write Bus. Com
pany, 848 Broadway, Newark, N. J. 
,07104. Call: 201-482-7172; 482-3863; 
623-2692. (75-77)

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

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

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

BA 5-4863. (71-77)

(67-77)

MECHANICS & TRAINEES

Wood working conditions. Good pay. 
Fringe benefits.

Apply: ■ '
STEPHAN-LEEDOM CARPET CO.

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

(75-79)

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)

Time
Time
Time

Meat Wrapper
Deli Worker
Butcher

BAKER. 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)
• Part
• Part
• Full
• 2 Night Crew Men.
For several Shop-Rites. Apply

Mr. Mardany. BERNARDSVILLE 
SHOP-RITE, Rt. 202, Bernardsville, 
N. J. 201-766-9859. (75-84)

to
WOODWORKER NEEDED

With Bandsaw ability.
Call Mr. Henry 

427-9400

EXTRUDER OPERATORS. Main
tenance Mechanics wanted for Poly- cities, 
ethelene blown-film plant.. Unusual 
and very attractive annual wage 
plan. All other fringe benefits, many, 
opportunities for management train
ing and promotion; Phone 622-580Q. 
Ext. 202. Mr. Tom Somers, Newark, 
N. J. (75-84).

(75-79)

AUTOMOTIVE. Career Opportu- 
• Body Men; • Painters; 

• Polishers. Local firm expanding 
rapidly needs men to grow with 
us, top wages and fringe benefits. 
(BRIDGEPORT GARAGE, 25 W. 4th 
1st., Bridgeport, Pa. 275-8575.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms; gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

(75-TD

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.
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ALMUS ŠALČIUS

Lietuviški apmąstymai
New Yorke

šukytės Debiutas 
New Yorke

Jau kuris laikas Ameri
koje garsėja Lilija Šukytė, 
iš Kanados: rimtu atsidėji
mu dainininkės profesijai, 
ryžtingu užsibrėžto tikslo 
siekimu. O smarkios Kana
dos lietuvaitės! Be Lilijos 
dar yra Rūta Lee — Kilmo- 
nytė ir Joana Šimkutė.

Rugsėjo 14 New Yorko 
Universiteto Vidurmie s č i o 
Kultūros Centre, Town Hall, 
įvyko Šukytės debiutas. Se
kančią dieną “New Y ork 
Times” Teodoras Strongin 
rašė: Šukytė atrodė kaip 
“Epitome of chic.” Šukytė 
dainavo inteligentiškai; Šu
kytė aukšta ir “gluosniška,” 
Šukytės raudoni plaukai 
gražiai sušukuoti aukštyn 
didelėmis garbanomis. Šu
kytė, bendrai, atrodė kaip 
delikatnas, didelių akių mo
delis žurnalo...

Galiausiai, kritikas priė
jo ir prie koncerto: Šukytė 
tikrai moka dainuoti. Bal
sas vidutiniško stiprumo, 
tamsesnės nei “sidabrinės” 
(mūsiškai krikštolinės) 
spalvos, mokamai kontro
liuojamas. Mozarto arijose 
“H Re Pastore,” scenoj iš 
rondo “Non Piu...”, Šuber
to ir Ričardo Štrauso daino
se neišgirdom blogos natos 
ar įtampos... Šukytės nu- 
ansai buvo paprasti, efek
tingi, frazavimas aiškus. 
Vaidyba išraiškingą, išstu
dijuota. Pagaliau, juk tai 
jos debiutas New Yorke su
darė puikų toną solistės in
terpretavimui.

Taip pat Šukytė • išpildė 
Tallat-Kelpšos, Bud r i u ri b'; 
Jakūbėno, Gailevičiaus dai
nas.

1 zšukyte ne naujiena 
niujorkiečiams

Nors koncertas buvo 
biutas, “N. Y. Times” 
cenzentas primena, kad 
kytė New Yorke žinoma jau 
kaip viena Metrop o 1 i t a n o 
Operos sopranų. Dainavo 
Mikaelą “Carmen” ir Ele
nos vaidmenį operos prem
jeroj “Rytas tampa Elek
tra,” 1967 metais. Herber
tas Von Kara j anas išsirin
kęs ją dainuoti Woglindos 
partiją Wagnerio “Das 
Rheingold.”

Praėjusią vasarą ji daina
vo Muencheno festivalyje 
išpildydama Mozarto “Cosi 
Fan Tutti” Fiordili d ž i j o s 
rolę. Vokiečių spaudos kri
tikams išgyrus, ją kaip 
“laim i n g i a u s i ą atradimą 
Europoj” užangažavo Ba
varų Opera.

garsėjusių išėjimu prieš 
Virgilijų Noreiką, pastaro
jo debiuto New Yorke, pra
ėjusiais metais, metu. Ta
čiau Šukytės koncerto nie
kas neboikotavo; “Šukytė— 
Yes, Lithuanian World Ra
dio—No.”

Kaip būtų miela išgirsti 
Liliją Šukytę ir Virgilijų 
Noreiką kartu! O gal ir 
oasiseks. •.

de- 
re- 
Šu-

Lietuvos “slaptas planas”... 
užimponuot turistais
Pranciškonų “Darbinin

kas” rašo, kad Col u m b u s 
Universiteto klube New 
Yorke Baltijos Moterų Ta
ryba neseniai minėjo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
“nepriklausomybių 50 metų 
sukaktį” Iš 50.000 niujor
kiečių pabaltiečių dalyvavę 
net 100... Tai turėjo nu
stebinti “specialų svečią” iš 
Washington© Mr. Alton L. 
Jenkins, kuris dirba Valsty
bės Departamente Europos 
skyriuj ir tvarko (!) Balti
jos valstybių reikalus.” Ir, 
rašo toliau “Darbininkas,” 
svečias, “savo neilgoj kalboj 
prisiminęs, kaip Amerika 
nepripažįsta Baltijos inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą, 
pasisakė už kultūrinius mai
nus tarp Amerikos ir Rytų 
Europos kraštų.”

Nuotraukoj matėme tuš
čią salę — prel. Balkūnas, 
df. K. Valiūnas, V. Sidzi
kauskas, A. Simutis...
Šu ta Jenkinso kalba kažkas 

netaip. Ar “Darbi n i n k o ” 
korespondentas nesup rato 
ar kas. Kaip čia... Amerika 
pepripažįsta Baltijos inkor- 
poraęijos, bet nori kultūri
nių mainų su Baltijos tau
tomis?

O pąbaltiečiai, daugumoj 
lietuviai, skaitlingai lankosi 
Amerikoje. Dalykai baisūs 
dedasi. Bėglių vaikai — 
piokslininkai, i n ž i n i e r iai, 

’ menininkai — irgi gausiau 
, važiuoja Lietuvon...

Didelis New Yorko komunistę

Dabar jau viskas oficialu: 
Komunistų partijos kandil- 
datas miesto majorui ant 
baloto! O buvo baimintasi 
ir abejota, ar pavyks nuga
lėti neapsakomus sunku
mus, kad patekus į kandida
tų sąrašą. Tai ne juokas su
rinkti daugiau kaip šešis 
tūkstančius piliečių parašų 
komunistų vardu. Daugelis 
ir gerų žmonių bijo pasira
šyti, kad jie nori matyti ko
munistų kandidatą ant ba
loto. Bijo persekiojimo, bi- 
io netekti darbo arba pro-

dar-

nu-

kus įstatymus, įvesti vi
siems darbininkams $100 
savaitinę minimum algą.

8. Neturi būti jokios dis
kriminacijos samdant 
bininkus.

9. Važiuotes kainą 
mušti iki 10 centu.

10. Sulaikyti kėlimą dujų, 
elektros, vandens kainos.

11. Dailgiau p a š a 1 p o s 
vargdieniams. Neturi būti 
iokio numušimo dabarti
nėms pašalpoms. į

12. žemesnes gydymo 
kainos. Neturi būti leista 
Blue

Architektas V. Žemkalnis, 
gyv. Kaune. P. Kalpoko 68, 
neseniai išėjo pensijon. Šiuo 
metu intensyviai dirba prie 
Gamtos apsaugos Tyrimo 
Stoties prie Biržulio ežero 
Žemaičių žemėj, projekto. 
Architektas Žemkalnis, ka
ro metu atsiradęs Vakarų 
Europoj ir Australijoj, grį
žo Lietuvon, “be kurios jis gy
venti negalėjęs.” Architek
to Žemkalnio įnašas prieš
karinei ir dabartinės Lietu
vos architekte yra labai 
reikšmingas.

Kolegos, dėdės ir dėdienės, 
muzikai, vietiniai ir tarybi
niai, po koncerto sponta
niškai susibėgo užkulisi n 
sveikinti debiutantės. Bu
čiavo ją neužmirštama Ki
pro laikų Karmen Vincė Jo- 
nuškaitė, bendradarbiai, 
juodi, balti ir geltoni iš 
Metropolitano operos. Sker
suojant “laisvintojams,” so
listę nuoširdžiai pasveikino 
ir Lietuvos Kompozitorių 
Sąjungos vienas vadovų 
Paulius T amu liūnas, Čia 
pat, garsiai kviesdamas so
listę aplankyti tėvynę, prie 
pirmos progos, su koncertu. 
Apsižvalgiusi Lilija taip 
nieko konkrečiai ir nepaža- 
dejo. !

Koncertą ruošė “Lithua
nian World Review Ra
dio” — grupė žmonių, pa-

Katalikų bažnyčios New 
Yorko arkidiocezija trečiu 
kartu atmetė negrų reikala
vimą iš savo milžiniškų tur
tų šiek tiek paskirti juodų
jų žmonių gerovei pakelti. 
Šį kartą tokį reikalavimą iš
kėlė patys katalikų bažny
čios kunigai.

Arkidiocezijos atsakymas 
yra demagogiškas. Girdi, 
kadangi toks reikalavimas 
yra politinis, tai bažnyčiai 
negalima jį patenkinti. Bet
gi reikalavimas kalba ne 
apie kokias nors politines 
koncesijas, o apie dolerius.

PATAISA
Spalio 7 d. laidoje įvyko 

techniška klaida. Turėjo 
būti 
N. J., $25. Atsiprašome.

M. Klimas, Ramsey,

O vienok, kaip praneša 
Komunistų Partijos veikė
jai, pavyko. Ir dar kaip pa- 
vyko! Buvo surinkta 
ne šeši tūkstančiai parašų, 
bet daugiau kaip aštuonio
lika tūkstančių, tai yra tris 
kartus daugiau, negu įsta
tymai reikalauja! Tai iš ti
krųjų milžiniškas laimėji
mas. Ir tuo, žinoma, komu
nistų veikėjai labai didžiuo
jasi.

Dabar klasiniai susipratę 
New Yorko darbininkai ir 
šiaip pažangūs piliečiai lap
kričio rin k i m u o s e turės 
progą balsuoti už tikrai sa
vo žmogų, kuris visados pa
siryžęs ginti darbo liaudies 
reikalus.

Kaip žinia, Kamunistų 
Partijos kandidatu į miesto 
majorus yra dar jaunas, bet 
labai energingas veikėjas 
Rasheed Storey.

Komunistai stato kandi
datą ir į miesto kontrolie
rius arba iždininkus 
yra 
jau senas veikėjas ir žurna
listas Jesus Colon.

Taigi, šiemet į New Yor
ko miesto majorus turėsi
me net keturius kandida
tus: Liberalų partijos da
bartini majorą John Lind
say, Demokratų partijos 
Procaccino, Republikonų 
partijos Marchi ir Komu
nistų nartiios Rasheed Sto- 
rey. Republikonų ir demo
kratų kandidatai atstovau- 
ia reakcinėms jėgoms. Bet 
jie turi o^linoris partijų 
aparatus ir kalnus doleriu 
propagandai varvti. Tuo gi 
negali pasidžiaugti komu
nistų kandidatas. Jam sun
ku pasiekti plačiąsias pilie-1 
čiu mases.

Komunistų kandidatų 
rinkimų programa

Tai ka gi komunistų kan
didatai Storey ir Colon siū
lo New Yorko miesto pilie
čiams? Už ką gi jie pasi
žada kovoti, jeigu būtų iš
rinkti?

Jų programa arba reika
lavimai susideda iš 12 punk
tų. štai jie:

1. Tuoj nutraukti Vietna
mo karą, ištraukti visus ka
reivius iš Vietnamo! Karui 
išleidžiamus pinigus sunau
doti naminiams reikalams.

2. Darbininkų, negrų ir 
puertorikiečių atstovai tu
ri būti įtraukti i aukščiau
sius miesto valdžios apara
to postus.

3. Aptaksuoti turtuolius, 
o ne vargdienius. Panaikin
ti “sales tax” ir “sur tax”.

4. Tuoj mieste pastatyti 
50,000 naujų žemomis nuo
momis butų.

5. Pašalinti policijos tero
rą.

6. Aukštos kokybes ap- 
i svietą visiems, nemokamas
mokslas miesto kolegijose.

, 7. Atšaukti arba panai
kinti visus prieš darbinin

Juo
iečių kilmės

Cross kelti kaina.
Rep.

Vėliausios 
Žinios

Spalio 15-ta oficiali prieš karą 
protesto diena Manhattan©
Naujas, didelis, istorinis įvykis. Manhattan prezi

dentas Percy E. Sutton paskelbė spalio 15-tą oficialia 
prieš Vietnamo karą protesto diena. Valdžios tarnautojai 
galės 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 gales 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, tai manoma, kad ir kitose šie 
miesto dalyse daugelis jų neturės klasių ir nebaus moky
tojų, profesorių ir moksleivių už dalyvavimą proteste 
demonstracijose.

New Yorke įvyks net kelios demonstracijos. Viena 
demonstracija įvyks Central Parke. Prasidės 2 vai. po
piet. Kita demonstracija—Bryant Parke, 42 gatvė ir 6th 
Avė., Manhattane. Prasidės 4:30 vai. popiet.

Parengimų Kalendorius
Spalio 19 dieną

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

Spalio 26 dieną
Kultūrinis parengimas. 

Rengia LLD 185 kp. Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Yve., Ozone Park. Pradžia 
2-rą valandą.

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

New Yorko majoras Lind
say pąskelbe spalio 15 d., 
kaip liūdesio ir kovos už 
taiką diena, kurioje mieste 
vėliavos bus pusiau nuleis
tos žuvusiųjų karių pagar
bai. Lindsay atsišaukia į vi
sus žmones atsiminti Viet
namo kare žuvusiuosius ir 
darbuotis, kad taika Viet
name greit įvyktų.

Maskva.— Penki tarybi
niai kosmonautai skrieja 
aplink žemę dviem erdvė
laiviais. Sakoma, kad ir tre
čias erdvėlaivis iškils ir vi
si trys erdvėje susijungs, 
sudarydami, platformą.

Buvo puikus pas 
Čiurlius piknikas

Sekmadienį stebėtinai pui
kiai pavyko pas čiurlius 
piknikas. Suvažiavo daug 
daugiau, negu tikėtasi, bėt 
visi dalyviai buvo skaniai 
pavaišinti, maisto ir gėri
mų buvo pakankamai pa
ruošta.

Pirmininkaujantis An
tanas Bimba iškvietė neti
kėtus ir tolimus svečius nu
kalbėti: V. Andruli iš Chi
cagos, Bntvriu iš Kauno ir 
Grunkaiti iš tolimo Sibiro. 
Taingi buvo iškviesti jubi
liatai K. čiurlis, L. Tilvikas 
ir čiurlio sesuo Barštienė

Plačiau bus parašyta se
kamoje laidoje.

Klaidinga informacija
“Laisvės” š. m. spalio 7-os 

dienos laidoje Vincas Zabul- 
Zabulionis, rašydamas apie 
velionį Semėną ir Central 
Brooklyną, sako:

“Susiorganizavus Lie tu
vių socialistų Sąjungos 83 
kuopai 1914 metų pradžio
je, Semėnas buvo išrinktas 
finansų sekretorium”, etc.

Gruodžio 14 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

nopietė “Laisvės” salėje, 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 valanda. .€- Y

jū-

1969. X
Drg. P. Ventai

Mielas Povilai,
Karštai sveikinu visą

sų gerą šeimyną iš Londo
no uosto.

Kelionė per Atlantą buvo 
gera. Už kelių dienų būsiu 
Leningrade, ten mane su-

Tai neteisinga informacija. tiks izo]dos ir rudenio oras. 
Kai 1910 m. vasarą apsigy-, Laive buvo stalo teniso 
venau C. Brooklyne, LSS 83 turnyras, geriausia laimėjo, iriu itnrlnu rvi rtru n m • . ... . ikuopą jau radau gyvuojan
čią. Kada ji buvo sukurta— ' 
nežinau.

Vėl netiesa: “Čia 'buvo 
choras ‘Lyra’.” Choras vadi
nosi ne “Lyra”, bet — Lie
tuvių darbininkų choras 
(“Lyra” buvo Maspethe).

LSS 83 kp. gyvavo silp
nai. Ji pagyvėjo tik 1914 m. 
ir gerai veikė iki 1919-20 m. 
1911 m. žiemą nariai buvo 
susimokę Br. Vargšo dramą 
“Paskutinė banga”, bet ne-! 
gavo salės, tad veikaliukas 
ir liko nepastatytas.

Rašant istoriją reikia 
žiūrėti faktų ir tikslių datų. 
Be jų bus tik klaidinga in
formacija.

Kuopietis

Išvyko j T. Lietuvą
Praėjusio trečiadienio va- 

kara iš Kennedy aerodromo 
išvyko į Lietuva Vytas ir 
Minnie Yuden (Judzentavi- 
čiai), čikagiečiai.

Gaila, kad iš anksto ne
žinojome apie jų išvykimą, 
būtumėm galėję nuvykti į 
aerodromą ir žodžiu palin
kėti jiems gero vėjo.

Tai nepirmas Judzentavi- 
čių vizitas į Lietuvą. Prisi
menu, rodosi, tai buvo 1961 
metais, kai važiavo grupė iš 
Chicagos, o Vytas su kru- 
kiais irgi buvo jų tarpe. Jis 
buvo pasiruošęs važiuoti, ir 
tuo tarpu kaip nors koją 
nusilaužė, bet ta beribė mei
lė ir noras pamatyti savuo
sius, apkabinti motiną ir ar
timuosius nulėmė viską. Po 
to jis buvo nuvykęs į Lietu
vą dar kartą su žmona.

Linkiu Vytui ir Minei 
smagiai praleisti vizitą Kal
varijoje pas mamytę ir šiaip 
pažįstamus ir draugus Lie
tuvoje, kurių jie ten turi 
daug.

Beje, Vytas ir Minnie pa
žadėjo aplankyti ir Rojaus 
kapą, už ką aš jiems būsiu 
labai dėkinga.

Ieva Mizarienė

jeigu pažįstate toks Lau- 
rinčiukas.

Havre oras buvo saulė
tas, Londone — rūkas. Bal
tija žada audringas dienas 
O aš jums siunčiu geriau
sius linkėjimus.

A. Laurinčiukas.

Pranešimas
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 !

Valdyba (74-76)

Nuo redakcijos: O laiške 
“Laisvės” redakcijai Alber

tas rašo: “Karštai sveikinu 
Ivisą ‘Laisvės’ kolektyvą nuo 
laivo ‘Puškinas’ barto, ku
ris jau perkėlė mane per 
Atlantą į Europą...”

Pastaba V. Žabui
“Laisvėje” spalio septin

tos d. laidoje V. Žabui baig
damas rašinėlį apie Jono 
Semėno darbuotę, sako, kad 
ten buvo Choras “Lyra” ir 
rašybos mokyklėlė. Tai bu
vo ne choras “Lyra”, bet 
“Central Brooklyn’o Darbi
ninkų Choras”, o mokyklė
lėje turėjome pamokas apie 
politiką ir ekonomiką. Cho
ras “Lyra” tuo laiku buvo 

|Maspeth’e taip pat ir rašy
bos mokyklėlė tenai, kuriai 
kartais vadovaudavo V. 
Žabui.

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia atmetė Izraelio pra
šymą suteikti 50 karinių 
lėktuvų.

Tapei, Taiwanas. — Šioje 
apylinkėje siautusi didžiulė 
vėtra su liūtimis paliko 
daugiau kaip 31,000 šeimų 
benamiais, žuvo 75 žmonės, 
nuostoliai siekia milijonus 
dolerių.

Stakovas

Aplankiau J. Barky
Radau J. Barkų netvirto

je sveikatoje. Sakė, kad kai 
kada gauna širdies susilp
nėjimą. Skundžiasi, kad vie
nam sunku susitvarkyti.

Skundžiasi, kad mažai kas 
jį aplanko. Būtų gerai, kad 
draugai, kurie, netoli gyve
na, jį dažniau aplankytų.

Jo adresas: J. Barkus, 
293 Hooper St., Brooklyn, 
N. Y. apartm. 24.

G. Wareson

Pranešimas
Spalio 3 d. laidoje buvo 

pranešta, kad baltimorietis 
P. Paserskis laimėjo door 
prize Radio-clock.

Jis praneša, kad tą dova
ną aukoja “Laisvei.” Dėko
jame P. Paserskiui už jo 
dovaną.

Administracija

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, spalio 15 d., 6 

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

Po susirinkimo vaišes pa
ruoš klubietės: A. Dobilien^t 
J. Šimkienė, V. Urbonienė, 
S. Norbutienė ir O. Mali- 
nauškiėhe.

Pirm.
(75-76)

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. 

I (75-76)

ANNIVERSARY TOURS
ANNOUNCES THREE LAST TOURS FOR 1969 & 

TO THE U.S.S.R.
Don’t miss this. Take advantage of special low winter 
rates at the height of cultural ewnts in the U.S.S.R.

RUSSIAN WINTER TOURS
Leave NOVEMBER 3

Arrive Moscow Nov. 4-8 (See Red parade)
Nov. 9-10—Vladimir Suzdal 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov._ ________ ___  ____ ____

□ $595.00
Leave DECEMBER 19

2 days in Copenhagen 
13 days in U.S.S.R.

Moscow—4 days
Leningrad—4 days
Kiev—3 days
Excursion to Vladimir Suzdal (2 days)

Theatres, New Years Party, Farewell dinner
all inclusive—1st class hotels 

double occupancy, 8 meals
□ $625.00

11-14—Leningrad
15— Novgorod (excursion)
16— Return Moscow (night train)— Nov. 17
18—Return to New York Farev

□ $595.00

(Kirov ballet—or
theatre—opera)

Jan. 4—Return to New York 
Leave DECEMBER 19 

2 nights in Copenhagen 
Arrive Leningrad Dec. 22—24

Dec. 25-27—Tbilisi (Georgia)—Xmas dinner
Dec. 28-29—Erevan
Dec...... 30-Jan. 8— Moscow—New Years Celebration—

Farewell Dinner
Jan. 4—Return to New York □ $685.00

’ VILNIUS CAN BE SUBSTITUTED
A Bus-Train-Plane trip throughout the countryside of 

LITHUANIA can be arranged.
Write immediately 

ANNIVERSARY TOURS
ROOM 1623E — 842 MADISON AVE., NEW YORK, N. Y. 10017 

For further information call V. G. Burtan
Telephone: (212) 986-4678 .Jr




