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— A. Bimba —

Visi vienu balsu sako: Pra
ėjusio trečiadienio antikarinės 

moratoriumu 
didžiausios ir 
visoje Jung- 
Valstijų isto- 

ramios, bet

demonstracijos, 
vadinamos, buvo 
įspūdingiausios 
tinių Amerikos 
rijoje. Jos buvo 
aiškios ir griežtos. Jose da
lyvavo milijonai ir milijonai 
žmonių. Visoje šalyje nebu
vo tokio kampelio, kuriame 
nebūtų buvę kokios nors 
prieškarinės manifestacijos.

Vienas iš moratoriumo ruo
šimo vadų pasakė: Jeigu pre
zidentas neišgirs šio liaudies 
balso, mes suruošime lapkri
čio 14-15 dienomis dar dides
nes prieškarines manifestaci
jas.

Senas “New York Post” 
kolumnistas Max Lerner tei
singai sako: “Tai, ko John- 
sonas negalėjo pasiekti per 
^tverius metus, Nixonas pa
darė per devynius mėnesius. 
Su savo politika jis atidarė 
baigią prarają tarp senosios ir 
jaunosios kartų.”

Trečiadienį dalyvavau dvie
jose demonstracijose — Ha- 
marshold Plaza ir Bryant 
Park aikštėje. Masės, masės 
žmonių! Ir vis jauni žmonės— 
vyrai ir moterys, vaikinai ir 
merginos, studentai ir studen
tės, moksleiviai ir moksleivės!

MILIJONAI DALYAVAVO MORATORIUME PRIEŠ KARAA

Demonstracijos ruošiamos 
lapkričio 13, 14 ir 15

Moratoriumas buvo dau
giau kaip šimtu procentų 
sėkmingas, sako Moratoriu
mo organizatorius Brown. 
Sunku pasakyti, kiek milijo
nų žmonių dalyvavo mora
toriume per visą šalį.

New Yorkas geriausia 
pasirodė. Buvo suruošti iš
stojimai net 142 vietose. Di
džiulės demonstracijos įvy
ko Central Parke, taipgi 
prie Jungt. Tautų pastato 
ir kitose vietose.

Didžiausia demonstracija 
buvo Bryant Parke. Vyriau
siu kalbėtoju buvo senato- 
r i u s McCarthy. Majoras 
Lindsay kalbėjo net dešim
tyje vietų per 12 valandų. 
Prie majoro rezidencijos 
Grade Mansion buvo tūks
tančiai žmonių. Demonstra
cija ten baigėsi ketvirtadie
nio rytą.

Moratoriumo vakare kele-

ku-

tas tūkstančiu susirinko 
prie St. Patrick katedros.

Bostone demonstravo ke
letas šimtų tūkstančių. 
Jiems kalbėjo sen. McGo
vern.

Washin g t o n e dešimtys 
tūkstančių pramaršavo Bal
tuosius Rūmus, reikalauda
mi prez. Nixono baigti 
ra dabar.

Nebuvo tokio miesto, 
riame nebūtų surengta
monstracijos ar kokio kito 
išstojimo prieš karą.

Dabar jau ruošiamasi prie 
naujų prieškarinių žygių. 
Morator i u m o organizato
rius Brown pareiškė, kad 
demonstracijos ir masiniai 
mitingai įvyks visuose mies
tuose lapkričio 13-14 dieno
mis, o Washingtone bus su
ruošta nacionalinė demons
tracija lapkričio 15 d.

Nusižudė du karo priešai
Blackwood, N. J. — Tuoj| Jie du buvo pasiruošę 

po moratoriumo ceremoni^ mirti kartu, kad dramatiš- 
jų, prie kurių pasiruošimo vaį užprotestuoti prieš ka- 
jie aktyviai dalyvavo, Rusi-, ];a yįetname> Paliko 24 laiš- 
„7.„Z ___ * State Col-;, v ....
lege studentai Craig Radia- ‘<us tevamTs ,lr artimiems 
Ii ir Joan Fox, abu 17 metų draugams. Jiedu buvo susi- 
amžiaus. Rasti automobilyje rūpinę, kad taikos nėra pa
dujomis nusinuodiję. | šaulyje.

žudė Glassboro State Col-į 
lege studentai Craig Radia-.

Dubčekas pralaimėjo parlamente
Praga. — Čekoslovakijos, 

federalinis parlamentas pa
šalino iš pirmininko vietos 
reformistą Dubčeką ir jo 
vieton i š r i nko marksistą 
Dalibor Hanes.

La i p s n i š k a i Dubčeko 
žvaigždė jau baigia užgesti.

Nors jis dar tebėra Komu
nistų Partijos Centro Ko
mitete, bet vadovaujamos 
vietos jis niekur nebeturi.

Reformizmas Čekoslova
kijoje laipsniškai likviduo
jamas. Markso-Lenino sekė
jai visur ima viršų.

Repuhlikonai atsiriboti 
nori nuo moratoriumo

O dabar “naminiais” reika
lais. Nebe už kalnų “Laisvės” 
metinis koncertas. Jo pro
grama žada būti viena iš įvai
riausių ir gražiausių. Neatsi
menu, kada mūsų (programoje 
turėjome net tris chorus. O 
dabar turėsime.

Tikėkime, kad lapkričio 9 d. 
žiema dar nebus užklupus. Į 
koncertą galės atvykti laisvie- 
čiai ir iš tolimų kolonijų.

33 užsienio šalių diplomatai 
lankėsi Tarybų Lietuvoje

Vilnius (Elta). — Į res
publikos sostinę spalio 10 
dieną atvyko didelė gru
pė užsienio diplomatų, 
akredituotų Maskvoje. 
Svečių tarpe buvo konsu
lai ir konsulatų darbuoto
jai iš 33 šalių, tame tarpe 
iš Argentinos, Anglijos, Če
koslovakijos, JAV, Italijos, 
Meksikos, Kanados, Graiki
jos, Šveicarijos, kai kurių 
Lotynų Amerikos, Afrikos 
ir Azijos šalių.

Vilniaus aerouoste užsie
nio diplomatus sutiko Lie
tuvos TSR Užsienio reika
lų ministerijos skyriaus vir-

šininkas V. Barkauskas, mi
nisterijos pirmieji sekreto
riai B. Gintalas, A. Pasau- 
sis ir A. Zdanevičius, žur
nalistai.

Respublikos svečiai susi
pažino su Tarybų Lietuvos 
ekonominiu ir kultūriniu 
gyvenimu, apžiūrėjo V i 1- 
niaus istorinius ir kultūri
nius paminklus, susitiko su 
kūrybine inteligentija, mok
slininkais. Jų viešnagė tru
ko tris dienas.

Užsienio diplomatus priė
mė Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
V. Sakalauskas.

TSRS didins paramą Š. Vietnam.
Maskva. — TSRS prem- dina savo paramą Šiaurės 

jeras Kosyginas paskelbė, Vietnamui. 
kad susitarta su Šiaurės 
Vietnamo premjeru Dongu 
padidinti militarinę ir eko- 
n o m i n ę pagalbą Šiaurės 
Vietnamui.

Kosyginas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos nesiruo
šia ištraukti visų savo mili- 
tarinų jėgų iš1 Pietų Vietna
mo. O tai reiškia, kad ka
ras nebaigiamas, kad taika 
dar toli. Todėl TSRS padi-

Ekonominė pagalba rei
kalinga amerikiečių bom
bardavimais išdaužytus fa
brikus atstatyti ir abelnai 
pramonei vystytis padėti.

New Yorko Civilinių Lais
vių Sąjungą atsišaukė į sa
vo narius ir visuomenę, pra
šydama boikotuoti Kalifor
nijos vynuoges, kurių nuė- 
mėjai jau seniai streikuoja.

Labai gražiai pavyko pik
nikas pas draugus Čiurlius Pat- 
tenburge. širdingai jiems ačiū 
už pikniko surengimą. Sve
čių buvo daug. Ypač gražiai 
pasirodė Pennsylvanijos lais- 
viečiai.
*4 pikniką buvo specialiai at
vykęs “Vilnies” redaktorius 
Vincas Andrulis. Tikiu, kad 
jis parvežė laikraščiui gra
žios finansinės paramos.

Laisviečiai nepamiršta ir 
vilniečių. Tikimės, kad čika- 
giečiai mums irgi padės, žmo
nės sako: “Ranka ranką maz
goja ir abi nori būti lygiai 
baltos.”

Beje, 1970 metais “Vilnis” 
švęs savo 50-metinę gyvavimo 
sukaktį. Todėl jie šį savo vajų 
vadina jubiliejiniu vajumi.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Trys Amer. mokslininkai 
laimėjo Nobelio premijas
Stockholmas. — Nobelio 

premijas už fiziologijos ir 
medicinos moksle naujus

pasisakome už taiką ir Viet
namo karo nutraukimą.”

Jų vadai ir nariai dalyva
vo moratoriume. Tai gražus 
pavyzdys kitoms mūsų darbo 
unijoms.

suradimus laimėjo sekami 
mokslininkai:

Biologijos profesorius dr. 
Max Delbruck, Carnegie In
stituto genetinių tyrimų di
rektorius dr. Alfred D. Her
shey ir Mass. Technologijos 
Inst i t u t o mikrobiologi jos 
profesorius dr. Salvadore E. 
Luria.

Trys TSRS vadai vyks 
į Prancūziją

Maskva. — Prancū z i j o s 
užsienio reikalų ministras 
Maurice Schumann, pasita
ręs su TSRS vadovais arti
mos kooperacijos klausimu, 
užkvietė Partijos vadovą 
Brežnevą, prezidentą Pod- 
gorną ir premjerą Kosyginą 
atvykti į Prancūziją.

Jie apsiėmė lankytis Pran
cūzijoje. Dar nenuskirtas 
lankymosi laikas. Pasirodo, 
kad Prancūzija nori glau
džių ryšių su Tarybų Sąjun
ga.

Visus kovotojus už taiką gi
liai pradžiugino šiomis dieno
mis aiškus prieš karą pasi
sakymas dviejų pačių didžiau
sių Amerikos darbo unijų — 
automobilių pramones darbi- 
UjĮiikų ir sunkvežimių vairuo
toji;. Darbo Veiklos Susivieni
jimas (Alliance for Labor 
Adrion), kurį šios dvi unijos, 
nepriklausančios AFL-CIO, su
organizavo, pareiškė: “Mes

Kai šie žodžiai pasieks skai
tytojus, gal jau bus pilnai pa
aiškėjusi nauja Tar. Sąjungos 
mokslininkų žygio erdvėje mi
sija. Vienu kartu net septyni 
kosmonautai ir net trijuose 
erdvėlaiviuose!

Sakoma, kad jie ten stato ar 
ruošia pastovią stotį, iš ku
rios bus vedamas erdvės plo
čių ir kūnų tyrinėjimas. Nie
ko panašaus iki šiol nebuvo 
sugalvota ir pastatyta. Iš že
mės tokius tyrinėjimus vesti 
trukdo atmosfera.

Visas pasaulis linki tarybi
niams kosmonautams sėkmės 
šiame naujame erdvę užka
riauti žygyje.

JAV atmetė siūlymą 
tartis su Vietkongu

Paryžius. — Šiaurės Viet- 
n a m o delegacija pasiūlė 
Jungtinėms Valstijoms tar
tis su Pietų Vietnamo revo
liucinės valdžios delegacija.

ZJAV delegacijos galva 
Lodge atmetė tokį siūlymą. 
Taikos derybos nedaro jo
kios pažangos.

Badaudami protestavo 
prieš Vietnamo karą
Washingtonas.— Daugiau 

kaip šimtas studentų spalio 
12 d. prie Lincoln Memorial 
paminklo sudarė piketo de
monstraciją prieš karą Viet
name.

Jie ragino prez. Nixoną 
baigti karą. Apie pusę buvo 
nieko nevalgę per trejetą 
dienų.

Italijos mokslin. protestas
Roma. —130 Italijos mok

slininkų paskelbė atsišauki
mą, kuriame protestuojan
čiai ragina valdžią sulaiky
ti naudojimą mokslinių su
radimų militariniams reika
lams.

Washingtonas. — Mora
toriumas smarkiai nugązdi- 
no daug urną republikonų 
kongresmenų ir senatorių, 
taipgi ir patį prezidentą 
Nixoną.

Republikonų vadovybė pa
siūlė rezoliuciją Kongresui 
priimti, kad kaip nors atsi
riboti nuo moratoriumo. 
Rezoliucijoje priminta, kad 
moratoriumą užgiri a ir 
Šiaurės Vietnamas, kuris 
kariauja prieš Jungt. Vals
tijas.

Demokratai griežtai tai 
rezoliuci j ai pasip r i e š i n o. 
Todėl neteko republikonai 
jėgos ją urmu pervaryti.

Prez. Nixonas dar kartą 
pareiškė kad jokie morato
riumai prieš karą jo nusis
tatymo nei kiek nepaveiks 
ir jis su jais nesiskaitysis. 
Bet tikrenybėje jis rodė di
džiulį susirūpinimą augan-

čia opozicija karui Nixono 
politikai.

Moratoriumo rengėjai sa
ko, kad lapkričio 15 d. prez. 
Nixonas pamatys Washing
tone prieškarinę demonstra
ciją tokią, kokios jis nėra 
matęs. Jis turės ką nors da
ryti, kad greičiau karą Viet
name baigti.

New Yorkas. — Buvęs 
JAV delegacijos Paryžiuje 
vadovas Harriman užgyrė 
moratoriumą, kaip Vietna
mo karui protestą ir “judė
jimą taikos link.”

New Yorkas. — Spalio 7 
d. keturi amerikiečiai moky
tojai išskrido į Tarybų Są
jungą, o vieną dieną prieš 
tai trys tarybiniai mokyto
jai atvyko Amerikon. Toks 
mokytojais pasikeitimas jau 
eina penkti metai.

Publikos spaudimas 
reikalingas

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Rogers nu
siskundė, kad publikos rei
kalavimai baigti karą truk
dą taikos derybas.

Bet demokratas senato
rius Church ir republikonas . _ 
senatorius Goodell sakoj rln®s demonstracijos, 
kad publikos spaudimas 
baigti karą sulaikė prez. Ni- 
xoną nuo karo plėtimo, 
jeigu “mes tylėsime, tai 
imsime spaudimą”.

30 valstybių taikos atstovai 
paskelbė tarptautinę dieną

Los Angeles, Calif. —Tai-® 
koš Veiklos Tarybos pirmi
ninkas Sarnoff, grįžęs iš 
Tarptautinio Taikos Komi
teto pasitarimo, pareiškė, 
kad minimas komitetas, at
stovaująs 30 valstybių tai
kos organizacijų, nusitarė 
skelbti lapkričio 15 d. tarp
tautine taikos diena, kurio
je bus ruošiamos prieš karą 
demonstracijos.

Sarnoff raportavo, kad 
Stockholm© konfere n c i j a 
Vietnamo karui baigti ats
tovavo T10 šalių atstovų. 
Todėl lapkričio 15 d. visose 

'tose šalyse įvyks prieš ka-

Atvyko š. Vietnamo 
premjeras

Maskva.1 — Šiaurės Viet
namo premjeras Dong čia 
atvykęs tariasi su TSRS va
dovais Vietnamo karo klau
simu.

Hong Kongas. — Angli
jos žurnalistas Eric Gordon, 
jo žmona ir sūnus paleisti iš 
Kinijos arešto namų, kur 
jie išbuvo arti porą metų už 
prasižengimą Kinijos įsta
tymams. Tai jau trečias 
Anglijos žurnalistas paleis
tas iš po arešto.

O 
nu-

ra-Washingtonas. — Du 
ketų gamybos firmų virši- 
šininkai Andrew Stone ir F. 
N. Rosenbaum prisipažino 
esą kalti suokalbyje apgau
ti valdžią ant milijonų do
lerių.

Vakarų Berlynas. — Bu
vęs Gestapo viršininkas F. 
Woehrn gavo 12 metų ka
lėjimo už kriminalinius dar
bus Hitlerio viešpatavimo 
metu.

Z. Mackevičiūtė -- 
geriausia arėja

Vilnius. — Tūlos srities 
Valstybinės žemdirby s t ė s 
bandymų stoties laukuose 
įvyko trečiosios visasąjun
ginės arimo varžybos. Už 
geriausią šalies artojo var
dą kovojo 47 artojai.

Z.Mackevičiūtė iš Žemdir
bystės instituto eksperimen
tinio ūkio, su ketverių me
tų patyrimu, konkursinį 
sklypą beardama pralenkė 
visas kitas moteris ir pata
po visoje Tarybų Sąjungo
je geriausia arėja tarp mo-

Prancūzijos motery 
laiškas amerikietėms
Paryžius. — Prancūzijos 

Moterų Sąjunga pasiuntė 
laišką Jungt. Valstijų žuvu
siųjų ir dingusių Vietname 
karių žmonoms ir motinoms.

Laiške sakoma, kad “ti
kra taika yra vienatinis bū
das išgelbėti gyvastis šimtų 
tūkstančių vietn a m i e č i ų, 
taipgi amerikiečių sūnų, vy
rų ir brolių.” Todėl reikia 
reikalauti, kad amerikiečiai 
būtų ištraukti iš Vietnamo.

Stockholmas. — Kadangi 
Švedija sutiko suteikti fi
nansinę pagalbą Šiaurės 
Vietnamui atsistatyti, tai 
kai kurios Amerikos fir
mos panaikino su Švedija 
padarytą 35 milijonų užsa
kymų sutartį, kaip atkerši
jimą už Šiaurės Vietnamo 
rėmimą.

Tokijas.—Pasaulinis Paš
to Sąjungos Kongresas iš
metė Pietų Afrikos Respub
likos delegaciją už rasinės 
diskriminacijos praktikavi
mą.

Maskva.—Centralinė Sta
tistikų Taryba skelbia, kad 
socialistinės pramonės ga
myba 1968 m. pasiekė ąrti 
39 proc. viso pasaulio pra
monės gamybos.

Praga. — Čekoslovakijos 
Darbo Unijų Taryba paskel
bė, kad dauguma unijų na
rių Užgyrė valdžios ir Kom
partijos liniją, pasmerkė so
cializmo priešus.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų imperializmas 
palaiko agresijos bazę Pietų 
Azijoje, pastoja kelią, taikai.

Egipto komandos daro 
Izraeliui daug žalos
Kairas. — Egipto milita- 

r i n i s pareigūnas pasakė, 
kad vieną naktį 250 egiptie
čių komandų perėjo Suezo 
kanalą ir daužė Izraelio įsi
tvirtinimus užgrobtose že
mėse.

Dabar komandos labai 
plačiai veikia prieš Izraelį. 
Jos padaro daug nuostolių 
agresoriams.
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Pavojingas arogantas
PREZIDENTAS Nixonas atvirai pasakė, kad jis ne- 

siskaitys su jokiais Amerikos žmonių protestais, reika
lavimais, troškimais. Jis nekeis Vietnamo politikos. Jis 
tęs karą.

Jis Amerikos žmonėms j akis sako: Jūs mane išrin
kote ir jūs dabar man nebereikalingi!

Nixonas nepasimokė iš Johnsono. Anas irgi nesi
skaitė su žmonių troškimais, kad šis nepateisinamas 
karas būtų nutrauktas. Bet liaudies kantrybė išsisėmė, 
ir kai atėjo rinkimai, Johnsonas net nebedrįso savo kan
didatūrą jai parodyti,., Žinojo, kad jo nebeišrinks.

Tuoj sukaks metai, kaip Nixonas prezidentauja. O 
karui galo nesimato.

Spalio 15 dienos prieškariniai protestai ir demonstra
cijos parodė, kad tos liaudies kantrybė vėl pradeda išsi
semti.

Ir popiežiui nesiseka
POPIEŽIUS Paulius VI pas save sukvietė kardino

lų ir yyskupų suvažiavimą. Pats jam ir pirmininkavo.
Suvažiavimo tikslas buvo pakelti popiežiaus auto

ritetą ir nuslopinti nepasitenkinimo balsus. Ypač Pau
liui nusidėjo tie vyskupai ir kardinolai, kurie pradėjo 
abejoti popiežiaus neklaidingumu ir reikalavo, kad baž
nyčios reikalais jiems būtų duodama daugiau teisių.

Tiesa, popiežius pasakė, kad jis neleis niekam abe
joti jo autoritetu ir neklaidingumu, bet iš pranešimų 
galima spręsti, kad jam nepavyko tuos nepasitenkinimo 
balsus nuslopinti. Iš suvažiavimo kardinolai ir vyskupai 
sugrįžo neatsižadėję savo nuomonės, kad popiežiaus dik
tatūrai turi būti galas.

Ar švedai nusilenks?
MŪSŲ vyriausybei labai nepatinka, kad Švedijos 

valdžia priglaudžia pabėgėlius iš Amerikoš armijos. Bet 
dar didesne nuodėme Taikomas Švedijos valdžios pareiški- 
rių vertės ekonominės paramos. To jau esą perdaug!

Iš Washington© sklinda balsai, kad mūsų vyriausybė 
ruošiasi griežtiems žygiams prieš Švediją. Gal ją baus 
ekonominiai. Gal pradės didelį ant jos politinį spaudimą, 
kad ji savo nuomonės: atsisakytų.

Visų lūpose klausimas: Kaip švedai orientuosis? 
Ar išsigąs Amerikos grūmojimų ir pasitrauks? Greitai 
paaiškės.

Santykiai nepasikeitė
ATRODO, kad buvę geri santykiai tarp Prancūzijos 

ir Tarybų Sąjungos nepasikeitė, pasikeitus Prancūzijos 
vadovybei. Prezidentas Pompidou tęsia prezidento De 
Gaulle nusistatymą. Tai atitinka pasaulinės taikos rei
kalus.

Šiomis dienomis Prancūzijos užsienio reikalų minis
tras Schumann lankėsi Tarybų Sąjungoje ir tarėsi su jos 
vadovybe. Dabar pranešama, kad Prancūzija pakvietė 
Tarybų Sąjungos partijos ir vyriausybės vadus, būtent, 
Brežnevą, Podgorną ir Kosyginą pas save į svečius. Ap
silankymui laikas dar nenustatytas, bet jis turėsiąs įvyk
ti dar šiais metais, gal lapkričio mėnesį.

Kaip žinia, Prancūzija nepasitenkinusi Amerikos 
imperializmo užmačiomis Vakarų Europoje. Ji norėtų, 
kad Europa atsipalaidotų nuo tos įtakos. Tai nelengvas 
procesas.

Prancūzai žino, kad to reikia siekti per visos Euro
pos vienybę ir glaudų bendradarbiavimą. O kaip tik to
kios Vienybės idėją energingiausiai puoselėja Tar. Sąjun
ga. Štai klausimas, kuriuo abiejų šalių interesai siejasi, 
kuriuo galima bendra kalba. Netenka abejoti, kad Ta
rybų Sąjungos vadų lankymosi programon įeis ir kiti 
klausimai, kuriais bus ieškoma bendros kalbos su naują
ja Prancūzijos vadovybe.

Architektūrinės 
kūrybos apžiūra

Prieš dvejus metus buvo 
surengta pirmoji visasąjun
ginė .architektūrinės kūry
bos apžiūrą. Kaip žinoma, 
aukšto įvertinimo susilaukė 
ir eilė Lietuvos architektų 
darbų. Visasąjunginės ap
žiūros premijas gavo Vil
niaus Žirmūnų rajono re
stauravimo ir Vilniaus Sta
tybininkų kultūros rūmų 
projektų autoriai,.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
Foreign countries, per year, $12.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Šiemet rengiama antroji 
apžiūra, kuri taps tradicine, 
LTSR Architektų sąjungos 
valdybos prezidiumas visa
sąjunginei apžiūrai atrinko 
penkiolika darbų, jų tarpe— 
Vilniaus Parodų rūmus (au
torius — V. Čekanauskas), 
kolektyvo paruoštą sostinės 
Lazdynų rajono, studentų 
miestelio išplanavimą (R. 
Dičius ir J. Jurge 1 i o n i s), 
Kauno Politechnikos insti
tuto Elekt r o n i k o s rūmus 
(autorius V. Dičius) ir kitų 
projektus.

Kas ką rašo ir sako Laiškai redakcijai
IR JIS PRIPAŽĮSTA

Žurnalistas H. Schwartz 
“The N. Y. Timeso” skilty
se laikomas dideliu “krenni- 
nologijos” žinovu. Jis yra 
to laikraščio “Redakcinės 
tarybos” narys.

Spalio 13 d. jis “Timese” 
rašo tema: “Five Years 
After Kruschev: A Mos
cow Balance Sheet.” Jis 
kalba apie naujosios kolek
tyvinės vadovybės su Brež
nevu ir Kosyginu priešaky
je pasiekimus per tuos pen
kerius metus. H. Schwartz 
pripažįsta, kad toji vadovy
bė turi kuo pasirodyti ir 
pasididžiuoti.,

Jis nurodo, kad šitie pen- 
keri metai pasižymėjo Ta
rybų Sąjungos (kurią, žino
ma, jis vadina “Rusija”) 
žmonių buities pakilimu. 
Taip pat šalyje viešpatavo 
politinė ramybė. Tarybų Są
jungoje nebuvo jaunimo, re
voliucijos, negrų sukilimo, 
neigi masinio antivietnami- 
nio pasipriešinimo, ką mes 
esame pergyvenę čionai 
Amerikoje.

Taip pat toji kolektyvinė 
vadovybė daug laimėjo 
tarptautinėje scenoje. Per 
tą laikotarpį labai sustiprė
jo Tarybų militarinė galia 
ir politinė bei ekonominė 
įtaka. Svarbu, kad buvo 
išvengta s u s i k i r t imo ,su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Pagaliau dabartinė vado
vybė, gali pasididžiuoti 
savo gretų vieningumu. Ga
lima pridėti dar 'ir tą, kad 
per šį laikotarpį “neiškilo 
nė vienaš diktatorius.” :

Bet S c h w .a r t z nebūtų 
Schwartz, jeigu jis * čia ir 
sustotų. Jis suranda ir dide
lius . “nepasisekimus.”. Jam 
tarybinė ekonomika “šlu
buojanti,” naminė ramybė 
buvusi nupirkta “opozicijos 
nuslopinimo kaina,” jam, 
aišku, nepatinka Tarybų 
Sąjungos politika Vidurio 
Rytuose, neigi jos vaidmuo 
Čekoslovakijos įvykiuose.

TIK JAU NE 
RELIGIJOJE ŽMONIJOS 
IŠGANYMAS

Savo vedamajame “Reli- 
gjia nieko neišriša” “Liau
dies Balsas” (spalio 10 d. 
sako:

Klerikalinėj spaudoj dažnai 
privedama, būk viskas pasau
lyje būtų gerai, jeigu žmonės 
laikytųsi prie bažnyčios. Bet 
gi buvo laikai, kada žmonės 
buvo prie bažnyčių, dvasiški- 
jos suspausti. Kas nepaklausy
davo, tuos apšaukdavo ereti
kais ir degindavo. Nebūti iš
tikimu bažnyčiai buvo labai 
sunku. O vistik negerovių tais 
laikais taip pat buvo. Nesto- 
kavo ir karų.

Toliau nurodęs, kas da
bar dedasi Šiaurės Airijo
je ir Indijoje, kaip ten ver
da kruvinos kovos tarp re
liginių sektų, laikraštis ra
šo:

Taigi, tikėjimas, priklausy
mas bažnyčiai, nepadaro žmo
nių geresniais, tolerantiškes- 
niais. Iš tikrųjų, vienos sektos 
įsivaizdavimas geresne, peiki
mas ar net smerkimas ki
tos sektos tikėjimo, dažnai bū
na priežastimi neapykantos.

Atrodo, kad pagrindu ne
sutikimų, net ir tarp religinių 
sektų, dažnai būna kokie nors 
materialiniai dalykai. Atsi
menat, Lietuvoje dažnai byli-, 
nėdavosi tikri broliai daug 
dažniau, negu pašaliečiai, ir 
tų bylų priežastimi būdavo 
kokie nors materialiniai daly
kai, nepasidalinimas palikimu,

žeme ir tt. Mūsų lietuviški vei
ksniai, kad ir labai sutardami 
antikomunizmo klausimu, vis
tik turi daug skirtingų gru
puočių. Jie dažnai pykstasi ne 
tiek dėl politikos, kiek dėl pi
nigų pasiskirstymo. Jų tikėji
mas, religija, nei kiek nesu
švelnina jų santykių.

VILNIAUS “TIESOJE” 
APIE MŪSŲ MIELĄJĄ 
DRAUGĘ VENTIENĘ

Vilniaus didžiajame dien
raštyje “Tiesoje” (spalio 9 
d.) pasirodė labai gražus 
straipsnis apie mūsų veikė
ją ir dainininkę Nelę Ven- 
tienę. Rašo jos ir mūsų ge
ra draugė Nastė Buknie- 
nė.

Papasakojus savo pažintį 
ir pirmąjį susitikimą su Ne
le, Nastė rašo:

Niujorke mes turime “Ai
do chorą, kuriam vadovauja 
Mildred Stenslerienė. Be jo 
pasirodymų nepraeina nė vie
nas žymesnis mūsų judėjimo 
įvykis. Tačiau mūsų choras 
nebūtų toks, koks jis šiandien 
yra, jeigu jame nedainuotų, 
Nelė Ventienė. Ji — mūsų vi
sų pripažinta solistė. Aš vi
sada galvoju, kas būtų įvykę, 
jeigu ji būtų turėjusi kitokias 
gyvenimo sąlygas, jeigu ji bū
tų turėjusi galimybę mokytis 
dainavimo pas specialistus? 
Nėra abejonės, jog ji būtų ta
pusi profesionalia artiste.

Nelė Ventienė gimė JAV. 
Dar būdama mažytė, ji su tė
vais sugrįžo į Lietuvą. Ten 
gyvenimas tuo metu buvo 
vargingas. Vaikystėje ji pa
tyrė nemaža vargo, to
dėl paaugusi ji vėl atvyko 
į JAV. Tačiau ir čia jos nie
kas su pyragais nelaukė. Sun
kiu, atkakliu darbu ji turėjo 
užsidirbti sau duoną. Ji dir
bo ir mokėsi, mokėsi ir dirbo.

Kuomet Ventų šeimoje gimė 
Konradas, o paskui ir Poviliu- 
kas, šeimoje atsirado papildo
mų rūpesčių. Nelengva buvo 
išvykti į repeticijas, koncer
tus. Tuomet Ventai pasiim
davo abu mažus vaikus su sa
vimi. Labai dažnai juos Ne
lė parsiveždavo į namus jau 
miegančius.

Anksčiau, kai mūsų judėjimo 
dalyvių gretos buvo jaunesnės, 
mes statydavome operetes, o 
kartą net buvome lietuviško 
filmo artistai. Ne viskas mums 
vienodai sekdavosi, t a č i a u 
mums visada padėdavo susi
klausymas, bendradarbiavi
mas, entuziazmas.

Daina mūsų tarpe plačiai 
skamba iki šiol, šiais metais 
Floridoje įspūdingai praėjo 
mūsų meno festivalis. Ir šia
me festivalyje ir visur kitur 
jausmingai skamba švelnus 
Nelės balsas. Dabar mūsų 
chorai dainuoja daug Tarybų 
Lietuvos kompozitorių sukur
tų dainų. Ir tai mus nuneša 
toli prie Nemuno krantų, Į 
gimtąjį kraštą.

Nelės Ventienės gimtadie
nio proga mes linkime jai 
sveikatos ir skambios dainos.

RUDUO
Šnara kriauklėm vanduo— 
Toks tekėjimo būdas.
Medžiais karstos ruduo,
Tarsi katinas rudas.

Virš laukų—debesų
Kabo balzganos paltys.
Piktas vėjas bosu
Su miškais ima bartis.

Šnara kriauklėm vanduo—
Toks tekėjimo būdas.

’Medžiais karstos ruduo, 
Tarsi katinas rudas.

Kostas Federavičius

Gerbiamas drauge,
Rugsėjo 2 dieną, vėlai va

kare, pastačiau koją ant 
gimtinės žemės. Visur ge
rai, bet namie geriausia, 
vau laukiama namuose, su
tiko Juozas ir sūnūs.

Trys mėnesiai praleisti 
Amerikoje man buvo dide
lis malonumas ir asmeninė 
patirtis. Pamačiau visiškai 
skirtingą savo civilizaciją, 
gyvenimo lygiu, gamtinė
mis sąlygomis ir bendrai vi
sa buitimi, kraštą. Ameri
ka ir liks Amerika. Dide
lių galimybių šalis. Ameri
kiečiai malonūs, visuomet 
besišypsantieji, nors tikrai 
jie taip pat turi rūpesčių, 
nepasisekimų, kaip ir kiek
vienas mirtingasis. Įdomus, 
įvairus ir turtingas kraštas. 
Per trumpai aš joje buvau,. 
Gal kada nors teks ją pa
matyti dar kartą. Prie da
bartinės aeronautikos toliai 
trumpėja labai sparčiai.

Grįžusi į namus daug pa
sakojau pažįstamiems, vi
siems idomu, visi nori suži- 
noti ką nors nežinomą.

Na, žinoma, norėjau ir 
atsigauti po kelionės, nors 
bekeliaudama po Ameriką 
jokio nuovargio nejaučiau.

Būdama Amerikoje netu
rėjau galimybių sekti mū
sų kultūrinį gyvenimą. Nu
džiugau pamačiusi naujus 
leidinius, knygas, žurnalus, 
jų tarpe Juozo dvi knygas: 
“Nanseną” ir jo paruoštą 
16-ą leidinį “Apie žemai
čių dievus.” Buvo labai 
malonu pamatyti ir Juozo 
aspiranto R. Marčėno “Šiau
lių ekon o m i j o s valstiečių 
sukilimas 1769 m,.” ir ne 
tik išleistą knygą, bet per
skaičiau žurn aluose vie- 
ną-kitą jo apsakymą. Būda
mas aspirantu, jis daug var
go. Vadovas buvo gana 
reiklus, daug jį prikamavo 
dėl kalbos, dėl stiliaus. Ki
tą kartą net nejauku būda
vo dėl nuolatinių pastabų. 
R. Marčėnas kantriai, su
kandęs dantis, išėjo tą var
go mokyklą ir net tapo li
teratu.

Kauno Politechnikos institutas dabar jau yra išleidęs 
daugiau kaip 15 tūkstančių inžinierių, bet sparčiai augančiai 
respublikos pramonei jų vis maža.

Dvidešimtuosius pietus gyvuojantis institutas—didžiausia 
Pabaltijo aukštoji mokykla. Ji ruošia 70 specialybių inžinie
rius. Stacionare, vakariniame ir neakivaizdiniame skyriuose 
mokosi apie penkiolika tūkstančių žmonių. Dvidešimtyje 
probleminių ir atskirų šakų laboratorijų dirba daugiau kaip 
1,000 žmonių —■ profesorių, docentų, dėstytojų, asistentų ir 
aspirantų. Pernai KPI mokslininkams įteikti 57 išradimų di
plomai.

Kaune, šalia senojo Ąžuolyno, į viršų stiebiasi nauji di
džiuliai mokomieji korpusai, erdvūs, bendrabučiai. Tai auga 
naujausis instituto miestelis. Jo statybai numatyta išleisti 
daugiau kaip 25 milijonai rublių.

Nuotraukoje: radijo automatikos laboratorijoje. Užsiė
mimui vadovauja dėstytojas Stasys Damašauskas.

H. Labanausko tekstas, M. Ogajaus nuotrauka

Maloni buvo žinia ir vals
tybės premijos paskyrimas 
už “Vilniaus miesto istori
ją.”

Didelį malonumą turėjau 
išklausyti Vilniaus vyrų 
“Varpas” choro koncertą. 
Šiame 'chore dalyvauja apie 
šimtą vyrų, daugiausia in
žinierių. Jie dainos mylė
tojai.,

Iš choro buvo sudaryta 30 
asmenų kamerinė grupė, 
kuri šiais metais rugpiūčio 
mėn. dalyvavo polifoninės 
muzikos festivalyje Italijo
je. Repertuaras grynai lie
tuviu dainos ir vienas kitas 
klasikinis dalykas, o pabai
gai, dabar tapusia antruo
ju rrr~n himnu, Maironio 
“Lietuv. brangi.” Jie buvo 
tik ką grįžę iš saulėtos Ita
lijos ir koncertą pakartojo 
Vilniuje. Klausiausi su di
džiausiu malonumu, stebė
jausi dainininkų baisingu
mu ir nuostabia interpreta
cija.

Choro vadovas Kroger- 
tas dalyviams pareiškė, kad 
dainininkų paruošimas ne 
vien jo darbas. Darbas Vil
niaus Universiteto, Kauno 
Politechnikos Instituto 
chorvedžių. Choristai dai
navę 10-15 metų. Italijoje 
jie užėmė pirmą vietą ir lai
mėjo aukso medalį. Mes 
visi tuo didž i u o j a m ė s ir 
džiaugi a m ė s. Lietuviška 
daugiabalsė daina melodin
gai skambėjo Italijoje, o 
atlikėjai pasipuošė auksu.

Drąsiai galiu tvirtinti, 
Amerika tokio choro netu
ri. Muzikos mėgėjai būtų 
nustebinti jų atlikimu. Taip 
ir norėtųsi, kad jie pagar
sintų Lietuvą už Atlanto.- 
Mielai klausytųsi ne tik lie
tuviai, bet ir amerikiečiai. 
Muzikinė kalba tarptautinė, 
visiems suprantama. Norė
jau pasukti “radijo ban
gas,” kad jį užgirstų visi 
Amerikos lietuviai!

Skubėjau suspėti ir prie 
Baltijos. Tokio pajūrio, kaip 
Palangos, negalimą nepasi
ilgti.

Sekančiais metais Žemai

čiai ruošiasi didelei dąįnū 
šventei, kuri įvyks prie Pla
telių ežero. Ten statoma 
bus estrada, o jos projekto 
autorius mano sūnus Ju
lius. Jis vyko suderinti sa
vo planų į Plateliusi. Kar
tu skubėjau ir aš į Palan
gą. Buvau pasiilgus ginta
rinio kranto. Dienos buvo 
gražios, vanduo ir oras šil
tas, dangus toks mėlynas, o 
pajūris švarutėlis, o mano 
mintys lėkė per vandenis į 
amžinai žydinčią Kaliforni
ją, Mičigeno pakrantą, Man- 
hatano salą.

Palangoje per vasarą at
sirado keletas naujų pasta
tų, kurie patraukia akį. 
Vienas jų — kavinė “Vaidi
lutė” — medinė, nacionali
niame stiliuje, net šiaudiniu 
stogu. Projekto autorius 
architektas Tiškus. Antras, 
kurio negalima nepastebėti, 
nes savo sprendimu yralta- 
bai originalus ir moder
nus — poilsio namai “Žilvi
nas.” Pastatas stovi ant 
gelžbetoninių polių, staty
bai panaudotas gelžbetonis, 
gražiai sutvarkyta teritori
ja, aplinkui pušys ir nuolat 
žydinti pieva sudaro labai 
jaukų Palangos kampelį. 
Projekto autorius architek
tas Lėckas.

Šiomis dienomis Lietuva, 
kaip ir visos socialistinės 
šalys, mini Vokietijos De
mokratinės Respublikos dvi
dešimtmetį. Vilnius palaiko 
ekonominę - kultūrinę drau
gystę su VDR gėlių miestu 
Erfurtu. Todėl prieš porą 
dienų Vilniuje buvo atida
ryta Erfurto apygardos pa
roda. Apie šią apygardą 
1967 m. “Mokslas ir gyvei^ 
mas” Nr. 9 esu rašiusi. tfi 
viena didžiausių VDR apy
gardų. Ta proga Vilniuje 
vyksta vokiškų filmų festi
valis.

Su koncertais atvyko me
ninė grupė.; Erfurtiečių ir 
vilniečių draugystė pagrįs
ta bičiulišku nuoširdumu.

Tokių ir panašių kultūri
nio gyvenimo nuotrupų yra 
daug. Čia suminėjau keletą.

Gyvenimas niekur nesto
vi vietoje, laikas keičiasi, o 
su laiku keičiamės ir mes 
visi.

Geriausi linkėjimai nuo 
Juozo.

St. Jurginienė 
Vilnius, X 7

Juozui Staneliui .
Gerbiamas Drauge,

Pirmiausia sveikinu jus 
už aprašymą apie Lietuvą. 
Tai neužmirštamas raštas, 
lengvoje formoje labai su
prantamais žodžiais para
šytas. Aš net apsiverkiau 
jūsų įspūdžius perskaitęs. 
Tai geriausias aprašymas, 
kokį tik aš skaičiau. M4ln 
atrodo, kad jūs galėtumėte 
dar ką nors aprašyti iš tos 
kelionės.

Dabar truputį apie save. 
Mane kankina artritis, ir 
prisiėjo prie to, kad einu 
pas gydytoją, pas tą patį, 
pas kurį eina ir mano Ma
rie. Jisai man davė “arkli
nių pilių,” taip, kad sunku 
ir praryti. Bet tos pilės bis- 
kį pagelbėjo. Tačiau mano 
svarumas pradėjo smarkiai 
pulti žemyn. Prieš porą me
tų svėriau 165 svarus, o da
bar besveriu 125 sv. Klau
siau daktaro, kame dalykas. 
Jisai sako, kad tai yra “part 
of old age.” Šiaip kraujas 
geras, * širdis gera, atrado, 
kad turiu gyventi ir kankin
tis,

Su pagarba,
J. Judžintas 

Florida.



Antradienis, Spalio (October) 21, 1969 LAISVE 3 pusi.

4 Teofilio Tilvyčio 
*>• šių metų gegužės 15 dieną Lietuvoje 
mirė poetas Teofilis Tilvytis. Poetas gi
mė 1904 metais, Gaidžių kaime, netoli 
Tauragnų. Tilvytį galima priskaityti 
prie senesnėsės lietuvių poetų kartos. 
Dar buržuazinėje Lietuvoje jis išaugo 
kaip poetas ir suformavo savo pažangią
ją pasaulėžiūrą.. Jis rašė ir bendradar
biavo tarpe to meto amžininkų, kaip B. 
Sruoga, K. Binkis, F. Kirša, J. Tysliava 
ir kiti.

Apie Tilvyčio kūrinius kaip “Di- 
čius,” “Artojėliai” — mes šiek tiek žino
me iš savos spaudos. Tilvyčio redaguo
tas satyrinis žurnalas “Kuntapjįs” irgi 
pasiekdavo Amerikos krantus. Poetinė 
satyra buvo mėgiamas žanras Tilvyčio 
kūryboje. Tarybinėje Lietuvoje poeto 
kūriniai išleisti tomais. Žinoma, pilnesnį 
vertinimą Tilvyčio poetinės kūrybos pa
darys literatūros specialistai Lietuvoje.

Jo kelias į poeziją
Apie savo nueitą poetinį kelią Tilvy

tis pasakoja atsiminimų straipsnyje “Ke
lyje į Parnasą.” Jį poetas parašė 1968 
metų “Poezijos pavasario” leidiniui. Ma
tyt, poetas rašė atsiminimus jau jaus
damas savo gyvenimo rudenį.

Tilvyčio jaunystė įdomi ir spalvinga. 
Jo talentas pradėjo kilti dar vaikystėje. 
Poetas pasakoja: “Dar piemenaudamas 
kaime, mokėjau drebinti smuiko stygas, 
aistringai raityti armoniką. Mokykloj 
garsėjau kaip solistas, deklamatorius ir 
vaidintojas.” O vėliau: “Kaune mokiausi 
dramos studijoj, dalyvavau Tautos teat
ro ir ‘Vilkolakio’ spektakliuose.”

Poetas prisimena, kad jam teko vai
dinti ir operoj “Kardinolo duktė.” Bet 
čia, poetas sako: “Vaidinau soste sėdin
tį ir tylintį karalių.”

Tilvyčių šeimoje — dvi seserys ir 
du broliai, irgi buvo dainos meno my
lėtojai. Tad visa Tilvyčių jaunoji šei
ma, sako poetas, — “giedojo Tauragnų 

bažnyčios chore.” Tačiau iš visų meno 
sričių, Tilvytis pasirinko poeziją.

Poeto Janonio įtaka
Jaunas Tilvytis pradėjo skaityti ir 

deklamuoti Liudo Giros, Maironio, Ja
nonio, Baranausko ir kitų poetų eilė
raščius. Jo dainų ir deklamacijų reper
tuare buvo mylimi poetiniai kūriniai: 
“Dul-dul dūdelė,” “Kalvis,” “Ar tu ma
tei,” “Trauk, bėruti,” “Anykščių šilelis” 
ir kiti. Janonis, matyt, buvo pirmoje ei
lėje. Jo. “Kumečio daina” skambėdavo:

Trauk, bėruti, trauk greičiau,— 
Poną einant pamačiau.
Jis ir vėl mane rūgos, 
Neišvaręs nė vagos.

Artojas galėjo veikti jauną Tilvytį, 
bet dar labiau jį jaudino dramatiški dar
bininkų kovos vaizdai eilėraštyje “Ar tu 
matei?” Tilvytis deklamavo:
jį Ar tu matei,

Kaip grįžęs iš dirbtuvės 
Namo šeimos tėvas rado, 
Vaikus mirusius iš bado, 
Ir kaip mergaitės—paleistuvės, 
Nors girtos su svečiais kvatojo, 
širdyj jaunų dienų raudojo?

Ar tu matei?

kelias į Parnasą
metu buvo Lietuvos kultūrinės veiklos 
centru, Tilvytis, su jauna energija, di
deliu entuziazmu, stojo į literatūros dar
bą. Čia jis pasiekė ir savo poetinį Par
nasą. Rašė eilėraščius, išleido pirmuo
sius poezijos rinkinius, aktyviai veikė su 
to meto futuristais, bendradarbiavo “4- 
vėjų” žurnale. Apie tą “bohemišką” at
mosferą Kaune, Tlvytis rašo savo atsi
minimuose:

“Mane, neseniai atvykusį iš apskri
ties miestelio, toji aplinka, skambios de
klamacijos, čia pat improvizuojamos dai
nos stačiai pavergė. Su tuo aš greit .su
sigyvenau, manydamas, kad taip reikia 
kūrybinėje draugijoje.

Ieškojimai
Tuo metu buvo “mada” poetinių ieš

kojimų. Jauni futuristai Putiną, Maironį 
ir kitus jau laikė seno amžiaus poetais. 
Tilvytis apie poetinius ieškojimus pasa
koja: “Mes ryžomės žūt būt kuo nors 
išsiskirti iš to meto poezijos. Eksperi
mentavome, ieškojome savo stiliaus, žo
dyno.” Net poetinių leidinių popieriaus 
spalva, viršelio forma įeidavo į ieškojimų 
diskusijas.

Tos naujovės, savo Tilvytis, “svaigino 
mus ne mažiau, kaip tie gėralai, kuriuos 
mes gėrėme.” Vėliau Tilvytis pastebi, 
kad tie ieškojimai buvo tik “poeto bren
dimo” laikotarpis. Praėjus jaunystės ro
mantikai, Tilvytis rašė jau pats “pasi- 
juokdamąs ir iš savo, paskutinių ketur- 
vėjiškų posmų.” Jis pabrėžia: “Paju
tau, kad į literatūrini darbą mano žiū
rėta kaip į žodžių žaidimą, į pastangas 
stebinti skaitytoją.” Todėl poetas grįžo 
prie kasdienybės temų.

Gyvenimo ruduo
Tilvytis gyveno 65 metus. 1967 metų 

poezijos antologijoj ir šių metų “Kultū
ros baruose ’’tilpę jo keli eilėraščiai, jau 
primena poeto gyvenimo rudenį. Poetas 
prabyla — “kas buvo žalia, nužaliavo, 
nužydėjo.” Vadinasi, poeto vasara jau — 
“nužydėjo.” Tilvytis jau daro savo dar
bų suvadą:

Staiga tu praregi, 
kad tavo vasara jau baigias,

Kad viskas praeityj,
kad griebtis per vėlai.

Kada tik atskiri,
ką gera tu nuveikęs;

Kas grūdu krito,
kas paliko tik pelais.

Vėl pavasaris. Vėl viskas pražydės.
Kito nebežinai, ar sulauksi.
Daktare, nenoriu svetimos širdies,— 
Nuosava brangesnė man už auksą.

Revoliucionierius, kovotojas ir 
Lietuvos KP istorijos tyrinėtojas

’! Pažymint Romo šarmaičio 60-m.etj
R. Šarmaitis — aktyvus 

revoliucinio judėjimo daly
vis, Lietuvoje plačiai žino
mas mokslininkas.

Nuo pat ankstyvos jau
nystės susiejęs savo gyve
nimą su Komunistų partija, 
visas savo jėgas paskyręs 
kovai už jos idealus, už 
šviesią Lietuvos darbo žmo
nių ateitį, R. Šarmaitis te
bežengia pirmosiose parti
jos kovotojų gretose. Tik
tai dabar jis daugiau dar

Janonis tame eilėraštyje pavaizdavo 
4he tik darbininkų skurdą caristinėje Ru
sijoje, bet ir jų kovas. Kitame eilėraščio 
posme poetas klausia, “ar tu matei,”

Kaip alkaną minią
Nagaikomis kazokai vaikė. . .

Ir gatvę lavonais prisėjo?

Jį tik labiau sustiprino
Tilvytis mokėsi Panevėžio ir Utenos 

gimnazijose. Kaip talentingam mokslei
viui, jam teko redaguoti ir išleidinėti 
studentams laikraštėlį “Pirmieji žings
niai,” kuriame poetas spausdino ir savo 
pirmuosius eilėraščius. Bet už išspaus
dintą laisvamanišką referatėlį Tilvy
tis buvo pašalintas iš gimnazijos. Ta
čiau tas incidentas tik labiau akstino 
jaunuolį pagalvoti apie reklamuojamą 
buržuazinės Lietuvos “laisvę” ir “demo- 
įtratiją.”

Darbo ieškoti, jau 19 metų studentas, 
1923 metais atvyko į Kauną.. Dirbda
mas raštininku finansų ministerijoj, Til
vytis matė dar daugiau negerovės to me
to Lietuvoje. Tačiau Kaune, kuris tuo

Tilvytis nuveikė daug—jis paliko lie
tuvių tautai didelį lobį poetinės kūrybos. 
“Kultūros baruose” (1969, Nr. 6) iš
spausdintame eilėraštyje Tilvytis jau 
prisimena mirtį, bet dar nori gyventi:

Kasdien išvaikštau aš
senamiesčio gatves

Vilnelės vingiuos
pasimesdamas klajoju.

Lig šiol aš apie mirtį
niekad nesvajojau,— 

dar vis ruošiausi
pasidžiaugsiąs senatve.

Bet poeto širdis sušlubavo. Galima 
spėti, kad Tarybų Lietuvos gydytojai 
planavo ar kalbėjo poetui įskiepyti 
sveiką širdį. Poetas atsisako tokios ope
racijos. Eilėraštyje, rašytame 1969 me
tais, poetas kalba apie širdį:

Poetas įspėjo — buvo jau paskutinis 
jam pavasaris. Poetas ne tik širdies, bet 
nieko kito svetimo nenori. Jo moralė 
sveika ir teisinga. Kitame eilėraščio pos
me poetas duoda pavyzdį ir kitiems, ku
rie ieško nepelnytos garbės. Tilvytis 
sako:

Nepamėgau nieko svetimo, puošnaus,— 
Visa tai pigu ir apgaulinga.
Tolių miražus seniai išgyvenau,
Jie su jaunyste drauge pradingo.

Poeto Tilvyčio gyvenimas baigtas gar
bingai. Jis lieka pavyzdžiu poetams ir 
mums. Jis nesidengė “apgaulinga” 
skraiste, bet savo darbais pelnė lietuvių 
tautos pagarbą.

V. Bovinas 
1969-VIII

(Skaityta LLD 75 kuopos kultūriniame 
susirinkime, Miami, Fla.)

buojasi kaip mokslininkas, 
Lietuvos Komunistų parti
jos tyrinėtojas, savo <dar- 
bais padėdamas auklėti dar
bo žmones revoliucinių tra
dicijų dvasia.
Persekiojimai jo nepalaužė

Ukmergės rajono Žūklių 
kaimo mažažemio valstie
čio sūnus, R. Šarmaitis, ei
damas 17-uosius metus, ta
po Ukmergės gimn a z i j o s 
komjaunimo aktyvistu. Jau 
gimnazijos suole patirti re
akcijos persekiojimai, suė
mimai nepalaužė jaunojo 
revoliucionieriaus, o dar la
biau jį užgrūdino. Pašalin
tas iš Ukmergės gimnazi
jos, jis eksternu išlaikė 
brandos egzaminus Rokiš
kyje.

1929 metais R. Šarmaitis 
priimamas į Lietuvos K P 
gretas. Buržuazinės san
tvarkos metais jis buvo' ne 
kartą areštuotas ir kalin
tas. 1930 metais už komu
nistine veiklą kariuomenės 
teismas ji nuteisė kalėti iki 
gyvos galvos, tačiau baus
mė kaip nepilnamečiui buvo 
sumažinta iki 15 metų. Iš 
viso kalėti iam teko apie 5 
metus. T laisve R. Šarmai
tis ištrūko 1933 m., Lietu
vos ir TSRS vyriausbėms 
apsikeitus politiniais kali
niais.

Kaip plunksnos 
darbuotojas

Nuo 1933 m. pabaigos R.

minterno Vykdomojo komi
teto. 1935 m. baigė j Vaka
rinį marksizmo-leni n i z m o 
universitetą prie Tarptauti
nės Lenino mokyklos.

Nuo 1936 m. dirbo žurna
lo “Priekalas” redakcijoje, 
vėliau Užsienio kalbų lite
ratūros leidykloje ir kt. Jau 
1926 m. pradėjęs bendra
darbiauti pogrindinėje kom
jaunimo ir partinėje spau
doje (“Darbininkų jauni
mas,” “Darbininkų atsto
vas,” “Balsas,” “Komunis
tas,” JAV pažangiųjų lietu
vių žurnalas “Šviesa” ir 
kt.), R. šarmaitis tebėra 
aktyvus plunksnos darbuo
tojas..,

Naujose pareigose
Atkūrus Lietuvoje Tary

bų valdžią, R. Šarmaitis bu
vo Valstybinės leidyklos vy
riausiasis redak to r i u s, o 
Didžiojo Tėvynės karo me
tu dirbo Lietuvos KP CK 
anarate Maskvoje, buvo 
“Tiesos” redaktoriaus pa
vaduotojas. kartu organiza
vo atsišaukimų, brošiūrų
leidimą, iu platinimą oku- 
nuotoie Lietuvos teritorįjo- 
ie. rūninosi kad pažangio- 
je JAV lietuvių spaudoje pa- 
«irodvtu str a i n s n i u apie 
Lietuvos darbo žmonių kovą 
prieš hitlerinius okupantus. 
Po karo R. Šarmaitis Vil
niuje kuri laika buvo “Tie
kos” atsakingasis redakto- 

1 viiis, vėliau dirbo partijos 
CK s na rate, resnūblikos 
Rašytojų sąjungoje.

Nuo 1948 m. R. Šarmaitis 
vr,ą,WU^Ustorijos insti- 
tutd;įri^^LI^tuvos Komu
nistų partijos ^Centro Ko
miteto ..direktorius. Tyri
nėdamas' revoliucinę Lietu
vos praeitį, Lietuvos Ko
munistų partijos nueitą šlo
vingą ’ kovos kėlią, R.šar- 
maitis paskelbė daug moks
liniu ir. publicistinių darbų. 
1967-1968 m. ‘“Komunisto” 
žurnale pasirodė Jo reda
guotas LKP istorijos apy
braižos I tomas, kuri šiuo 
metu iis rengia spaudai at
skiru leidiniu. R. Šarmaitis 
vra naskelhes straipsnių ir 
iš lietuvių literatūros istori
jos. daugiausia apie revo
liucinius lietuvių rašytojus.

Šarmaitis dirbo Maskvoje 
LKP atstovybėje prie Ko-

Kaip leninistas
Pasi tinkant V. Lenino 

šimtmečio jubiliejų, malonu 
pažymėti, kad R. Šarmaitis 
daug ir vaisingai pasidar
bavo, skleisdamas nemir
tingas Lenino idėjas tiek 
savo moksliniais ir publicis-

tiniais darbais, tiek ir visa 
savo visuomenine -politine 
veikla. Ypač daug jis pri
sidėjo, leidžiant V,., Lenino 
kūrinius lietuvių kalba. Jis 
vertė teorinį V. Lenino 
veikalą “Valstybė ir revo
liucija,” kuris 1937 metais 
buvo išleistas Maskvoje. 
Leidžiant V. Lenino Raš
tus lietuvių kalba, R. Šar
maitis įnešė svarų indėlį 
kaip prityręs redaktorius, 
Lietuvos KP CK Redakci
nės komisijos marksizmo- 
leninizmo klasikų kūrinių 
vertimams į lietuvių kalbą 
narys.

Kitoje veikloje
Greita mokslinio ir publi

cistinio darbo R. Šarmaitis 
nuolat aktyviai dalyvauja 
Lietuvos partinėje ir valsty
binėje veikloje. Jis yra Lie
tuvos Komunistų partijos 
CK narys, Lietuvių Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas.

Reikšminga darba R. šar
maitis atlieka “Mažojoje 
lietuviškoje tarybinėje enci
klopedijoje.” vadovauda
mas jos Lietuvos KP isto
rijos sektoriui.

Už aktvvią visuomenine, 
kultūrine bei mokslinę veik
la R. Šarmaičiui suteikti 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
kultūros veikėjo ir nusipel
niusio mokslo veikėio gar
bės vardai. Kaip nuikų pe
dagoge j1’ verbi a buvę Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko universiteto studen
tai, kuriems jis ilgą laiką 
dppis TSKP istorija.

R. Šarmaitis, sulaukės gar
bingos 60-mečio sukakties, 
tebėra tok<? pat energingas, 
kupinas didelių kūrybinių 
sumanvmų bei polėkių. Re
voliucinės kovos draugams 
ir bendradarbiams malonu 
palinkėti jubiliatui sėkmės 
ir toliau vaisingai darbuo
tis mokslinio ir visuomeni
nio darbo. baruose, statant 
mūsų šalvie komunizmą.

Julius Lebedys
Partijos istorijos instituto 

sektoriaus vedėjas

TAIP PAT, KAIP IR JŪS
Steponas Batoras, senojo 

Vilniau universiteto įkūrė
jas. buvo vengras ir nemo
kėjo lenkiškai, bet labai pui
kiai kalbėjo lotyniškai. Vie
nąsyk jis, sutikės Lvovo ar
kivyskupą, stebėjosi:

— Kaip tu tapai dvasiš
kiu katalikų bažnyčioje, jei 
beveik nemoki lotynų kal
bos?

— Ogi taip pat, kaip ir 
jūsų didenybė tapote Len
kijos karaliumi, nors ir ne
mokate nė vieno žodžio, len
kiškai, — atsakė arkivysku
pas.

Namas ant lingių
Per pastaruosius 50 metų 

žemės drebėjimai sugriovė 
daugiau kaip 50 stambių 
miestų. 1963 m. — Skoplė; 
1964 — Niagara (Japoni
ja), katastrofa Taivanio sa
loje, sugriovimai Anchora
ge mieste Aliaskoje; 1966 
m. — Taškentas, 1968 m.— 
žemės drebėjimas Sicilijoje. 
Žemę dažnai “purto.”

Kad požeminiai smūgiai 
nesugriautų pastatų seismi
niuose rajonuose, pastatų 
kampai stiprinami plienine 
armatūra, sienose įdedami 
gelžbetoniniai seisminiai 
žiedai, naudojamos patva
resnės statybinės medžia
gos.

Atsiranda ir kitų projek
tų — namų ant cilindrinių 
volų, ant rutulių. Tačiau šie 
projektai techniškai neiš
spręsti, išskyrus vieną. Tai 
tech. m. k. F. Zelenkovo kon
strukcijos namas ant lin
gių Ašchabade. Neliesda
mas žemės, namas laisvai 
kybo ant ištemptų plieninių 
pakabų su lingėmis abiejuo
se galuose.

Taigi, žemė yra pastato 
pakabos taškas, o ne tiesio
ginė atrama. Todėl žemės 
drebėjimo banga gali veikti 
tik viršutinius pakabos ga
lus, bet ne sienas. 1960 m. 
Ašchabade buvo 6 balų smū
giai. Namas nepajudėjo.

F. Zelenkovas įsitikinęs, 
kad namams ant seismo- 
amortizatorių nebaisūs jo
kie žemės drebėjimai. Da
bar inžinierius projektuoja 
naujas gyvenamųjų ir vi
suomeninių pastatų, kurie 
bus statomi seisminiuose ra
jonuose, konstrukcijas.

Šeimyninis albumas
Mokslininkai, tyrinėdami to
kias izoliuotas žmonių gru
pes, kaip religinės bendruo
menės, medžiotojų gentys, 
žvejų kaimai salose arba 
gentys tarp aukštų kalnų, 
pastebi dažnas paveldimas 
anomalijas ir iškrypimus.

Pasirinkti gyvenimo drau
gą nėra iš ko, todėl gimi
nystės ryšiai tokiose izoliuo
tose žmonių grupėse tiek 
persipynę, kad keliems šim
tams arba net tūkstančiui 
žmonių būtų galima užsa
kyti vieną šeimyninį albu
mą.

Adrijos jūros saloje Krk 
yra septynios izoliuotos gy
venvietės. Vienoje iš jų 
daug albinosų, kitoje—epi
leptikų, trečioje — neūžau
gų. Be to, dar paplitusi ši
zofrenija, protinis atsiliki
mas. Nors vandenyje daug 
jodo, dažnai pasitaiko en
deminis gūžys.

Marokietė sutuoktuvių rūbais

PLUNKSNA IR KLUMPĖ
Plunksna. Tai stebuklingo įrankio vardas.
Ji kerta baisiau kaip koks kardas.
Ji gina žmoniją nuo imperializmo.
Ji “progreso” dėsniais augina fašizmą.
Armija prūsokų nepriešai — ji sako.
Iš supuvusio laužo ji pilį pastato.
Bet plunksna!
Ar ne perdaug garbės ir tau, ir žurnalistams,—
Jos nebelieka kitiems specialistams. 
Istorija, kurias — kur plienas tirpsta, 
Kur ausys raitos, kepa akys, ūsai smilksta. 
Esu aš specialistas klumpių.
Dirbu, pluštu ir prakaituoju.
O tu, brangioji! -r- Nesukursi net ir klumpės, 
Nors mano garbę — tu nešioji.
Tu nepraminsi nė takelio be manęs.
Mėnulis juokias iš tavęs!
Tik plunksna!
Kai rašysi ponui Dievui,
Meldžiu: Nesakyk, kad aš storžievis.

Adomas Paršas
X 1 1969
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BINGHAMTON, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

Spalio 6 d. įvyko LDS 6 
kuopos narių susirinkimas 
Sokol salėje. Nežiūrint, kad 
buvo spaudoje garsinta ir 
nariai raginami, kad daly
vautų, tačiau į susirinkimą 
mažai narių teats i- 
lankė, tiktai devyni ir kuo
pos valdybos nariai ne visi 
dalyvavo. Tai negerai. Vi
si žinojome, kad už 5 dienų 
įvyks tas mūsų metinis ban
ketas ir buvo numatytas 
reikalas platesniam pasita
rimui apie tai.

Nors ir nedaug narių da
lyvavo, tačiau būtini reika
lai buvo aptarti ir atlikti. 
Iš banketo rengimo komisi
jos M. Lynn raportavo, kad 
prieš kelias dienas sužinojo, 
jog Amerikos Legiono par
eigūnai prieš kelis mėnesius 
didžiai padidino salės nuo
mą. Nors dar LDS 6 kuopos 
šiam banketui salė buvo iš
nuomota iš pat pradžios me
tų už $10 ir apie tą padi
dintą nuomą LDS 6 kuopos 
valdyba nieko nežinojo. O 
dabar šio banketo salės 
nuoma jau bus $30 ir ren
gėjos turės jiems tą sumo
kėti. Šis salės padidintos 
nuomos reikalas iš Legiono 
pusės padarė truputį nesu
sipratimo. O rengėjoms pa
daryti bent kokią pakaitą 
jau buvo per vėlu, nes vis
kas jau buvo paruošta. Po 
visapusiško apkalbėjimo na
riai nutarė įvykdyti vaka
rienę ir sumokėti Legionui 
$30.

Tuojau po susirinkimo ati
darymo kuopos pirmininkė 
H. Žukienė paprašė minu
tei tylos pagerbimui miru
sios mūsų kuopos narės 
Onutės Disienės. Finansų 
sekretorė Adelė Kum pan 
pranešė, kad dar vis serga 
V. Sadinienė. Naujai užsi
registravo pašalpai Jonas 
Strol, kuriam Wilson Me
morial ligoninėje buvo pa
daryta rimta operacija. Sa
koma, operacija gerai pavy
ko ir ligonis sveiksta. J. 
Strol dar gydosi ligoninėje. 
Linkime ligoniams sėkmin
gai ir greitai susveikti. Taip 
pat ir kitų kuopos valdybos 
narių raportai, kad ir trum
pi, buvo priimti.

Buvo truputį diskusuotas 
narių įrašymo klausimas — 
reikalas, bet dėl neskaitlin
go susirinkimo neįsileista į 
plačias diskusijas. Tačiau 
visi pasisakė, kad šiuo me
tu gauti naują narį jau ne
lengva. Bet ateityje ir vėl 
bus šis reikalas diskusuoja
mas.

Sekamas LDS 6 kuopos 
narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 3 d., Sokol salėje. 
226 Clinton St. Pradžia 7 
vai. vakare. Visi kuopos na
riai prašomi dalyvauti, iš
klausyti raportą iš ką tik 
atsibuvusio mūsų banketo. 
Lauksime.

Turėjome svečių
Į šį banketą buvo atvykę 

draugai K. Naravai, net iš 
Shenadoah, Pa. Tai G. E. 
Slesoraičių giminės. Mums 
buvo labai malonu su jais 
pasimatyti ir pasikalbėti ir 
smagiai laiką praleisti šia
me pobūvyje.

Jau skaidrėms rodymui 
einant prie pabaigos, visiš
kai netikėtai į salę įėjo 
draugas V. Andrulis, “Vil
nies” kolektyvo redakcijos 
narys iš Chicagos. Progra
mai pasibaigus, vakaro pir
mininkė M. Lynn iškvietė 
V. Andrulį tarti žodį. Drau
gas Andrulis, trumpoje savo 
kalboje, aiškiai piešė šių 
dienų svarbiausius pasauli

nius įvykius, pavaizduoda
mas ir didžiausias studentų 
demonstracijas kovoje už 
geresnes sąlygas mokyklose 
bei universitetuose, žiaurius 
susidūrimus su policija, 
skaitlingus areštus ir iš po
licijos pusės naudojimą aša
rinių bombų studentų mal
šinimui bei demonstracijų 
sulaikymui. Taip pat palietė 
ir dienraščio “Vilnies” va
jaus reikalus ir visą eilę ki
tų reikalų.

Drg. Andrulio atsilanky
mas pas mus, tai tikrai bu
vo maloni staigmena. Ir tuo 
pačiu kartu labai apgailes
taujame, kad nebebuvo ga
na laiko platesniam pasikal
bėjimui, nes jau buvo lai
kas eiti namų link.

Bet visgi pasimatymas su 
iš toliau atvažiavusiais sve
čiais, kad ir trumpi su jais 
pasikalbėjimai, vis tiek ilgai 
pasiliks mūsų atmintyje. Di
delis ačiū jums,gerieji drau
gai, už dalyvavimą.

Teko nugirsti publikos 
pasikalbę j i m u s. Sakoma, 
kad mūsų banketas skaito
mas prie gerai pavykusių. 
Apie tai bus vėliau parašy
ta.

Ona W ellus
LDS 6 kp. narė

Great Neck, N. Y.
Mirė Jonas Linda

Spalio 7 d. savo namuose 
mirė Jonas Linda, sulaukęs 
86 metus. Buvo pašarvotas 
Flidnes Funeral Home. Jo 
karstas buvo gražiai pa
puoštas gėlių vainikais (vie
nas buvo nuo L.A.P. klubo). 
Jo atsisveikinti susirinko 
gana gražus būrys Jono ar
timųjų ir draugijų narių, 
su kuriais jisai priklausė ir 
veikė bendrai LLD 72 kuo
poj, LAP klube ir buvo il
gametis laikraščio “Laisvės” 
skaitytojas ir dosnus rėmė
jas.

Pastaruoju laiku J. Lin
da gyveno Douglaston 
miestelyje ir tenai mirė, bet 
prigulėjo prie Greatnecko 
draugijų,ries čia yra gyve
nęs per ilgus metus ir vei
kęs, ir šeimą sukūręs.

Jonas Linda paliko nu
liūdime savo seną sergan
čią žmoną, dvi dukteris 
ir Lietuvoje — Joniškėlio 
apylinkėje — paliko savo 
brolį ir kitus. Labai gra
su, kad dukterys išpildė 
tėvo prašymą. Jo kūnas bų^ 
v o sukremuotas. Taip Jono 
Lindos vargingas, bet dar
bais garbingas gyvenimas 
ižsibaigė.

P. Bečis

San Francisco, Calif.
Labai apga,i lėtina, kad 

mūsų LLD kuopos veiklus 
narys Jonas Ginaitis pergy
veno sunkią operaciją. Jis 
su žmona Maryte gyvena 
gražioje Santa Clara apy
linkėje. Širdingiausi linkė
jimai varde visų mūsų kuo
pos narių greitai atgauti 
brangią sveikatą.

• • • —

Žemės drebėjimas Santa 
Rosa buvo jaustas ir San 
Franęiske, bet nuostolių čia 
nepadaryta. Santa Rosa 
miestą su 50,000 gyventojų, 
kuris yra apie 60 mylių į 
šiaurę nuo San Francisco, 
smarkiai sukrėtė. Yra su
žeistų žmonių, daugiausia 
stiklų bei langų išbyrėjimu.

L—ma

Philadelphia, Pa.
Plinta prieškarinis sąjūdis

Philadelphijoje yra kelio
lika aukštojo mokslo įstai
gų, kuriose vis plačiau plin
ta nemažas bruzdėjimas 
prieš aukso demonų tęsia
mas beprotiškas skerdynes 
Vietname ir kitur. Seniau 
tik aukšto mokslo studentai 
kėlė protestus prieš žmonių 
skerdikus, o šiandien jau 
prisideda prie savo mokinių 
ir daug profesorių. Tai ge
ras reiškinys.

Miesto parkų policininkai 
truputį atsikvėpė rudens se
zonui prasidėjus. Mažiau 
žmonių vaikščioja, mažiau 
užpuolimų, apiplėšimų, mo
terų išprievartavimų. Bet 
vienam asmeniui vis dar pa
vojinga vaikščioti kiek ar
čiau medžių tankumynų.

Šiaurinėje miesto srityje 
negrai įsisteigė kaip ir sa
vivaldybę. Reikalui esant 
miesto policija tenai kojos 
nekelia. Nes negrai turi iš
sirinkę savo policin i n k u s 
tvarkai palaikyti. Jie apsi
rengę afrikietiškomis uni
formomis ir veda tvarką. 
Miesto policijos jokiame rei
kale nesišaukia.• • •

Spalio 11 d. LLD 10 kp. 
laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Narių susirinko vidu
tiniškai. Po perskaitymo 
protokolo buvo išduotas ra
portas iš buvusio puikaus 
pobūvio rugsėjo 21 d. Nu
tarta paaukoti pažangiai 
spaudai: “Laisvei” $50, 
“Vilniai” $50, “Liaudies Bal
sui” $50.

Išrinkti 5 delegatai į 6-os 
apskrities konferenciją.

“L” Reporteris

MIAMI, FLA.
Lapkričio 2-rą dieną Ai

do choras rengia pietus ir 
koncertą Lietuvių Socialio 
klubo salėj. Pietus duos 
12:30, o koncertas prasidės 
kaip 2 vai.

Aido choras atliks prog
ramą po vadovybe mūsų 
gerbiamos chorvedės Biru
tės Ramoškaitės. Bus so
listų, duetų ir kitų. Dai
nuos mūsų choro žvaigž
dės May Gabrėnienė, Hela- 
na Mankauskienė, ir Birutė 
Ramoškaitė su savo dukre
le. Publika labai myli klau
syti jas visas dainuojant.

Dėkim visas pastangas, 
kad šis Aido choro koncer
tas būtų sėkmingas. Būtų 
gerai ir gražu, kad ir iš mū
sų kaimynystės kolonijų lie
tuviai dalyvautų Aido cho
ro koncerte. ■

LLD 75-ta kp. lapkričio 
20 d. rengia bazarą. Bazaro 
vyriausia komisijos narė M. 
Kancerienė prašo, kad Mia- 
mio lietuviai prisidėtų su 
dovanomis dėl dazaro. Kan
cerienė labai laukia dovanų.

LLD 75 kp. susirinkimas 
ir pietūs įvyks lapkričio' 22 
d. Visi nariai dalyvaukite.

Laikraščio “Laisvės” va
jus prasidėjo šio mėnesio 
pradžioj. “Laisvės” vajinin- 
kė M. Valilionienė dirba su
šilus. Aš linkiu, kad Miamės 
vajininkė gautų pirmą do
vaną skaitytojų gavime. M. 
Valilionienė su V. Bovinu 
darbuojas “Laisvės” $15,000 
fondo sukėlimu. Aš manau, 
kad jie surinks nemažai 
“Laisvei” žaliukų.

Ex-Lowellietis

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kuri® jos dar ne
skaito.

Norwood, Mass. Kauno džiaugsmas ir bėdos
Žurnalistas L. Tapinas 

dvisavaitinio iliustruoto 
“švyturio” š. m. Nr. 14 iš
spausdino savo pasikalbėji
mą su Kauno miesto Vyk
domojo komiteto pirminin
ku (mėru) J. Šernu. Kai 
kuriuos gerb. mero atsaky
mu s į žurnalisto klausi
mus, kiek sutrumpinę, pa
duosime “Laisvės” skaity
tojų žiniai.

Kauno miesto meras pel
nyta garbe sako, jog “Miesn 
to fabrikų ir gamyklų me
tinė produkcija sudaro dau
giau kaip 30% visos respub
likos gaminių.” Tai puikus 
rekordas! Dar daugiau. 
Gerb. meras teigia, jog 
“Neseniai mieste rikiuotėn 
stojo dar du nauji gigan
tai: viena stambiausių Eu
ropoje Endokrininių prepa
ratų gamykla, jau pradėju
si gaminti insuliną bei ki
tus vaistus, ir daugiau kaip 
4 hektarus užimanti žuvies 
apdirbimo įmonė.” Tačiau 
pramonės augimą teks apri
boti dėl darbo jėgos trūku
mo. Reiškia, bedarbių nė
ra! Nauji fabrikai nebus 
statomi, bet esamieji didi
nami bei tobulinami. Rei
kės praplėsti duonos kombi
natą, pieno kombinatą, 
vaisvandenių cechą ir kt. 
Iki 1975 m. bus pastatyta 
nauja šiluminė elektrinė, 
“kuri bus beveik du kartus 
galingesnė už Kauno HES” 
(Nemuno už tvankoj— Kau
no Jūros — agregatą.)

Kaune šiuo metu yra apie 
300,000 gyventojų, , o 1980 
m. bus apie 400,000. Miestui 
stoka darbininkų, o jų dau
giau įgyvendinti, dėl butų 
stokos, negalima. Statybos 
kombinatas dirba visais ga
rais, bet vis tiek nespėja 
pastatyti tiek butų, kiek 
reikėtų. Manoma statyti 9 
ir 14 aukštų namus. Nau
juose rajonuose, kur yra 
pastatytų naujų namų, nau
jakuriams dar tenka gero
kai pavargti: nebaigtos 
gatvės, nėra šaligatvių, par
duotuvių, kai kur stoka ap
šildymo, šilto vandens, vo
nių ir kitų įrengimų. Rei
kia mokyklų, bibliotekų, 
dramos bei kino teatrų ir 
kitų kultūrinių centrų. Na
mų statyba eina sparčiau, 
nei buitiniai bei kultūriniai 
aptarnavimai. Tačiau bando
ma statybą pasivyti. Neuž
ilgo Dainavos srityje iškils 
didelė koncertinė salė, Ža
liakalnyje stadionas, biblio
teka, aštuonaųkščiai Spau
dos rūmai, supermarketas, 
restoranas, kavinė, kino te
atras ir kt.

Bėdų ir netvarkos dar yra 
ir senamiestyj. Ypatingai 
silpnai veikia transportas. 
Bandoma įvesti daugiau 
troleibusų. O lengvųjų ma
šinų miesto centre jau net 
perdaug. Jos užplūsta til
tus, gatves bei skverus ir 
stabdo masinį transportą. 
Bandoma gatves platinti ir 
trafiką, ypatingai einantį 
plentais į kitus miestus, nu
kreipti miesto kraštais arba

Sparčiai mažinąs mūsų pa
žangiečių draugų skaičius. 
Jau buvo pranešta “Laisvės” 
numeryj 73-čiam kad Pet
ras Kurulis rugsėjo 21 d. 
gavo šoką ir tapo supara- 
ližiuotas, guli Norwoodo li
goninėj.

Dabar jau galiu praneš
ti, kad Petro jau nėra gy
vųjų tarpe. Rugsėjo 30 d. 
mirė sulaukęs 80 metų am
žiaus.

Buvo pašarvotas P. H. 
Kraw šermeninėj. Buvo' 
daug sunešta gyų gėlių vai- 
nikų, nuo giminių, nuo 
draugų ir or g a n i z a c i j ų. 
Per du vakarus šermeninėj 
daug lankytojų velionį at
lankė. Spalio 3 d. 10 vai. ry
to gražus skaičius giminių 
ir artimų draugų bei drau
gių palydėjo į Norwoodo 
Highland kapus amžinam 
poilsiui.

Velionis paliko dideliame 
liūdesy savo mylimą žmo
ną Elžbietą, 3 podukras ir 
daug artimos savo giminės 
čionai ir Lietuvoj. Petras 
buvo laisvų minčių žmogus. 
Skaitė laikraštį “Laisvę”, 

|prigulėjo prie LDS 3 kuo
pos, visad lankės mūšų pa
rengimuose, sulig savo iš
galės visad aukaudavo pa
laikymui mūsų pažangios 
spaudos.

Nuo kapų visi palydovai 
buvo pakviesti užeiti į LPB 
klubo salę, kur visi buvo 
tinkamai pavaišinti su už
kandžiais ir gėrimu.

Lai būna Pętrui lengva 
šios šalies žemė amžinai il
sėtis, o žmonai ir giminėms 
taipgi draugams užuojauta 
liūdesio valandoj.

M. Uždarinis

Padėka
Širdingai dėkoju visiems 

savo giminėms ir draugams 
už šiltą užuojautą mano 
liūdnoje valandoje. Nuošir
džiai dėkoju visiems už pri
siųstus gyvų gėlių vainikus 
ir puokštes, už apsilankymą 
koplyčioje ir už palydėjimą 
mano mylimo vyro Petro 
Kurulio į kapus.

Labiausia dėkoju savo 
dukrelėms Helen, Mary ir 
Martha, kurios teikė man 
įvairią pagalbą laike šerme
nų. Be jų pagalbos man bū
tų buvę' sunku viską atlikti.

Taipgi dėkoju, laidotuvių 
direktoriui P. H. Kraw už 
malonų patarnavimą.

Dėkui visiems draugams 
ir draugėms už simpatišką 
užuojautą, atvirukes, laiš
kus ir ;per “Laisvę”.

Širdingai dėkoju visiems 
už bent kokią man suteiktą 
pagalbą pergyvenant tą 
liūdną valandą.

Skiriu $10 “Laisvės” rei
kalams — mano vyro at
minčiai. ( >

Elzbieta Kurulienė

Pittsburgh, Pa.
LDS 160 kuopos susirin

kimas įvyko spalio 5 d,., 2 
vai. popiet. Susirinkimas 
buvo gerai išgarsintas per 
“Laisvę,” “Vilnį,” “Tiesą” 
ir ypatiškais praneši m a i s. 
Bet į susirinkimą atvyko 
labai mažai narių. Labai 
apgailėtina, kad nariai ne
įdomauja draugijos svarbiu
reikalu.

Susirinkime buvo plačiai 
raportuota apie namo su
griuvimą, buvo raportuota, 
kas buvo padaryta dėl na
mo atstatymo. Raportuota, 
kad suvertėjai namo nenori 
atlyginti už padarytus nuo
stolius dėl draugijos—apie 

ir visai miestą aplenkti ap
važiavimo magistr a 1 ė m i s 
(“bypass”).

Kaunas dar turi bėdų, 
bet gali pasigirti ir pasiek
ta pažanga. Mieste yra 1,- 
800 gydytojų,1 kai 1950 m. 
jų buvo tik 487. Gyventojų 
sergamumas sumažėjo 45%. 
Mieste yra 12 kino teatrų, 
kuriuos pernai aplankė apie 
6 milijonai žmonių. Teatrą 
aplankė 440,000, kai 1938 m. 
teatre pabuvojo tik 190,000 
žmonių. Tai progresas!

Meras J. Šernas savo “in
terview” pabaigoje sako: 
“Žinoma, tai dar nereiškia, 
kad Kaune viskas idealu... 
Trūkumų ir bėdų turim pa
kankamai, bet jas žinom, 
su jomis kovojam. Miestas, 
užgydęs karo žaizdas, gy
vena antrą jaunystę.”

Visai teisingai pasakyta! 
Pesimizmui vietos nėra.

A. Petriką

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kuopa ruošia sa

vo 40 metų gyvavimo atžy- 
mėjimą sekmadienį, spalio 
26 d., Lietuvių Jaunų vyrų 
klubo salėje, 407 Lafayette 
St., formoje koncerto ir pie
tų.

Dainuos Hartfordo Lais
vės Choras, vadovybėje 
^markios jų mokytojos Wil
ma Hollis.

Dainų programa prasidės 
pirmą vai., vėliąu bus pie
tūs, kuriuos pri^ėrigs mūsų 
darbščiosios gaspadinės.

Tikimasi plačios atstovy
bės iš LDS Centro, taipgi 
svečių iš arti ir toli.

Bus peržvelgiama šios 
LDS kuopos ir abelnai vi
sos organizacijos 40 metų 
veikla. O tai galima pasi
džiaugti ir pasididžiuoti to 
periodo gražiais darbais. 
Ypatingai dabar, kuomet 
eina vajus už naujų narių 
įrašymą į LDS, svarbu skelb-

Vajininky Atidai
Vajaus skelbime skaitote, kad naujiems prenumera

toriams bus $8 metams, vieton $9. O prie to 
dar gaus dovanai vieną iš sekamų knygų:

J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA A

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA

F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO 

BRANGI TĖVYNE
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
J. Baltušio — TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS
T. TILVYČIO — USNYNE —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI IŠ ISTORIJOS
J. KAŠKAIČIO — ŽMOGUS IR MAŠINA

Iš ATSIMINIMU

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIKAITĖ
Dr. A. Petrikos — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

3 tūkstančius dolerių. Da
bar visas reikalas yra pa
vestas advokatui. Jeigu ne
bus susitaikinta, tai drau
gija turės eiti į teismą.

Tai yra svarbūs reikalai, 
ir bus raportuojama nariams 
lapkričio 2 d. 2 vai. popiet 
susirinkime. Todėl dalyvau
kite susirinkime. Klubas 
buvo atidarytas spalio 19 d. 
10 vai. ryte.

J. K. Mažukna sekr.

R. MIZARA — POVILAS JURKĄ
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI
ŪKANOS
I. MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstmus, kurie dar neužsipre
numeravę laikraščio “Laisvės” tapti prenumeratom 
riaią. Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai tu
rėtų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbė Jums, ir jūsų miesto vajininkui. i

—ADMINISTRACIJA

ti ir pasakyti visuome^i, 
ką LDS nuveikė ir ką atei
tyj galės nuveikti. O LDS 
74 kuopa pasiryžus šiart^ 
vajuje laimėti pirmą dova
ną už naujų narių prirašy
mą. I• • •

Spalio 8 d. mirė LDS na
rė sulaukus senyvo amžiaus 
Augusta Pudimienė. Jos vy
ras Jonas Pudimas mirė 
apie 15 metų atgal. Sūnus 
Albertas mirė prieš 8 metus. 
Nubudime liko marti, 3 
anūkai ir 2 anūkės.

Mirusieji visi priklausė 
LDS 74 kuopai. Tai nuosto
lis organizacijai.

Reiškiu gilią simpatiją 
nuliūdime likusiems arti
miesiems.

J. Ju Mockaitis
*

Trumpai iš visur
Washingtonas. — Apskai> 

čiuojama, kad moratoriumo 
sąjūdžiai buvo pravesti 1,- 
000 miestų ir miestelių.

■ ,11 . į I III

Paryžius. — Vietos jau
nimas taipgi turėjo morato
riumą prieš Vietnamo karą.

New Haven, Conn.—Dau
giau kaip 50,000 studentų ir 
kitų piliečių dalyvavo mora
toriume, reikalaudami baig
ti karą.

Atėnai, Graikija. — Čia 
įvykęs žemės drebėjimas su- 
grovė 12 namų, sužeidė du 
žmones ir kitų nunostolių 
padarė.

Bonna. — Šimtasis Vak. 
Vokietij os karinis džetas sųq 
dužo, lakūnas išsigelbėjo, r

Oslo, Norvegija. — Gar
sioji filmų aktorė ir ledais 
čiužinėjimo žvaigždė Sonja 
Henie mirė keliaudama lėk
tuvu iš Paryžiaus.
Ji ilgai sirgo kraujo vėžiu. 
Ji buvo 57 metų amžiaus.
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* CLEVELAND, OHIO
|ĮŠis jau paskutinis pakvie
timas į CLM klubo pažmonį, 
kuris įvyks ketvirtadienį, 
spalio 23 d. Pietūs bus duo
dami pirmą valandą dieną. 
Šeimininkės rūpinasi, kad 
skoningai pavaišinti daly
vius.

Kaip jau buvo anksčiau! 
minėta, durys bus atdaros' 
anksti, nes šeimininkėms 
reikės pradėti ruošti pietus. 
Tokiu būdu, kurie mėgsta 
žaidimą, galite atsilankyti 
kada tik patinka.

Šeimininkės prašo visų 
kas tik galite, atneškite do
vanėlių.

Taipgi, visi esate kviečia
mi — jauni, ir seni. Užtik
riname, kad praleisite die
ną smagiai, draugiškai, o 
taipgi ir naudingai.

Vieta ICA Italų svetainė, 
St. Clair Avenue.

Spalio 10 d. įvyko CLM 
klubo susirinkimas. Narių 
atsilankė nedaug, nors die
na buvo labai graži. Gaila,

kad ne visos narės kreipia 
atydą į organizacijos reika
lus. Kitos tik laukia, kad 
kas kitas atliktų visus dar
bus. O reikėtų visoms bend
rai veikti.

A. Palton klubo pirminin
kė atidarė susirinkimą ir 
pasiliko tvarkos vedėja. Ji 
pakvietė klubo nares atsi
stojimu pagerbti mirusią 
klubo narę Jule Werner. 
Plačiau apie velionę para
šys A. Kazilionienė.

Sergančių narių šiuo tar
pu neturime. Linksma, kad 
visos narės sveikos.

Išrinktos darbininkės bū
simam pažmoniui, kuris 
įvyks spalio 23 d.

Nutarta paaukoti Raudo
najam Kryžiui $10 iš iždo, 
o dar surinkta ant vietos 
$9.10. Tai auka benamiams.

Šeimininkės prašo narių, 
taipgi ir parengimo dalyvių, 
paramos būsįmam parengi
mui. Būtų gerai priduoti 
dovanėles iš anksto komisi
jai.

Kai kurios narės skambi
na klausdamos kada įvyksta 
susirinkimai. Prašau įsitė- 
myti: susirinkimai laikomi 
kiekvieną antrą penktadienį 
mėnesio, pirmą valandą po 
pietų. Vieta: EOUV, 12618 
Shaw Avenue.

O. Bakerienė randasi 
Lakewood Hospital, 14519 
Detroit Avenue. Ją pristatė 
ten jos gydytojas ir jis ją 
prižiūri nemokamai, nes ji 
neturi iš ko mokėti. Kas ga
lite aplankykite ją, bei pa
siųskite atviruką.

Korespondentė A.S.

Mire
PETRAS KURULIS

Jo artimi draugai reiškiame gilią užuojautą 
jo mylimai žmonai Elzbietai, podukroms ir vi
siems giminėms, draugams, Amerikoje ir Lietu
voje.

S. Budrevičienė 
M. Krasauskienė
M. Davidonienė
N. Grybienė
C. Tarailienė
E. Sugerienė 
A. 0. Zarubai 
J. M. Sadauskai 
J. Neveckienė

L. M. Trakimavičiai
M. Uždavinis
J. Družienė
V. Kavaliūnas
B. Sarapienė
S. Družas 
Olga Strapponi
M. Grigunienė ‘

Mirus

JUOZAPUI MASTEIKAI
Reiškiame gilią užuojautą velionio našlei, 

Marionai, dukrai Lillian Overka ir jos šeimai, 
taipgi broliams ir seserims.

K. Čereškienė P. M. Baronai
K. Kalvelienė J. D. Deilis
J. Vaitekūnas A. B. Copp
F. Kaulakįs B. S. Saukai
B. Navickienė M. Trakimavičienė
G. Shimaitis S. Budrevičienė
E. Zaleckaitė S. J. Rainard
A. J. Skirmontai O. Klimienė

v ,
Mirus

JUOZAPUI MASTEIKAI
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Mario

nai, dukrai Lillian Overka, ir jos šeimai, taipgi 
broliams ir seserims.

Mariona Gutauskienė

MONTELLO, MASS

Mirus

JUOZAPUI MASTEIKAI
Reiškiu užuojautą jo našlei Marionai, duk

rai Lillian Overka ir jos šeimai, broliams ir se- 
serims.

Veronika Belkus

HELP WANTED--MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Waterbury, Conn.
Mirė Pijus Petrauskas

Spalio 7-tą dieną, po trum
pos ligos, mirė Pijus Pet
rauskas, sulaukęs 84 metų. 
Gyveno 2 Center St., Pros
pect, Conn.

Buvo pašarvotas Stokes 
Funeral Home, Waterbury 
ir palaidotas laisvai spalio 
9-tą dieną Lietuvių laisvose 
kapinėse.

Liūdesy j liko jo brolio 
žmona, Ona Petrauskiene, 
pas kurią Pijus gyveno per 

Į paskutinius kelis metus. 
Taipgi liko keli brolio sūnūs 
ir dukterys ir kiti giminės, 
kurie gyvena Prospect, 
Conn.

Buvo gimęs ir augęs apie 
Pajavonį Lietuvoje. Atvyko 
į šią šalį jaunas būdamas. 
Daug metų gyveno Brook
lyn, N. Y., iki buvo sveikas 
ir galėjo dirbti. Iš amato 
buvo kriaučius. Turėjo daug 
nelaimių savo gyvenime. 
Turėjo didelę operaciją ant 
akių, kad pataisyti regėji
mą ir buvo praradęs abidvi 
kojas virš kelių, važinė
davo kedėje su ratukais.

Buvo susipratęs ir apsi
švietęs žmogus. Prigulėjo 

I prie Lietuvių Darbininkų 
Literatūros 28 kp. ir skaitė 
l“Laisvę” ir kitus pažangius 
laikraščius per daugelį me
tų ir remdavo finansiniai.

Visada stengdavosi atsi
lankyti į mūsų parengimus, 
nors jam ir sunku buvo nu
vykti į juos, bet visuomet 
surasdavo būdą ir visuomet 
dalyvaudavo su mumis.

Gili užuojauta jo liku
siems giminėms, o jūs, Piju- 
šai, ilsėkis ramiai Lietuvių 
laisvose kapinėse.

M. Svinkūnienė

St. Petersburg, Fla
PRANEŠIMAS

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. 

I

— but with liberal benefits, 
stock option plan to name

including a 
a few.

school grad or not, 
facility.

we have a rotating

HELP WANTED--MALE-FEKALE
GOLF COURSE

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

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

WAREHOUSE MEN

(67-79)

Full time. 8 AM—4:30 PM.
Advancement.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
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)

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

Must provide own 
can contribute to

Whether you’re a high 

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,

NOPCO

CHEMICAL DIVISION

DIAMOND SHAMROCK CHEMICAL CO.

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

Overtime. Excellent Company Fringe 
Benefits.

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

Apply:

GRAND-WAY DISTRIBUTION 
CENTER

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)

43 McKee Drive, Mahwah, N. J.
201-529-3838. (72-78)

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

a future.
Apply in person:

CRANFORD WAREHOUSE

WOOD WORKING. All ground 
shop.
1010

machine
Full or
W. York

hand in furniture
part time. Aply:
St. PO 9-1324.

(77-83)

COLLEGE CAFETERIA.
room help. Mon. thru’ Fri. 40
6 AM to 4:30 PM. Union

Dish-
hours.
& Co.

benefits. Call 643-2746. Ambler, Pa.
(77-83)

PORTERS. Experienced. Luxury 
high 
Union

rise Apt. House. 40 hours.
benefits. CEDARBROOK

HILL APTS. 885-1300.
(77-83)

AUTO 
MECHS 

SKILLED/SEMI-SKILLED
Check these offers! 

Weekly salary per plan. 2. Bo-

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

KUEHNE 
for apppt. 
N.J. Ex- 

(73-79)

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)

ry-

and life.
8. Latest

9. GM plus other
10. Top 

with
a service-ori-

1. 
nus system—over and above sala-

3. Sick leave pay. 4. Holidays 
Vacation pay. 5. 40-hr week, plus
time and one-half over 40 hrs.
6. Insurance — health
7. Uniforms furnished, 
equipment tools,
training courses available, 
shop-competent management 
61 yr. reputation as 
ented dealership.

Why settle for 
than the best ? Call

Mr. Tempidio today.
STILLMAN & HOAG 

Grand Ave. at Rte 4, 
Englewood, N. J. 

569-9000

anything less 
Mr. Hoffman

or

(77-79)

CUSTODIAN. Hours are 4-12 PM. 
Fringe benefits, liberal pension plan. 
Starting salary $5200. Contact: 
UNION COUNTY TECHNICAL 
SCHOOL, 1776 Raritan Rd., Scotch 
Plains, N. J. Mr. Pieske, 889-2000, 
Ext 64. (77-79)

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)

715 South Avė. E. Cranford, N. J. 
201-272-6800.

(72-78)

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

1 489-6565, Hackensack, N. J.
(71-80)

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

v (77-80)

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)

WIREMEN

SECURITY GUARDS

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.

MACHINIST OR 
LATHE OPERATOR

(73-79)

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)

General Machine Shop
Call 384-0545

Dumont, N. J.
(73-84

MEN.

FULL

425-2122.

DYE HOUSE LABOR.
GOOD RATES.
FRINGE BENEFITS

DAY SHIFT
(73-78)

Dye
MEN

House Labor. Good rates.
Full fringe benefits

Day shift 
425-2122

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

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

BA 5-4863. (71-77)
(72-77)

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

(67-77)

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

MECHANICS & TRAINEES WOODWORKER NEEDED

Wood working conditions. Good pay. 
Fringe benefits.

Apply:
STEPHAN-LEEDOM CARPET CO.

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

With Bandsaw ability.
Call Mr. Henry 

427-9400
(75-79)

LLD 45 kuopos pramoga 
įvyks spalio 25 d., 12 yal., 
Laiškanešių salėje, 314-15th 
Ave. So. Bus duodami pie
tūs, šokiai ir kiti įvairumai. 
Tikimasi sulaukti tolimų 
svečių, viešnių.

Lapkričio 2 d. 11 vai., toj 
pat vietoj, įvyks kuopos mė
nesinis susirinkimas. Bus iš
duoti raportai iš veiklos per 
komisijas ir nutiesiami pla
nai veiklos dėl ateities. Pa
simatysime tuose sambū
riuose.

KEYPUNCHERS, expd. Alphabetic 
for weekend work unit next June. All 
shifts available. Two locations: 21st 
& Parkway & City Line & Haver
ford. TR 8-5806.

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

• Part
• Part
• Full

Time
Time
Time

(75-79)
AUTOMOTIVE. Career 

nities. • Body Men; * 
• Polishers. Local firm
rapidly needs men to grow with 
us, top wages 
BRIDGEPORT
St., Bridgeport, Pa. 275-8575.

(75-77)

Opportu- 
Painters; 

expanding

(77-79) AUSTIN ELECTRONICS

Vikutis

FOR SALE

ACCOUNTING
RECEIVEABLES

Division of the Austin Company
450 W. First Ave., Roselle, N. J.

i 201-241-3300
An Equal Opportunity Employer

(75-81)

Meat Wrapper
Deli Worker
Butcher

• 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

and fringe benefits.
GARAGE, 25 W. 4th

Our growing Co. is in need of a 
capable and reliable gal, who has 
had previous experience working in 
a credit dept.

Liberal Co. benefits to 
son. Call Polly Madison. 
Ext. 44 for appt.

PERFECT PHOTO,
4901 Stenton Ave., Philadelphia

(77-79)

WANTED.

right per- 
GL 7-400,

INC.

School Bus for Sale. Regular and 
side lift gates. Immediate delivery. 
Price reasonable, passed New Jersey 
motor vehicle inspection. May also 
bb used for peddlers, rolling stores, 
fife and drum corps, bands campers, 
churches. Construction workers, and 
transporting employees. 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)

Washing tonas. — Hayns- 
wortho užgyrimas Aukšč. 
Teismo teisėju buvo patvir
tintas senato juridinėje ko
misijoje 10 balsų prięš 7. 
Bet galutinas užgyrimas 
abejotinas.
Bet

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

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

(75-77)

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

MACHINIST. Experienced on en
gine & Turret Lathe and con
struction of simply Jigs and fix
tures and machining medium size 
castings. T. B. MacCABE COM
PANY, 4300 Clarissa St.

Apply in person or phone Mr. 
Black. DA 4-8300, between 10 AM 
& 3 PM.

(77-80)

GROUND KEEPER. 8 AM to 4:30 
PM. Fringe benefits, liberal pension 
plan. Starting salary $5800. Con
tact: UNION COUNTY TECHNI
CAL SCHOOL, 1776 Raritan Rd., 
Scotch Plains, N. J. Mr. Pieske, 
889-2000, Ext. 64.' (77-79)

SHIPPER-RECEIVER. Only Am
bitious man need apply, must have 
good employment record. Excellent 
benefits include pension plan, pro
fit sharing, insurance, major med
ical, etc. Good salary, 624-5581. 
Mr. J. E., Newark. (77-80)

Production.
INTERNATIONAL 

PAPER COMPANY
Needs

AUTO MECH. Front End and 
AUignment, good sąl. plus comm. 
Apply in person:

C & C SUPPLY CO. v 
2813 Cottman Ave. (half block 

east of Roosevelt Blvd.), Phila, Pą.
(77-85)

DISPLAY MAN. Immediate full 
time opening. Experience desirable 
but no necessary. Convenient hours. 
Famous benefits program: Prof|t 
sharing, paid vacation, discounts. 
Apply Personnel Office, 9:30 — 5, 
Mon., Sat., SEARS, Vineland, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

' (77-79)

PRODUCTION 
WORKERS

Excellent opportunity for indivi
duals with strong desire for steady 
employment with excellent advance
ment potential.
We offer: Good company benefits, 
attractive wage scale and conveni
ent Delaware

Call: 
8:30

Co. location.
R. E. Baillie
AM to 5 PM 

MA 2-4000
Oak Lane & Providence Rd. 

Aldan, Pa.
An Equal Opportunity Employer
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Palaidotas Antanas Meškis Kultūrinė popietė iš Dar sveikinimų Dar apie pikniką Apiplėšė sveturgimių Parengimų Kalendorius
Spalio 13-tą dieną mirė 

Antanas Meškis, sulaukęs 
84 metų amžiaus. Buvo pa
šarvotas Shalins šermeninė
je ir spalio 16-tą dieną pa
laidotas Cypress Hills kapi
nėse. Išlydint iš šermeninės 
Jonas Juška pasakė atsi
sveikinimo kalbą, o kapinė
se prie kapo pakalbėjo An
tanas Bimba.

Po laidotuvių, Antano 
žmona užkvietė visus paly
dovus pas Vyt. Belecką 
(Winter Garden restaura- 
ne) kur visi buvo skaniai 
pavaišinti.

Antanas Meškis buvo lais
vų pažiūrų žmogus ir padė
jo pažangiems darbinin
kams kovoti už geresnį bū
vi ir lygias teises per su- 
virš 50 metų. Jis skaitė 
laikraštį “Laisvę,” buvo jos 
rėmėjas ir tuo prisidėjo 
prie skleidimo apšvietos tarp 
žmonijos. Ir kadangi jis 
buvo siuvėjas, tai prigulėjo 
siuvėjų unijoje ir uoliai vei
kė jos komitetuose, strei
kuose per ilgus metus.

Antanas gimė 1885 m. 
Kuršėnų miestelyje, Lietu
voje, ir paaugęs į ber-l

niuką tarnavo pas turtuolį 
Šiaulių mieste. Amerikon 
atvažiavo 1905-tais metais 
ir ilgiausiai gyveno New 
Yorko miesto priemiesčiuo
se—Brooklyne, Ozone Par
ke. Dirbo siuvyklose.
Antanas, išgyvenęs gražų 

amžių, mirdamas paliko di
deliame nuliūdime žmoną 
Juliją, du brolvaikius — 
Charles Meškis ir Joseph 
Meškis: taipgi 5-kias duk
terėčias: Mrs. Helen 
Gizara. Mrs. Ant o i n e 11 e 
Kaminski, Mrs. Ann Setca- 
vage. Mrs. Elizabeth Klein 
ir Mrs. Mary Mack.

Tad velionio žmonai Juli
jai ir visiems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Ir taipgi Antanas turėjo 
ir brolį Juozą Amerikoje, 
kuris jau miręs.

Tai ir ilsėkis, Antanai, čia 
Amerikos žemelėj. Lai švie
čia skaisti saulė ant tavo 
kapo per amžių amžius! O 
mes liekame tau dėkingi, 
kad padėjai kovoti prieš 
skriaudas.

Buvęs Draugas

dainų, kalbų nuotraukų
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 185 kp. turės la
bai įvairią kultūrinę pro
gramą šį sekmadienį, spalio 
26, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Po banketo P. Šolomskui 
ir V. Bunkui pagerbti gau
ta dar keletas sveikinimų. 
Štai, prašome pasiskaityti:

Linkiu Petrui ir Valiui 
geros sveikatos ir ilgai, il
gai gyventi. Jų pagarbai 
siunčiu $20 į “Laisvės” fon
dą. Paulina Jasilionienė, 
Binghamton, N. Y.

Programoje dalyvaus: 
Miildred Stensler, Viktoras 
Bekeris dainuos ir nuotrau
kas (skardės) rodys, “Lais
vės” kolektyvo duetas 
Nellie Ventienė ir J. Gry
bas, “Laisvės” redaktorius 
A. Bimba, Anne Yakstis 
(“Tiesos” angliško skyriaus 
redaktorė) ir kiti.

Tariasi TSRS ir Kinijos 
delegacijos Pekine

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos delegacija, užsienio rei
kalų ministro pavaduotojo 
Kuznecovo vadova ujama, 
atvyko Pekinan ir pradėjo 
pasitarimus su Kinijos de
legacija.

Abi delegacijos tariasi ru- 
bežių saugumo klausimu, 
kad daugiau susi k irtimų 
ant rubežiaus neįvyktų.’ ”

Maskva.— Visi trys TSRS 
erdvėlaiviai, po keletą dienų 
skrieję aplink žemę, grįžo į 
nužymėtą vietą Tarybų Są
jungoje. 7 kosmonautai at
liko savo misiją, kuri jiems 
buvo pavesta išpildyti. Pir
mą kartą erdvėje jie sulie
jo metalą, kaip pasiruošimą 
erdvės platformai.

Washingtonas. — Tarybi
niai kosmonautai gen. Bere
govoi ir mokslininkas K. P. 
Feoktistov atvyko į New 
Yorką. Jie matysis su ame
rikiečiais astronautais ir 
lankys erdvėlaivių centrus 
Floridoje ir kitur. Pasida
lins patyrimais su amerikie
čiais astronautais ir erdvių 
mokslininkais.

Vytautas Grupkaitis 
išvyko namo

Ketvirtadienį Vytautas 
Grupkaitis dar kartą lankė
si “Laisvės” ir LDS įstaigo
se. Tai buvo paskutinis su 
juo susitikimas ir atsisvei
kinimas. nes penktadienio 
vakare jis išvyko Pan Am. 
lėktuvu tiesiai į Maskvą.

Iš Maskvos jis traukiniu 
vyko į savo miestą Intą, ku
ris randasi Tarybų Sąjun
gos šiaurinėje teritorijoje, 
kur gruodžio pabaigoje per 
porą savaičių - dienos visai 
neesti, o vasaros pradžioje 
nakties neesti.

Jis sakėsi pasiilgęs savo 
šeimos ir atsakingo darbo, 
kaip inžinierius anglies ka
sykloje. Vytautas ten gerai 
įsikūręs, gražiai gyvena ir 
turi laiko ilgesnes atostogas 
praleisti. Jungtinėse Vals
tijose jis ilgai atostogavo 
pas savo brolį New Yorke.

“Laisvės” personalas ir 
LDS darbuotojai pasivaiši
no kartu su išlydimu svečiu, 
pasikalbėjo ir atsisveikino, 
linkėdami jam laimingos 
kelionės į savo namus.

Atsisveikindamas su vi
sais, Vytautas užsiprenume
ravo “Laisvę” ir pasižadėjo 
jai nuolat rašinėti.

MIRĖ
Mirė Ieva Wanderiene, 

spalio 19 d. Gyveno po 211 
Stagg Walk, Brooklyn, N. 
Y. Kilus iš Sobuvos kaimo, 
Alytaus Apskr. Liko dvi 
dukros Nellie ir Adele. Kū
nas pašarvotas Bieliausko 
šermeninėj, 660 Grand St., 
Brooklyne. Laidotuvės bus 
trečiadienį. Velionė yra Ju
lės Lazauskienės teta.

Lapkričio (Nov.) 23 dieną
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo parengimas “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Washingtonas. •— Vietna
mo karas jau kainavo Jung
tinių Valstijų taksų mokėto
jams 150 bilijonų dolerių.

Mirus
MARIE RUŠINSKAS

Aido Choras reiškia gilią užuojautą savo 
narei Konstancijai Rušinskienei, netekus my
limos marčios.

Aido Choras ir valdyba 
Ozone Park, N. Y.

Kviečiame ne. tik iš New 
Yorko, bet ir iš plačios New 
Yorko apylinkės atsilankyti 
ir smagiai, kultūringai po
pietę praleisti.

Įėjimas tik $1. Po gražios 
programos būsite pavaišinti 
kava ir tortu.

LLD 185 Kp. Valdyba

Vėl rūpestingai 
padirbėjo

Po to, kai “Laisvės” re-/ 
dakcijos ir administracijos

Jūs vertai pagerbėt du 
žymius pažangios spaudos 
ugdytojus: Valį Bunkų ir 
Petrą Šolomską. Valys Bun- 
kus yra plačiai žinomas, di
džiai gerbiamas ir visų pa
žangių Kanados lietuvių, 
kaip nuoširdus tiesiog tė
viškas. “Liaudies Balso 
puoselėtojas. Valio Sun
kaus vardas Kanados pa
žangių lietuvių niekuomet 
nebus užmirštas.

Linkime jiems geriausios 
sveikatos, daug nenuilstan
čios energijos jų kilniuose 
visuomeniniuose darb u o s e 
išlaikyme lietuvišku pažan
gių laikraščių išeivijoje. 
Prie progos paspauskite 
jiems dešines ir perduoki
te mūsų nuoširdžius linkė
jimus. Ju pagerbimui mes 
stengsimės ši “Laisvės” 
vajų kiek galint na sėkmin
giau pravesti Kanadoje.

K. Kilikevičius, “Liaudies 
Balso” Adm , Toronto, Ca
nada.

Didžiai gerbiamas drau
ge Bunkau! Leiskite man 
pasveikinti jus 65 m. jubi
liejaus proga. Šis jubiliejus, 
pažymintis didelį ir garbin
gą jūsų praeito gyvenimo 
tarpsni, skatina bent trum
pai mintimis, peržvelgti 
JAV pažangaus judėjimo 
pastaruosius, dešimtmečius, 
o kartu ir.teisėtą pasidi
džiavimo jaųsma sukelian
čią JAV pažangiu lietuvių 
organizacijų veiklą.

Man malonu šia proga 
pažymėti, kad Jūsų asme
ninis indėlis į tos veiklos 
palaikymą yra įžymus, ge
rai žinomas ir vertinamas 
visų susipratusių lietuviu, 
negailėjusių ir negailinčių

raštines nudažė, keletas'savo .latras atiduoti kilniems 
draugu vėl nemokamai pa-|k«vos už darbo žmonių lais- 
dirbėjo, nudažant “Laisvės” ve^ir demokratija idealams, 
raštinių duris ir langines. 
Šį darbą atliko draugai 
P. Venta, M. Stakovas ir J. 
Nevinskas..

O drg. Bill Malin nemaža 
laiko įdeda vidaus švarai.

“L” administracija reiškia 
jiems širdingą padėką. V

Leiskie iš visos širdies pa
linkėti Jums geros sveika
tos, ilgu gyveninio metų, 
jaunatviškos energijos pa- 
žangiuiu organizacijų veik
loje. didelės asmeninės lai
mės.

Nuoširdžiai Jūsų, Edm 
Juškys, Washington, D. C.

pas Čiurlius
Spalio 12 d. buvo gražiau

sias rudens oras, daugiau : 
buvo panašu į vasaros sau- ] 
lėtą dieną. Pas Čiurlius su
važiavo apie 40 automobilių. 
Tokio gausaus svečių lanky
mosi pas Čiurlius dar nie
kad nebuvo.

Tai buvo paskutinis šių 
metų piknikas. O jis buvo 
labai geram tikslui — fi
nansinei “Ląisvės” paramai. 
Gausi publika tikrai prisi
dėjo prie šios svarbios pa
ramos.

Iš New Yorką atvyko 7 
automobiliai, kai kurie atve
žė net po 6 svečius. Buvo 
nemažai iš New Jersey vals
tijos, taipgi iš Philadelphi- 
jos ir apylinkės. Buvo gra
ži grupė iš Wilkes-Barre, 
Pa. Bet šį sykį nieko nebu
vo iš Shenandoah, Pa.

Apart to, kad visi susi
mokėjo po $4 už gerus pie
tus, daugelis ir paaukojo 
“Laisvei.” Bet ir Čiurliai 
daugelį “apdovanojo” savo 
sodo obuoliais. Prisirinko- 
prisikrėtė, kiek tik kas no
rėjo.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba kiek plačiau paaiš
kino apie sunkią mūsų spau
dos finansinę padėtį. “Vil
nies” redaktorius V. Andru
lis taipgi apie pažangią 
spaudą kalbėjo ir priminė, 
kad ir “Vilniai” reikia para
mos. Matėsi, kai kurie jam 
pridavė aukų.

“Laisvės” administratorė 
L. Kavaliauskaitė priiminė
jo aukas ir prenumeratorių 
mokestį.

V. Grupkaitis gėrėjosi 
laisviečių pikniku, taipgi 
aiškino, kad gyvendamas 
Sibire turi patyrimą, kaip 
greit Sibiras progresuoja.

Trumpai kalbėjo Juozas 
B o tyrius, iš amato siuvėjas, 
atvykęs pas brolį į Bayonne, 
N.J., praleisti atostogas. Jis 
nurodė, kad tie, kurie se
niau Kauną ar kitus mies
tus yra matę, dabar jų ne
bepažintų, nes statyba juos 
padarė visai kitokiais. Pro
gresas eina visu smarkumu. 
J. Botyrius- ž a d a netrukus 
grįžti namo prie savo darbo.

Sveikinome ir linkėjome 
ilgiausių metų mūsų jubili
atams K. Čiurliui, L. Tilvi
kui ir Barštienei.

Saulutė jau už medžių, 
vakaras artinasi. Svečiai 
atsisveikina ir grįžta namo, 
džiaugdamiesi gražiai ir 
naudingai laiką- praleidę, 
savo laikraštį “Laisvę” pa
rėmę.

Dabar laisviečiai laukia 
dar didesnės sueigos — 
“Laisvės” metinio koncerto, 
kuris įvyks lapkričio 9 d.

Rep.

gynimo komitetą
Amerikinis S v e t u r g i - 

miams Ginti Komitetas 
mums rašo:
Dear Friends, <
We, too, had a robbery on 

September 19. The thieves 
took our safe and new IBM 
typewriter. From the safe 
we lost $57 in cash receipts, 
$58.57 from Petty Cash, $30 
in stamps besides some im
portant papers. When the 
battered up safe was found 
on 22nd St., we rescued the 
checks,thank goodness. But 
we have not rescued our 
good right and left arms— 
the typewriter. Today that 
typewriter would cost $551.- 
30 with taxes.

This is a special burden 
to the Committee since we 
just have had most heavy ex
penditures putting out our 
latest brochure, Concentra
tion Camps, USA which we 
did at cost. Some friends 
suggested that other friends 
and contributors might be 
interested in helping wipe 
out this loss. We realize 
that additional costs exist 
for everyone today. We 
would appreciate whatever 
you may be able to afford 
to help cover these added

- expenses.
> Sincerely,

Rev. Lee H. Ball 
Treasurer

Spalio 26 dieną
Kultūrinis parengimas'. 

Rengia LLD 185 kp. Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė,., Ozone Park. Pradžia 
2-ra valanda. £ v

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

Gruodžio 14 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

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

Tarp Lietuvių
Buvusi brooklynietė 

sephine Augutienė, pirm iš
vykimo į kelionę, padovano
jo laisviečiams bonką sal
daus vyno (Petro, ir Valio 
bankete). Ji rašė iš Sara
toga, N. Y., o vėliausia iš 
Montreal, Canada. Sveiki
na visus laisviečius ir linki 
visiems geros sėkmės.

Jo-

Elizabeth, N. J.,: Sužino
ta, kad vėl ligoninėj randa
si pažangiųjų, organizacijų 
narys A. Skairus. Prie
žastis ligos nepasakyta, bet 
tikimės, kad vietiniai drau
gai plačiau apie drg. Skai- 
rų parašys.

Linkiu jam greitai pa
sveikti ir vėl dalyvauti mū
sų tarpe. L. K—te

“Inteligentija”
Yra lietuvių, kurie Ido^. 

mėgsta švistelt savo “inteli- 
gentiškumu”.Visur ir visa
da jie pirmiausia pasigiria, 
kad jie ne eiliniai, ne pap
rasti žmonės, bet “inteli
gentai”. Na, tad žvilgterkim 
bent į kelis to “inteligentiš
kumo” pavyzdžius.

Per vieno radijušo pikni
ką pereitą mėnesį atvyko 
prie vartų “žymus artistas” 
su “žymia” žmona ir dar ne
įžengę parkan sužinojo, kad 
iš Tarybų Lietuvos yra sve
čių piknike. Labai garsiai ir 
griežtai pasisakė “artistas”, 
kad jis nekels kojos į tą pik
niką, kol ten bus lietuvių iš 
Tarybų Lietuvos.

Dabar kita bėda. Juozas 
Audėnas, buvęs kada nors 
Lietuvos vidaus reikalų Mi
nistras, dabar koks tai ko
respondentas, atvyko į Su- 
siviepįjįipo Lietuvių Afri
koje New Yorke sušauktą 
sambūrį pagerbti naujai pa
skirtą Centro sekretorių 
Budreckį. Įėjęs mato, kad 
ten randasi SLA narė žy
mi žurnalistė - fotografė. 
Jis kategoriškai pareiškia: 
arba ji jauk arba aš. Vargšui 
teko padaryti 180° posūkį... 
Žurnalistė pasiliko sambū
ryje.

Štai ką daro ir kaip el
giasi save reklamuojanti 
“inteligentija”.

Reporteris

ir

SVEIKINA Iš
LENINGRADO

Hello Lillian !
Sveikinu iš gražaus

linksmaus TSRS miesto Le
ningrado.

Daug labų dienų visiems.
S. J. Jokubka

Brooklyno “Darbininkas” 
praneša, kad spalio 7 dieną 
mirė prelatas Juozas Kel
melis, Newarko Šv. Trejy
bės lietuvių parapijos kle
bonas. Mirė sulaukęs 87 me
tų amžiaus. Į kunigus išsi
mokė čia Jungtinėse Valsti
jose. Kunigu buvo įšventin
tas 1916 metais, o 1949 me
tais pakeltas į prelatus. Pa
laidotas spalio 11 dieną.

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

Didžiai gerbiamas drg. 
Šolomskai: Džiaugi uosi, 
kad turiu galimybę, būda
mas čia, Jungt. Amerikos 
Valstijose, iš visos širdies 
pasveikinti Jus garbingo. 
50 metų jubiliejaus proga.

Jūsų, pažangių lietuviu 
JAV organizacijų nario, vi
sų pirma “Laisvės” štabo 
kovotojo veikla, gerai žino
ma ir vertinama ne tik JAV 
susipratusiu lietuviu, bet ir 
Tarvbu Lietuvoje. Todėl aš. 
su dideliu pasitenkinimu pa
žymėdamas iūsu nuopelnus 
kovoje už laisvės ir demo
kratijos idealus, prašau pri
imti mano nuoširdžius lin
kėjimus geros sveik a t o s . 
iaunatviškos energijos ir 
ištvermės darbuose, didelės 
asmeninės laimės.

Širdingai Jūsų, Edm. Juš
kys, Washington, D. C.

MIRĖ
55
12

Raymond česnavičius, 
m. amžiaus. Mirė spalio 
d., namuose, Glen Cove, 
Y. Jo kūnas buvo sudegin
tas Maspetho Krematorijoj.

Raymond yra žinomos 
dainininkės Margaretos Če- 
snavičiūtės-Petrikienės bro
lis. Jis taipgi paliko nuliū
dime žmoną Caroline, sūnų, 
dvi dukteris ir 3 anūkus. 
Taipgi brolį, tris seseris ir 
motiną.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė velionio švogeris 
dr. A. Petriką.

New Yorkas.—200,000 šio 
miesto unijistų užgyrė ka
rui moratoriumą, kartu rei
kalauja ištraukti amerikie
čius iš Vietnamo.

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 events in the U.S.S.R.

RUSSIAN WINTER TOURS
Leave NOVEMBER 3

Arrive Moscow Nov. 4-8 (See Red parade) 
Non'. 9-10—Vladimir Suzdal 
Nov. 11-14—Leningrad
Nov. 15—Nęvgorod (excursion) A
Nov. 16—-Return Moscow (night train)— Nov. 17, 
Nov. 18—Return to New York

Leave DECEMBER 19 
2 days in Copenhagen 

18 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, Farewrell dinner 
all inclusive—1st class hotels 

double occupancy, 8 meals
□ $625.00

Farewell Dinner
□ $595.00

(Kirov ballet—or
theat re—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 r

ANNIVERSARY TOURS
ROOM 1628E — 342 MADISON AVE., NEW YORK, N. Y. 10017 

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




